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- -----

Heyet Bugün Taksim Abi
desine Çelenk Koyacak 

Öğle Üzeri De Patrikhanede Verilecek 
Ziyafette Hazır Bulunacak 

Yunan heyeti beklendiği veç- liislerinin çok fula kuvvetli oldu- Bapekiliniz l.met P-.:_~ 
lüJe bu sabah tehrimize döndl jımu anladılc. gln)erde Sofyaya p.ek ı ~ · 
•e ~mle karfl)andı. Bqyekil Ttırkiye ile Y wwaiataa timdi Bulpr clostluiumui ela tabiyal 
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$Ok neş'eli Ye bqif bulunuyor- ecJen bir mukaYele akdebaif bulu- mularcla balwiacakbr. 
tardı, bu farsattan istifade ede- D'!Jorlar. Ba esu• .. YCUt olan Yuna•i•anla Balpristu ara• 
ıek yanına yaldqtık, birkaç clO.tlatumuzu bir kat dalaa artb· 11acla bua ehemmiyetm,_:oktal 
lıeJUne iJ,. o'ıun, hi.lerinin hu- racaldlr. nazar farkları •arm. t Pf. 
llauıcı rica ettik. · lıte bize tay- Ben bllttın bunlan tabü kar- Hazretleri Bulıanauw Y m-
~djld~ri cllmleler: fl)ayorum. Çtınldl bu iki meinleket niatan arumcl& da hir ct.tWı 
r-: - "Ankarada tlmidimiz fev- clijer komfU)arma ibret deni misakı akti ·~ çalapuJI ..... 
ldBde bir samimiyet ve h&ml tqkil edecek tekilde bandan bir- edifor. 
bhul 16rd8k. Bunu hiç anutau- bç mene enel anla1m•t1arclı. itte bir ..U. acluad •• 
.-Cağız. Maamafih f1IDU da illve Şimdi bu dostluk daba iyi ola- . Y..-.wa llMna kompalaıBe 
etmek iaterim ki ltbl yalaiz Anka- mıya~k ltir dereceye vwl oldu. cl4Nt ıeçümeJi __ p" eclipmitffr. 
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lnhisarlarda lslabat çin 
f 180 Bin Lira Lizım 
Tütün lnhisanmn Cibalideki Fabrika-. . 

sında Islahat işine Giriıildi 
lahiur ldar, i11e aerltut 

-.latelif it fUbeler'DİD url ualt'- g6re ıalahı için ç•lqan mtı-
haüıalar faaliyetlerine devam 

ediyorlar. MGtebaaulann ilk 
1aptsldan tetkikat, inhiur ida-
teabain 80 bin lira kadar bir mu
~· katlanmuile neticelenmİftir. 

tetkikattan sonra hazırlanan 
:~ rapc• , tatbik sahasına 

• tikal e~ ıeıi için de 100 
~~ lira kadar para hare. nm ı.aıoa 
la.atiyaç vardır ve inhisar idareai 
~parayı a)'ll'DJJfbr. Bununla 

ber aalahat bqladıktan son
~ 180 bin liralık matrafın 
.ı_~ miali derecelİİDde bir fay-
"" -- ecltleceji lmit .... ........ 

Wuat taldbabu ~e; ml
teh-•ıılar ilk olarak Cibali tilin 
fabrikaamdan ip bqlaauflarGll' · 
Biliyonuouz ki Cibalideki fabrika 
memleketin en blı_llk it mtıeue
.ıerinden biridir. Fakat mltehu-
a.ıar bu ıenif it yurdunu çok 
datımk bUlmutlardır lalahat, bu 
dafuuk vaziyetin toplu bir bale 
ıetirilmeai teklinde kendini r6e
terecektir. 

Neticede aipra imallb bir
kaç misli artacak. işten ve uat· 
ten tuarruf edilecektir. F altrika 
bu auretle ıalab edildikten IOnra 
mlteha•ııllar inhisar L:lareleriJdn 
dipr ........ s-Ptelder " 
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Vertliji 
Tafsilat 

Sel••k 16 (Hmall) - .... 
clald pzeteler Tlrk-Yau dOlt
lü anlatma• etrafmdald aa..
k•elerile lw t.ı.illt.. •• s. 
Po.ta., ... tuile alanlr ....... 
lerclir. 

Efkan ua..ı,., Aakarada 
vanlan 10D mea'at neticeyi bOyQlc 
bir memmifetle lruwalamaktachr. 

Gazinin Doldulu Eı 
Atma 16 (Hlllllal) - TDrk 

tarihi tedkikatile flbret alo 
Afet Hamm enelld gtba Selbite 
çıkdıjı z••aa Gazi Hı. DÜI dof-
duju Ye çocukluk ......... p-
~ e..ı .,... ....... . ............... 

PariaU-H""'-.t....._ 
ela ~ ecaebi ..ı.amın 8*be.t
iit ....... _ ... dair ltir -- .... 
al$1it1lıitw. 
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Keyif Verici Maddeler •• 

Dost~m •• işte Tam Size 
Lizım Olan Bir Adam 1 

Biru Sonra Kahn Ve Koyu Bir Dııman Perdeai Ar• 
sında Sefil Ve Peripa Çehreler Belireli.-

• 
Aııwrllı.M Haolrıell• ,.,.,,., ......,.,.,,..,, ~ Ull,._ .-,,., 
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Keyif nrld maddeleıüa ticareti beynelmilel Wr m...ıe he••etllr .. 
Birçok de•letler IMuaaD men'lae taraftar olduklara halde el ..... dea 
tepik ecliJorlar• Dlap latllaaalitındaa mlhlm bir ım...... HreJ• 
..rfof•da.tuaaa Mlll olmaması buna ,a.ten,or. Ba illlaueHtl• 
...ıeketimlae selea ·Ye tahkikat 1•paa W. ...W. ha huautaM 
mbbalaruu ulabJor. 

DlllD8Jordum; lataabul fabrl-
k.ı.a kapanm..aarclı. Halbuki, 
,_... ... kaçak mallar aramada 

......... c·kanlar bllank Wr 

miktar tetkil etmekte cle•am ecli
)'orcla? Membaı karabmlt .. 
nehir, aa11l ala,_. .. 11111 slr 
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[Halkın' Seşi) 
Yaramazlığa Karş 

Mücadele ••. 
Şehrimizde çocukların uğradık· 
Jan facia 1.ıer ay sonunda mü
him bir yekUn tutuyor. Bu hu
ıueta görüştüğümüz kimseler 
yanmıe.zlığa karşı mücadele açıl
maeını tavsiye ediyorlar ve 
diyorlar ki: 

.nyas Bey ( Sulbtnahmet }§ık pe
mki.rı ) 

- Hergün okuna. Bir çoca:k 
tramvaydan, kamyondan düter., ko!u, 
bacağı kesilir veyahut ezilerek öliir. 
l•tanbul sokaklanndaki kolsm. ba
caksız çocuklann adedi pek fuladır. 
Bu yüzden hapishaneleri lxıylayu 
birçok ıoförler ve vatmular da var
dır. Tramnylara bakınız çocuklar 
aalkım, Aalkım uılıyorlu. Bu iptidai 
terbiye meselesi oldatu kadar da bir 
zabıta ipdir. İstanbul poliü yaramaz 
çocuklara karşı bir mücadele açma
hdır. Mekteplerimi2.de de socuklara 
bu 1eklin fenalığı tekrarlanmabdır. 
Baıka türlü bunun önüne geç.il.mu. 

• Fevzi Bey (Galata Perşembe paza-
rı 78 ) ' 

- Nüfusumuz ta,mıyor. Çocuğa 
ihtiyacımız var. Fakat hergün bir 
çocuğun ezildiğini, ko bacajı ke
•ildijini, kal asından otomobil geçti
ğini İJitiyoruz. Kabahati, kusuru al
madan ıoför1erin, Yatmanlann mah
küm olduklannı, aile ocaldanmn b
pandıldannı görüyoruz.. ÇocuJdarm 
selameti namına bir bir (yaramaz ço
cuklarla ~ücadele) bnumı yapılmalı. 
Poliae bu ıi bi çocuklan döY'tlle hak
kı Yerilmelidir. Bu ifi.a bqka türln 
bal çarai yoktur. 

>f 
Sait Bey (Unkapanı Atlamata§l 17) 
- KOituk detııetile a-azete utan 

dilenen Ye •Ürünen birçok çocuklar 
var. Bunlann hepıd de tramvay ve 
otomobil kazasına karbıu:ı gitmiJti.r. 
Belediye zabıtam talimatnamesinde 
otomobillere ve tramvaylara uıluılar 
için p a cez lan vardır. Zamtai be
lediye mcmurlan bir ay kadar sıkı 
bir surette bu yaramaz çocuklarla 
mücadele et.c, velilerine P.&ra cezan 
kesse eminim ki lnzaların önü biraz 
alınır. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Feriköyünde oturan lızet Ef. 
karakola giderek komşusu Feri
de H. tarafından tavuğunun ça
lındığını iddia etmiştir. Feride 
H. yakalanmış, çaldığı tavuk iz
zet Ef. ye iade edilmiştir. 

lf Evvelki akşam Eminönün
de, Galatada, Beşikt:aşta e Bil· 
yükderede yapılan aramalar neti
cesinde birçok kimselerin üzerle
rinde bıçak, kama, tabanca bu
lunarak müsadere edilmiştir. 

lf Tevfik isminde biri Gala
tada kaçak çakmak ve köylü 
cigarası satarken yakalanmışhr. 

lf Mümin isminde biri Bey
oğlunda tramvay içinde 1.iya Ef. 
nin 4 lirasını çalarken yakalan
mıştır. 

SON POSTA 

• 
L 

Madam n Evi Kaçak iskam
bil Deposu O muş! 

Poliı memurları dün fayam dikkat ir araş 
ma yapmqla.rdır. Tahkikabmıza göre hidi.e şöyle 
olmuştur. 

dam Pclyamn evi ta ssut edilmiş ve dün anıızm 
eve girilerek etraflı bir araşJmna yaptl şbr. Ne
ticede madamın evinde b • J!ğın dam..rasız ve ka
çak iskambil kağdı bulunmuş, aynca sulfato gülliç• 
lan içinde de mahiyeti anlaşılamıyan beyaz toz• 
lar ele geçirilmiştir! Bu beyaz tozlarm Eroin olması 
ihtimalı çok kuvvetlidir. Fakat bu cihet tahlil 
neticesinde anlaşılacaktar. Polisler, timdi de mada-

Taksim de oturan Polya isminde bir madamın 
kaçakçıhk yapbğı, bazı İnhisar maddelerini kaçak 
olarak evinde bulımd.urdnğg, hatta bunları fırsat bul
dukça ötekine berikine şatbğı şeklinde polise bir 
ihbarda bulunulmuştar. Bu ihbar Ü7.erine polis me
seleyi bir cürmü meşlıut eklinde tespit etmiye 
karar vermiş ve hazırlığa girişmiştir. Evveli ma· 

mm kaçak iskambilleri kimlerden tedarik ettiğini 
öğrcnmiye çalışmaktadır. 

. Bir Muallim 
Makineleri fslah İçin 

Tahsisat istiyor 
Sarıyer kasasına tabi Garipler 

köyü başınu llimi Feyzullah Bey 
F enfakültesine müracaat ederek 
buhar makinelerinde yeni bir 
keşifte buluııduğunu söylemiş ve 
yapbğı yeni bir makineyi de be
raberinde getirmiştir. 

Feyzullah Bey mütekait bir 
zahittir. Tekaüde sevkedildikten 
sonra aarife geçmiştir. 

Söylediğine göre yirmi sene
denberi buhar makinelerini ıslaha 
uğraşmaktadır. Yapacağı ısla ha
bn esaslarını tasarladıktan sonra 
bundan iki sene evvel faaliyete 
geçmi ve bir atölye tesis etmiş
tir. iki senedir mütemadiyen çalı· 
prak bir makine yapmıştır. 

Feyzullah Bey bu makinede 
Süayt ve cihet değiştirme tertibab 
üzerinde yenilikler vücude getir
miştir. !Bo sayede sür'at, siklet 
ve randıman üzerinde mühim 
farklar hasıl olmaktadır. 

Feyzullah Beyin makinesinde 
değiştirme tertibatı da hariçten 
el ile yapılmaktacır. Bu sayede 
deği~e tertibab basitleştiril-

miştir. Fakat alakadarların verdiği 
malumata göre bu" şekil büyük 
kudretteki m kinelere tatbik cdi
lebiiir.F eyzullah Bey Fenfakültesin
den para yardımı istemekted r. 
Ancak Fakültenin bu i~e tahsis 
edilmiş parası olmadığı söylenmek-

tedir. Feyzultah Bey Nafia Vekale
tine müracat etmeği düşünmek

tedir. 

Di'siz Cemiyetinde 
Merkezi Pariste bulunan bey

nelmilel D sizler cem;yeti katibi 
umı:mısının ) akında btanbula 
geleceği ve bizim dilsizler cemi
yetile temaslarda bulunacağı ha
ber veriliyor. 

Söylendiğine göre bu senenin 
beynelmilel clils:ıler kongresi de 
tehrimizde toplanacaktır. 

Hariçten 
Hangi Malları 
Alacağız? 

Bu ayın yirmisinden itibaren 
Türkiyeye girecek bilumum eşya
dan menşe şahadetnamesi arana
cağını yazmıştık. Antrepolarda 
bulunan eşyalar için ( e .menşe 
şahadetnamesi aranacaktır. Bu 
hususta İstanbul gümrükleri baş 
müdürü Seyfi Bey bir muharriri· 
mize şunlan söylemiştir: 

" - iktısat Vekaleti son za
manlarda muhtelif memleketlerle 
yeni ticaret mukaveleleri yapmış· 
tır. Bu mukaveleler mucibince 
bizden mal alan memleketlerin 
mallarını alacağız. Menşe şaha

detnnmcsi bu gibi memleketlerin 
eşyasını tayin için ihdas edilmiştir. 

Bu işin müşkülat arzedip et
miycceğini soruyorsunuz? 

Esasen birçok eşyamn menşe 
şahadetnamesi vardır. Olmıyanla-
rm sahipleri de mahallerine müra
caat ederek temin etmek iktida
rındadırlar. 

Antrepolardan henüz çekilme
miş eşya için de şahadetname 
aranacakbr. Bunu alakadarlara 
bildirdiğimiz için antrepolarda 
malları olanlar şahadetname te-
darikine başlamışlardır. 

Yeni Şikayetler 
Limanda Tahmil Ve Tah
liye Masrafları Çoğaldı Mı? 

Son zamanlarda verilen bir 
karar üzerine lstanbuldan transit 
olarak geçen ticareti dahiliye 
eşyasının da tahmil ve tahliye işi 
liman şirketine geçmiştir. Fakat 
bu işin liman şirketine geçmesile 
beraber bazı şikayetleri işitilmiştir. 

Öğrendiğimize göre Başağa 
zadeler ve Elariz nakliyat ambarı 
müessisleri ala adar bazı makam
lara m(racaat ederek liman tahmil 
ve tahliye masrafının çokluğu dan 
ve işin uzadığından bahsetmişler
dir. Meselenin ehemmiyetle tetkik 
edildiğj söylenmektedir. 

~--~------------------~ 

Maliye' de 
Münhal Memurluklara Yeni 

Tayinler Yapıldı 
İstanbul yeni Maliye teşkilatı 

murakıpliğine tayin edilen Devlet 
Demiryollan Muhasebecisi An· 
karadan gelerek yeni vazifesine 
başlamıştır. Önümüzdeki hafta 
içerisinde her üç murakıbin işti
rakile bir toplanb yapılacakhr. 
Diğer taraftan İstanbul Tahakkuk 
Müdürü Talat Bey birkaç . güne 
kadar Adanaya giderek yeni 
defterdara vazifeyi devredecektir. 

Münhal memuriyetlere yeıiiden 
bazı tayinler yapılmıştır. 

Münhal tahakkuk memurluk
lanna fişek fabrikası Muhasebe
cisi Muzaffer, Alaca Malmüdürü 
Cevat, Dinar Malmüdürü Fahret
tin Beyler, münhal tahakkuk 
muavinlikleriııe Ordu sabık Vari
dat Müdürü Ömer Lütfi, Posta 
ve Telgraf muhasebe tetkik me
muru Naci, Ticaret mektebi me
zunlarından Emin Fuat, tahakkuk 
katipliğine de Lüleburgaz Mal
müdürlüğü katibi lsmail Beyler 
tayin edilmişler ve vazifelerine 
başlamışlardır. 

Deniz islerinde Faaliyet 
Deniz yollan işletme idaresi

nin mülhak bütçeli idaJelerden 
500 bin lirahk bir istikraz ak
tetdiği ve bunun 300 bin lirasım 
aldığını yazmışbk. 

Dün haber aldığımıza göre 
işletme idaresi mütebaki 200 bin 
lirayı da almışbr. Bu paranın 400 
bin lirası deniz yollan işlerine ve 
100 bin lirası da havuzlann ısla
hına sarf edilecektir. 

Raşit Rıza B. 
Birkaç senedenberi teşkil et

tiği heyetle Anadolunun mııhtdif 
şehirlerinde dolaşarak temsiller 
v ren sahne san'atkanmız Raşit 
Rı:ıa Bey, tekrar Darülbedayie 
girmiştir. 
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Yarasalar Da Ku
durmaya Başladı 

Y •palan son tecriifıefue ırörc ya· 
lalar, llaltıldu'f"Ciaıdatalula böc:ek
ludca .,._ Mtiin by•ulann kuduz 
milu alchUan tesbit edil · tir. 
Kurt. çakal köpek, m~rkep, at, fare 
horoa ve 6rdek gibi hayvanlann pek 
çok defalar kudurduğu görülmllftiir • 
Yalmz ıon .,....nl•rda Avnıpada 
yama bahçelerde yataıalann kafaluı· 
nın ve yüzleriniiı gece ince dişli bir 
mahluk tarafandan ısınldığı görülmüt 
ve uzun tarauut ve tetkik neticesinde 
bunlann kudu.:ı yua•alar olduğu anla
tılmıştır. 

Bir Deniz Faciası 
Unkapanında oturan Ali isminde 

birinin U121 7 yqıııda Cenıile evvelki 
akşam kalamere aatmak için köprü
den kalkmak üı:ere bulunan Kalamtf 
vapuruıaa girmiştir. Cemile vapurda 
alış veriş ile meşgul iken vapur ha
reket etmiştir. Kızcağız bu sırada 
iskeleye atlamak istemiş, fakat de
nize diişmüş ve boğulmuştur . 

Öz Tlirkçe Kllavuzu 
Türk Dili cemiyeti öz türkçe ke

limelere esaa olacak olan k11avuzu 
hazırlnmak hususundaki mesaisine 
devam etmektedir. 1 

incir Piyasası 
bir, ıs - incir piyaaası olduk

ça hararetli bir vaziyet göstermek
tedir. Geçen hafta sonunda iki ku
ruşluk bir yükselme görülmüştür. 

Beraet Etti 
Madam Vilda ile Nizamettin, İrfan, 

Selim Sam isimli komünistlilc mıu

nunlannın muhakemesine ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

Mu•tafa oğlu Macit cevat isimli ko
münistlik maznunu d• yapalan aizli 
durutma neticesinde cürmü sabit 
olmadapdan l:ıeraet etmiştir. 

