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lstanbul Hissiyatını Gösterdi 

Misafiri erimiz Kendilerini A- Livrens Ira kın lstikliJi 
ramızda Yabancı Bulmadılar.. Aleyhin~ Döndü 
.. .. . Nasturi isyanının Çıkmasında Casus 
Oğla Uzeri Programa tebaan Patrikhane Ziyaret Edildi Ve Yemek p ..., B I d .., İdd. Ed·ı· 

Hususi Surette Orada Yenildi armagının u un ugu ıa ı ıyor 

Biliistisna Bütün Atina GazeteleriMua-
• 

bedenin imzasını Sevinçle Karşıladılar 
Yunan heyeti dlln ken

disini lıtanbulda biç yaba· 
ncı hissetmedi: 

Nereden geçtiyse göz
leri Türk ve Yunan bay• 
rakları yanyana gördü. 
Kulaklan kalpten gelen 
alkıf seslerini işitti. 

* Program hakikaten yük-
lüydü: 

Misafirlerimiz latanbula 
ayak basar basmaz doğ
ruca Perapalas otelinde 
hazırlanmış olan dairele
rine gittiler, fakat elbise 
değiştirip biraz yol yor
gunluğunu alınca hemen 
dışan çıkhlar, otomobil 
ile Vilayete geldiler Vali 
Beyi ziyaret ettiler, sonra 
yine otomobil ile Taksim 
meydanına çıkblar, Cum
huriyet abidesine ince bir 
zevkle işlenmiş muhteşem 
bir çelenk koydtJlar. Ora· 
dan Dolmabahçe sarayına 
indiler. Deftere imza ata
rak Reisicümhur Hz. ine 
tazimatlanm arzet. :_r, 

Fakat resmi ziyaretle
rin yekdiğerini takip eden 
safhalarını burada bitmiş 

.... 
1 
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huıuıi bir vapuru bele., 
diyenin baıta konsoloslar 
bulunmak üzere yerli davet· 
Iilerini köprilden alarak 
saraya getirmişti, burada 
samiml bir toplantı oldu 
Ye Boğazın Rumeli kıyısı· 
na kartı birer çay içildi. 

* 
Bli.tiln bu gidiş geliı

ler esnasında geçilen cad· 
delerin haline gelince, ya· 
zımızın başında da söyle
dik: Heryerde Türk - Yu· 
nanbayraklan vardı ve 
kesif bir halk tabakası 
misafirlerimizi mütema• 
diyen alkışlı yorlardu. 

* 
Miıafirlerimhin bugiin 

memleketlerine dönmeleri 
muhtemeldir. 
Yunan Gazetelerl 

Ne Diyorlar? 

•an mayanız. Filhakika misa- Resiml•rimi%de miıojlrlerimisln dünkü zigaretlerinderr 
firlerimiz saraydan çıkınca birkaç intıba görügorıanu%. Patrikhanede ve Cümlıa-
otele döndüler. Dinlenmeye l'iget abidesinin önünde 

Buraya kadar olan 
kısım misafirlerimiıin ara• 
mızda geçirdiğibir gü
nün hikayesidir. 

Asıl Türk • Yunan 
muahedesinin komşumuz• 

Vakit buldular mı, bilinemez. ği hususi surette burada )CDİ· 
Fakat resmi programların icabatı lecekti, fakat dini icabat dolayı• 
böyledir. Az sonra Vali Bey sile hanımların sofrada bulunma-
iadeten ziyarete geldi. Bir müddet larına mesağ yoktu. Misafirleri· 
kaldıktan sonra aynldığı zaman mizin refikalan bir müddet kal• 
lnisafirlerimiz tekrar sokağa dıktan sonra otele döndüler. 
çıktılar. Otomobil ile Tophane Başvekil ile arkadaşlan yemeği 
rıhb • d.l O d f müteakip kendilerine otelde ilti-

mına ın ı er. ra a stan· . · · B · bul . 1 . . . hak ettıler. Şımdı sıra eledıye-
muşu emıı erını beklıyordu · · · f · l · t" M' B· . . . · mızın çay zıya etme ge mış ı. ı• 

ınerek Fenere gıttıler. Patrık safirlerimiz saat dörde doğru o-
~fendi ile Sensinot azası misa- tomobil ile yine Tophane rıhb· 
firlerimizi kapıda karşıladılar mına indiler ve oradan tekrar 
içeriye aldılar ve kendilerine b~ İstanbul mutuna binerek Beyler-
l'el' haç hediye ettiler. beyi sarayına geldiler. 

Proiram icabınca öile yeme- Hu aırada Şirketihayriyenia 

da uyandırdığı umumi alakaya 
gelince, kullanılan lisan hakikatin 
ifadesi olduğuna göre lstanbulda 
ve Ankarada kullanılan lisanın 
tamamen aynıdır ve iki sahrla 
hulasa edilebilir: 

- Tiirk· Yunan itilifı dilşilnce 
ve fırka farkı olmaksızın bütün 
milletin bilikaydilşart muvafakati 
ile yapılmışbr. Ve herhangi bir 
komşuya karşı tevcih edilmiş te 
değildir. Maksadımız Şarkın bu 
kısmında ıulhlln tarsinidir. Ka· 
rilerimiZ bu kıama ait tafıilib 
8 inci uyfamazcla bulacaldardar. 

Berut, 16 (Hususi) - Bağdattan gelen haberlere nazaran halk 
arasında Neıturi aıyanının meıhur İngiliz casusu Livrens tarafından 
hazırlandığı hakkında kuvvetli bir ıayia deveran etmektedir. Bu 
ıayianın ne dereceye kadar doğru olduğunu söyleyecek vaziyette 
değilim. Fakat ileriye sürülen iddialan olduğu gibi kabul etmek 
icap ederae : 

Naaturileri Irak aleyhine kıtkırtmak, tabiatile tedip hareketi 
karıısında bırakmak ve Naaturiler hıristiyan olduklan cihetle 
müteassıp Avrupa muhitlerinde yükaelecek hiddetten Irak aleyhinde 
istifade etmek, bu ıuretle lraka verilmiş olan istiklili küçültmek 
muayyen bir plan icabıdır. 

Livrena, planının ilk kısmını muvaffakıyetle baıardıktan sonra 
Suriyeye gelmiştir. Buradan Londraye gidecek, tasavvurlarının 
ikinci kısmım orada başarmıya çalışacaktır. 

Keyif Veren Zehirler .. 

Bunları Satanların Kuvve· 
tine Derece Yoktur •.. 

Onlar Şüphe 
Edilmez Kimseı 
lerdir, Zengine 
dirler, Serma• 
yel eri Vardır 
Ve Cihana Ha. 

kimdirler. 

Zelıirler, içl•rind• ölö o•r zannedilen tabutlarda da ltaçırılırl 

-4-
- Dünyaya yayılan müthiş 

zehirlerin bir nebzesi de şimdi 
gideceğimiz ufak mahzenden çıkar! 