Üniversite Kadrosu 
Üniversiteye •lınacak yeoi eleman

lar taayyün etmektedir. Tıp fakülteıl 
kulak, bunm hocabğuıa Ekrem Behçet 
tıp f akülteal teşrih müderria muavin
liğine Osman Ze~ rontken profesör 
muninliğiııe Ekrem, emrazı dahiliye 
muavin iğine Rasim, emran hariciye 
muavinliğine de Khım lamail Beyler 
tayin edilmişlerdiT. 

kendini Denize Attı 
Akay vapurlarından biri evvelki 

akşam Kadıköy iskelesine yanaş
mak için manevra yapmakta iken 
o civarda bulunan Tahir Ağanın 
kayığma pek farla yaklaşmışbr. 
Bunu gören kayık tayfalanndan 
Yunus, kayığın batacağını zanne
derc k kendini denize atmış ise de 
vapur tayfalan tarafından kur
tanlmıştır. 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ağustosun ikinci baltası içiııde 
cenup hudutlanmııda on ikisi müaa· 
demeli olmak üzere 50 kaçakçı 
-yak'aın olmu,, altmış bir 'kaçakçı, 150 
kaçakçı hayvam ve 2000 kilo &Ümrük 
kaçağı. 900 kilo inhiaar kaçatı, 5 tüfek 
bir tabanca ıre 7000 defter sigara 
katıdı tutulmuştur. 
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Hasan B. - Pr ar ola lcar

dinaJbqı... Bugünlerde paçaları 

11vam11, dünyayı ba.p:aa toplu

yorsun? 

Kardinal - Senden bir şey gizli 

değildir Hasan Bey.. biliyorsun 

ya 250 aene e'fvel Viyaraamız.ı 

dört taraftan kuşatmıştmız .•• 

Az kalsın gürültüye gide

cektik... Ber~et versin ki 

oraya buraya bat vurarak kur

tulduk. .. 

~ 

.. . Şimdi de onun ıerefine 

dünyanın her tarafından gelen 

bizim gibilerlc bu günü katlula

yıp bayram yapıyonıL 

)) 
Hunn B. - Vay mutaa1ınp herif

ler vay ... Günah çıkartmak, c~nnetin 
anahtarını aatmak, afaro:ı etnıeld~ 
karnınız doymuyOI' şimdi de t~rı 
lmdadınıu çafınyor.aunm öyle • 11 



1' lylll 

Hergün 
-----

Başkaları 
Ne 
Digorlar? ------------· 
Türk Yunan Dostluğu 

Falih Rıfkı 
* Türk ve Yunan milletleri kendi 

aralannda davaaı:ı ve bütün dünyaya 
karşı tek davalı bir manzara aJmıı• 
lardar. Bu tek dava, sulhtan ibarettir. 

" Anluıra'da ikinci Yunan Baıve
kllini 'selamhyorua: ikisi bir fırka
•an detildirler; fakat bir millet• 
tendirler. M. Çaldarfs eeaaplan 
Ue muhterem arkaclaılannıa t .. 
aeffüs ettikleri hava, Tilrk ·Yunan 
•oatlujıınua mllli karekter hatlalDJf 
elmaaından batka neye hamloluna
ltllir? 

"BGtGn il~mde sulh .Uıel bir t•J 
iki komıu araaıncla sulla daha ıüzel 
bir ıey, fakat sulha inanmak büsbü
tün gGzel bir ıeydir. Kanaahmıza 
tekrar edelim: tekmil milletler, saa-
detlerinin ancak bizim, iki komıu 
milletin tutmuı olclutumua yol üstün• 
de oldutunu anlıyacaklarclır. Ak de· 
niz'in bu köteainde baılıyan ırarp 
medeniyeti tarihi, rene Ak denizin 
ltu köteaiade, yeni :ıamanlann prt
lanna rör•, devam, iatikrar ve inki
taf imkAnlarını buluyor.,, 

Türk• Yunan Misakı 
Ahmet Şiikra 

Şarki Avrupada Balkan BirHti ha
r~keti de ayni siyasi ~e ikb1adı zaru
retlerin dofurdutu bir ülküdür. Ve 
dün Ankarada imzalanan Türk • Yu
nan misakı bu teıekkülün nüvesini 
teıkil edecektir. Misak ile iki devlet 
l»azı harici meaelelerde tek bir dulet 
telikki edilebilecektir. Bu, bugün için 
ıok esaslı bir anlatmadır. Malumdur 
ld üç kilçük itilif devleti de- arala-
llnda bu maalde bir misak imzala
tlılar. Fakat bu eaaalar miaakın daha 
fumullil •• belki de bütan Balkan 
tlnletlerial bir .,.a1a topb1acak bir 
ualqm11a ltaflansıç alacatma kanlb. 

Balku fttibacb iki ıekllde tahak-
kuk ettirilebilirdi: Evveli bütün dev
letleri ittihat etrafında topladıktan 
IOnra bir misak imzalamakla. Saniyen 
anlaıabilenlerin aralanntla bir misak 
'-:ıaladıktaa 110nra dlterlerinln İfti· 
rakine kapıya açdı bırakarak oalana 
.. girmesini temin etmekle. Birinci 
r.ı. J• hep 1a biç rolu idi ki bu yol
.. uzun mGddet ytlriinemezcli. TGrld
re ile Yunanistan ikinci yolu takip 
.. erek araJannda misak lmzalamıt
lanır. Miuk fU n1a bu de.·lete kar· 
fi esld tertip bir aakert ittifak detll· 
411r. Diter Balkan devletlerinin de İf-
tlrak eclebilecekleri •• yakın farkta 
aulh, sükQn ve istikran kefalet alb· 
aa alan bir anlatmadır. Bu misakın 
lmzasile yakın ıark, tarihinin dBnilm 
aoktalanndan birine ıreliyor. Dün 
a .. redilen rHmi teblitde de •Bylen• 
tllti gibi misak, yakın fU'kta " biı 
ai:ıam unsuru ve umumi sulhun tak• 
.tyesi busd'luada da kıymetli bir 
lmiln olacakbr. 

ismet Paıa Ve Sulh 
Satiri Etem 

* Türk istiklll harbi baylece ln
.. nca ya11yacak bir sulha ulaımak 
t,in yapılmııtı. Lozan bir aaliple 
•atlubun detil, dost olmak için ara
larmdaki pürüzleri ortadan kald1ran 
lnsanlann imzaladıA"t bir vesika idi. 

"Garp cephesinin kumandanı bu
nun için barbetti, bunun için Lozan 
•ulhunu imzaladı. ismet Paıa sulh 
IPıt silih çeken bir milletin milmu
•lli idi. Şimdi de o sulhu denmlq
tıırmak, ebedileıtirmek iatiyenlere en 
•otru yolu iıaret ediyor • ., 

ismet Paşa 
Pazartesiye Sofyaya Ha

reket Ediyor 
Ankara, 16 (Huıusi) - Bq

•ekil ismet Paşa, Hariciye Vekili 
1' •vfik Rliftil, huıusi kalem mü· 
tUrti Refik, Hariciyeden Cevat, 
oariciye hususi kalem müdürtl 
~efik Amir Beylerle Falih Rıfkı 
le ey Pazartesi gfinil Sofyaya bare-

et edeceklerdir. 
Sofya' da Başvekilimizi karşa

~a hazırhklan ikmal edilmiştir. 
eyetimiz için Sofyada üç gün 

besnıi program tatbik . edilecek, 
t Undan sonra heyetimiz Bulgaria
anan muhtelif şehirlerini un' at 

._,ticaret müeueaelerini ıeze
ee1Uerdir. 

.. , \ . IOR ROST 
--------------------------------------__, ____________________________________________ __ 

Resimli Makale 

Zenginler her yqta aevebllir-1 
ler, fakat her yqta •e'rilemezler. 

Para ile ubıa alınan 
ancak paraya olan qkbr. 

a A,k Ve Yaşa 

Yaı dolsa bile, para çantası da 
dolu olmak prtile, itık almıya mani 
yoktur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

ikinci Resmi Tebliğ 
Ankara ıs (A.A) - Resmi teblit: Yunan Baıvekili M. 

Çaldariı, Hariciye nazın M. Makıimos ve Milli lkbaat Na
zm M. Pesmez oğlu hazeratı Ankarada ikametleri eana
aında Başvekil ismet Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
ve lktuıat Vekili Celil Beyefendiler hazeratı ile müteaddit 
mülakatlarda bulunmutlardır. Yunaniatanın Ankara ve 
Türkiyenin Atina .sefirlerinin de ittirak etmit olduklan bu 

devlet adamlan muhtelit bir ko miıyon teıkil etmiye ka
rar vermi,lerdir. Bu komisyon hemen Ankarada toplana
cak ve vazif eai matlup gayeleri elde etmek çare ve vasıta
lanm aratbrmak olacaktır. 

mülakatlarda Yunanistan ile Türkiyeyi alakadar eden siyasi 
meseleler bir kere daha ve tamamile dostane bir hava 
içinde tetkik edilmiş ve her iki taraf bütün bu mesele
lerde iki memleket hükumetleri arasında tam bir noktai 
nazar mutabakatı bulunduğunu müpbede etmittir. 

Komisyon muaiıl Türkiye ile Yunanistan uasmda 
yeni ve genit bir ikbaadi itilafnameye eaaı teıkif 
edecek kadar ilerlediti zaman - ki bu neticenin teırinl· 
saniye kadar elde edilmesi ümit ediliyor - Yunan mllll 
lkbsat nazın Türk refiki ile temasta bulunmak tlzere 
tekrar Ankar•ya gelecektir. 

Yunaniıtan ve Türkiye mGmessilleri Türk • Yunan 
hakem mahkemesine ve muhtelit mübadele komisyonuna 
tevdi edUmit olan itlerin kat'i surette tasfiyesi anının bu
lül etmit oldutuna kani bulunmaktadırlar. Bunun için 
heyeti murahhualanm mümkün olduj'u sür'atle hilkumet
lerine bir ltilifname projesi tevdi etllMye memur et. 
mitlerdir. 

Türkiye ile Yunanistan arasında ticari mübadeleleri 
canlandır•ıya karar vermlı olan ve bundan baıka iki 
memleketin mütekabilen ecnebi memleketlerle olan 
münasebetlerinde aarfetmekte olduklan ikbsadi ıayret
leri bemahenk kılmak arzusunda bulunan Elen ve Türk 

Ankara' da Emsalsiz 
Teşyi Tezahurab 

Ve Coşkun 

Dost devlet ricalinin 
ankaradan aynht tafailabm mu
habirimiz f6yle bildiriyor: 

Ankara, 16 (Huauai) - Dost 
milletin kıymetli devlet adamları 
dün burada aon misafirlik gtln
lerini ıeçirdiler. Misafirlerimiz 
öğleden evvel bazı ziyaretler 
yapblar, bu arada Gazi terbiye 
enstitiisünU de gezdiler. 

Ôğle llzeri Muhtelit mllbadele 
komisyonu Tiirk heyeti reisi Ş~vki 
Bey misafirler şerefine Anka?a· 
palasta bir öğle ziyafeti keşide 
etti. Ziyafetten sonra Baı· 
vekil ismet Paıa misafirlere 
birer albn tabaka ile fotoğ-
raflannı verdiler. M. Çalda· 
ris de bilmukabele totoğraf 
hediye etti. misafilerimiz bir müd· 
det istirahattan sonra saat beşe 
doğru istasyona hareket ettiler. 
Bu sırada kendilerine ismet Paşa 
ve Hariciye Vekili Bey de refa· 
kat ediyorlardı. 

Ankara Palastan istasyona 
kadar uzanan genif cadde bin· 
lerce halle tarafından doldurul· 
mUftu. Otomobiller buradan ıe
çerken her taraf balkm ıiirekli 
alkiflarile çanlıyordu. istasyonda 
çok samimi ve cidden dostane 
bir veda ve teşyi tezahurab 
yapıldı. 

/ 

1 
BOtnn hnJdimet erkim, mefa· 

retler mensuplan iataayonda idi
ler. Yunanh nazırlar Battllte te-
tekldır ettiler. M. Makaimoa 
Hariciye Vekilimize: "Elaelau. 
pek yakında tekrar g&rtlteceğiz." 
dedL Bu ııracta ISmet Pı. M. 
Makaimosa "Ekselans, size çiçek 
yok mu?" dedi. 

Misafır nazır bu litifeye fU 
nilkte ile cevap verdi: " Paşam, 
biz kendimiz çiçeğiz. ,, Biraz son-
ra misafirlerimiz vagonlara bin· 
diler ve hususi ben tam uat 
beşte çoşkun alkqlar arasında 
istasyondan lstanhula doğru ay
nldı. 

Ankara 16 ( Hususi ) - M. 
Çaldaris Hilaliahmere bin lira 
hediye etti. 

Ankara 15 ( Hususi ) - Yeni 
dostluk misakının imzalanma11 
münasebetile Gazi Hz. ile Yu· 
nan Cümhur Reisi M. Zaimis 
arasında çok samimi tebrik tel· 
graflan teati edilmiştir. 

Bu münasebetle Yunan kabi· 
nesi de f evkalide hir toplantı 
yaparak Gazi Hz. ne bir tebrik 
telgrafı kefide etmif, Gazi Hz. 
de buna çok dostane bir ifade 
ile cevap vermişlerdir. 

Ankara, 15 (Huauıi) - Misa
firlerimiz buradan ayrılırken ve• 
killerimizY Atinaya davet etmİfler
dir. Hariciye Vekilimizin yakında 

Yapıldı 

ı 
Atinaya aitmesi muhtemeldir. 

MUbadel• Komıeronu 
Ankara, 16 (Husuıi) - Dtln 

de bildirdiğim gibi m&badele 
komisyonunun llğvı için iki de.
let arasında yapılan müzakereler 
tam bir anlaşma ile bitmiıtir. 

Komisyon 10 ay içinde elin
deki işleri bitirerek ilga edilecek 
bitmiyen işler mahkemelere dev· 
rolunacakbr. 

Yunan hükümeti tarafından 
firarilere ve etabli Rumlara ait 
olup Türk hükumeti tarafından 
vazıyet edilmit olan emlik 
iade edilmediği takdirde aa-
hiplcrine tazminat şeklinde 
dağıtılmak üzere Komisyona 
verilen 62 bin lngiliz lirası, bu 
emlik iade edildiği cihetle tevzi. 
ine lüzum kalmıyacakbr. 

Bu arada Muhtelit hakem 
mahkemesinin ilgası için de bir 
itilifname yapılmıştır. Ba anlat
malar birkaç gün sonra imza 
edilecektir. 

MUbadll Rumların &•J•haU 
Ankara, 15 ( Hususi ) -

Yunanistanla iktısadi münaaebabn 
tevsiini kolaylaştıracak tedbirler
den biri olmak üzere Tllrk piya· 
aalannı tanıyan Tnrk lisanını 
bilen ve elyevm Yunan tabaaa1 

Sözün Kısası 

Bir Onlara Bakınız, 
Bir De Bizlere! 

A. E. 

Perşembe günü Şişliye gitmiş· 

tim, tramvaydan durak yerinde 
indiğim zaman gözüme ilk defa 
gördüğüm bir manzara. çarpb. 

Sağ tarafta yirmi, otuz, bel
ki de kırk tane çiçekçi, önlerinde 
yığın yığın saksılar, demet demet 
çiçekler, bu seyyar bahçenin ara• 
aında da kadın, erkek, çocuk, yüz· 
lerce kişi. 

Evveli çiçek puan andım, 
ao·runca yanıldığımı a6ylediler. 
Anlatblar ki: 

- Perşembeleri hıristiyanlana 
ölüleri ziyaret glinlldl\r. Bu mn. 
nasebetle buruı her hafta çiçek· 
çilerin toplandıkları yerdir. Şifll 
kabristanında öliisll bulunanlar 
buradan geçerler, hallerine ıön 
bir saksı, bir demet veya bir tek 
çiçek alarak kabrist~ giderler. 

* 
Şişliden Büyllkdere caddesine 

akan halkın arasına kanfbm, kab
ristanın demir parmaklıklı kapı• 

smdan geçtim, karşıma bir bahçe 
çıkb. Ôyle bir bahçe ki içinde 
yüksek selviler vardır, selvilerin 
gölgeleri altında beyaz mermer 
sütunlar vardır. Beyaz mermer 
ıiltunların kenarlanna da çiçekler 
dikilmiı ilstlerine biiketler serpil
miştir ve taşın başında babasını 
kocasını veya oğlunu kaybeden 
bir kadın maziyi habrlamıya ça• 
lıfmakta, yellin kalDllf bir çocuk 
ailamaktadır. 

* Cuma güntl kız kardetim İz· 
mirden ıelmifti. ilk iti 6llllerimdl 
hatırlamak oldu. Merkezefendiye 
birlikte Kittik. K6temiz epice 
uıakb, buraya Yarabilmek için 
kapısız yıkık duvann aramadaa 
geçtik, devrilmif mezar tqlannıa 
üzerlerindea atladık. Diz boyuna 
bulan kuru ot ve çala 11tmlaruu 
aştık: 

Ne bir tek çiçek, nede bir tek 
ziyaretçi! 

>t 
Akşam eYe d6nd0ğllm zamaa 

gazetelerin birinde okudum: 
Bir kabristan utılmıt, yerine 

bir düzüne apartıman yapılmıt. 
yapılırken de meydana çıkan öll 
kemikleri ıokağın bir kenanna 
atılmış. 

Arkadaşımız müteeuir: 
- Ölülerimize htırmet edelim, 

diyor. · 
Tavsiye kim bilir kaç asır ge

cikmiş olsa dahi yine yerindedir. 
Yalnız bana öyle geliyor ki, işe 
llkmekteplerden başlamak icap 
edeceğine göre tatbikı yanm au
ra tevekkuf edecektir. 

• Sözün kısası: Mezarhklanmız 
harapsa, bakımsızsa, kimaeaiue 
kabahat ne blikiimettedir, ne be
lediyededir, ne de evkaftaclır. 
Unutmıyahm: Hliktimeti de, bele
diyeyi de, evkafı da yapan 
bizleriz. 
=====~==============:::::::ı 

1STER /NAN /STER iNANMA/ 

olan mllbadil Rumlann en fazla 
iki ay kalabilmek prtile TGrki
yeye ıerbestçe seyahat etmelerine 

'\ müsaade ·edilmesi kararlqtınl-

Türk Talebe Birliti bir ıenedenberi hayli canblık 
•• baf.eket aliimi gösteriyor. 

\1agon-U hldiıeıinden ıonra çok canlı bir mecmua 
~ıkardılar. Milli bayrağı'IDız ve milli haysiyetimiz etra• 
finda kıymetli tezahürler yaptalar. 

Şimdi de Çanakkaleye riderek tehitlerimizi ziyaret 
ediyorlar. 

Bütün bu hareketleri takdir etmemek mGmkUn 

detildir. Yalnız bu kadar canhhk g6steren ıençlerl 
her teıebbilslerinde biraz ırecikmiı görüyoruz. 

Geçende lstanbulda bir nilmayiıe fttirak için vak
tinde hazırlanamadılar, bir hafta sonra hususi bir 
nümayif yaptalar. 

Bu defa da Çanakkaleye geçen hafta giden heyetle 
birlikte ırideceklerine, bir hafta sonra ayn bir seyahat 
tertibine mecbur oldular. 

/STER iNAN iSTER iNANMA! 
\ 

mıştır. 

Başvekil Pata bu husustaki 
bir suale cevaben "mGbadil Yu· 
nanhlann istediklerini yapacağız,. 
demiştir. 

Yeni amerlka Sefiri 
Yeni Amerika Sefiri M. Ro

bert Skinnet yarm Amerikadaa 
ıehrimize gelecek, iki gfin kal
dıktan sonra Reisicümhur Hz.ne 
itimatnamesini takdim etmek 
tlzere Ankara ya ıidecektir. 

, 



.ıM-l~ht Mansoralarr 1: 
Bafra Tütünleri 
Bu Sene Çok 
/gi 

Bafra ( Husllll ) - Bu 1e11e 
tlltibı ekimi müaait tenit altında 
yapılmlfbr. Mmtaka1111Z dahilinde 

mahsul toplanmııtır. 

Bu 8ellekİ tntün rekoltemizin 
Alaçam dahil olduğu halde 3.S-4 
milyon kilo olduğu tahmin edil
mektedir. Muhtelif mahallerden 
gelen malumat bu seneki mab
.Wün geçen seneye niabeten 
daha iyi Ye nefia olduğu merke
zindedir. Bir iki gGndenberi bava 
bomlmupa da buglin düzelmiye 
haılam'Şb,.. Mahsule bu muvakkat 
uva tebeddülünün bir teairi ol
IDlJacağım zlirra dylüyor. 

a.tok mahsul kalmacbğma pre 
t.. aene tiW1nlerimiziD iftıblı 
lab.lacaja lmit olunuyor. 

( The Amerikan ) ve ( Geri 
Amerikan) kumpanyalarile inhi
urlar memurlan k&ylerimizi ge
siyor ve fimdiden tntthıleri tetkik 
n muayene ediyorlar. Hatta 
lmmpanyalarm kaylnye çal vesa
ire vermekte olduklan ve kapı
lan bağlamak istedikleri ıarill
mektedir. 

KallnBn Amerikanlara bat
la••alan Jldııdm ıeçeıa aene 
( tonga } Yererek malım aatma
andu urar giirdlijii için ba 
.... toap ahcılannm istedikleri 
flkilde bajianb yapamıyacaklan 
umıediliyor. Tütün mahanlümüd\ 
iyi fiatlerle eatmak için halk 
daha IİJacle ( cleak ) ,..,... ta-
anunmdadlr. 

Hububat buılatumz da geçen 
8elleye nazaran iyi ve çoktur. 
Faatler dütldbıdür. - K. G. 

fnebolu'da 
Bir Haftada Oç Kaza 

Oldu 
Lıebolu (Hususi) - Sa hafta 

lçerainde lnebolu • Kastamonu JU
... Ozerinde iç otomobil kazası 
olmut ye bu iç kaza bet kifinin 
ap iç kişinin hafif yaralanma· 
aile neticelenmiştir. Kazalann 
ıebepleri ıoförlerin dikkatsizliği 
belediyelerin ıof örler ve makine
ler Ozerinde tatbik etmesi lhım 
gelen nizamnameyi bihakkın tat
bik edememesidir. Yaralıların 
bir kısmı memleket hastanesine 
bir kısmı lstanbula ı~nderilıniftir. 

Uzunköprü' de 
Yağmurlar Çiftçiye Çok 

Zarar Verdi 
Uzunk6pr0 (Husuai) - Hava• 

lann yağmurlu gitmesi rençberi 
IOn derece zarara ıokmuştur. 
Yağmurlar harmanlara pek çok 
zarar verdiği gibi pancar aevki
J•bm ve tarlalardan toplanma
.. ela sekteye uğratmıfbr. Va
aiyet böyle devam edene ne 
pancar 1evkedilebilecek, ne de 
harmanlar vaktinde lcaldmla
bilecektir. 

Ednmit KOrtuluş Bayram1 
Edremit (Hususi) - Kurtu!ut 

bayr4mımız büyük bir merasimle 
Ye tezahüratla tes'it edilmiştir. 
Medis reisi Kazım Paşanın halk 
arasında bulunuşu, ve halkın ha· 
bnm 10rmua bayramm ze~k Ye 

net' esini artbrmışbl". 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ordu'dan 
sulü 

ilk Fındık Mah
ihraç Edildi 

~---Ordu (H~ - Bu seneki yeni fındık mabau-
ltbntızden •80()" çuval kadar iç fındık Kambıdokl 

hllratta balanulmafbır. 

vapuruna tahmil olunarak AYrUpaya HTk Ye ihraç 
olunmu§hır. 

Burada yeni ve kabakla lmchim okbu 51 • 32 
kanıp kadar 1ablmaktachr. 

Bu .ene Avnıpada fazla miktarda stok mal 
olmadığı hakkındaki haberlere ve l.panya Ye ltalya 
fmdaklannın noksanlığı etrafındaki rivayetlere bala
hrsa fındık fiatlerinin azami derecede ytıkaeleceji 

Yeni fındık mahsulüm\iztın turfanda olarak 1evk 
Ye ihraç ameliyesinde yapdmaıı mutat olan meruim 
bu sene de tekrar edilerek iç fındık yUklil mavnalar 
bayraklarla donablllllfbr. (Gençler Yurdu) bando
IUDU tafıyan motör, ynklo mavnalan yedeğine 
alarak limanda bir müddet iezclirmiş ve yeni mah
ıuJiln ilk ağızdan Avrupaya sevkinden dolayı teza-

Omlt olunmaktadır. 
Mnlhakat hariç olmak llzere Ordunun merkez 

kazasından sevk ve ihraç olunacak olan yeni fmdık 
mabaulülOO-JlObin kantar kadar tahmin olunmaktadır. 

lzmit 
At Koşuları 

İzmit (Hususi) - Şehrimizde 
son yapılan at koıusu şimdiye 

kadar yapılan koşulardan daha 
gilzel Ye alikak olmuş bilhassa 
birinciliği kazanan hayvanlann 
İzmit viliyet damızlık atlanmn 
yavrulan olmuı dikkati celp ey
lemiştir. 

Tay kofUSunda İzmitli Amet 
Efendinin Gönlllü, Halkevi koşu
sunda Hilsnli Efendinin Tayyan, 
Kocaeli kO§USunda Ahmet Efen
dinin Aldervif birinci ıelerek 
mGkAfat kazanmışlardır. 

Ayaş'ta 
Muallimler Her Hafta 
Toplanıp Konuıacaklar 

Ayaş, {Hususi} - Merkez ve 
k3y muallimleri birinci mektep 
konferans salonunda toplanarak 
köy ve şehir mektepleri tedrisa
bnın nasıl ilerliyebileceği üzerin
de konuştular .• 

Konferansı ve mtinakqalan mü
teakip maarif memuru Rauf Bey 
kabil olursa her hafta böyle mes
leki ve tedrisi musahabeler ya
pılmasını ve Ayaş muallimlerinin 
iki kısma ayrılarak çahşmalanm 
bildirdi. Merkez kazaya merbut 
kGylerle, merkez muallimleri bir 
pup olacakı.r. o mretle çah..
caklar; Kazaya uzak fakat aahi· 
yeye yakm k&, muallimleri Ye 

G1ldül muallimleri de bi~ grup 
olacaklar her on bq gthıde veya 
haftada bir mesleki, pedagojik 
ve pisikolojik musahabelerde bu-· 
bmacaklardır. - M.N. 

Garadeda B:r KUçUgDn 
Muvalfaklyeti 

Gerede (Hususi) - Anadolu 
oteli sahibi T evlik Efendinin 
mahtumu lsmail Cengiz Efendi 
yatmclan umulmıyacak bir mu
vaffakiyetle pyet güzel bir tay• 
yare modeli 1~pmıfbr. Tayyare 
qağı yukan Vecihi Beyin ta,-
1areleri bJyllklüpdedir. Yalnız 
mot6rll JO'ktur. 

Diyanbekir Ziraat Bankası Bina Yaphrdı 

Dlgonhlcir zÜ••I hnlcannın geni 61••• 
Diyanbekir (Hususi)- Ziraat Bankası yeni yapbrdıtı binaya 

tquıllllfbr. Oç bin liraya malolan bu yeni bina çok gtlzel ve asri 
bir ıekilde yapılmıfbr. Binada her ttırlll kaza ihtimalleri düfÜDil
lerek hususi bir kaza dairesi vilcude getirilmiştir. 

Uzunköprü' de 
Bir Ortamektebe Şiddetle 

İhtiyaç Var 
Uzunk6prü, (Hususi) - Bura

da ortaınektebe ıiddetle ihtiyaç 
vardır. Bu sene ilkmektebi bi
tirenlerden yUzil mütecaviz çocuk 
mektepaizlik ytıznnden tahsilleri
ne devam edememektedirler. 
Umnk6prll anayi ıehri olma· 
dığı için ba 7amılar aan'at 
mneaeselerinde de İf bulama
makta, vakitlerini 10kaklarcla ve 
harman kenarlannda bot oturup, 
karpuz tarlau beklemekle geçir
mektedirler. Bu gençlerin tah
ailaiz kaim ... memleket için ciddi 
bir byıpbr. ---

lueboluda Bir Semerci Kayboldu 
lnebolu (Husuai) - Semerci 

HaclDID oilu aemercl Etref bir 
baftaclanberi kaybolmuftur. Baba-
mwı mllracaatı tlzerinı aereye 
gittiji arqbnlmaktacbr. 

Akhisar Kurtuluş Bayramı 
Kırkağaç (HU1U1t) - Kurtu

luş bayramımızın yıl daniimO ha
raretli " heyec•ab teıahüratla 
teait edilmiftir. Merasime Akhiaar 
bandoaa da iftirak etmipfr. 

T oros Gençleri 
Ünyon Sportif lie Bir 
Müsabaka Yapacaklar 

Adana (Hamd) - Getea yaz 
bir maç yapmak tlzere Halebe 
giden TorOI ıpor takımının orada 
bıraktığı intibalardan IOD derece 
memnun kalan Halep (Ünyon 
Sportif) takımı T orosun bu ziya• 
retini iade etmek iatemİf ve bu
nun için de beynelmilel fedaru
yondan Toroa spor lml6büne bir 
mektup ıelmiftir. Bu mektupta 
maçm federasyonca kabul edil-
diği bildirilmektedir. Buna aaza· 
ran maç takarrBr etmiş demektir • 

F ederuyonclan gelen mektup 
Ozerine Toros sporlu gençler 
derhal faaliyete geçerek entre
manlanna başlamı.tlardır. Maç 
,unleri 27 tqrini enel cuma ve 
29 pazr CiJmbnriyet baynuqı ,a
nine tesadllf etmektedir. 

BakırköylMalmDdUrlUğD 
Uzunköpril (Hususi) - Mal

mldtlriimib Necmettin Bey Bakır
kly ~e tayin edil
mlt vazifMİDe bqlamak Uzero J.. 
Wıbula banket etmittir• 

Mlbalıabe 

Darülbedagi' in 
Yanlış 
Hesabı 

1 o 

Nrınıl 1 alı Aı. 
T qrinienel geliyor, yani Da· 

rllbedayiin açılmasına az kaim. 
Bu sene ne-Ier oynanacağım, 
doğrusu pek büynk timitler bes-
lemeden, merak ediyoruz. Henrik 
lbsen 'in en gtızel eserlerinden 
biri il~ başlanacağmı duyduk. 
Fakat IODra ?.. Yine operetler, 
vodviller başbyacak, Dariılbedayl 
uıl vazife•ai yine unutacak mı? 

Biliyoruz ki o asıl vazifesini 
unutmak istemiyor; zaman zaman 
bir hamle ile onu hatarlamak is· 
tiyor. Fakat buna mfisaade 
etmiyorlar. Gerek içeriden, gerek 
cLpndan ona aal gayesinden 
azaklattanaaia çabpıılar var. 
Hep para Detelesi ileri aürill
J•· Bir tehir tiyatrosunun para 
bybetmal lizım ıeldiii bir 
tllr'lll kabul ecllmiyor. 

DarOlbeda "'in kendi içiaclea 
gayeden uza~ağa çalışanlu 
da yine paraclu, menfeatlerinden 
bahsediyorlar. Haksız olduklan 
iddia edilemesı çlakll mneueae
Dİll ziyanı, oalann da geçinme-
lerini zorlafhracaktır. Fakat ba 
lll iılerine geliyor. Vodvil de, 
cperet de aktarden büyük bir 
gayret beklemezc zaten hepsi bel 
men bemen aym tiplerle inşa edl 
miftir. Bizim aıı'atkirlanmız da 
o tiplere senelerdenberi alııtıları 
;.Ik da onlan o rollerde görmep 
alqtı. Biribirlerindea memnunlar. 
Bir parçaak olawı müşldilpeaent-
lik ıasterenlere gtilnyor veyahab 
• Size de ne oluyor? ,. der gibi 
bala.J~· 

Onlarm fel'Cllerini, elde ettik-
leri 96hreü, olduldan yerde kala· 
rak kaybetmelerini, k6rletmelerini 
istemiyoruz. Aktar, m tema~ 
ym yenilep1ek i~in ça~ma11 
ilam ielea bir sanatklrdır. 0.
rGlbedayi' e .. routine,, &ldürilyor. 
Akt8rlerimizin alıflk olduldan 
rollerden çıkmak i&tememeleri, her 
eaerin nıluma giire tipler temsil 

edeceklerine her eHre temsiline 
U.k olduldan tipi .. impoıer ,. 
etmek istemeleri binde bir oyna
mlan glizel piyesleri de boıuyo . 

Tiyatromuz liııema adetleriı 
alarak kendini 61diirüyor. Tiyatro, 
linema ile rekabet edemez; onun 
ulıuına girmete, onun eatetikinl 
ve adetlerini almağa heves etme
li, neticesi muhakkak mağlubiyet 
olan bir mOcadeleye girişmesi 
demektir. Fakat Darülbedayi bu• 
nu anlamak is emiyor( kendisine 
gelen seyirc;ileri ainema müıte-.. 
risi farzedlp onlann buyunca, 
zevkince gitmek iaUyor. Onlan 
linemaya ahştınyor. Yakınca 
hepsini kaybedecek; cünkü seyir
cileri yana aiııemada aradıklarım. 
Dartıbedeyidekinden daha parlak, 
daha mnkemmel bir pkilde b .. 
lacaklar. 

Bunun lçladlr ki IDarl!lbedayi'
den bahsedilince itin evveli para 
cihdini dlpmenler, sannedildiil 
kadar realist,. hareket etmif 
olmuyorlar. BagGnün kin içba 
Janmnkini kaybedi1orlar. 

O ml1esaes_. bntnn aanat
klrlannı abıemap vererek kapı
Jaruu upamUI belki daha iJi 
olar. Elbette ba memlekeU. 
hakiki tiyatro ihti,acmı duyanlar 
vardır; yoksa da ~tifecektir. O 
zaman belki iyi bir teY tee11DI 
eder. 

Söylemefe hacet var mı 1 
Dar61beclayi'ln kapanmua ihtimr 
lini tçim barkularak ak la 
ıetiri yorum. 
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Siyaset Alemi 

Kuvvetli 
Olmak 
Siyaseti 

M. MusoUoi ile beraber lktidar 
mevkiine geçen fatizm italyan mille
tinin unutulmuı meziyetlerini tebarüz 
ettirmek için devlere aciz getirtecek 
bir gayretle çalıfıyor. Bağlan çözül· 
miif fikirleri muntazam bir ~n~ir 
haline getirmek kolay if değıldır. 
Yapmak zor, bozmak kolaydır. Onun 
içindir ki muayyen bir bedefe doğru 
yürütülmek istenen milletlerin a\dık
lan mesafe zamana niabct edilince 
a-öze az görünüyor. 

Faşist ltalya da bir umanlar bu 
vaziyette idL fakat katedile edile 
eklenen mesafelerden çıkan eıer, 
birdenbire azametli bir varhk halinde 
önümüze yayılıyor ve bunu vücude 
getirenler, elde ettikleri muvaffakt
yetten dolayı haklı bir gurur duyu
yorlar. Dünyada kuvvetten bnrJka 
tapacak bir ıcy olmadığı zihniyeti de 
bundan doğuyor ve M. Musolini ıon 
nutkunda haklı olarak bağırıyor : 

Tanıdığımız alb bin senelik heıe· 
riyet tarihi bize ıu hakikati özretiyon 
Kuvvetli olmak. 

Fert için kuvvetli olmak, 'u:ıviye· 
tinin maddi mancTi bütün unsurlan 
aruında tam bir ahenk bulunmaaını 
nuıl icap ettiriyorsa. miJJetler için de 
bu, bir zaruret • ıeklindo tecelli 
ediyor. 11 dah 

Bugün. bütün dünyada a 
fula" kuvvetli bulunmak gayret ve 
hedefi işte bUDdaD doğuyor. Çünkü 
zayıf olanın sulh~ dostu olmadık& 
fibi harpte de herkes dütmanı ke-
ailiyor. Süre?'Y• 

Parlamento 
Usulü Yıkıldı/ 

Berlin, 15 - Prusya bükümeti 
devlet sürasının açılış merasiminde 
bir nutuk söyleyen Başvekil M. 
Göring demiştir ki: 

" Bugün Alman esu tqkili
bna ait şekil tamamen değifmiş, 
ekseriyet usulüne dayanan parli· 
aıantarizm artık yıkılDllfbr. ,. 

Fransız Hava Naz1rı 
Moskova, 15 - Kiyef' de bu· 

lunan Fransız hava itleri Nazın 
M. Kot ile yanında bulunanlar 
tehrin göriilmeye değer yerlerini 
rezmiflerdir. Fransı& miaafirlerin 
terefine bir gece eğlencesi ya· 
pılmqtır. 

IOM POSTA 

B&BİCI 'l'ILGBArLAB 
Almanya Teminat Verdi 

Hitler, Bir Fransız Şehrinin ismini 
Taşıyan Bayi'ağı Niçin Takdis Etmiş? 
Pari~ 15 - F ransamn Berlin 

sefiri Alman Hariciye Nazınnı 
ziyaret ederek ıu noktalar hak• 
kında izahat istemiştir: 

1 - Nürenberg kongresi es
nasında Başvekil Hitler Strazburg 
şehrinin ismini taşıyan bayrağı 
bilhassa tekdia etmiştir. 

2 - Pazar gtinii Berlinde ya• 
pıl_an mektepliler ihtifalinde Sar 
heyeti Fransız askerleri arasında 
esir olarak gösterilmiştir. 

Verilen malumata göre son 
hadisenin bir daha tekrar ebnie 
yeceği hakkında Alman bükü.me
li sefire teminat vermiştir. 

Fakat Başvekil tarafından 
Strasburg şehrinin ismini taşı· 
yan bayragın takdisi mesele
sinde Alman hariciye nezare· 
tinin ittihaz etmiş olduğu hatb 
hareket hakkında hiç bir. malu
mat yoktur. 

• 
lsviçre Ve 
Demokrasi 

Lozan 15 - Ciimhur reisi 
M. Schultes timdi her za
mankinden daha ziyade lüzumlu 
bir hal ala"n Milli mildafaayı gö
zdmek, b rriyeti ve demokrasiyi 
kuvvetli bir surette tu\mak az
minde olduğunu söylemiştir. 

ATdı Gelmlyen Seyahatler 

Roma, 15 (A. A.) - Avus
turya maliyenazın M. Büreş 

tayyare ile Romaya gelmiştir. 

Amerlkade buidey meselesi 
Neyyork 15 - Vinipeg zabi-r 

re borsasının buğday "'e yulaf fi. 
atlan hakkında 15 Ağuıtmta 
koyduğu kayit ye tahditler borsa 
meclisi azasının dün bu hususta 
verdikleri karar neticesinde kal
dınlmışbr. 

Fransızlar şarktrtki hudutlıı.nnı son derecede tahkim ebnişlerdir. Geçen• 
ferde Fransız Başvekili M. Daladyo bu hudutlan teftiş etmişti. Reemimiz 
Alman hududunda son sistem bir Fransız istihkamını gösteriyor. 

Silihları Azaltma işinde 
iki Mühim Nokta! 

Paris, 15 - "Tan" gazetesi 
baı yaZ.11ını ailihlan azaltma me
selesine tahsis etmiştir. 

Tan, bu yakınlarda paris'te 
M. Eden ile M. Dalidye ve M. Pol 
Bonlrur aruında yapılacak konuş
malan .az gelifi ederek diyor ki: 

" Şimdi asıl iş iki noktanın 
bilinmesidir. 

"1 - lngiliz hükumetinin ev· 
velce ileri sürdfiğü silahları azalt
ma projesinde yapılması diğer 
murabbaı heyetlerce istenen de
ğişiklikler ne gibi şeylerdir? 

"2 - lngili:z hlikiimelinin, tek
lif ettiği plinı herkesçe kabul 
olunabilecek bir hale getirmek 
için yapılmasını kabule mlitema• 
yil olduğu değitiklikler nelerdir? 

"Kontrol prensibinin büytik 
devletlerin çoğu tarafından ka· 
bul edilmiş olmasının şimdilik 
oldukça mühim bir ileri adım ol• 
duğunda da şüphe edilemez. Bu· 
nunla beraber silah kuvvetlerinin 
um~mi surette murakabe edil· 
mesi bu kontrolun tabi tutulacağı 
şartlara ve bu mürakabenin tesiri 
derecesine göre bir kıymeti haiz 
olabilir. 