Mustafa aözllnde durmuş, 
gelmitb, bu sC>züne hayretimi gC>· 
rlince izah etti: 

- Koskocamah, beton armeden, 
IUtil röklere kanpn muazzam ba 
calı birfabrikaya ıidecejimizi umu. 

yordunuz galiba? bilmiyordunuz ki, 
Eroin imali için geniş bir yere 
nihayetsiz teşkilata, külfetli tesisa 
ta lüzum yoktur. Kalabalıktan 
uzaklarda bir evcik, hatta bir 
mahzen, bol ıuyu, bavagazı ve 
elektriği olan bir mutfak bu 
ite çoktur bilet 

(Devamı 11 laci Hyf ada) 

J 
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(!ıalkın Sesi J 
Avusturya'lılar1n 
Hareketlerine Ne 

Demeli? 
Da bıilerimise bu IUali IOl• -

4uk, işte eevapjm: 
Mmat Bey ( Si.ıkeci Kemal Be)' 

mıeması kar~ısında) 
- Avusturyalılar Viyauanm Türk mu

haaarumdan laırtuldujanun (250) nci 
,.ı dönümünü teı'it et.u,Jer. Umumi 
harpte cephe arkadqlıtı yapbğnnız, 
apal gaye upunda çahfbtımız Avue
tmyahlann iki buçuk ..... sonra Nt
llJ&D Türk dipaanhğma akıl erdir
mek mümkün dejildir: .. 

Naz"f B. (Avukat Güzel İzmir oteli) 
- Avuaturyahlann bayramına kı

aaea yirmiDci anrda ehlisalip zihniyeti 
derim. 

)1. 

Necmeddin Bey ( Bayazıt lıılithat 
Pqa mahallesi 13) 

- Avuaturya ile harp arkadqhtı 
yapbk. Galiçyada Türk kanı aktı. 

Ondan soma da aramızda Çekoslo
nkya, Bulg.n.tan, Yunaniatan gibi 
devletler teşekkül etti. ( 2SO ) sene 
ıonra Viyanadan Türklerin dönütünü 
bahane ederek bayram yapmalan 
çok tuhafbr. Aramızda hudut alikaa 
ve aiyaset batı olmıyan Avwlbıryalı· 
lana ba hareketlerini çok kaba 
bulurum. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bekir i.mıinde biri KU1dili 
çaymnda uyuklamakta olan İzmitli 
Halil isminde birİDİll üzerinde 
para ve aairesini çalarken yaka· 
lanmıfbr. 

'lf Sirkecide Halep otelinde 
oturan Ayşe isminde bir kadın, 
gaz ocağile tahhkurulannı öld:ır
mek isterken yangın çıkmış, sira
yetine meydan verilmeden sön· 
dürillmüştür. 

lf.. Bahri ve Niyazi isminde 
iki balıkçı Sarayburnunda bomba 
ile balık avlarlarken yakalanmış

lardır. 

)#. Y akup ve Salihaddin is
minde iki kafadar Hasköyde 
Avram isminde birinin evine taar
ruz ederlerken yakalanmışlardır. 

11- Evvelki gece Yenicami ve 
civarında yapılan arama netice
sinde birçok kimselerin üzerinde 
tapnaıası memnu bıçak ve kama 
bulunarak mfisadere edilmiştir. 

llkmekteplerin Kadroları 
lstanbul ilkmektep muallimleri 

arasındaki tebeddüllere ait kadro 
vekil vekili Refik Beyin tasdikine 
arzcdilmiftir! Yann tasdikten çık
ması ve o gün mekteplere tebliği· 
beklenmektedir. Evvelce de yaz
dığımız gibi bu sene muallimler 
arasında fazla deiifiklik olma-
llllfbr. 

SON POSTA. 

• LiR 

Mahkeme Önünde Bir Hidise! 
Bir Adam Karısını Kaçıran Rakibini 
Kafasına iki Kurşun Sıkarak Öldürdü 

Beyaat'ta eak.i mulıaıaeaatl zatiye binasındaki Fatih 
nlh mahkeme•inin önü dün çok kalababkb. Saat tam 
OD bir buçuk, mahkemenin mübatiri bağmyor: 

- Yani Ef., Yani Ef ., Yani Ef • .J 
Bu davete •okakt n tabanca ıesleri cevap veriyor: 
- Dan. dan, dan 1 f k 
Koridorlar kanfıyor, herkes pencerelere Oıüşüyor. 

Hildm ıoruyor: 
- Ne oldu? ne var? 
Avukat fhıan Mukbil Bey mahkemeye girerek: 
- Şimdi muhakemesi yapılacak olan Yani Ef. vuruldu, 

diyor. Hakim de meydanda muhakeme edilecek kimae 
kalmayınca muhakemeyi tatil ediyor. .. 

Elektrik muhavvile merkezinin bulundutu ıokak için
de ve fabrikanuı beı numaralı depoıu önünde ağzından 
kanlı köpükler fııkıran bir adam uzanmıı yabyor, 
JÖzleri ıon bir hayat lftiyakile açıhp kapanıyor. Be
lediyenin yeni teıldl ettiği •ıhhi imdat otomobili 
yetifiyor, Yaniyi askılı •edyeıine koyuyor ve Cerrahpaıa 
hastanesine naklediyor. Fakat Yani Efendi iki saat sonra 
ölüyor. 

* Bu kanlı faciayı yaratan mukaddimeyi anlatalım: 
Bir Mme eneJ Unkapanında elbise boyacılığı yapan 

Lambo Efendinin takip edilecek bir iti çıkıyor. Tanı
dıkJarından muameleci ve tefeci Yani Kiryakidi• Ef. ye 
müracaat ediyor. Bu veaiJe ile aralarmda samimiyet hasıl 
oluyor. Aileee görü.tmeler bat ıyor. Bir gün Lambo 
Efendinin refikası Katina ortadan kayboluyor. Yapılan 
tahkikat Katinanın O.küdarda Yani Efendinin evinde 
oldujuou öğreüyor. Ve aoJaıılıyor ki tamam on aydan
beri Madam Katina Yani Efendinin nıetreaidir. Lambo 
Efendi takipçisinin bu çirkin hareketini protesto ediyor. 
Bu protesto da aralanndalu huıumetin bir başJingıcı 
oluyor. Bu husumetin l'eçirdiği safhalar şudur: 

Yani efendi Madam Katine ile birleşerek Lambo Ef. 
aleyhine bir alacak dayaaı açıyor, Hukuk mahkeme-

1 

lerinln birinden büküm alıyor. Fakat bununla iktifa 
etmiyor. Aynca, Sultanahmet, Eyüp ve Fatih Ceza 
mahkemelerine de giderek Lambo hakkında hakaret, 
ıaıp, tecavüz davalan açıyor. Bu çeıitten yalnız Fatih 
aulb ceu mabkemeıinde açılan davalann aayııı Gçtür. Hi
kim Cevat S. bunlan vazife harici görerek aıliye mahke
mesine havale ediyor. Fakat elde alacak davaaının icraya 
intikal eden hükmü vardır. Ve bu hükümle Lambo Efen• 
dinin bütün eşyasına haciz konulmuştur. Lambo bu vazi
yetten müıteki, rakibini ve davacısını buluyor: 

- Yahu! Ne yapıyorsun benim evimi yıktın, timdi de 
ocatımı aöndürecf'kain diyor. Ve inanılırsa: 

- Dur bakalım daha bitmedi ıeni mahvedecetim. 
CenblDI aLyor. Bu sırada Yani Efendinin ev aahibi 
Madam Antipi haczedilen e't" etya ıının kendisine 
ait olduj"unu ileri ıürerek F atib Sulh Mahkmeıine bir 
istihkak dan•• açıyor. itte dün bakılacak olan dHa 
bu dava leli. 