"Kontrolun müessir olması, iyi 
niyet sahibi milletler tarafından 
bir teminat ıayılabilmeıi ıçın 
daimi bir komisyon tarafından 
muayyen zamanlarda yapılması 
ve bu mfiddetlerin gizli ıilihli • 
nışlan imkansız kılacağı surette 
birbirine yalan olması .gerektir. 

betten Avrupa devletlerinin 

Dlnkllerin Bomanı 
On gün sonra şu mektubu aldı. 

l tanbulda Cemil llakkıdan 
t toktıohı•de Ahmet Heşide 

Azizim Reşit. 

ahenksizliği kurtarmıştı. 
Dünden çok sonra yine 

Ayastafonosa kadar inen Mos
kof ordulanmnJ IJbu saltanatı 
çizmeleri silip süpürmelerine yine 
Avrupa muvazenesi engel oldu. 
Bu tesadüfler olmesaydı bir ar
kadaıımızın dediği gibi şimd:ye
kadar değil Rusya, hatta Kavalah 
Mehmet Ali gibi bir ve yahut 
birkaç paşa Osmanlı saltanatının 
başını yiyebilirdi. 

Burhan Cehit 76 ,--

Ona artık kanaat geldi ki 
aıemleketin mukadderatı iş başın• 
dakilerin müvazenesizliği ile çok 
tehlikeli bir yola dökülmüştilr ve 
bunu tevkif etmiye imkan yoktur. 
Bir muciıe olmalı idi ki vahim 
•kibet Türk topraklarına uğra· 
llıaan. 

Ve delikanlı bu kararla mesa· 
laine devam etti. 

ÜçUncU Kısım 
Harbe girmiyen kalan memle

ketler gibi lsveç'te b~yük bir 
refah içinde yüzüyor. Ticaret ve 
laıı'at ilemi harp yapan memle
"etlere mal ve mahsul yetiştir-
lllek için geceli gündüzlü çalışı
yorlar. Bu emeklerin mukabili 
bankalar harcedilemiyen servet
lerle dolup taşıyor. 

Mösyö Kolmodin ilave ettiği 
!~rikalann hummalı faaliyeti 
~de milyonları geçen bir aerve
tia sahibi olmuşbır .. 

Son tatilde hususi yab ile 
Y&pbğı şimal aeyahatindeıı daha 
ltllç we dalaa ~ .-ak awdet 
•tti. 

O kadar israr ettiği halde bu 
yirmi günlük seyahate Ahmet 
Reşidi götüremedi. 

Gretta kocasım yalnız bırak· 
ma1111Şb. 

Şimdi Ahmet Reşit lskandi
nav san'ati ve edebiyab hakkın
daki eserinin ikinci cildini bitiri
yordu. 

Genç adam içinde yapdığı 
miireffeh hayata rağmen daima 
endişeli idi. O Tnrkiyede, lngi
liz - Alman davaaınm mücadele
sini değil bir kurtulUf, bir rencs
sans davamnm mücadelesini bek· 
liyordu. 

Halbuki Türkiyenin bütnn ta
ze kuvveUeri bu ya hancı davanın 
meşkük neticesi uğruna hedrolup 
gidiyordu. 

Genç adam Pariste tanıştığı 
genç erkanıharbin şimdi nerelerde 
olduğunu merak ediyordu. 

Cemil Haklaya bu tesadüften 
bahsederek bu ileri fikirli erkiıu
barbia timdi aerelerdo Gldujum 
..,.du. 

imparatorluk tepe üstü gidiyor. 
içim okadar dolu ki sana 

mektup yazmak için elime kalemi 
alır almaz derdimi dökmiye baş
ladım. Çünkli artık gazetede 
yazamadıktan başka dostlar ara· 
smda bile konuşamadığımız mem
leket davası hepimizin gönül acısı 
oldu. Bu mektubu sen dünyanın 
ea serbest bir yerinde okuyacak
san. Bunun i.çia endife etmem. 

imparatorluk yıkılıyor! 
Son limit ittihat ve Terakkinin 

hnrriyet inklliba idi. Bu inlnlip ta 
h6kfimclann yerine geçen büküm· 
dariann tccriibesiz, beceriksiz, 
görgüatiz liyaaetleri içinde aön
d6, gitti. Bana öyle geliyor ki 
ıimdiye kadar birkaç btıynk 
tehlike geçiren Osmanlı İmpa
ratorluğu bu defa kendini kur-
taramıyacak. Bir mucize olmazsa 
esaret muhakkaktır. 

Zaten ıimdıye kadar bu kafa· 
Sl% çölde ayaklan Avrupada ya
şamakla ölmek arasında sürük
lenen bu (saltanab ebet müddet) i 
hep tesadüfler kurtardı. 

Hünkiriskelesi muahedesile 
Rua tabiiyetine giren denizler ve 
kar.ı.r bA'dk-d.._ ba eki-

Biz reaya diye koynumuzda 
beslediklerimize sürü sürü imti
yazlar veren, küffar diye takım 
takım kapiütlasyonlarla hükumet 
içinde 'hükumet kuran cahil vezir 
ve hnkümdarların hatalarını tamir 
etmek, memlekette bugünün milli 
siyasetine uygun bir milli vahdet 
temin etmek için uğraşırken bil
tün Avrupayı yine kendimize 
düşman ettik. 

Daha dün Osmanlı idaresin· 
den kurtulan Yunan, Sırp, Bulgar 
ve Ulah milletlerinin garp kafası 
güderek elde ettikleri yüksek 
medeniyet gözümüzün önünde du-
rurken biz hala (Haremeyn şeri
feyn) için sırma saçaklı kisveler 
hazırlıyor, Türk kadınının mena
kıbeti için fetvahanelerdeki ho
calardan fetva çlkanyonaz. 

( Gönül işleri J 
Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"22 yaşında bir kadınım. Be
ni ailem, zenginliğine aldanarak. 
bir Anadollu gençle evlendirdi. 
lstanbulu~ bırakıp buraya geldim. 
Kocam az tahsil görm~ bir 
ukali. Buranın eşrafından olduğu 
için bana da d:ğer insanlara 
bakbğı gözle bakıyor. Kaba, 
sert, terbiyesi kıt bir adam. No 
yapacağımı şaşudım," 

Türkfuı 

Erkek kadını yetiıtirebildiğl 
gibi, kadın da isterse erkeği 
terbiye edebilir. Bahusus bir 
taşra çocuğu her vakit İstanbul
luya karşı kusurunu bilir ve iti· 
raf eder. Onu terbiye etmek 
IİZİn elinizdedir. 

* Neriman Hanıma: 
Beyhude üzülüyorsunuz. Sizi 

senelerce unutmıyan, bir işareti• 
nizle ayağınıza kadar gelen genç, 
elbet te bir günde sizi unutamaz. 
Şimdiye kadar size mektup yaz· 
mayışının başka sebepleri olmak 
gerektir. İhtimal kat'i bir teklif 
yapmak için vaziyetini düzelt• 
mekJe meşguldür. 

Maamafih madamki bu kadar 
liıülüyorsunuz, kendisine kısa bir 
mektupla niçin sustuğunu sorunuz 
münasebetiniz bu hale geldikten 
sonra, artık böyle bir mektup 
günah sayılmaz. 

'" 

HANIMTEVZE 

Çalışan Kızlara 
En-elld giln •İze birkaç sual sor

dum ve bana dertlerinizi yumanm 
iıtedim. Suallerim ıunlardın 

1 - Ne kazanırsınız.? 
2 - Kazandığınızı ne yapar, ne· 

reye tarfedersiniı? 
S - Niçin çalışırsınız? 
.f - Ne tikiyetleriniı vardır: EY• 

lerinizden, it arkadaılannızdan, lt 
tarzından, huliaa neden mDıtekislnlz. 

Samimi olunuz. l.terseniz imza
nızı saklayınız. Beni derdinize ortak 
yapınız. Hanımteyze 

Geçen glin latanbul Merkez 
kumandam Bayaııt meydanından 
geçen Uç genç hanımı inzibat 
memurlan vasıtasile çevirterek 
huzuruna çıkarmq ve: 

- Bune kıyafet, bune kepa· 
zelik, utanmanız yok mu, böyle 
kollarınız, yüzleriniz açık ıokağa 
çıkmawn müılümanlığa yarlfll' 
şey olmadığım bilmiyor musunuz. 
Diye her zaman elinden düşür
mediği kırbacüe bu tazeleri biraz 
okşamış, sonra: 

- Bir daha"' bayle g6rmeye
yim, sizi ıilrcrimf 

Diye gözdağı verip salıvermif. 
Bunu yapan adam Osmanb 

tarihioi dolduran cahil, kaba 
mllteassıp kavuklu erkin, ı&ze
ranın yirminci asıra kalllllf bir 
nllmunesidir. 

Venedik donanması Çanak• 
kaleye geldiği zaman, Tilrkler 
yeni kaleler yapmışlar zannedip 
korksun diye Y edikule duvarlarım 
badana ettiren Veziri Ruşenzamir 
gibi! 

Anla;ılıyor ki Osmanlı salta
nah üzerinde ( ittihat ve Terakki) 
diye ortaya çıkan inkılap zümre-
sinin sinek kadar tesiri olmamı§. 

Ve zaten onlar bir eldeki 
istibdadı paylqmaktan bqka bir 
tef JaplDll olmadllar kil 

<Arka• .... , 



Dünga HdJiselerl t 
Radgo 
Başında 
Beklerken •• 

Londra 'da çıkan Daily Expreu 

°"Y"' Ko ::z~tri~ind 'b~ 
iurl Nasıl rnr e~, Gen ın 

Lil Ed"ld yazıyor: eçen 
""~ ı 1 akşam b lr k a ç 

do.tla beraber radyo makineainin 
bquıa oturmuş, Sovyet Ruaya 
lstuiyonlanndan birini dinliyor
duk. Bir ara muzik ıutu " 1pi· 
kerin aeai, RoıtoY mmtakapmn 
butday istihsal komitesi reisi 
Perkem'in bir nutuk MSyliyecep 
bildirdi. ralYaki az IOlll'& M. Per
kem radyo makinesi batına ıel
di. Rostov mantakuınm bufday 
iltihsalib baklanda bir takım 
mütalealar sercliıle, rakamlar zik· 
retmiye batlada. Araclaa bir mlc:l
tlet feÇtİ. Rad;ocla ima l.ir 
faaıla oldu. Bir ayak slrilltbll 
işitildi Ye bir aee y&beldi: 

- Perkem arkac:lql Seni, 
Roatov mıntakaıımn hükümete 
ait buğday hissesini zamanmda 
Ye miktannca teslim etmediğin
den dolayı kanun namına tevkif 
ediyorum. 

Bir an fqardık. Bu, bir 
piyes temsili değildi. Fakat 
yak'a ini olduğu için mahiyetini 
de derhal kavrayamadık. Radyo 
Rahi. Elektrik dalgalaruıın ma• 
ldneden dapn akseden haprtw 
biraz enel dinlediğimiz iataayo
DUD tamamen kapanmamlf oldu
juna g6ateriyordu. Netekim tek· 
nr ıpikerin HIİ ynkseldi " pa 
MSzleri söyledi : 

- l.tasiyonumuıun bug&nldl 
nqriyab hitam bulmUfhu'. 

Bir teaadtlf, bizi, RostoY mm
tak.. buiday komitui reası 
Perkemin tnkifine kulak miaa-

lrl ebDİftİ. " 

* 1 Tanarecilerin en çok kork-
1 -taldan ve tehlikeli bul-

--Tı-a•-,.-a-,•-ı claklan hav~ .ka-
"• zalanndan biri de 

•11ıı11larıno tayyare yangınla· 
1'ıırıı ndar. Şimdiye ka-

dar bu Afete k&l'fl alman ted
birlerden hiçbiri tesir ıaaterme
miftir. Maamafih muhtelif tayyare 
lıqaatçılan, hava yangmlarma 
karp birtakım tedbirler dOflhıtl
JGdar. Hatta bau taraflarda fili.. 
J•ta bile ıeçilmiftir. Netekim, 
pçealerde Belçikalı ~yyareci
*Clen Van Rolleıen tayyare 
JaJlllnlarma kup ketfedilmiı 
JenJ bir Aleti tecr&be etmiftir. Bu, 
bir IJetten ~ade bir tayyareye 
illve eclilmit Odnci bir tayyare 
.. wdaidir. Tayyareci, havada 
11prken l»a tayyareye atq ver-
mif, hual olan hararet 1200 de
receyi bulmUf, fakat intizar lüli
fma olarak benzin depoau patla
madajl için Janarenin içine hap
HClilen iki tane fuenin, ba deh
Mtli hararete rağmen •i ve 
Alim kalchldan 16rlilmlft0r. 

* Bir hafta kadar ene! 61en 
aabak lngiliz Hariciye Na-

·-0-,d-G-,-.9-;- zırı Lord • ~yin 
. yakın varw yok· 

Mıra•ı tur. Fakat ~giliz 
telaiz teaiaab mlldlbil Kapten 
Graves yeğenidir. Umumi harpte 
Almanlann eline esir dllten bu 
zat, Lor Greyle olan akrabalı-
ğından dolayı, diğer 29 lngiliz 
zabitile beraber, Alman deniıalb 
gemilerine lngilterede yapdan 
fena muameleden dolayı, çok a.tt 
bir haıp esiri muamelesi yapıl
mışh. l.ord Greyin F alladon iımi 
verilen malikAnem, kUf& olan me
rakmdan dolayı bir kat çiltliii 
Wine konullBllf bulwuulr:tadar. 

-. Dünyada O_!u_p ___ e_n er :f Kar1Mdtap1an 

yeni Ve Çok Müthiş . Harp Köylülerin 
Minnet Ve 

Silihları İcat Edildi Şükranı 
Cumhuriyetin köylere Ye lr&y· 

Japonya' daki lmalib Harbiye Fabrika- 2:::;~;!5: 
bataklıklana tevlit ettikleri bu-

ları Geceli, Gündüzlü Çalışıyor =~::..ı:u:m:~ 
dele be7eti ıeldi, batakhklan 
kuruttu, •tmalılanmm tedavi 
.ui, &imek &zere olan 12 çocu
pmuu da ilimden kurtardı. 
Arbk eskisi gibi okumadan ve 
lfDrmekten dejil, doktordan ve 
lliçtan tifa anyı.cap. Bizi dGtU
DeD CGmhuriyet hGldmetine bin 
•ienmt Ye filkran. 

Japon ldltlele
rini diier millet
lere karwı azami 
derecede tahrik 
etmek, Japonla• 
nn vatan duy-
ıulanm derece
siz bir tekilde 
istismar eyleye
bilmek maka· 

dile yeni bir aiya· 
li fırka teıelddıl 
etmiftir. Bu fır
kaya pre Ja-
ponun eski Ye feraptklr mezi. 
yetlerini tebarüz ettirerek bun
lardan vatan namına iatifade et
mek lizımdar. Yeni fırkanın ıirit
tiji fiddetli ve kesif propa· 
ıanda neticesi olarak birçok 
gençler bu partiye yazıldıkları 
gibi Japon Harbiye Nezare
tinin ,ntttı;n baza maksat
lar da tahakkuk etmiştir. Çtba· 
kü Japon imallb harbiye fabri
kalanmn yaptddan yeni harp 
aletlerini kullanmak için canla 
vuıtalar da bulunmUf oluyor. 

Japonyanın yapbrdığı bu harp 
vamtalan cidden korblacak bir_ 

mahiyettedir. Banlar iki ttırllldGn 
Deniz Ye hava torpilleri. 

Hava torpilleri tayyarelerle, 
deniz torpilleri bittabi denizaltı 
ıemileri ile abbyor. Fakat bun
lar içinde bulunan bir Yeya iki 
makiniat, ablan torpili hedefine 

1uı.ımadan patlatmıyorlar. O 
suretle ki mermİDİD te8iri iki 
kere iki d6rt eder gibi bt'I 
oluyor. 

Şbndi, bu yapalan ailAhJan 
kullanmak tlzere bir kasım Jçon 
ihU,at zabitleri liWı altma alı&• 
1D1f Ye hunlara mwauaf ...,ti 
isteyip inemedikleri aorubnllflur. 
5000 ihtiyat aabiti muv:UU biı
met' talip olmUflarchr. Bunlardaa 
d6rt yilz kişi 11lo bir m&aabaka 

:= TAKViM =: 
Gla CUMARTESi Ha. 
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tarafmdan birer 
torpil ıibl en
daht edilmekte
dirler. Fakat ba 
!dlçlk gemİDİD 
içinde buna idare
ye memur ml
rettebat Yardır. 

Bilbuıa gecele-
JİD, dOfmam pfil 

avlamak tlzere ya
pılan • bu .Ulb-
lar, bu mtlret· 

Kıuiretll 6lr J•/Hlll torplto """"'''' tebat tarafmdaa 
De yeni lilAblan bllaamak ize- ı gayet emniyetli idare edllmekte 
re buual ukerf hiz!Mte alımmr ve hedefe dokunur dokunmaz 
lardır. huaual tertibata açılarak patla-

Bomba ıibi kall•nıı.cak olu tdmaktaclar. 
han torpillerine ıelince; banlar 

udece birer ta11areclen ibarettir
ler. Tayyarenin içinde hlr de 
pilot vardır. 

Bu pilot ha7abm ••tan ldz-. 
metine vakfetmiftir. Kendisine 
ıhterilecek olan hedefe ıitmek 
çarpmak Ye batırmak ftZİfeaile 

JapoDlarm kefilleri aruanda 
7eni bir talam da zebirH ıuler 
varclar. Her ne kadar Japon b8-
k6meti mllstakbel muharebede 
zehirli pz kullanmama,. .._ 
itibarile kabul etmİf iH, ihtiyaç 
karplan• kalmdıjl zamaa bq
YUJ'Ulmak kere bir takım sizli 
" zehirU pzler de Japbrmak
tadar. Bunlardan bir taaeli, dllf
mam lld&rmelde kalmıyor, karp-
1ma çıkan canh malalibb dar-
maclaim ediyor ve ldmye'tf lnhi
Wlt vlcada ıetiriyor. 

japoayamn ba Jelll lllthJ.,, 
Mftb Mkerlik 11emiade clebeet 

Terme: Köregöa İhtiyar Heyet ı 

Muallim Rehperlerl 
hkmektep programlan ulah 

edilirken muallimlerin den ve1n. ti 
batiyaçlarmı da ıiz lntbade bu
lundurmak lizamdar. Mtıfredat 
propammm tenitine uyjun te
kilde her den için birer muallim 
kitaba bulaamahdar. Bunlar, her 
mulHmin yanından aynlmıy an 
kıymetli birer rehber olacaktır. 

Maarif Vekiletinin, on bet 
ıtmde bir Defl'edeceii m..Jeki 
mecmaalarla gtlnln terbiyevi " 
tedria Jeniliklerini her an mullim
lere teblii etmeaiDe de ilzam 
varclar. 

Nazilli: z. z. 
Amasya Toz içinde 

331 senesinde vukua selen 
b8yllk yanpım teNrile memleke
timizde toz pek çoğalmıftır. Eaa-
1en Ama11a boğaz içerİIİDde 
oldajandaa afak bir •ıtnn 
Mftile .... ,. Jllbelea tos l>u
hdl.a balla• dferlerine c:lolmakta 
ft bir dakika bile rahat aefes 
abnamamaktacbr. Ba Jlsclen 
vetem butalıtı ıittikçe çotal
maktaclır. Ba derdin izalesi li
ZUDc:hr. Şehir dahilindeki cadde
lerin parke ve yahut ufalt olarak 
Japalmam Belediyelere Ait ile ele 
BelecllJflllla b&tçelİDİD clarhta ba
.. bak.in bırakmamaktadır. Şole· 
illa parke ve 7ahut ufalt olarak 
yapalmuuu Nafıa VekAletl cler
ubde edemez mi? Halkımma llh
hatinl laer teJden lattba bitin 
aziz dlmhuri1et lallkimetimia bir 
.uı1et &.11gmn 111a1aat1n1 tabii 
..... celdlr. 

mlkelleftir. Açık bir abada bu
hman dlpnan ukerleri, l.a neYI 

harp YUJtalan lral'fdlllda mah
volmaya mahkOm bulunmaktadır

lar. Çtınkl bulana tesiri o dere
ce mGtbiftir. Bunan haricinde 

Japonlar pyet ldlçlk deaizalta 
ıemileri ppmlflarchr. Banlar, 

daha bllylk denizalb ıemilerl 

"" ...,. lılr .ıaı.. ~. [ ___ ea_ı~ap-Dlal_; ____ ~J~ 
Burgazadasında inşaat · 

Belediye, Barps aclumda bir itfaiye garaja yapbrmıya karar 
vermiftir. Ganj adada plAjm bulundup tarafta lenİf bir anada 
ill.f8 edilmektedir. lnpat, itfaiyenin bu gibi itlerde lmllandıtı amele 
tarafmclan yapdmalıtadır. Garajla çok _.. Mr blıu olac:ail leıılllD 

edBmelıhdlr ................... -· ....... . 

Bm.ecla Da)'l&bmet mahalleliıııfe 
SUrij9 Bamma: 

- Amef8llt letarjik .. ta• 
hjmm bt'I t'"viai ftl'dnı. Da· 
Wlip mltellim•elan•ndlın Wri-
.. •tb-tctid~ia. 

Söilfilm z. L. rem~le mebaf 
s&*ND .. : 

- Sarih adres " lahipt 
olmadıkça mektuplann ........ 
fmkAn yoktur efendim. 

* Süleymaııiyede Namahrem eo~ 
da Hacı Cemali zade Ali Cemalet&ill 
Beye: 

- Bize yaıdığam mektaP 
sibl bir mektupla Hariciye ~r 
kiletine milracaat ediniz efea..._ 

* 



Bravo Güreşçilerimize 

Çoban Mehmet Parlak Bir 
Muvaff akiyet Kazandı 

--- ..-- - -
Dört Galibiyet Temin Ettik 

Şehrimize gelen İtalyan gtireş
çilerilc bizim güreşçilerimiz ara
aında ilk karşılaşma dün samimi 
bir şekilde yapıldı. Güreşlerin 
yapıldığı T akaim •tadyomu baylı 
kalabalıktı. 

Güreş minderi sahanın ortasına 
konmuştu. Müsabakadan evvel 
evveli l talyan takımı sahaya gel
di, seyircilere takdim edildi. Mil· 
teakiben bizim giireşçiler de çıktı 
ve tertip heyeti tarafından misa
fir güreşçilere bir bayrak hediye 

hararetli bir tekilde alkıılandı. 
Şimdi ağar siklet gtirCJÇ.İIİ birbi
rini yenmiye çalışıyor ve •eyirci
ler heyecanlı dakikalar geçiriyor
lardı. Neticede çoban Mehmet 
hasmını, ıırbm yere getirmek 
ıuretile mağlup etti. 

Dilnkii ınreıler bir daha i• 
pat etti ki Tilrk gGretÇileri çok 
iyi çalıııyorlar ve iyi yetiıiyorlar. 
Dün bizim yUzümüztı ağartbklan 

Sarı - Kırmızı 
Çalışıyor 

Dün Bir Ekzersiz · Müsa
bakası Daha Y aph 

Diln Kadıköy ıtadyomunda 
yeni teıekkül eden (Sarı-Kırmw) 
takim ile Fenerbabçe birinci ta
kımı araamda bir ekzeıai:ı mUaa
bakUJ yapıldı. Vakit erken ol
duğu halde nha haylı kalabahk
b. lık devre çok •eri ve zevkli 
oldu. İkinci devrenin başlangıcı 
da güzel geçti. Fakat bava fazla 
mcak olduğu için oyuncular dev• 
renin ortasından itibaren gevtc
miye başladılar. Neticede Fener-
babçe (0-1) galip geldi. Fakat 
Fener takımı San - Kırmızı takı-
ma memup oyuncularla tamam• 
lanmııtı. Maçı Fener kaptanı 
Zeki Bey idare etti. 

Alman Güreıçilerl 
Almanyada Dortmunt ıehrin

de bulunan Kraft Sport F erayn 
kulübil lstanbul güreş federasyo-
nuna müracaat ederek Tilrk ail
reşçilerile f.tanbuJda mOsaballa
lar yapmayı teklif etmif tir. 

Federasyon bu busuıta tetki
kat yapmaktadır. 

için kendilerini candan tebrik 
eder ve yeni muvaffakıyetler 
dileriz. 

Şunu da söyliyelim ki don 
tam gllreşlerin bqhyacağı eanada 
çıkan fırtına millabakalan biru 
tabaz)qbrdL 

Pazar gUnktı gürqler Makaim
de yapılacaktır. 

edildi. Müsabakalara tam aaat dör-
dü çeyrek geçe başlanıldı. Şunu 
derhal ilave edelim ki umumi 

Futbol Tehlikede Mi? 
netice bizim Jehimizdedir. 

ilk güreş filiz siklet Servet 
Dl e Tripiçioni arasında yapıldı.· 
talyan güreşçisi daha mahir 

oyunlar gösteriyordu. Bunun te
Iİrİ olarak izzet 6 dakikada 
llrb yere değmek suretile yenildi. 

Bundan ıonra en hafif siklet· 
t~n Ömer ile Viı:olla tutuıtular. 
ilk dakikalarda ikisi de beraber
li0·k gösteriyordu. Fakat neticede 

mer bükmen mağlüp oldu. 
Üçüncü güreş Yusuf ile Kua

ailiya arasında yapıldı. Yusuf 
c:idden giizeJ oyunlar gösterdi Te 
haammı hnkmen mağlüp etmiye 
llluvaff ak oldu. 

Bunu mllteakip yan ortadan 
Salim ile misafir giireıçilerden 
Fide) Ginıtorf karşılaıtılar. Salim 
İyi oyunlar gösterdi, fakat karp
aandaki haamı da zaman zaman 
Sad limi tehlikeye dütUrdü. Netice-

e Salim bükmen galip geldi. 
Bqinci güreş orta ıikletten 

Alınıet ile Galayoti arasında icra 
edildi. Misafir gilretçi daha ilk 
dakikalarda f aikiyetini, maharetli 