• l..ambo Efendi mahkemeye gelmiş. Dinleyiciler arasına 
oturmuf fakat duramamış, yerinden kalkmış, dışanya 
çıkmış, tebevvürlü va2iyetlerle dışarıya çıkıp girmesi de 
mahkeme daktllosu fvf ükerrem Hanımın nazarıdikkatinl 

celbetmiştir. O ıırada Yani Efendi de mahkemeye gelmit 
Lambo Efendi bunu görür görmez dışanya /u'lamıt ve 
mutat ağız kavgaaı batlamıt. birlikte konuprak ao"kata .. 
çıkmışlar Yani: 

- Daha sana neler yapacağım der demez Lambo 
hemen tabancasına aanlmıı Yani bunu ıorur ıörmez 
kaçmıya batlamış arkadan gelen bir kurşun Yaniyi yere 
ıermif. Lambo koımuş henüz ölmiyen '\'aninin kafa•ma 
oturmuş ve beynine iki kurtun daha sıkbktan sonra kaç
mıya baılamıştır. 

Polia Lamboyu yakalamıtbr. Müddeiumumi muavinlerin
den Sadun B. tahkikata batlamı;br. Lambo cürmünü itiraf 
etmiştir. Dün r~ç nldt Yaninin metre•i Madam Katina 
Üsküdardan Yaııinin evinden getirtilerek lfadeıi teabit 
edilmiştir. 

Vapurcular.. Aıaeddin B. 
Vasıtaları- Tahliye Edildi 

Pansiyonlar .. 
Mevcut 
nın Bir Kısmını Sat
mayı Düşünüyorlar 

33 vapura konan ( 760 ) bin 
lira kıymetten dolayı ba2:1 va· 
purcularm Takdiri Kıymet ko
m:s onunun kararlarına itiraz 
ettiklerini ve işin halline de 
Birinci Ticaret mahkemesi Re;si 
Osman Nuri Beyin hakem tayin 
edildiğini yazmıştık. 

Osman Nuri Bey kararını 25 
eyliile kadar vermiş olacakhr. 
Bazı vapurcuların tahminine göre -
bu karar netice.sinde 33 vapurun 
kıymeti (850) bin lirayı bulacaktır. 

V apurcular şirketinin nizam-
namesi lktısat Vekaletinden he
nüz gelmemiştir. Sebebi de va
purlara ait kıymetin tamamen 
teayyün etmemiı olmasıdır. Bu 
teayyün eder etmez Vekalete 
bildirilecek ve şirket sermayesi 
olarak nizamnameye yazılacaktır. 

Öğrendiğimize göre şirket 
teşekkül ettikten sonra bu 33 
yapurdan • bet kadan sabla
cak, yerine yeni vapurlar alınacak
br. Bazı gazeteler Takdiri Kıymet 

Maslak yolunda jandarma Ma
latyalı Hasan Efendiyi otomobil 
ile çeğniyerek öldürdüğü iddiasile 
tevkif edilen kılişeci Alaeddin 
Bey perşembe günü ağır ceza 
mahkemesine müracaat ederek 
tahliyesini istemişti. Mahkeme. 
dün (l) bin lira mali kefaletle 
tahliyesine karar verdiği ıçın 
Alaeddin Bey dün geç vakit 
serbest bırakılmıştır. 

Bir hfaiyeci Yaralandı 
Emlak. ve Eytam Bankası mil .. 

dürü Ziya Tahsin Beyin Beyler
beyindeki evinde yangın çıkmış 
ve bu esnada itfaiye efradından 
Halit efendi evin ikinci katından 
düşerek ağır surette yaralanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 

-- _... - - -
komisyonunun hakkıhuzur olarak 
25 bin hra istediğini yazmışlarsa 

da bu haberin doğru olmadığı 
anla11rmışbr. Komisyona verilecek 
hakkıhuzur bedeli 5 - 6 bin.;r lira 
arasındadır. 

Yeni Karara Göre 
Tahdit Edilmiş 

Olacak 
fstanbul belediyesi pansiyon-

lar için bir nizamname hazırla· 
mak~adır. Bu nizamnameye göre 
pansıyonlar şu evsafı haiz ola· 
caklardır. 

1 - Binalar karğir olacak, 
2 - Alt kat muşamba ile kapla
nacak, 3 .. Her katta akar su 
bulunacak, 4 - Y angm tesisatı 
bulunacak, 5 - Salonlar çini ola .. 
cak. ~Odalar muşamba ile kap
lanacak. Pansiyoncuların verdiği 
malumata göre balen latanbul
da bu şeraiti haiz hemen hiçbir 
pansiyon yok gibidir. Pansiyon .. 
culardan bir kısmı Eminönii be
lediye mühendisliğine müracaat 
ederek merdivenlerle, diSşemele
rin ve b61melerin ahşap olma .. 
sına miisaade edilip ediJ.. 
miyecegını sormuşlardır. Mü
hendislik bu husuu belediyeden 
sormuştur. Öğrendiğimize pre 
bunların da ahşap olmasına mii
saade edilmi) ecektir. 

EylCU 17 

1
( Günü ~arihl ) 

Ali Fedai 
Deli Mi, Değil Mi? 

Dün, Ağır Ceza mahkemellinde 
i!*IPrO üzerinde sn... isminde bir 
lam llrllataı Audola Ajan• Dıemur
._..n Ali FetW F.fendiala malake
...... deYam elllldi. 

Tıbbıadli meclisinden gelen cevabi 
rapor okundu. Bu raporda, Ali Fedai 
Efendhrin Piıikopat ve aeriülinfial 
lııir naha malik oldup, ancak dikkat 
•e laahzuında bir eksiklik ve aykın· 
hk bulunmadığı yazılmııb. 

Neticede duruıma, Ethem Ruhi 
!e,ha Tıbbı Adliden sorulmasını is
tediti hu...-lan mahkemeye bildir 
mai için baıka süne bırakıldı. 

Bir Han Kapatıldı 
Tahtakaledeki Eminbey ha

nmm sıhhat prtlanna uygun 
olmadığı tesbit edildiği için han 
kapatılmıştır. 

incir· Uzum Satıtı 
lzmir 16 - Bugün Borsada 

9 ila 23 kuruş arasnıda 1350 çu
ya) incir Te 10 ila 27 kul'Uf ara-
11nda 6408 çuval üzUm aablmış
tır. 

Gazi Hz. 
Ankara 16 - Gazi Hazretlerinin 

birkaç güne. kadar Ankaraya avdet 
buyuracaldan-anlaplmaktadır. 

Bir Kaza 
Cuma gilnil lstanbul üzerine 

birdenbire çöken kasırga Karade
nizde birçok kazalara aebep ol· 
muş, fakat bereket versin deniz 
kazalan tehlikesiz geçmiftir. Me
mell: Beykozdan Yeniköye gidea 
bir kotra devrildiği ve içindeki 
on yolcu denize döknldüğü halde 
hepsi de kw1anlaw,br. Buna mu
kabil karada bir facia oimuı, 
Osmaniye köyünden Bakırköy 
çimento fabrikasına taı taşıyan 
havai arabaların direklerinden 
birisi yıkılmış ve o gece kahve
haneden evine dönen fabrika 
amclesinden Cemal Efendi yıkılan 
direğin yanından geçerken elek· 
bik teli boynuna dolanmış ve 
derhal ölmüştür. 

Ziraat Bankası Fındık allyoı 
Giresun, 16 - Sehrimiz Zi· 

raat Bankası köylü üzerindeki 
alacağına mukabil piyasa fiab 
nzer:nden fındık mubayaaama 
başlamıftır. 
Glreson'da Şlddetll Fırtına 

Giresun, 16 - Bu sabah saat 
ikide birdenbire fiddetli bir fır.. 
bna çıkmıştır. 

Fırbna ufak tefek hasar yap
llUf ise de insanca zal iat yoktur. 

Denizde fındık ytıkliı bir mo
tar fırtınanın ıiddetinden karaya 
YUl'arak parça parça olmuştur. 

l _S_o_n_R_o_s_t_a_n_ın_R_e_s_i_m_l_i _H_ik_a....;.y_e_s_i _: ______ R_a_za_r_O_la._Hı_as_a_n_B_._D_ı ..... ·y_o_r_Kı_i_: __,J 

-1.tanbul medeni bir tehirdir ·- Fakat nZlr YIZll' ifliyeu ... Her tarafta 
.. 

aabcı!ar, Hasan Bey - Hepli var, yaJnıs 
ralaatımız yok ubim, rallatımll-Hasan Bey. Bunda biç klıuenia tramvaylar, otobüsler.. vapurlar •• 

.a..a...: _ ........ _ --IA-l~~~~--I~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~------------------------....... ---------------~------------------------_._------------~~~~~~~~~~~~ 
••Eööööl,. diye bağıran oto

mobillere bak. Neyimiz yokl. 
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Dünya 
Salaha 
Gidiyormuş ____ ,_,..._ ________ _ 

Zaman zaman Avrupa matbu
atı, Dünya buhranının bitmek Ü· 

• . deledi. Her sene 
Buhran 1 zere olduğunu mfij· 

Bıtıgor lıf u? a}h ayda bir defa 
dünyada işsizlerin miktan hak· 
kında rakkamlar neşrc_derler ve 
bu rakkamlara bakarak vaziyetin 
düzelmekte olduğunu söylerler. 

Bir iKi senedenberi tekrar edi
len bu rakkamlara rağmen dün• 

· yanın sıkıntısı zail olmuş değildir. 
Çiinkü buhranın sebepleri orta
dan kalkmamıştır. Ve bu sebep· 
ler kalkmadıkca, dünyayı kasıp 
kavuran felaketin de gitmesine 
imkan yoktur. 

Bununla beraber son neşre
dilen rakkamlara bir göz atalım: 

Bir sene evveline nisbetle ln
gilterede çalışan işçilerin miktan 
549 bin kişi artmıştır. 

Almanyada bir sene evveline 
nazaran işsizlerin miktarı 923, 730 
kişi azalmıştır. 

Fransada işsizlerin miktarı 
yalnız 30 bin kişi eksilmiştir. 

Lehistanda 67 bin kişi yeni
den işe başlamıştır. 

Çekoslovnkyada işsizlerin mik
tan 36 bin kişi azalmıştır. Belçi
kada 20 bin, Macaristanda 4 bin, 
Felemenkte 2 bin, İsviçreae 3 bin 
ltalyada 116 bin işsiz tekrar iş 
bulmuştur. 

Amerikada Ruzveltin yeni te
.tebbUsleri üzerine iki milyon 
işsize iş bulunmuştur. 

Bir sene evvel bütün dünynda 
mevcut işsizlerin miktan 30 mil
yon tahmin edildiğine göre bu 
l'akamlann insanlara ne dereceye 
kadar ümit verebileceğini tahmin 
edebilirsiniz. 

* lıkmektebi bitirmiş bir çocu-
ğumuz var. Bunu bir liseye yer-

• ruz. Hangi mek· i Mektep !eştirmek istiyo-

lstıgoruz tebe müracaat et-

tikse artık talebe kabul edemi· 
yeceklerini söylediler. Bu müna· 
sebetle öğrendik ki İstanbal lise
sine 12001 kız lisesine 1500 tale· 
be yazılmış. Diğer liselere yazılan 
talebe miktarı da tahminden bir 
misli fazla olmuş. 

Bu vaziyet şunu gösteriyor : 
llkmektepler artık randman ver· 

miye başlamıştır. Evvelce liseler 
eski ilkmekteplere göre tesis 

edilmişti. Halbuki son senelerde 
ilkmektep miktan çoğaldı. On 
senede ilkmektep talebesi 400 
hinden 600 bine çıktı. 

Diğer taraftan tahsil ihtiyacı 
günden güne artıyor demektir. 
Evvelce ilk tahsil ile iktifa eden 
aileler, şimdi çocuklarına orta
nıektep ve lise tahsili de ver· 
mek ihtiyacını duyuyorlar. 

Onun için mektep istiyoruz, 
lıem de müstacelen 1 

Kıra/Faysalın 

Cesedi Bağdada 
Getirildi 

Bağdat, 16 - ( A. A.) -
Kral Faysal'ın naaşını getiren 
layyaı·e, dün Bağdat'a gelmiştir. 
Cenaze alayı pek hüzünlü bir 
surette yapılmıştır. Kıralın naaşı 

bir lahde konmuştur. 