A
0 Yunlarile ispat ediyordu. Fakat 
hnıet bu faikiyet karşısında 

~~~avemet göstermek suretile 
euarUz etmiye çalışıyordu. An
~k neticede Ahmet sırtı yere 
gelnıek suretile mağlup oldu. 
M Müteakiben yarı ağır sikletten 
k ustafa ile Nikola Ciyovanni 
arşıiaştılar. Neticede Mus-

~fa bükmen galip gelmek sure
e alkışlandı. 

b.. itiraf edelim ki dün seyirciler 
~tiin beyecanlanm son güreşte 

rosterdıler. Çünkü bu milsabaka
da b· · le _ııım tarafı çoban Mehmet 
., insi) ediyordu. Çoban alkışlar 
8i ••nda gilreş minderine geldi. 

raz aonra huma Candiv.o da 

Yelken Sporu Tehlikeli 
Bir Rakip Vaziyetindedir 

Size çok .... 
yanı dikkat bir 
•por tetkiki ne
ticesinden bah
sedeceğiz. lngi- • 
liz spor üstatla
rından birisi bü
tün spor tubele
rinde aoo •ene
lere ait faaliyet
leri tetkik ettik· 
ten ıonra, fut
bollin, e•kisine 
nisbetle hemen 
her memlekette 
seneden eneye 
hararetini kay• 
betmekte oldu
ğu neticesine 
varml§br. Oıta
dın iddia ve tah
minine göre bir 
gUn gelecek ki 
futbol ıönmnı 

· bir hal alacaktır. 
Yine bu üstada 
göre, halk eğ· 
lenceli sporlara 
fazla ehemmiyet 
vermiye başla· 
mışbr. Nitekim 
son senelerde 
yelken yarıf ve 
sporlanna kartı gösterilen rağ
bet bunun bir neticesidir. Filha· 
kika bugün Avrupa memleketle· 
rinİD birç~ yelken .,.. 

Bir kotra garıııntlo .. 

rile meşgul olanlann miktan, es
kisine nisbetle bir hayb fazladır. 
Bu fazlalık iae futbolun aleyhine 
olara)l vuku bulmaktadır. 

Şipçenski Sokol - Beşiktaş 

Beşiktaş Takımı Dün O -2 
Galip Geldi 

Bulgar Takımı Oldukça Zayıftı 

Dnnldl •por hareketleri ara· ı 
8111& Bulgar Şipçemki Sokol 
takımı ile bizim Befiktq takımı
mn karşılaıma11 da dahil oldu. 
Maç Beşiktaştaki "Çirağanıeref,, 
Phasında yapıldı. 

Saha epeyi kalabahkb, 2000 
kiti kadar varch. Henllz b6yJe 
bir maç için tam hazırlık yapıl-
maDUf olmakla beraber Beşiktq 
kultıbn seyircileri memnun etmek 
llzere elinden ıeldiği kadar ,say• 
ret sarfederek kifi i•kemle ıe
tirtmişti. Maç beıe çeyrek kala 
hakem Kemal Halim Beyin ida-
resinde bqladı. Betiktq daha 
ilk dakikalarda Vama'da yendiii 
haımmdan burada da kuvvetli 
oldu~u İlpat edecek tekilde 
oyuna hikim oldu. 

Ban dakikalar oldu ki Bqik· 
tqlılar karp11nda Bulgar mila· 
firler acemi hiuini dahi verdiler. 
Soldan inkişaf eden bir akıru 
Eşref ortaladı, Bambino İnzel 
bir ıut çekerek bunu gole tahvil 
etti. Bu onuncu dakikadaki ilk 
ıolü kaydeden Befiktqldar has
mın kendilerine nazaran baylı 
zayıf olduğunu hiuelmİf bir va
ziyette rahat bir oyun tarzında 
maça devam ettiler. Futbolc6 
u.ulile Beıiktqın oyuna hikim 
oldup bu dakikalarda Bulgar 
takımı ekseri acemi takımlarda 
prnldOğll veçhile İfİ zorluk ve 
muannit koımalara bindirdiler. 
Birinci golden takriben on daki
ka sonra Beşiktq ikiDci goltlnll 
de, Bulgar kalem 6nlndeki bir 
kargqahktan istifade eden Bam
binonun ayağile yaptı. Hakem bu 
ıoltı ofaayit uydı. Fazla miaafir· 
perverlik gösteren hakeme halk 
ve oyuncular da itiraz etmed•ler. 
Bundan biraz sonra hakem aJİ
kir bir penaltiyi Bulgarlar aley
hine verdi, Bulgar takımı bu
na itiraz ederek kaleyi boş bı
rakb. Eşref te bu penaltıyı mah
sus dışarı attı. Hakem de Eşrefi 
kendi hükmüne itaat etmediği 
için •abadan çıkardı. Bunun üze
rine milnakaşalar başladı, Bulgar 
takımı da hakemin kendi aleyh-

J terindeki bazı kararlarına itiraz 

olarak sahadan çıkb. Bunun be
rine hakemliği Refik Osman Bey 
alarak oyuna tekrar bqlandı. 
Fakat devre 0-1 olarak Befiktq 
lehine bitti. 

ikinci dene: Bu hldiaelerden 
•onra iki tarafa da gelen bir 
neı'esizlik içinde oyun ikinci dev-
renin aonlanna kadar durgun 
devam etti ve devrenin .bitmesine 
yakın Bulgar mlldafilerinden biri
nin hentbol yapması herine mi
•afırler aleyhine verilen penalb 
cezuını Befiktaılı Feyzi ikind 
ıol teklinde Bulgar kaleüne atb. 
Biraz sonra maç blttiii uman 
Befiktaı ( O- 2 ) ıafip vaziyette 
.. hadan aynJdı. 

Atletizm 
Birincilikleri 

Dün Fenerbab~e ıtadyomanda 
Nat Oçten itibaren atletizm bi
rincilikleri mfiaabaka• 7apllcb. 
Neticeleri yazıyoruz: 

10,000 metre: 
Birinci Mehmet, ikinci Remil, 

üçOncii Niyazi, dOrdlncll Nurettin. 
Uzun atlama: 
Birinci Tevfik, (6,59 metre). 

ikinci Sedat, üçllncli Ziya. dar
dlincl Kaya. 

110 metre: 
Birinci Tevfik ( 17 aaniye ), 

ikinci Sedat. 
400 metre: 
Birinci Mehmet Ali (53 Alli-

7e), ikinci Furuzan, &çllncG Hay
dar, dardftncil Kaya. 

1500 metre: 
Birinci Karançopulua (4,26 da

kika), ikinci Besim, OçOncO Ce
mal, dördüncü Feridun. 

Gülle atma: 
Birinci İbrahim (12,53 met-

re),-ikinci Naili, üçüncü Tevfik. 
100 metre: 
Birinci Semih (11,1110 saniye), 

ikinci Papadoplos, üçüncü Raif. 
Disk: 
Birinci Naili ( 33, 79 ), ikinci 

Müfham, üçüncü lbrahim. 
Yüksek atlama: 
Birinci Haydar (1,75), ikinci 

Cihat (1, 75), üçüncü Sedat. 



GOL HANIM 
Haçblar, Mllcahltler, Fedaller Arasında 

89 YUUJ 0..... Ru. 

Mesrurenin Verdiği Malômata Göre, 
Gül Hanım, Hayahndan Memnundu 

isteselerdi arkadqlanm ge
ride bırakarak kaçabilirlerdi, 
bir kimse onlara mani olamazda. 
Fakat Gül Hanımı bırakıp nereye 
gide bilirlerdi. 

Sultan Salihaddbıle aık mk 
görüşüyor, sultan onlara babala· 
nndaa. amcalmnd-. ._, Rrieinin 
kahramanlık menkıbelerinden, ya• 
hat Frenklerle, Hacılarla ~en 
maceralanndaa baluec:liJoıda. 
Çok geçmedea ..atan Sallhaddin. 
iki gence ahitlik paresini 
taniye etti ft onlara ken
di mahal- alayım alda. Sa
r&JIDID mubafua vaifesini de 
denıhte etmelerini rica etmifti. 
bd kardet, n&betleri ıeJdikçe 
auaym muhafazam ile meual 
olmakta idiler. 

Bir glln lleaweyi pdtller. 
o.lara anlatb: , 

- Yalanda cibat batbJacak 
mqnkm her camiiDcle, her mea
cidinde misllmanlar CJDed• davet 
olmmyorlar. Ha~ le lüW arum
Uld harp ,_1npc1a kopec:ak. Kart 
Ye Doğan Beyleri Siz de, hiç 
fOphe etmiyorum ki bu harbe 
ifürak edeceksiniz! 

Kurt: 
- Buna - flpbe! eledi. El

bet biz de •azifemizi yapaıcaiızl .. 
G11 H.. lıtipm içinde Jafı· 

,_du. Fakat t.keaderiyedeld 

~ ~- aerbest yapmıştı. 
Ş.tlild .....ım " -.matlar 
om mta,ordu. 

iki kardeş, G&I Ha1llllll arası
ra ziyaret ediyor, fÖriİllİyorlarcla. 
8a konufma1ar meruüa havaa 
iç..,_ sepaekte idi. Çlnldl vazi
pt ODU icap ediyorda. Güll 
Ş.•daa da kaçırma,. dlfllalror
larda. Fakat ona la.il akill 
balamamlflardL 

Y alıuz Mearare D.j la ak 
ilk konuşuyor ve oalara Gilldea 
babu g6tlrlprdııl. 

.lılelrtlNDia ftrdi{ıi -····ta ,an, Gal Han-. UJindea ha7a-
bwlee mem mel.. balabyanh. 
Cebelin ıerriadell, Si•·- pen
~eain4en kurtulmak, emaiyet Ye 
1el' ık ......... GllD haldiyar 
mu,e ldfi idi. G6ll -- bir 
py •arsa, fazla meruimdi, amca 
uıdelerile ~ekte, Gll. 
GDlua hergün _..... w bçmak 
için ricalarını giSnderiy~ Bu 
aynlık günleri naaaJ olsa, ~ 
.. ekti. Arada w1m bulacak ....,. 
harebeyi atlattıktıin sonra maele 
1okta. Ş.,et iki paç 11.ç•ak ~n 
bir lefebbl.te bulanacak oludar
aa netice çok valııim oı.d&. 

iki kardet GWID ..aan 
.............. ftr-
cliler. . 

• iki kardeş aultanm sWne 
fada pmek, eaan umiyet ve 
itimadtm bl8hltln bu._k lein 
fıraat be1diyorlardı. 

Sıcak bir f(lnde evlerinin 
bahçesinde bir allreliiin altında 
etararak etra.fı seyrediyorlardı. 

k Ş.nm m iflek, • kaleb.hk 
bir cacldt.ı idi. H. muf ... 
bir ıeJ gıbl ..... ~Pli
, ..... İki brfllet .,.. .... ,.,. ....................... 

hayabD renk renk menazınndan 
bıkm .. larch. Onları heyecanlan
dıran yeglne manzara panl panl 
kılıçlardı. Yakında büyük bir 
mtıcabedeye İirifecek olan bu 
kıbçlar, mukaddea bir davayı 
müdafaa edecekti. 

lld brdew. çarealzJl1de dur
madan akan bu binbir kıyafetli 
iman seline dalmıı bakıyorlardı. 

Birdenbire kapalarmın önünde 
birtakım sesler dayclular. 

Siyah bir aba,. b6rlllmıtlf bir 
kadm, kapıdald mahafamla .ko
'1Ufll10rda. Mumm, kaclrala aJaf 
ederek kolunu uzatb, omuı belini 
aarmak ister silJi hareket etti. 
Blrdenblre bir bıçak parladı ft 

muhafa gerilerek k6ç6k bp11 
açb. Gelen ........,, idL 

iki kardq kalkarak m•uftr!. 
lerini aellmlada .... Marare bah
ç~cle dura.ada. EYe girdi. tld 
kardet odamm takip ettiler. Ka
pdald muhafas hlll k .. k•halar 
abyordu. Dopmn yaaaklan la
zarmlfb. l.ot bir odaya pdilde
ri halde Mesrure Doğanın ya• 
naldarmdaki lmarbya dikkat et• 
ti. Ve Doğan: 

- Aldumayml dedi. Bunlar 
beni cebelia kaclınlanndan tam· 
dıJdan için bana bergiia hakaret 
ediyorlar • 

Doğan: 

- Böyle &ir .. brete taham· 
mili edemem! dedi. 

........ memDmKI& 
- Teşelddlr ederim Dofan 

Bey! 
Me11 menin duclaklannda tat;b 

bir tebe.tlm dol8f11ordu. Cebel 
km abu.m Ye batirt&a6ail ata• 
rak azun zarif endamile priindil. 
Semra: 

- Beyler, dedi. Bug&a bqka 
bir İf için geldim! 

Sallhaddinin alztlae lii'mek 
: .... __ ••• "> 
~ m•PDl&ı 

Doğaa: 

- EJbetl dedi. 8a llİzmet 

•61 
- O.• hayabm lnatarmakl 

Ba ..... .,.. lreacliıüe miaaet
tar edeuiuizt 

Meuure deYam etti: 
- Şeyhulcebel ile fedailerini 

mtmadımzl Onlar laala1 lmlar 
.......... Şeybulcebel, S.U· 
b.odini iWllrtmek için bir 
nikut buuMich. Salihaddia il
dlrlldiktma ...... ge( ... 

aeniz, m de lldlrtllecebiaaz. 
Git ....... .......... ahMnk t._ c:ıel.ele fiti r lec:elı. Glto-
rllbiı*iJiti takdirde o da lldlrfl. 
lecek. ea la z bir lôkiye 
zaımetm~ Bunu, Daman l!CJİD 
aize Rrdilf JW.k uyemade q. 
rendim. Fedailerden biri hu ytl· 
zll' ıı~rttnce beı:lm ~e onlarla 

hareket ettifimi za,ne ti 
ve mlbat hakkında • maliimat 
verdi. Bu gcce ıannederim ki 
aultimo mubafızlığım s"z yapa
caksımz. Nöbet szdedir. Ôyle 
değil mi? Atı. O halde dikkat 
edin. Gece yansı nöbet değ" ştiği 
zaman Sultan Sallhaddinin asıl 

askerleri plmiJecek. Banlar sah· 
te Wr emirle 7erlerinde kalacak· 
lar. Oalarm ,.ım. Salta Sala· 
.... ' ...... t ... ıeık• 

sekiz fedai gelecek. Bunlar ilk 
önce ıizi aldllrecekler, ıonra 
Sultamn · yatbğı odaya hncum 
edecekler. ikiniz, sekiz fedaiye 
karşı durabilir misiniz? 

Kurt ceYap verdi ı 

- Bunu ıimdiye kadar tec
rübe ettik. Bir kere daha tecrl
be ederiz. Fakat ba adamlarm 
aahtekAr olduldanm Dmid u
hyacağıı: ?. 

- Fedailer geldikleri zaman 
onlan içeri gelmeden evvel dur
durunuz ve yllzlerine bağınmz : 
Sioanm oğullan 1 deyiniz, içeri 
adım atamazaum 1 Bunun lizerine 
onlar da tizerinize ablacaldar. 
Yapacağum İf on1an kaqalıyarak 
bajırmak ye uray halkım 1IJ&D" 
dırmaktır. 

Doiu 10rdu : 
- Şayet onlar bizi yenecek 

olurlana, Sultam da öldiinaeye 
muyaffak olurlar. 

- Hayırl Siz fedailer gelme
den evvel ıu.ltanm kap1S1n1 iyice 
kilitleyiniz. Anahtan saklayınız. 
Siz kavgaya bqladıktan sonra 
aiWı sesleri elbet clıprdan duyu· 
1acak ve herkea uyanacaktır. J.. 
teneniz IUikaatı aultana haber 
verelim de ona göre tedbir alan! 

Kurt raa olmada: 
- HaJll', bayır! Fmattan isti

fade edelim. Burada bir İf yapa
mamaktan içimiz aılahyor. Ha,.. 
dar Bey, ha ıece cht DPIJI mu
hafaza edecek, içenle b\'gBlllll 
b~dıfmi g&ilr Pıoez hemen 
içeri kopcakbr. 

Mesrure: 
- Allı eledi. yakada tekı-ar 

........... 8D lflerd• Gnl Ha
mma bah•tmediaı. Sonradan .......... 

Mesrure ab mtma atarak 
başuu 6rttll, pti. 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Gece ,..... icl i bd brdq 

kubbe& ulaada duruyorlardı. 
Burada Sultam yatak"••• 
geçilirdL Sekis mem16ktea mllte
telddl mnhafa kıt'a çekilip zit· 
mifti. Y eai lat'a pleceldi. iki 
kardef pai kat'ayı beldiyorcln. 
Dalla pen gidea yokta. 

Heyecanla " 11Z1D1 bir 8111at· 
taa ...,. ayak .aleri cLq •ı Pw. 
Lrlalan lzerillı W'I ........ 

sem ...mtk ılrilDdL Bmlar 
birbç acbm .tarak nın r I'• 
ifa ettiler. 

Dojaa ........ 
-o. 
Ge'm •wl'Hs llir lılDa 

durakl.+I r Sı .. ,._. ,_.. 
üaWiler. 

- Tokrar llajlnfı'w: 
- Diri 
llemP'M- dmmacldar. o a-

maa Dolama 8elİ pledİ: 
-o...!Si-..• ....... 
iki lrardet labçlanm çelrmif

lerdi. 
Faclailer kanla mabatlan için 

yiırtldOler: 

iki kard.. g6k gllrlltO.Gntl 
andarab bir ...Se laaylmchlar: 

Fadayileria .ıta. iki brdete 
lllcum etmlllri. 

c Aa•ı• ... 

, , 
1 5 

., 1 i J r 't rcms x 't 1 

Resminizi Bize Gönderiniz. 
• • Size Tabiatinizl 

.. 
Sögligelim ... 

RHaı1nisl kupoa ile gönderiniz. Kupoıı diter sayfamııdadır, 

55 Şiıkril Ef.: Sakin ve ayaalchr.· ı 52 Amasjaa'da Ahmet B.: Fıil ve 
~6rdiljG gibi hareketleri ae 
hareket eder, aahip Ye inti-
ken diliğin den 
bir teY ilive 
etmez. Herye
re •kulmaz, 
mahcup ve çe
kingen davra
nır .. Meauliyet• 
ten korkar. 
Cam tatlıdır. 

Ataklık yapmaz. Gtlıiiltncl ve 
kavgacıdır. • 56 Hilmi Ef.: Zekidir. Menfut. 

ierİDe a,.. 
pek lcmat
kAr cleiildir. 
Glill t.ly&kte 
.. tiGJ&ldllk· 
tedir. Deni. 
rine çahpr. 
Ve ba husuata 
arkadqlariyle 
rekabet yapa
bilir. Bazım 

inatp Ye mlcaclelecidir. 

zama maliktir. 
Ozerine alc:lıjl 
iP bqtan .... 
ma yapma. 
Para aarfmda 
ye muamele
sinde ihtiyat
kar daramr. 
lılerinde ZekA 

ve dikkat ftfthr. Bapalan için 
fedaklrhk Japmakta •lfldlipe-
aent olur. • 5.3 Adana'da Sut B. ı Zeld.lr. 

Yaramulıja 
pek ....... 

na olma. 
Zeka niabe
tlade pek Ç8" 

hfmu çabuk 
fiklyetçi olar. 

Menfaatleri• 
kolayhlda it
tirak ettirir. 

/nlıisarlarda lslalıat için 180 Bin 
Lira Lazım 

( Baprah 1 inci _,ı.a ) 
oralarda da 88'i il Nt jnf 

utbik edeceklerdir. 
Fakat bizim iğrmdijimise 

gire, mütebuaıı••nn hamladık· 
luı aalihat raporu lzeriDe tatbik 
baku11mdaa bazı fikir çarp•fP'•'•n 
olmaktadır. lnhie•• ~ .W.. 

mndaa bir la-. bu nponm biz
de tatbik kabili eti olamıyacajma 
ileri drmekte, tir kısmı iae senit 
mikyuta tatbikata geçilmeainia 
zaruri olduğ61111 .aylemektedirler. 
Bunwla beraber labiaarl.r v .. 
kiletiniıı~derpey tatbikat d-
b tİD • • ' Jr &:!-~- -L e~ Jtll.laU11Utt ur 
... ela ............ . 

( , MEKTEP lfLERI )1 =:RADYO== 
Mekteplerde 18 EylAI c-rtesi 

Yeni Talebe için Yer Fr11~ .. - Jı~~ 
Kalmam 19 Rifat Bey " arbdatlan, IO .... 

Orta mekteplerle liselerin kayt J yii mueikiye heyeti, 20.ao gramofon, 
ye kabal mOddeti bittiji halcJe. 2..? Aoadola ajana, Dona babedlli, 
hail talebe müracaat etmektedir. 188* ayan. 
Müraeaatçılann arzulan y~rine vı,- - lt,90 Komerı O.m 
aetirilememekteclir. llaamafih bu &rnnn ..teri, 20.66 tiyatro, il.il 
valyetten Maalif Velrlleti ha._. koman: ta perdelik ooera. 
dar olmQftur. BuPnlerde muh· Fralınrt - il.Ol Dca l-.: at 
telif lise ve ortameldeplercle yeni- perdelik opera, 14.05 eğleaoeJi amilli 
elen fUbeler açılın- Ye ... cat: p~tlan. K 15 dam 
edenlerin derhal kaba1 .w .. eli -..:!: ü.:·:.r· n. 
muhakbkbr. TU.. - IO.M &doaik ...., 
urif • Ddllrtl Yann Geliyor 20.50 opera komı& paıça1an, 1UJ1 .. 

Aabrada bulnnan l.t•abul peret paroaiaa. ViJua ~- -. 
llurif Mlidllrl Haydar BeJin 22.05 Miıl7• .,.,..,, .. bir ~ 
çaqamba gthıll avdeti belden- ~-=Dfcmik kon .. , 28,05 Mili fi.. ••idedir. Haydar Bey berabe-

5 

par91lar, 24~ dw ha .. 
riade - 16rm maallimlere ait n, LlO kouer, auhtelif ~. 
ldacŞ .. Jelli bdaGp p Laypzi• - H.20 mQrük im•-. 
• muhtelif opere&leıMa ,..-. 11.26 

haberler. 

: 

irtihal 
Zlrul ft na.et pzeteal NJuDl 

n J1ksek ticuet mektebi mildenia
lerW• Salla 1.eki BeJin Haremi 
Hanım Oıldidarda Zeynep K1mD hu
tahaaealnde vefat ebniftir. Ce.ne.I 
l'•f·t.U c rm.I ..aıt 12 4e 
•·rhtr Lathnlı• ... .,.....,_ 
~--Y=•s s _....._ 
+kt•..,.clvam•ıw• W-• .................. 

Blbef - 20,B Den, tı.08 1dli
..._ naklea kouer, 2Ui0 8-
ı....-.. 

Bs ... t - 11.05 PiJMe b111ım. 
ıu fiJea, ~ open: P.a,. ... 
23°2:-=~ -~Hafil •• rY 
koueri, 13.85 kwen Şop.M• ,. 
~· 

H .. 1'111 - Boinma 8 el _. 
a ai •Jlll çok güsel relimler w ... 
~ .m-·ı..na film _.....,. .. 
intipr etmiftir. 

Mimar - B111 aylık meehk _,,. 
mnu•mn yedinci l&)'Ul ....... ,,.. 

lada .... ~ 1 liradır. ................. -~ 
mekteW ...... .....a- - ı 
-~··-..,... ., .......... --· 



ITTIB&T ve TBBAKlli 
- Her hakkı malıf uzdur. - Nasıl dold• ? .. 

Na.,/ Ya,.dı ? .• 

Nasıl Ôldtı' .. 

~======~Ziya Şakir<=======================;==='::Jr 

[(3.mil Paşa Kızdı: Efendiler, Resmi 
Umuruma Müdahale Ediyorsunuz! 
Yalnız, Kamil .- Paşa ile 

Cemiyetin arası fena halde 
açılmı~. Bu açıklık Kamil Pa
tanın Sadaret mcvkiine gelmesini 
nıüteakıp Cemiyet erkanının hii
kümet işlerine müdahalesile bar f 
lamıt; Bulgaristan ve Bos - Her
•ck meıeİelerinde İngiliz &İ) ase
tinin hiçbir İfe yaramamasile 
biraz daha artmış ~lmakla bera
ber, fimdiye kadar pek o derece 
IDabsus bir halde değildi. 

Fakat, son günlerde Londra
dan btanbula gelen Balkm 
komitesi yüz.ünden çıkan bir 
hldiae Kimi) Papyı fena halde 
kızdırmış, artık iki taraf ta bi.ri
Lirine açıktan açıta husumete 
haşlamıştı. Hadise, şundan iba
retti. Merkezi Londrada olan bu 
Balkan ko1'itesi, Cemiyetle uz
laşmak için reis Mister Bakston 
ile birkaç azasını lıtanbula gan
dennişti. 

Cemiyet erkanı, bunlara karşı 
~lllilekirane davranıyor; Cemi
)etin nüfuz ve kudretini göstere
Cek aebepler hazırlıyordu... Misa
firleri memnun etmek için bir 
taJam ziyaretler ve ziyafetler ter
tip ve bunlar için de bir proğram 
tamim edilmifti. Bu proğrama 
llazaran bu ziyafetlerden biri de 
Sadrazam Kamil Paşanın kona· 
lnıda verilecekti.. Bahaeddin Şa
kir beyle Kara kemal Bey, -Kimil 
Paşaya gittiler. Bu proğramı g68-
lerdiler. Cemiyet tarafından veri
len karar mucibince ziyafete ha
tlrlanmasım söylediler. Kamil Pa
ta. kendisinin haberi olmadan --di konağına misafir davet 
eden bu efendileri hayretle din
ledi Yegösterilen clirete taaccüp 
.ıu Ye aonra: 

- Ne münasebet? .. Bu adam
~ benim hiçbir abşverişim yok. 
'1enıleketimize ne resmi bir İf 
ld.. gelmişlerdir ve ne de bana, 
-fir tarafınd\uı takdim edilmİf'" 
ltrdir. Devletin bir sadrazamı sı
S.tüe bu şekilde adamlara resmen 
aiJu~t veremem. 

Dedi... Baha Beyle Kemal 
Bey, telaş ettiler: 

- Aman efendim, n.uıl olur?. 
Biz kendilerine cemiyet namına 
~amm bir suretini verdik. 
2ter bu ziyafet verilmezse, ce
llaiyet namına büyük bir hakaret 
........ 

Diye mukabele ettiler. Klmll 
P ... , bu ısrara daha ziyade hid
tletıeadi: 

- Efendileri.. Resmi umuru· 
lba na&dahale ediyorsunuz. LıJo. 
laba yapan bir kuvvet olduğunuz 
~ timdilik buna sabrediyorum. 
~kat, evimin işlerine kimaenin 
~llnuına tahammlil edemem. 
--firlerinizi istediğiniz aurette 
~İırlamakta muhtaraımz. Fakat 
-- ederim, evimde olsun, beni 
'-hat bırakınız. 

Cevabını •erdi. 
itte bu hidise, cemiyetle Ki:n Paıa arasındaki uçurumu, 

.;deııbire derinleştirmişti... Bir 
ŞG, aftan lstanbuldaki Tanin -ve 

da i:ı ... Ommet, diğer taraftan 
~ • , Selhik Ye Manastır
~ cemiyet aazeteleri, Klmil 
~. ~ .ıe,binde fiddetli tenkidata 

Kartı Kemal Beg 

başladılar. Bu dik kafabhğın 
acı.sanı Kamil Paşadan çıkarmak 
için bükümeün en ehemmiyetm 
hataJannı bile parmaklarına do
ladılar. 

Hatta, bunu da kafi bulma
dılar. Kimil Paşanın en zayıf 
damarını yakaladılar. Oğlu ami
ral Sait Pata hakkında neşriyata 
başladılar. İmıir gazeteleri, Sait 
Paşanın lzmirdeki mazisinden, 
şerefi milliyi haleldar eden sui
istimallerinden bahsediyor; Manas
hrdaki Neyyiri Hakikat gazetesi, 
(Sait Paşanın rezaili içtimaiyesi) 
deye fıkralar yazıyor; Setanikteki 
Yeni Asır gazetesi de, daha 
beşikte iken yüzbaşı olan bu 
genç papnın rütbesi refolunarak 
derhal hudut haricine çıkarılma
sını istiyordu. 

T abiidirki bütün bunlar KA
mil Paşanın mevkiini sarsbkça 
ursıyordu. Gerek matbuatta ve 
gerek halkın lisanmda; KimJ 
Paf8111n arbk istif asım vereceii 
ve makamı sadarete de, - cemiyet 
tarafından Dahiliye nezareü ma· 
kamına getirilen - Hüseyin Hilmi 
Paşanın geçeceği havadisleri do
laşıyordu. 

Cemiyet, bir taraftan Kamil 
Paşa ile uğraşırken, diğer taraf
tan da yine merkezi umumi mcse
lesile meşgul olmıya başlamışh. 
Merkezi umum1 azalannm mühim 
bir kısmı meb'ualuğa intihap edil
miş, lstanbula gelmişlerdi. Bu 
vaziyette merkezi umumiyi idare 
etmek mümkiln değildi. Buna 

binaen, merkezi umumiyi latan
bula nakletmiye lüzum priildü. 
Fakat. bunu timclilik hiçbir tarafa 

hissettirmemek için. f6yle bir 
ıekil düıünüldii: 

1 - latanbulda, (Bazı meb'u .. 
lann ikametine mahsus ) kaydile 
bir ev tutulacak. Merkezi umumi 
azasmdan bir iki zat burayı ken
dine gUY• ikametg~ yapacak. 
Halbuki burası, doğrudan doğruya 

gizli merkezi umumi olacak. 
Meb'uı olmayan ve Selanikte bu
lunan merkezi umumi azaları da 
İstanbula gelerek burada içtima 
olunacak. 

2 - Seliaikteld mabat gizli 
itam eYi, olduğa tibi labc:ak 

Yiixbqı Seyfi Bey (1) ile Giritli 
Hasan Kemal Bey {2] burada 
gizlice çalışacak. Merktzi umumi
nin itlerine bakacak. 

3 - Şayet, fevkalade bir se
beple, 1stanbuldaki gizli merkezi 
umumi faaliyetten sakıt kalırsa; 
(Selanik, vilayet heyeti merkeziyesi) 
derhal ( merkezi umumi ) kudret 
ulihiyetini ele alacak, cemiyetin 
umumi vaziyetine hikim olacak. 

Bu karar verilir verilmez, Se
liaikteki merkezi umumi avrak 

mlldliril Haa Nuri Bey lataabala 

getirtildi. Ayuofya cinrmda bir 
n tedariki emredildi. H.a Nari 

Bey, Divaayolunda, Arifin lnraat· 

hanesi karşısında. Acımusluk so
kağında, hamamın bitişiğindeki 
kigir evi buldu. 

(Arkası YU') 

[1] Şimdi, Gümrük muhaftlza lota.
ah kumandanı Seyfi Paşa. 

[2] letanbul polis nıiidönyetind:'\e 
muhtelif mulasarrıfllıkarda bulunduktan 
sonra 

oefi. 
timdi İnhisarlar Ziraat şubesi 

1 fstanbul Posta ve T. T. Baı 
Müdüt"lüğiinden : 

l - Ankarada bu sene açılan Posta ve tefrraf mektt-bine 
25 talebe almacakbr. 

2 - Or:tamektep meıunlar.ı iıntihansu müracaat fada olwaa 
aralarında müsabaka yapılarak alınır. Müracaat 25 ten aı olursa 
oıta tahsil derecesinde hasuai tahsil gördüklerini bilimtihan iabat 
edenler de kabul olumw. Yat 18-25 o1•cak tahsil mlddetince 30 
lira aylak ücret verilecektir. Taliplerin 20/Eylül/933 tarihine kadar 
latanbut Bqmüdüriyetine müracaatlan. •44930., 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih Belediye Dairesi Müdürlüğünden: Ayvan.sarayda Korucu 

MehmetçeJehi mahallesinde yıkılan kale duvan taşlarile bundan 
hasal olan horasan puarlık suretile sablacaktır. isteyenlerin 17191933 
de pazar günü saat 14 te Daire EncümeaiDe müncaatlan ilin 
olunur. "4871,, 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemiz binasının çatısının tamiri 23 Eylw 933 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 te Galatada Karamustafapap 
sokağında lstanbul limam sahil aılıbiye merkezinde açık mnnakaa 
auretile yapılacağından taliplerin farlnamelerioi görmek Ozerc mea-
ldır merkez l~amn memuduiun• •e.ya hastane idaresine 
müracaatlan. 0 4527,, 

Samsun Aııliye Mahkemesi Hukuk 
dairesinden : SamBUDda pazar 'mahal
lesinde mukim mobilyacı Enurumlu 
Mehmet Efencli tara!ından :kU'lSı lstan· 
bulda Mahmutpapda Tuakt-1.arda 
Y~ni haııda be§ ı0umarada Hı&)rİye H. 
aleyhine ikame olunan bopnma davası 
istida ısureti lllt'zburenin mahalli 
ikametinin ml'çhnl bulanmal!ı hasebile 
ilanen tebligat icrası knT&Tgir oldn~run
den on güo urfında. cevap verilmek 
üzere bu bapdakt 16/i?/83 tarihli istida 
sureti lifi~ ıiye Hemma ilinen teblig 
olunur. 

Haaelll , • ..,._ Vakii -
tenllllljlnden. Baeeki lsnıailap 
vakfından Siltecide Yalıköı;kü nam 
nııılı ılde trıımvay tevakkuf mahallinde 

. ·o lu ardiye iki aene mıiddetle 

1 .KYtı vcrilece,ğinden l Eyliil 933 teıı 
itıbarcn yirmi gün müddetle müzaye-

de) e çıkarılmıştır. Ta}jp olaıılar yüzde 

yedi buçuk teminatlarile herg ıo .Mül
hak Vakıflar idaresine Ye yevmi ihale 
olan 20 ı.:ylfıl 938 çarşamba gunü saat 
on beşe kadar da Evkaf M.uduriyetin
de EncumP.D'İ İdareye miiracaatlan. 

T~R.K.iYE 

llRAAT 
BANKAs·ı 



10 Sayfa 

Kara Ceh~nnem 
Her Hakkı Mahfuzdur 
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Hüsey"n Usta Di e Geldi: 
Ağam .. Şeriata bağhyız .. Şer'işerafin emrine 

boynumuz kıldan ince kıhçtan keskin! 
- Evet. Evet. .• 
- Hüseyin usta ile arkadaş-

larından birkaç usta bundan hayli 
telaş ediyorlar.. Günün birinde 
•ıra bize gelecek, bunun vaktile 
çareıine bakmalı; diyorlannıı .•• 
Şimdi bunlar aralannda karar 
vermişler. Bir çıbanbaşı kopara· 
caklar, zindanı boşaltacaklarmıf. 

Bekri Muıtafa neş'e ile ba
jndı: 

- Pilavdan dönenin kaş•ğı 
kırılsın... Hüseyin usta çıban başı 
koparmak istiyorsa, bi.z ne gUne 
dururuz. 

O gece, perşembe günil ak
p.mı idi. Nakılcı Mustafa ile 
Bekri Mustaf anın derhal hare
kete geçmesine ve ertesi gilnil 
cuma selamlığında bir it görmek 
için Hüseyin ustaya gitmesine 
karar verildi. 

Hüseyin usta, llu namdar ka
badayılan büyük bir iltifat ile 
kabul etti... iki taraf ta biribirine 
açıldı. Hüseyin usta, taraftarlan
nın 'azlığından bahsediyor bir 
mllddet daha beklemek istiyordu. 
Fakat, kurnaz Bekri Mustafa, 
buna fU suretle itiraz etti: 

- Her geçen gün, senin za
rarınadır. Düşündükleriniz bazı 
kimselerce duyulmuıtur. Malümya, 
otuz iki dişten çıkan, otuz iki 
kulağa yayılır; derler. inan ki, bu 
mesele yann dallanıp budaklana• 
cak aluraa sizin haliniz: de yaman 
olur. lyiıi mi, tevekkeltü alellah 
deyip bu işe atılmalıdır. Sen, 
tiyle fazla kalabahğa bakma .•• 
Nasıl olıa, senin beş on kitin 
var .• Bizim de beherimizin kırkar 
ellişer avenemiz var. Tecrllbe 
olunmuıtur ki böyle itlerde ba
şımıza bir o kadar da adam 
toplanır. Eh, arbk ne kaaavet 
çekersin. Hemen, dilş önllmüze ••• 

Dedi... Bu sözler, HU.eyin 
ağayı lknaa kafi geldi. 

* 
Ertesi gilnü cuma selamlığın-

dan sonra, Yeniçeri ağası Seyit 
Mehmet ağa, üç çifte teb
dil kayığına binmiş, selamlıktan 
avdet ediyordu. Kayık, ağa
nın ( Defterdardaki evine git
mek için Yemiş iskelesi hizasın• 
dan geçiyordu. Tam o zaman, 
Çardak iskelesinden beı adet 
üçer çifte ateş kayığı hareket 
etti. Beher kayıkta, beşer ıilahh 
adam vardı. 

En öndeki kayıkta Hüseyin 
usta bulunuyor: 

- Ha babam, ha ... 
Diye kürekcileri sıla kürek 

çekmiye teşvik ediyordu. Kayık
lar sür'atle ilerlediler. Yeniçeri 
ağasının kayığını ibate ettiler. 
Hüseyin usta, derhal aianın ka
yığına atladı. Selim verdikten 
sonra söze başladı: 

haksız yere mahpus olan yoldaş· 
)arımızı salarsın.. Veyahut •. 

Y eniç.eri ağası Seyit Mehmet 
Efendi, cesur bir adamdı. Yerin
den fırlıyarak hiddetle cevap 
verdi: 

- Bire, yolsuz, erkin.sız •• 
İbadullabın emniyet ve selameti 
için o makuleleri ferman ile kat
lederim. Sen, ne demek istersin?. 
Yoksa alenen zorbalıkmı edersin. 
Çekil karşımdan.. Yıkıl 

Decli. 
Fakat .. sözünü ikmal edemedi. 

Evvela, Hüseyin usta ile yanın• 
dakilere Yeniçeri ağasının kayı
ğına atladılar. Yakasından yapış

tılar. Sırtüstü, boyluboyunca ka
yığın ortasına yatırdılar. 

Hüseyin usta, kürekçilere 
emretti: 

- Çek ulan hamlacı .. Doğru, 
Çardak iskelesine ... 

Hamlacılar için başka türlü 
bir şey yapmak imkan ve ihti
mali yoktu. Çünkü, beş kayığın 
kürekçisi, Yeniçeri ağasının ka· 
yığını ortalarına almışlar, sahile 
doğru sürüklüyorlardı. 

Sahilde, Çardak iskelesinde 
de bir kaynaşma vardı. Nakılcı 
Mustafa ile arkadaşlarının bütün 
avenesi orada toplanmışlardı. 

Kayıklar sahile geldiği zaman 
Yeniçeri ağasını sürükleyerek 
kayıktan çıkardılar. ite, kaka 
oradaki deli Hllseyinin kahvesine 
kapadılar. . 

Hüseyin usta, derhal oradaki 
zorbalann başına geçti: 

- Allahını seven, peşimden 
gelsin. 

Dedi. 
Yüzlerce zorba, Hliseyin ağa

nın peşine düşmiif, bnyük bir 
velvele ile Baba Cafer zındamna 
koşuşuyorlardı. Bunlann arasında 
ellerindeki yalın palalar parılda
yan nakilci Mustafa, kazancı 
Necip, Bekri Mustafa, yastıkçı 
Hüseyin ve arkadaştan da vardı. 

Baba Cafer zmdanının bek~ 
çileri olan tomrukçular, gördük· 
leri zora dayanamadılar. Derhal 
zından kapısını bırakarak kaçtı
lar. O zaman kapılar açıldı. En 
önde bulunan Hüseyin usta, jki 
elini boru gibi ağzına koyarak: 

- Cümlenize, azat.. Varm, 
• ocakhya dua edin ... 

Diye bağırdı. 
Senelerdenberi bu zındanda 

yaşıyan, kadit haline gelmiş sol
gun benizli zavallılar, yürümek 
kudretinden bile mahrum bir halde 
duvarlara ·tutuna tutuna zından 

kapısından çıkmıya çalışırlarken; 
Doğan yaralı bir kaplan gibi 
içeriden sıçramış .. Nakilci Mustafa 
ile arkadaşları tarafı dan coşkun 
bir meserretle karşılanmışll... Bu 
zaferi temin eden o adamlar, 
Doğana karşı muhabbet ve vefa
lannı gösteren birçok sözler söy· 
lerken, o bunları dinlemiyor; 
sadece F atoyu düşünüyordu. 

( Arkası var ) ··-·-·-··· ..... -··-······· ............................. . 

SON POSTA 

Plajlarda böyle bir nUmayif 
tertip etmişlerdi .. 

SUMER BANK UMUM 
Müdürlüğünden: 

Umumi müdürlük ve teıki
lab 15 eylfıl 1933 tarihinde 
Ankarada Ziraat Bankası bina-
sındaki dairci mahsusaya nak
lolunacak ve lstanbuldaki bi
nada yalnız lstanbuldaki şubesi 
kalacaktır. 15 eylfılden itibaren 
Sümer Bank Umum Müdürlü
ğüne hitaben yazılacak muha
beratın Ankaraya gönderilmesi 
ilan olunur. 

RIK.iYE 
Bu Sütunda Her gün 

Tercüme Eden: Hatice Hatip 

NEGR·O 
Piotel fevkalade mahcup bir 

gençti. Böyle olmakla beraber 
aynca da gayet neşeli idi. Yalnız 
bu neşesini mahcubiyeti yü:ılln• 
den kimseye gösteremiyordu. 
Erine girdiği zaman kilçfik k6-
peği ile saatlerce oynar koşar, 
glilerdi. Piotel köpeği Neğroyı 
bir kiş gecesi sokakta bulmuıtu. 
Zavallı hayvan açlıktan ve soğuk· 
tan ölmek O.Zere idi. Piotel onu 
büyilk bir merhametle bealemiı 
ve terbiye etmişti. 

Genç adamın bir evin beşinci 
katında bir odası vardı. İşte 
Negro glinün mühim bir kısmım 
bu odanın balkonunda kapatıla
rak geçirirdi. Ancalc efendisi ak
şama eve avdet ettiği zaman 
odaya girebiliyordu. Piotel evine 
gelince köpeği karşısma alır, 

ona birçok şeyler öğretir, terbiye 
ederdi. Altı ay içinde Neğro 

son derecede mahir bir köpek 
olmuşhı. Efendisi kapı açık dedi
ği zaman koşup kapıyı kapıyor. 

sevgili efendisinin uzaklaşbğını 
kederli gözlerle seyretmişti. 

* Üç sene geçmişti. Piotel as• 
kerliğinl bitirmiş, Parise avdet 
etmişti. Sokak sokak kendisine 
bir oda bulmak için gezerken 
ayaklarının dibinde bir köpek 
peyda oldu, bacaklarına sllrllne
rek yaltaklanan bu kilçllk mahlu
ku görünce Piotel, Negro'ıunu 

hatırladı. 

- Rahat durl 
Köpek müddet aakin dur

muştu. O zaman Piotel bunun 
tabiati Negroya benzediğini göl"" 
dü, ve yoluna devam etti. Köpek 
kendisini takip ediyordu. 

- Sen galiba beni bir baş• 
kasına benzetiyorsun! 

Diye homurdandı. Fakat kö
pek onu bir türlü rahat bırakmı
yordu. Eğer Negro ise şimdi 
meydana çıkar l Di~e düşündii. 
birden eğildi, alnını mendilile 
silerek yavaşça : 

'M' aç gc fi Ne sıcak dediği zaman ba-
şından şapkasını kapıyor. İki 

- Aman ne sıcak! diye mınl .. 
dandı. 

Deniz Y o il arı f şletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy • Koprübaşı Tel. 42862 
Sirkeci Mühürdar zade ban 

Telefon: 22740 

Karadeniz Aralık postası 
ERZURUM vapuru 17 Eyini 
Pazar 18 de Galata rıhtımın· 
dan kalkarak Zonguldak, İne
bolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, 
Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabzon, Rize'ye dönlişte bun
lara ilaveten Of, Pulatbane, 
Ordu'ya uğrayacak yalnız Zon
guldağa uğramıyacaktır. "4938,, 

Mersin aralık postası 
ÇANAKKALE vapuru 17 Ey
lül Pazar 10 da idare nhhmın
dan kalkar. Taşucu, Anamur, 
Kuşadasa ve Gelibolu'ya yalnız 
dönüşte uğrar. ''4~37, 

Ayvalık sflr'at postası 
MERSiN vapuru 17 Eylül Pa
zar 17 de İdare nhtımından 
kalkacak gidiş ve dönüşte 
Çanakkale, Edremit, Ayvalık ve 
Dikili'ye İzmir'e uğrayacak
tır. "4939., 

~-------IC!!lllRCl1ı:m& ____ , 

~i.__.,. Ürolog < ' 

OR. KEMAL OSMAN 
idrar yolları hast. m utahassısı 

Karaköy, Pogçacı fırın sırası No. 34 
~--Tel: 41235 ._.. 7171 ~-

Resim Tahlili Kuponu 

Tabiatiuizi öğrenmek iatiyoraauız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz. Re~ruiniı aıraya 
tubidir ve iade edilmP.z. 

laim, meslek 
veya aan'at 

ayağı üstünde yürüyor, ken• 
disine atılan her hangi bir şeyi 
havada ağzile yakalayarak efen• 
disine getiriyordu. 

* Piotel'in yanındaki odada iki 
terzi kadın yaşıyordu. Bunlardan 
biri Madam Merault isminde dul 
bir kadın, diğeri de kızı Matma
zel Camille idi. Genç kız an
cak on sekiz yaşlannda, es-
mer bir çocuktu. Gayet güzel 
olan bu kızcağızın rengi biraz 
fazlaca solgun, ve geç saatlere 
kadar çalıımaktan göztlnlln etrafı 
çökUktil. Piotel, Camille için en 
mükemmel bir saadet demekti: 
Delikanlı görlir görmez ona aşık 
olmuıtu. Fakat son derecede 
mahcup olan bu zavallı için genç 
kıza qkım itiraf etmek imkansız 
birıeydi. Hatta ara sıra on
lan ziyarete gidip bir çeyrek 
saat kadar oturduğu zamanlar
da bile gözlerini kaldınp genç 
kıza ·bakamıyordu. Piotel ye
rinde her hangi bir insan Camille
nin de delikanlıya karşı büsbütün 
lakayt olmadığını farkedebilirdi. 
Halbuki Piotel hiç bir şeyin farkın-

da değildi. O, genç kızın karışısında 
bütün gayretini ancak ona çok 
görünmemek iç.in sarfediyordu! 

İşte bu gizli aşkı tam iki 
sene ayni sessizlik içinde devam 
etti. Nihayet onu askere aldılar. 
Giderken köpeğini alıp Madam 
Merault'un odasına gitti ve kö
peğini kabul edip edemiyeceğini 

kendisinden sordu : 
- ° Kemali memnuniyetle 

alırım, Mösyö -Piotel.. ,, 
Camille de lakırdıya karıı-

mışb: 
- " Avdetinizde de köpeği-

nizi size geri veririz. ,, 

Bir hamlede köpek başından 
şapkasını kapb ve koşmaya baş• 
ladı. Şüphesiz bu Negro değildi. 
Eğer o olsaydı şapkayı elino 
verecekti. Köpeğin arkasından 
koşmıya baıladı. Etraftaki çocuk· 
lar gülmiye, çağnşmıya başlamııb· 
Piotel köpeğin arkasından koşar• 
ken adeta hiddetli idi. Köpek bit 
müddet koşuyor, aonra durup 
adeta kendisini bekliyor, o 
yanına yaklaıınca yeniden kor 
mıya başlıyordu. 

Nihayet bir evin avlusun• 
girip Piotel'i bekledL Delikanlı 
tam şapkasını ağzından kapacağı 
zaman yeniden sıçradı ve aralık 
bir kapıdan içeri girdi. Piotel bir 
müddet tereddüt etti, ve nihayet 
k3pcğin arkasından içeri girdi. 
Girdiği odan n bir köşesinde bit 
pencereye yakın dikiş makinesi
nin önünde büyük bir hayretle 
Matmazel Camille'i gördü. 

- Matmazel Camillel 
Genç kız birden başıll! kal

dırmış ve kıpkırmızı kesilmişti• 
Sonra yerinden fırladı ona eliııİ 
uzattı. 

- Siz misiniz? Diye hafıfço 
haykırdı. · 

- Beni buraya Negro getirdi· 
Sokak ortasında başımdan şal"' 
kamı kapıverdi. Ne mel'un ha:Y'' 
vant.. Ey Madam Meraul nasıl
dır? 

Genç kızın çehresi birdenb~ 
büyük bir kederle bulutlandı. • l 

İki senedenberi anneciğıJO 
kaybettim!. Diye mırıldandı. lı 

- Oh ne diyorsunu:d Deırıe 

şimdi yalnızsınız! 
- Evet yapyalnız! 
Bir müddet sükfıt ettiler. PiO" 

tel genç kızın karşısında hilt 
ayni heyecanı hissediyordu. 

- Çok işiniz oluyor mu Mat-
mazel Camille? il do 

- Evet pek çok. maha e - Ağam!.. Cümlemiz, şeriata 
bağlıyız. Şer'i şerifin emrine kar
şı boynumuz kddan ince, kıhçtan 
keskin. amma va lakin şeriat harici 

#! .. .,.. 50 Derecelik ~-!~ ıı-------ıt-----

H AR i K RAKISI 

Piotel,in o mel'un mahçubi
yeti, kendisine şu münasebetsiz 
ve budalaca sözü söyletivercJi: 

- "Ne diyorsunuz Matmazel.. 
dedi. Üç sene ç.ok uzun bir 
müddettir.. Askerliğim bitince 
belki de Parise hiç avdet etmem!,, 

iyi müşteri edindim. dit· 