,.)ON ~OSTA 
u::m: - ::;ı:: -

Resimli Makale a Hftdiseler Ve insanlar a 

Umumi yerlerde gülünç vaı:iyetc 
düşenler fena halde müteessir olurlar, 
ağJıyacak hale gelirler, halbuki onu 
seyredenler kahkahadan kendilerini 

Derler ki ateş demiri eritir, Demek ki hiidisder1 zemine, uma
na, insana göre başka batka tesirler 
yapar. Bugün bize acı gelen bir 
hadiıe, yarın arayıp ta bulamadığımız 
bir şey olabilir. alamazlar. Mesela baloda pantalonu 

düşen bir adamın halini düşününüz. 

odamızı ısıtır, fakat bir ormanı 
mahveder. Yine derler ki merdin 
ağladığı yerde namert güler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

A • • 
erı 

-

B Başvekili M. Muşanof: "şler 
a ile T nzim E il r,, Diyor 

Sofya, • l 7 (Hususi) - Zarya gazetesinin yazdı
ğına göre ismet Paşa Hazretleri, Sofyayı ziyareti 

esnasında, Bulgaristnnın ve ayni zamanda Roman
ya'nın da Türk - Yunan itilafına girmelerini isti
yecektir. 

Gazeteciler, Bulgar Başvekili M. Moşanov'a 
Türk-Yunan misakıuı nasıl bulduklarım sormuşlar
dır: M. Muşanov: 

- Sükunet ve sabır .. 
Dedikten sonra, ilave etmiştir: 
- Bu zekanın iki kelimesidir. iki yüzlülük ve 

haykırmak yerine işler zeka ile daha iyi tanzim 
edilir. 

Ankarada Bulgar elçisi Gospodin Antonov Tlirk
Yunan misakı hakkında M. Çaldarioe sorduğu bir 
suale şu cevabı almıştır: 

- Misakın maksadı yalız Türk • Yunan dostluk 
münasebatının takviyesinden ibarettir. Ve hiçbir 
zaman bu misak üçüncü bir hükumete muhalif 
değildir. r 

Ankara 17 ( Hususi ) -Türk - Yunan dostluk 
misakının imzalanması üzerine Yunan kabinesi ile 
Başvekil ismet Paşa arasında tebrik ve teşekkür 
tclgrnflan teati edilmiştir. 

Paris1 16 - lA.A.) - Türk - Yunan misakının 
-'----

aktinden bahseden le Jurnal baş makalesinde di
yor ki: 

"Geçenlerde Sovyet Rusyanın birçok komşuları 
ile aktetmiş olduğu misaklardan pekaz bir müddet 
sonra imza edilmiş olan bu muahedename, Avru
panın vaktile bilhassa hercümerç içinde kalmış 
olan mıntakalarında sulhün faydalı bir surette 
t&rsinine medar olan ve umumi anlaşmaların fık
danını telafi eden mıntakavi itilfıfnameler çerçi· 
vesine girmektedir. 

Şimdiki misak Yunanlılarca ve bilhassa Türk
lerce hakiki bir Balkan itilafının bir mukaddeme
sidir. Böyle bir itilafın usulleri hakkında ihtirazt 
bir takım kayıtlar dermeyan edilebilir fakat ne de 
olsa Balkan itilfıflan Çok ziyade alaka uyandır
ması lazım gelen bir düşüncedir. Türk - Yunan 
dostluğunun bu suretle sıkılaştırılması Ege denizin· 
de bir mahreç istemekten fariğ olmıyan Bulga-
ristan için çok nazik bir vaziyet ihdas edebilecektir. 

Maamafih Bulgar Başvekili M. Muşanof'un yeni 
Türk - Yunan muahedenamesinin hiçbir veçhile 
Bulgar menafiine mugayir olmadığını beyan etmesi 
yakında yeniden bir takım müzakereler yapılacağı
na delil addedilebilir. 

unanistan a Bir De Tica-

Slyfa 5 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çoklu
gundan dercedilememiş
tir. 

M. Venizelns 
Ya/ovaya 
Geliyor 

-

Atina, 16 - M. ( Venizelos ) 
Sah günü Avrupadan avdet ede
rek birkaç gün kalacak sonra 
ismet Paşanın davetine icabet 
ederek Yalovaya gitmek üzere 
lstanbul'a hareket edecektir. 

Amerika 
Çiftçilerini 
Himaye Ediyor 

Nevyork1 16 - Amerika için gn.. 
nün en mühim meselesi ayni zaman-. 
da hem fazla miktarda işçi kullanıl
ması, hem de bnlkın sabo alma kud· 
retinin nrttın1ma11dır. Ziraat mahsul-
leri ve mamul eşya müstehlik bula .. 
mıyacak olursa lşsi~likin ortadan 
kalkmasına imkan bulunamıyecaktır. 
Halbuki Amerika harici ticaretinin 
hissolunacnk derecede artmasını ümit 
edemeı:. Bundan dolayı dahili bir 
çember içinde sıkışıp kalmıı bulu
nuyor. 

Asıl t şvik edilmesi gerek olan 
başlıca müşteri çiftçidir. Çiftçinin 
1933 senesinde altın dolar hcsabile 
satın alma kabiliyeti ise 1932 yılında
kinden daha düşkündür. Bundan baş
ka mamul eşya fiailerinde başgöste
ren yükseliş ı:iraat mahsulleri fiaUerin 
deki tezayütten daha hızlı surette nrt-
mahtadır. Bu halin neticesinde sahn 
alma kabil yeti aı:almaktadır. 

Diğer sınıf müşterilere gelince 
bunların sabo alma kudreti pek ya
vaş bir surette artmaldadır. Bununla 
beraber memur maaşlannda yapılan 
tenzilat bu yükselişe taadül etmekte
dir. işte bunun içindir ki Amerika 
hükumeti şimdi sun'i bir inkişaf hu· 
sule getirmeye yani hila devam et• 
mekte olan defalasyon siyasetini bir• 
denbire altü.t edip yerine bir enfi
laayon siyaseti koymıya çalıımaktadır 

Universitede 
Muavinlerin Maaşları 

Yükseltildi 
Maarif Vekil Vekili Refik Bey 

dün Üniversiteye gelmemiş, saray
da meşgul olmuştur. 

Üniversitede dün fakülte reisleri 
ikmal imtihanları işi ile meşgul 
olmuşlardır. İmtihanlar bazı ders· 
lerden tahriri, bazı derslerden 
de şifahi olarak yapılmaktadır. 
Son alınan bir karara göre pro
fesör muavin namzetlerinin maaşı 
45 liradan umumiyetle 55 liraya 

e k H 1 çıkarılmıştır. ret sa 1 azır anıyor aon~t:ıf;i~a:;~~abir~çgün 
Ankara 17 (Hususi) - Memleketimizle Yuna! Yunan vapurları daha ziyade Türk kömürli M. Maksımo~ un 

nistan arasındaki ticari münasebebn inkişafı çare kullanacak ve Türk kömürü alacaktır. Bu alışın Kayınva/desı . 
lerini, hazırlanan esaslar dahilinde, tesbit edecek Yunanistanın diğer memleketlerle olan ticari E . 
olan muhtelit komisyon teşrinievvelde Ankarada münasebabna sekte vermiyecek bir şekilde olma- Ve/ at ttı 
toplanacaktır. sına gayret edilecektir. lstanbul 16 ( A.A. ) - M. 

Muhtelit komisyon her iki memleket ihracat ve ihracat eşyamızın daha ziyade Yunan vapurla- Maksimos'un kayın validesi vefat 
ithalat kabiliyetinin artmasının neye bağlı olduğunu riyle nakledilmesi ehemmiyetli görülmektedir. etmiştir. K~ndisi .b~ akdşamtrbarde-

. · k · ·ı b b dd · d ket etmek ıstemış ıse e en e tetkik ve bu mesele hakkında bır pro1e hazırhyara Yunan rıcalı e u eş ma e Uzerın e esasta b 1 d v d yann Elll 
1 1 K . b 1 yer u unma ıgın an 

İktısat Vekaletlerine verecektir. mutabakat hası o mu~tur. omısyon u e.as ar kruvazörü ile hareket edecektir. 
incir üzüm, ve zeytin gibi her iki memlekette dahili~~e ~al~arak proıeler hazırlayacaktır. Kanu- Cesedin Hüviyeti Anlaşılamadı 

mebzule~ yetişen mahsullerin müşterek ihraç edi· nusanı ıptıdasında Ankaraya gelecek olan Yunan Per embe günü Kağıthane jan-
lerek Türk ve Yunan mahsul!eri arasında rekabetin iktısat nazın ile iktısat vekilimiz arasında bu pro- darına ş kumundanlığa binasının 
önü alınmış olacakbr. je üzerinde müzakereler olacak, ve bir itilafname önünde imzasız bir mektup bu-

Haıen başka memleketlerden aldıgv ımız eşyadan imzalanacaktır. lunmuştur:. Bu me~tu~ta: v 
• v 'b · B ı · " Darulacezenın bıraz aşagı-

bir kısmını Yunanistandan ithal suretile arada bir Yunanastanla oldugu ş• ı u garıstanla da buna sındaki tarlada bir ceset vardır. 
müvazene temin edilmiş olacaktır. benzer bir itilaf yapılacagı anlaşılmaktadır. Nazarı dikkatinizi celbederim 11 

- - - deniyordu. r 1 iN Karakol kumandam bu mek-

1, S TER j NA N S ]"'ER A N M A / tubu alır almaz hemen haber ve-
rilen yere gitmiş pejmUrde kı~a
fetli, sakalı bıyığına k~ı~mış ıh

Burn köylerinde son zamanlarda yeni bir adet baş 
göstermiş. Köy delikanlılan, bir kaç kişi bir araya gelip 
şehire iniyor veya umumhaneden, yahut tanıdık\an 
vasıtalann delaletile bir kadın alıp köye götürüyorlar
mış. Bu kadını muayyen bir bedel karşılığı olarak 
muayyen bir müddet kiralnrlarmış. 

Kadın o müddet zarfında köyün malı olurmuş, rakı-

lar ziyafetler biribirini takip eder, bu ziyafetlere bütün 
köy delikanlılan iştirak eder, ve aylarca eğlenilirmiş• 
Müddeti bitince kadın şehre iade edilirmİf. 

Bir köyde böyle bir şey ynpıldı mı, diğer köyler de 
onu taklit eder, onlar da şehirden bir kız tedarik ederek 
aynı alemleri yaparlarmı§. 

Bunu Bursadan lstanbul gezetelerine yazıyorlar. 

/STER iNAN /STER iNANMA/ 

'----~----~------------------------------------------

tiynrca bir adam .~es~dı~ın çukur 
içinde yatbğını gormuştür. Cese

din üzerinde yara, bere emare
leri yoktur. Ö ümünün mahiyeti 
anlaşılJ!lak için morga nakledil

miştir. vlünün hüviyeti de henüz 
tesbit edilememiştir. Morg kara
rını verdikten sonra ceset teşhir 

_J edilerek hüviyeti öğrenilecektir. 
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Siyaset Alemi 

Mısır 
Kredi 
Fonsigesi 

Kahire 16 - Yll:r:de Uç faiz ve 
Jkramiyeli kredi fonsiye tahvillerinin 
15 eylül 1933 tarihli çekili inde kıı· 
znnan numaralar. 

1886 senesi tahvlllerlndeo 309,021 
numara 50,000, 1903 ıenesl tahville
rinden 694,302 numara 50,000, 1911 
ıeneai tahvillerinden 35,408 numara 
S0,000 frank. 

M. de Kanya'nın Parla 
Seyahati 

Pari , 16 - Macar Hariciye Na
an M. de Kanya, yanında Macariı· 
tanın Paris elçisi olduğu halde 
hariciye nezaretine gelerek M. Paul 
Boncour ile görüşmüştür. 

M. de Konya, hariciye ne:r:aretine 
geldiği vakıt, gazetecilerin sordult
lon suallere verdiği cevaplarda, Bu• 
dnpeşte'yc dönmek ü:r:ere pazartesi 
akş11mı Pnris'ten nynlacağını, ay 
sonunda Cenevre'ye gideceği-
ni, birinci teşrinin ortasına do~ru 
Türkiyeyi ziyaret etmesi muhtemel 
olduğunu söylemiştir. 

M. do Knnya'nın M. Paul Boncour 
ile görüşmesi saat 11 den 12 ye ka
dar sürmüştür. Bu konuşmada harici
ye katibi um miıi M. de Ugor da 
bulunmuştur. 

M. de Kanya, hariciye Nezaretin
den çıktıktan sonra gazetecilere her
hangi bir beyanatta bulunmak iste-
memiştir. 

Paris, 16 - Macar mahfilleri M. de 
Ko.nyanın da yanmda mütehauıt ıfntile 

hiç kimsenin bulunmadığı hususunu 
iar rla kaydetmektedir. M. de Kan
y nın Fransız na:r:ırlariJe yapacağı 
konuşmalar, sadede iktısadi mesele
ler hakkında ve mahdut bir mahiyet
te olacnktır. Memleketler arasında 

ild tnrnfh nnlnşmalnr yapılmasından 

dah geniş bir sisteme müracaat edil
mesi derpiş olunmıyacaktır. 

M. de Kanya, Fransa ile Macaris
tan nrasınd ld iktıaadi münasebetle
rin inkif f edeceği ümidindedir. 

M. Heryo'nun Beyanatı 
Tokyo, 16 - Yeni Hariciye Nazın 

M. Heryo, Japonyanın harici siyaae
tinin bir taslağına çizditi bir sırada 
bilhassa demiştir ki: 

" lngiltere ile Japonya arasında 
mevcut olan ve an'ane halini alan 
dostlu~ kuvvetlendirmek itin bu 
lki imparatorluk arasında iktıaadi 

bir an1a~ma elde edilmesi kat'i surette 
liz.ımdır • ., 

SON POS'f A 

ı-,.....~~--------------------~ _aaatct TILGBAFLAB 

lrakı MuahaZe Ediyorlar 
Asuriler Meselesinde rak'ın Hattı 

Hareketi T enk l Ediliyor 
Cenevre, 16 - Asuriler tarafından 

verilen lstidanın tetkiki işinin geri 
bırakılması hakkında Irak hükumetinin 
Millettler Cemiyeti nezdinde yapbğı 
teşebbüs beynelmilel mntbuntta tld
detli muahaze ve tenkitlere yol aç
mıştır. 