· İşler görülü} or. Suçsuz yoldaşlar 
boğuluyor ve zindanlarda inleti
liyor. Hu gibi işler bugün bana 
ise, yarın da sana... Onun için 
bizim, haksızlığa .-ızamız yoktur. 
Ya, ielir zindan kapısını açar, 

,.. -· .. .. 
@ .,, -· 

façılardii 
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~-------~ (&962>--

bulundugu 
memleket 

Resim intişar 1 

edecek miY 

Resmin klişesi 30 kuruşlulı 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

1 
../, 

Camille biraz bozularak : 
- Nasıl isterseniz Mösyö Pi

otel.. diye mırıldandı. 
Ertesi gün, Neııro balkondan 

- Hayat ne tuhaf şe~ de 
Eğer Negro olmasaydı be!k1 

birbirimizi hiç görmiyccektik· 
- Evet, hakkınız varl ... 

· • ayır Genç tozdan gözlerını 
mı yordu. 

(Devamı 11 i.ocİ .. yfada> 



SON POSTA 

Keyif Verici Maddeler .. 

Dostum.. şte Tam Size Lizım 
Olan Bir Adam! 

( Baftarafı 1 inci ıayf ada) 
akabiliyordu. Bütlln bu iıtifhaml~, 
-.. .. .._.;LW ... 
temadiyen dimağımın içinde d .. 
"'*Jortardt. 

Fakat her ıeJİD llir .._ ola-
cağı muhakkaktı. Nitekim ben 
de bir aqaıa lı. n · 
düğümlerini çl11•M 

O akşam, ha.. tartalan• 
gidİfİlnizden soura bir daha g6-
t :mediğim 1lırk dGsbun JBDıma . 
~ Y• d. ldlot pellbl•lu. ._et& lliıİIİ varda. S.. eda 
..,... fabl aert Japla ammm 
.... dpdalduınclu ...... tak
- bir tebealm inç ebilmiyorda. 

D.tmn: 
- Sizi dfitiindüaa. dedi, ... 

- tam liDm olan bir ..... 
..... kim oldopna ......,....z, 
"8kl bilmiyorum. Bma befka
lanndan öğremniye de kalkışma
ı-z. Çr•kü biqey ~ 
"iiuiıdaı bqka. .mn çok .. 
ll~ze yarayabilecek bir kimsenin 
eınniyetini kayb tmiş olursunuz! 

Kendisine esrar çekenleri 
IÖrmek istediğinizi söyledim bu 
&rzunuzu yerine getirecek. Şim
dilik allaha ısmarladık, çünldi 
Len size refakat edcmiyeceğim, 
Polisin heni oralarda ıörmcaini 
latemem. 

Ve elini uzatırken ilave etli: 
- Ha, aklımda iken 85yliye

)lm. Berikine millllıaebetm ter
ler WJ• lır•!bpnaym. kmdi 
itinizi bozarsanız, haydi, allaha 
aamarladık! ••• 

iL konuşurken meçhul adam 
bira azağunızda beklemişti. Doe
bıaa gittikten sonra sokuldu. Yer 
IÖaterdim. Oturdu. 

iri, kılh ellerini masanın üze
rine koymuştur. Sol elinin baş 
'te şahadet parmaklarJ arasmda 
l>flyük bir bıçak yarasmm izi 
llaıarı dikkatimi telbetti. O, 
-...... farkına ftllnca gild&: 

- Bir askerlik hibrasıl dedi. 
Ve ilave etti: 

- Ben muhtelif harplere iştirak 
etaım, bir Amavudum. Dövüşe, 
aa .. aşa. kavgaya, gürültüye bayı
~ ismim Muatafa, likabım 
"Y . engeç,, tir. 

BGyle obl1'1nak, macerasiz;. te&
llresh bir &mGr ıriirmelı beni çok 
llkıyor. Bunahyorum. Esrar çeke

~ .. kendimi aY11tayım derken 
oluywmn. 

., y enr~ Mustafa .. kimsenin 
duYVp duymadıtım anlamak için 
etrafına bakmdı •• kulajıma 
etildi: 

- Sizia de emw çekmek iste
:~ söylediler 1 Doğru mu ? 
~ ,W plibe? Halbuki lnı

lada •it taheh memuplan 
•asanda cu miteammim keyif 
~rid tey "emyea,, tir. Çok lim-
itler: -.....L.a._ • • .-ı... • ..._. .. .,.~ .... ıear• 
teker, dururlar. Bu ak--m serbest 
... • • y-

.;:ınız? Afi- o llalde •aaf -
de )'Üle burada baı..aka Biraz 

~Cl"kiraem bekleyin ! dedi. Ve 
.. kerce bir selim pktıktaa sama 

-·klattı. 
* " Saat on bir olmuftu. Fakat 

a·ellteç Mustafa daha gelmemişti. 
-:aı gecikmesi ihtimali olduğunu 
'- a < 'besine rağmen atlatılmak
.. ~ l. ·kuyordum. Acaba C8JDllll 
-ıycfı ·,· 

....!_anı bunlan dütünürkeıı kapı 
it.~ M-.1a plıtcll. Ba..
--..rap balkona l:.akta, beni 16-

rilnce yine çıktı. Aıılaıılan be- mıya başlıyan bir adamın bare
llimh hrahcı Çok gCJrtlnmck \lt.m, ıetkm tatkm takip edi
._ ... iyonlııi. Derh,ı Miwn ıordam: 
koıhım EM.. kaya renk& ...t .bit .. , 

P..tahanenin irim ilerisinde aldı. Onu difleri arumcla barak 
bir tabi bekliyordu. Penceresin- çubnia ,.aıı&inli. 0.11 · ı --
den bir el girmemi işaret etti. tltftn 1'oyandr atqledt Ve 11k 

Mustafa : aefeai sekti. 
- Affedersiniz biraz geciktim, Ba 8J1e f>ir nefesti ki, bir 

... .. akşam mühim bir iş aferde, beş cigaralık ,Zehirli 
pkb ... M ,mafih aksaklık ol- &lumanı ta iciıain ea daim yerle-
mada. lllkemmel bir ıekide rine kads ı6türdlğ8 1111laşılı-
.,Ufluld Jordu. 

Biitla meralrm• rape. ver- Hazırladığı, tecrübesini yap-
diğim .16zii habrlıyarak· ba mühim bğı, keyfine bakbğı çubuğu ya-
itia mahiyetini eora••chm Şoför, nmdakine geçirdi ve çubuk elden 
gideceğimiz istikameti tayin et- eJe, ağızlardan ağızlara dolaşmı-
meden makineyi ifletti. J& başladı. Her tiryaki bir iki 

Aı .onra Beyoğlunu arkada nefes çekiyor, sonra öksürüyor, 
bırakmışbk. Bozuk bir yokuştab tilknrftyor, ve yerinde yığılıyor, 
indik, bldınmlan bozuk, karanlık dalıyordu. 
dar 80blrlara girdik, çıktık! aür· Adet böyle imiş, ve bu, böyle 
atini değiştirmedeıa daha birçok ~ekilinniş. Bu basık tavan1ı ha-
maafeleri geriye atan taksimiz Yasız yerde nefes almak bile gftç, 
möayet, mezaı:Iık gibi ıelvilik bir insan, bu ağır, kirli havanın ver-
yerde durdu. eliği bunalbya, sıkınbJa 1acalc 

Mustafa: •Mastor" olarak tahammftl ede-
- Şimdi bir az yfirftyeceğtd bilir. 

dedi. Sıram geldi. Ben de bir iki ne-
Esrarengiz Yolcuhık fes ç.ektim. Ve diğerlerinden gör-
0 bdar karanlık bir sokağa düğüm gibi, elimi eneli bafırna 

daldal& ki, adeta rehberimi göre- 80nra göğsUme götürerek teşek-
lllİJW, ancak adımlanmn sesini ~r ettim, çubuğu yamdakine 
talôp ederek iatikametimi tayin ftrdim. 
edebiliyordum. Evet. artık ben de mamı aav· 

Niha1et aydınhkça bir yol mıı; ha sehirl deryuam hi-
apma ıelebildik. Köşede, ka- pre kazazdeleri arasına bir müd-
pwnclaki çardaiüe köy kahve- det için kablmışhm. 
]erini andıran bir yer vardı. lf 

Mustafa beni oraya ıürüklecli. Belki iki saat, bilmiyorum. 
Girdik. Rehberimin bir işareti belki de daha fazla zaman geç-
ilze~ matecessisane 6.zerime •İfti. 
çewilen nuarlar döndü. Ondan Artık tiryakiler, gözleri açık 
sora artık kimae bizt: ehemmiyet uyuyorlar, mınlbh nefesler ara-
Yermedi, bızimle meşgul olmadı. 11nda arada bir sayıktıyorlardı. 

- Bir dakika bekleyin, şim- Mustafa Ayık.byaniardaa birini 
eli ~liyonım. tercüme etti: 

ir kaşeye oturdum, bekle- - Duman, bulut oldu, bulat 
miye ko~ uldı:m. 

Adeta korkmıya başlamıştım. ta duman olacak! diyonn..,_ 
Zira öyle bir yerdeydim, boğaz.. Esrar Dalgası! 
lamıya kalkışsa1a'rdı ·imdadıma; Yanımda ki ihtiyar uyumamıştı. 
geçtiğimiz karanlık ve tenha so- Bana biraz evvel anlatbğı bir 
kakların yegane canlı mabJukJan hikayeyi tekrara başladı: 
olan kedilerin miyavlamalan, - Bir gece ilç sarhoı şehre 
llel'Scri köpdderin acı uJumalan dönmilfler. Bir de bakmıpar teb-
cevap Terebilecekti. rin kapılan kapalı. 

Aı sonra " Yengeç ,, işaret _ lçıe.riDdea, rakile ıarhot ol-
etti, gittim. Tezgihın uk.asmda muı olan: 
bir kapımn çıngırağını iki defa - Knalım fUDU çocuklar! 
çekti. KarJ1sma çıkan bir insaa deÜf. 

Afyon fitili kapımn dibine plge.ine anlıyamadığım bir pa-
rola verdi. Ben1ri bo sefer .,. JlfıılJDlf! 
ladığı kapıyı ardına kadar açb. - Yok camm, denıif, neme-
Girdiiiaiz branlalı bir delJizden lazım, kim uğraşacak ıimdi... Sa-
bir muya çıktık. •aha kadar ayanaı burada, aç1-

K61ede bir kapek homurdanı- • periıl 
yor, Ur'fl91Ddalri kapının çatlak- Üç6Ddll ~ maatonr imif: 
lanndan kirli, san bir ışık, huta - Ne kapıyı kırarız, ~e de 
.. Aimclan lalya giW uaJWdL .U.Wua bll.r a..r•• belde-

Rehberim: ril, •aldar 4elijindea riıvll 
- Haydi, dedi. pin, • sö- veuelim! cevablDI ve~. 

rürseniz taklit edersiniz! ihtiyar ha lıiklyesini altınd 
lrır imine sonra. kahn bir defa dinletip • .. ta ki ~eriye, 

duman perdesi arasından, acfil açık bqının boyalı saçlan daimık 
euarket çehreleri Wiıdi. bir bclla pdi. P•-. y•Mlıfb. 

Eararkef Kahveel altlıja ç81.1rta b~ Mia 
nefes çekti. Senemledi, duraladı. 

Yavaı yavaş ağır koku ve 
dumana alışhm. Beni, sıra üze- ve miktanm g&medijila Wr an11-
rine, ~ bemiyen bir iht~- tar bomk para t.akaralr ..U.aa 
yarla. ablak aurath bir JrCDCİn sallana çıkıp gitti. 
arasına oturttular. Y:engeç Mustafa lzılhat verdi: 

Mastorlaşmak üzere bulunan - Yoldan plmıq bir kadm-
tiryakiler, aralanna bir yabancı dır. Her para aldığı tlefer haraya 
girdiğinin farkında bile değillerdi! düşer, çubuktan birkaç nefes çe-
Baygıo ve donuk nazarlarmı bir ker, gider. Ve awağı ,akan bii-
noktaya dikmişler, melankolik tiln kazanCJnı buraya yatınr . 
aıecmaıılar gibi mütemadiyea ba- Mmlafa -tu. Dlfer tara~ 

.. • t ıl !..eri ----.ı:--1ayorlardı. 1 _..,,.._ 
Ben, yeni l;ir çı.ıb"k hazırla- uyuklayan'· ~lak aurath ıenç 
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NEGRO 
( Baftarafı 10 11acu .. yfada ) 
Ne güzeldi; ne tatlı ne hoş 

bir kızdt. 
Onunla evlenmek ne ıyı bir 

ICY Olabilirdi! birdenbire ~ 
cubiyeti b. dlfbceleriôfn kar
ps111a da sı'ktı. Ne saçma teylerl 
di~ ailşlladü. Yerinden kalktı. 

- Allahısmarladık Matmazel 
CamiJJcJ 

- Glle Clle .. l!iotel. 
Kapıya doğru giderken Neg

ıv ..,. girdi. AWa tlderile 
efendisine bakıyor. Sanki bu 
balDşlarile. 

- Niçin gicliyonulll clyordıa. 
Hanım seni seviyor.. Ben de se
viyorum.. Bizi neden bırakıyor
sun? 

Piotel kapıda durmuştu. Genç 
lm.a dönerek: 

- Görüyor musunuz Negro 
beni bırakmak istemiyor! dedi. 

- Hakkı var. Sevdiği iJd 
ef cnd.W var. Haagisini barakıp 
haagisini takip etmek Ji7.1111 gel• 
diğini bilmiyorl 

- Be8d ı... lııilr p,e bula .. 
IJifirizt 

- N..ıl. 
Piotel genç ima yaklaşmııtı. 

Çehresi aabmbiyetinden in~ 
JDW idi. C,6ılaiai ıcrdu bl
dıımadt. 

- Evlenuell Noıro1ı a. 
müşkül vazi~en lrurtarabiliris. 
Diye kekeledi. Camile sizi m 
zamandan beri aniyonım. Eğ• 
bir başkasım 8eVDliyor ve om .. 
beklemiyorsanız.. 

Gaaç kız tatlı bir tebessü~ 
le o ... sözünü kesti ve eJleri81 
uzatarak: 

- Beklediğim adam avdet 
etti! diye mnldanck 

Boğazlçlnde 

500 mebe~~dan t:r!..!r ..,W~?!.."!:!k, ~ .. 
içinde veya Fenerbahçe civarında, sahilde bir ana aabn almak iniyorum. 

Yukarda zikredilen ıeraft dahilinde bir e.- dahi olabiJir. Tafsilatlı 
tekliflerin gazetenin 171717 rumuzuna aönderilmeıi. 

Teşviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik sergisi umuma açıktır. Talebe bydma başlanmıştır. 
Memnlar mtaj ıörmedea mektep Ye atelye açarlar 

Telefon : 22994 

~------~ V EZ NE C 1 LE. R ·------... T. K. Biçki Dikit Mektebi 
•ABAITAB M UA L L I • 'l' IB Z 1 

Yetiftirir. En aon Pratik metot takip eder. (7379) 
TALEBE KAYDINA BAŞLANMIŞTIR 

aj'JJ' afır doğraldu. Cel>indea 
ufak mavi bir paket çakarda. 
Belinden çektiği bir çakımn acile, 
~İl mavi kiğıth paketçiktea 
bi.r u beyu lcı. aldı. Ve burnunun 
dclikleriDıe çekti. Yüzü çukurlaştı. 
gözleri dfindii, Ye yine yıkıldı, 
kaldı. 

Yengeç mınld&Ddı. 
-- Eroin .. 
Abldam: 
- Nereden bulabiliyor? 
- Nereden bulamu ki! 
- Hlli fabrika Tar nu ki? 
- Var amma, timdi gizli! 
- Kaç tane? 
- Ooo, sizi alidarmı ediyor? 
- Eh, biraz! 
- Soma ko11111uruz o haıdel 
Ç.Y getinütlerdL Esrann 

damaklarda bıraktığı aahğı ıide
ren tatlı, ner .. birer fincan çay •• 

Bu; zelairia keyfiae keyif katar, 
elli ve-rirmifl .. 

it ptafa: 
- Kendinizi Dalll hiuediyor

aunm: ? dedi. 
- Şadi &Jıceyia. lpride .... ,.. .......... 
- later miainiz, bu mehtabı 

gthel, u bulunr gecede, f&yle 
E)'lp meD1fli-a .... uaaahmt 
Serin hava aize çok iyi ıelecektir. 
Hem llea m tcJ1s bprdla h 
pce !. 

Ya-wq Jnat ylriiyorduk. Az 
aonra Mustafa : 

- Demek, dedi, &iz lstanbal
daki enin fabriblarm bpatıJ
•'4•• ..... tekrar pli gizli 
işletildiklerini bilmiyordunuz ? 

- Emin değildim! 
- Oralarda plqaDlann, fab-

rika1ann kapanışından sonra elleri 
lsollan bağlayıp oturacaklannı ma 
m)•daam? 

Kapauan iç fabrikada işi iyice 

havnyan Mitin lômyakerler vıe 

ameleler fimdi, kaçakçılann ela 
yardımile ufak ufak fabrikacı)&.. 
lar açbl.. 

Fakat tabii bunlar ukiai ka-
8ar bol istjhaaJit yapamıyorlardı 
Te aradan wz zaman geçine Sof. 
ya merkez olmıya başladı. Eyllp 
fal:>rikasım• ..laipleri, fabrikalan 
kapatılmca Bulgar hükfımetile 
u)'Uftular ve anda ite başladılar. 
Şimdi Bulgaristanda tam on yedi 
tane de gizli fabrika tıkır tıkır 
işliyor. 

Fakat Balprlu, Cemiyeti Ak
vamı kuşkulandumamak için ham 
maddeyi topraklarındal yetiftir
miyorlar, bizden ahyorlar 

Fakat afJon değil, •morfia 
esasi,, ... He. 1-u kapılhn• 
da çok kolay, çliııkO çok az Y• 
tuhJyorf 

Ve tabii hu Sofyada eroin., 
eroin de paraya, albna tahvil edi
liyor. 

Ortahlı ,.... ,.... ., ....... _ 
myordu. İstanhal kaim bir tillftn 
arkasında İmif sibi müphem 
.. ı*m ... , .. ,. ........ 

Mushlfa -da: 
.;_ Bu araıkqlenlea 80n• 

bir de pli hir fabrika, birkaçta 
kaçak~ ılrmelr htunuza sid• 
mi? 

Alay mı ec&,ardu acaba? 
- Ba alrpm, llizi, Jlll'l1I yerim 

ıetiremiyeceğiniz bir nit vermi,. 
ae•keden, esrarm Yerdiği urba.
lak olmamn? 

Arnavut llatafa lleriçe homur
dandı: 

- Siı. daha beni tammıyor

sunuz. Bana •Yengeç Mustafa. 
derler. Benim bir tek sözüm ~ 
dır! 

Köşedeki laangazı da söneli. 
Oteldeki odaına 6diiüm za. 
man ortalık ada•tH' af'aillllflı. 

'Nakili: Naci a.duOah 
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Beyoğlunda Tokatlıyan Oteli Karşısında Velicanidi Eczanesi 
Sahibi : A H M E T C E V A T • Telefon : 4 O 7 8 6 

R E Ç E T E L E R Merek. Bayer, Zlmmer, . Sherlng, Pulenc, Roch, Knoll, Bo11J•n fibi bütün dünyaca metbur fabrikalarm 
: iatihsalibndan bllyik bir dikkat ve ciddi bir ihtimam ile huırlamr. 

Mı•• t Jı f • Türkiyeye girmesine müsaade ~uyurulan ~er cins müstahzaratın en orijinalleri ile yerli us a zara • mÜıtahzarabn en aaf ye tazelen her Yakıt meYCUt Ye Ucuzdur. 

Kauçuk Levazımatı , ParfdmlrU laden Sulan - O.vır Ampuller .... _. .... IİIİll __ ... ._.. 

Giyinmek için tam m~nasile tasarruf-İktısat-Ucuzluk 

i Ki - O Ç liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
'Jç •enedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umum! rağbet üzerine bu sen elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış fle halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
20 İngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 

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

Fiat isteyiniz - Nümune görünuz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasına 

ftV• her Jerde z i R AA -r B A N K AL A R 1 N A müracaat ediniz. 

Telgraf adresi: Adana Batik - Mektup adresi: Adana Posta kutusu 67 

Leyll ve Nellarl 
Resmi Liselere muadil 

Feyziati ·Liseleri 
K ı z Araavatk6y'de • ÇUteıaraylarda E R K E K 

Ana sınıfım, ilk kısmı, orta ve lise sınıflannı havidir. Kayıt muamelesine devam edilmektedir. 
Hergiin müracaat edilebilir. 

Telefon: 36,21 O 

- Ditleriniz 
ne kadar güzel ı 
Hangi macunu kul
lanıyorsunuz t 
- Radyolln azizim, 

Radyolin 

Zafiyeti umumiye, iftiha•ıl•k ve kuvvetsizlik balibnda büyük 
falde ye tesir. göriilen: 

FOSFATL• 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede aatılır. 

Asipin Kenan 
Tabletleri 

Ha.alana bu kararnzlaj'ı ekseriya ahl6, kusın
lık. bq ajnsa ~bl hutahldar tevlit eder. 
Buna mini olmak içla yanınızda daima taze
litini mubaf a.ıa için tlte tüpler içlade bulunan 
Aaipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
ma}'lnız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçhr. (7832) 

~------------~INEBOLU4m ............ ... 

Taınl.-at Atelyesi 
Alman ve Macaristan darüsıınaalannda çalı~an Mehmet Tevfik B. TürkiyenİD 
bir çok fabrikalannda da senelerce hizmetten sonra bir çok fedakarlıklar 
yaparak lnebolu'da her nevi motllr ve otomoblllerl tamir için bir atelye 
eıia etmiştir. Bundan başka atelyemiz emsaline her cihetle faik yeni kesme 
pirinç karyolalar, aomyalar yapmaktadır. Ucuzluk ve sağlamlık dt1layıaile 

,----------------------------------- ~----.. müşterilerini memnun etmE'ktedir. -----~ 
Nl,ante,ında • Tramvay ve Şakaylk c•ddelerlnde 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
Lerll • Nehari • Kız • Erekıt 

55 ıene evvel SeJinikte teaia ve 1919 da İatanbula nakledilmiş, 'l'ürkiyeniıı eo eski hususi mektebidir 
Resmi Llselae ınaaJ•ldl w 111aam•lltını11 djz,;J11liillJ Mavl/ç• mıuaddalctr. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geni, bahçeli iki binada ayn leyli teşkilatı ana • ilk - orta lise sınıftan 
Fransızca - almanca - ingilizce kurlan vardır. 

•il kişilik bir Maarif encümeninin nezaret ve himayesine mazhardır. Mektep hergün saat 10-17 arasındaaçıktır. 
Telefon : 42517 7073 

BAKIRKÖY HAZNEDAR ATEŞ TUGLASI 
1710 derece hararete Ye 200 kilo tuyaka da1amr. 

Berlinde Szger Ye Gramer Uboratu•anndaa ve resmi •aterial 
Prüfua.ıüm'dan pbadetaame.ı Yardır. TeL 16. 71 

Her nevi slparlt kabul olunur. ~ (7331) 

• 
BUTllL Son Poeta M•tbaa• 

Sahıblı AH Ekrem 

Nqriyat Müdürü: Halil Latfl 

• 
lstanbulveTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 

Fabrikamızda çıkarılmağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden ltibtaren bin kilodan aı 
olmamak üzere her istiyene aablmaktadır. Fiatlanmız eakisi gibidir.Yani ıatanbul' da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

• 

;:~im ~::tı'.t Kristal Toı Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta KüJJ Şekerin Kilosu 39,50 Kurusıur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ~mek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabın• 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon siparit 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: /stanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
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