Joumal de Geneve, bu hususta 
bilhassa şunlan yazıyor: 

"Bir bükümetin, Hariciye Nazırını 
bir tez.in müdafaası için Milletler Ce
miyeti meclisine göndermesi çok iyi 
birşey olmakla beraber zaruri değil· 
dir. Bilh-cssa frakın Cenevrede daimi 
bir murahhası vardır. 

"Bu murahhas, hükümetini mecliste 
pekala temsil edebilir. Irak hüküme• 

ti niin neşrettiği tebliğlerden de an
laşıldığı üzere bizzat vak'alar hak• 
kında ortııda muhtelif iddialar vardır. 

" Böyle olunca ortadaki iki tez.in 
karşılaştırılmasını geciktirmekte haki
katı ortaya çıkarmaktan başka bir 
maksat gözetmiyen bir müzakereyi 
geri bıraktırmakta mana nedir? 

"Herhangi bir mahkeme huzurunda 
davacılardan biri vakıt kazıınmıya 
kalkışacak olursa, hakimin vicdanın• 
da, davasının çürük olduğu, yaptığı 

heyecan ve teessürün hafiflemesini 
beklediti hissini uyandırır. lrı:ık hükü
metinin bu tehir talebi de tamamile 
ayni tesiri hasıl etmiştir. 

"Ortade ehemmiyetli bir mesele, 
bahse mevzu bulunuyor. Milletler Ce
miyeti a:r:asından biri hakkında sü
rülerle insan öldürtmüı olmakla it
tihamı ileri sürülüyor. Bu vak'alara 
ait bir tetl{ik ve müzakerenin herhan
gi bir ıuretle geciktirilmesi yalnız 
lraka değil, f aknt bizzat Milletler 
Cemiyetine de zarar verebilir." 

Romanyanın Borçları 
Bilkre~ 16 - Hükümel ecnebi 

memleketlere yapbğı tediye)eri dur
durmıya bu yakınlarda karar •erdi
ğinden ecnebi alacaklılar n bu alacak
lannda tenzilat yapılmasını derpiş 
etmek için kendisile müzakereye gi
rişmelerini ecnebi alacaklılardan iste
miftir. Fakat alacaklılar, Romanya 
hükümetinin bu isteğini kabul etme
mitlerdir. 

Nftzırlar mecJi.sinin dünkü toplan-
tısında hükümet, ecnebi alacaklıların 
müzakereye yanaşmamak hususunda 
israrları halinda ecnebi memleketlere 
borçlu olduğu paraları artık ödeme• 
mek hususundaki eski kararına bağlı 
knlmnyı kararlaştırmıfhr. 

Fransız sabık Başvekili M. Heryo Rusyada yaptığı seyahat esnasında Sov· 
yet amele teı;kilil.tına karşı büyük bir alUka göstermiştir. Resmimiz M. Heri
yoyu genç ameleler ile birlikte göstermektedir. __ _....._ ______ ...., ____ -======---=-===""""'=->=-==-

Komünistler ViyanadaAl
man Sefaretini Taşladılar 

-- ----
Viyana, 16, - On beş yirmi kiti· 

lik bir komünist kalabalığı bugün 
öğle vaktine doğru Alman elçiliti 

binası 6nünde bir nümayiş yapmış, 

binanın pencerelerini tatlamışbr. 

Camlardan bir çolu kırılmıf dört 

Fransa Tahdidi Teslihata { 
Hazırlanıyor 

Paris, 16 - Nazırlar Meclisi dün 
akşam Elise sarayında M. Oaladyenln 
reisliği albnda toplanmıştır. Meclis, 
Silahlan A:ı.altma Konferansının me
saisine tekrar başlamasından önce 
Pariste yapılacak müzakerelere iştirak 
edecek Fransız mümessillerine Hari
ciye ve Harbiye Nazırlım tarafından 
verilmesi düşünülen talimatı M. Da· 
ladiye He M. Pol Bonkurun bu hususta 
verdikleri i:r:ahatı dinledikten sonra 
ittifakla tasvip elmittir. 

nüınayiıçl yakalanmıştır. Elçilik bi
nası önünde durmakta olan bir tek 
polis, takviye müfrezeleri gelinceye 

kadar, nümayişçileri tabancasının 
tehdidi albnda durdurmağa muvaffak 
olmuttur. 

Mösyö Yon Papen 
Macaristanda 

Berlin 16 - M. Von Papen, Ma
car BaovekUi M. Goembou tarafın

dan bir av eğlencesine davet edildi

ğinden Macariatan'a gitmek üzere 
dün Berlinden ayrılmışbr. M. Von Pa
pen'in yanında yaveri ve bir hüku
met nıütaviri bulunmaktadır. 

M. Kot Moskova'da 
Moskova, 16 - Fransız haYa Jş

lerl nazın M. Kot'u Rusya'ya getiren 
hava filosu dün Moıkovaya gelmiftir. 

___. ................................ -.mm ..... m:m .......... ._ edip ltalyanlann da karşısına mü· 
him bir kuvvet halinde çıkarmıya 
muvaffak olan bu kumandanda 
büyük bir inkılap hamlesi yapa
cak kuvvet ve enerji mevcuttur. 

kıralmm geçenlerde bir Viyana 
seyahatinden bahsediyorlardı. 

8a1Ellerin Rom ani 
Eıiehi Hornnn 
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Mektubunda Pariste tanıştığın 
genç erkanıharpten habsedi-
yorsu{\. 

Bunu sormakta haklısın. Çün
kfi T rablusgarpte milli bir hare
ket uyandırmak için mahrumiyet· 
lere, ıstıraplara katlanıp oralara 
kadar giden bu genç erkanıharp 
Çanakkalede ilk defa düşmanın 
gözünü yıldıran ve lstanbulu 
muhakkak bir akibetten kurtaran 
kumandandır. 

Mustafa Kemal Paşa, Çanak
kaıedeki zaferinden aonra şark 
hudutlanna koştu. 

Fakat gnriptir. Onun şerefli 
llıuyaffakıyetleri Başkumandanın 
ainirler;ne dokunuyor. Parlıyan, 
ınuvaffakıyet gösteren kuman· 
danlara karşı Enver Paşanın 
Yenilmez bir hıncı var. Bu yüzden 
en yUksek harp tabiyesinin ken· 
~isind~ olduğunu anlatmak, zafer 

azanan kumandanların şerefini 

gölgede bırakmak için hazırladığı 
Sarıkamış hücumunda kendi ca
~na zor kurtardı. Fakat yirmi 

llle yakın Türk neferinin sırf 

bu kötü kin ve haset uğruna 

ölüp gitmesine mani olamadı. 
Mustafa Kemal Paşa şimdi bozu. 

lnn cenup ordularını tensik etmek 
iizere yıldırım orduları grup ku
mandam olnrak Halepte bulunu
yor. Bütün ordu ona karşı derin 
bir sevgi ve hüı metle bağlıdır. 
Çünkfi bu genç kahraman her 
şeyden evvel yüksek ruhlu, derin 
dfişünceli bir insandır. 

Ben kendisini bir kere lstan
buldan geçerken gördüm·. Gözle
rinde insana emniyet veren kuv
vetli bir zeka parlıyor. Mert, 
temkinli bir asker. 

Çok teessüf ediyornm ki 
onunla uzun uzadıya görüşeme
dim. Y almz yakından temas eden 
bir arkadaşım bana Mustafa Ke-
mal paşanın derin görüşlü, kav
rayışlı ve bilgili bir şahsiyet ol· 
duğunu temin elti. Şimdiki halde 
( Fon Kres ) in kumandasmdak 
cenup cephesine imdat için Ha
lepte bulunduğu söyleniyor. 

Bana öyle geliyor ki Trablus· 
ııarpta berberi kabilelerini tensik 

Zaten evvelce sana yazdığım 
gibi bizim fikir hareketleri ile 
oynıyarak, vakit geçirerek um
duğumuz neticeye varmıya imkan 
yoktur. Çünkü zaman böyle mü
nakaşalarla uğraşacak kadar mü
sait değil. Bize kuvvetli bir ira
denin toplayıcı ve kullanıcı eli 
lii7.ım. 

Şimdi-ki halde ne böyle bir 
inkılaptan, ne de fikir harel etin
den bahse.tmiye bile lüzum yok. 
Çünk.U her şeyden evvel dört 
yanımızı saran harp ateşinden 
kurtulmak lazım. 

Vaziyet elimdir. Ümitler azal
mıştır. Dahilde namütenahi bir 
soygun. Eline fırsat geçiren çalı
yor. Vuruyor. 

Memleket Ameriknya döndü. 
Yeni yeni şeker kırallan, kala' 
beyleri, tütün imparatorları peyda 
oldu. Hatta makara kıralları bile 
var. Amma böyle kırallar Ame
rikada kırk elli yıl bir işte çahş
bktan sonra meydana çıkarmış. 
Bizim bu kadar beklemiye taham· 
mülümüz yoktur. Bizim kırallar 
bir iki ayda peyda olurlar. Şeker 

Viyanada Karol otelinin bütün 
bir katına yerleşmiş, gelen, giden 
giren çıkan belli değilmiş. Hatta 
her gelene kahve yerine şampan· 
ya ikram ediyorlarmış. 

Bu yaz Adada bir sünnet dü
ğünü oldu. Misafirler sa baha kar· 
şı dondurma istemişler, Adada o 
saatte dondurma bulunmamış, 
hemen T okatlıyana telefon etmiş-
ler. 

En sür'atli bir muşla bir saat 
içinde dondurmalar yetişmiş. 

Adada bu işler olup biterken 
Aksarayda iki evladını şehit ve
ren dul ana gaz bulamadığı için 
evde yaptığı mumun sıska ışığı 

altında bekar dikişi dikiyor. 
Cephedeki kocasından aylar-· 

dan beri haber alamıyan genç 
kadınlar şekersizlikten, sütsüzlük
ten. gıdasızlıktan barsak hasta
lığına tutulan yavrulannı karan
lıkta uyutmıya çalışıyorlar. 

Diyorlar ki Haydarpaşa de
polan ağ zlnnna kadar zahire 
dolu -olduğu halde İstanbulda ve 
diğer yerlerde halk ekmeksizlik
ten kınlıyor. Çünkü bir zahire 
tüccarı elindeki stoku piyasaya 
ve iaşe idaresine babalı sürmesi 
ıçm bu depolardaki zahirelerin 
hiç olmazsa bir iki ay çıkarıl-

mamasını rica etmiş. Ve levazım 
idaresi de bunu kabul etmiş. 

Sayfa 5 

( Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

lzmirde F. N. Hanıma: 

] 

Kızım yaş mselesi oldukça 
milhim meseledir. Kadının erkek· 
ten yaşlı olmaıı, ekseriyetle fa· 
cialar doğurmuştur. Çfinkü kadın, 
bilhassa bizim memleketin şart· 
ları içinde, erkekten evvel ihti· 
~arlıyor. Bizde kadın spor yap
madığı, beden hareketlerini ihmal 
ettiği için, vucudunu eyi muha
faza etmesini bilmez. GUzelliği 
çeh·rc güzelliğinclen ibaret sayar 
wcuduna bakmaz. Onun için, 
çocuk doğurduktan sonra vucut 
gevşemiye ve yayılmıya başlar. 
.bmal ederse 30 yaşından sonra 
kadın ihtiyarlık alametleri göste· 
rir. Halbuki erkek ekseriya 40-45 
yaşına kadar gençliğini muhafaza 
eder. Bunun içindir ki evlenecek 
çiftlerde erkekle kadın yaşı 
arasında hiç olmazsa 5 sene 
bir fark olmak muvafık görülür. 
Sizin yaşlarınız arasında mühim 
farklar yoktur. Fakat ne de olsa• 
nız ondan yaşlısınız. Siz 30 yaşı• 
na vardığınız, yani ihtiyarlığın ba• 
samağına ayak bastığınız gUn 
kocamz en zinde ve en genç za· 
manında bulunacı:ıktır, o vakte 
kadar aranızdaki sevgi de arka· 
daşlığa inkılap etmiş olacaktır. 
Bu vaziyet sizi daima üzecek, 
kocanızı kaçırmamak büyük bir 
mesele halini alacakbr. 

Amma siz vücudunuza bak· 
masım biliyorsanız, gençliğinizi 
muhafaza edebileceğinize eminse
niz, o vakit birJeşmeyi düşünebi
lirsiniz. 

HANIMTEYZE 

Çalı.şan Kızlara 
Evvelki gün ai:r:e birkaç su 1 sor

dum ve bnna dertlerini:r:i yazmanızı 

istedim. SuaUerim şunlardır: 
1 - Ne kazanırSlnı:ı? 
2 - Ka:r:andığınw ne yapar, ne

reye sarf edersiniz? 
3 - Niçin çalışırsınız? 
4 - Ne tikiyetleriniz vardır: Ev

leriniz.den, İf arkadaşlarını:r:dnn. İf 

tarzından, hulasa neden müştekisioiz. 
S:ımlmi olunuz. isterseniz imza

nızı saklayınız. Beni derdinize ortak 
yapınız. Hanımt1>yze 

Düşiin azizim lngiliz orduları 
FiJistin cephesini bozmuşlar, bü· 
tiln öteki cepheler çözülmü~, as· 
kcr bin mahrumiyet içinde siper
den sipere koşuyor. Halk yıllarca 
süren kıtlıktan eti kemiğine ya
pışmış,ölüm ıstırapları çekiyor. Bir 
tarafta böyle ne olduğu meçhul 
bir türedinin hatırı için depolar 
mlihlirleniyor. 

iğrenç, çirkin, kötü haUer 
vesselam. 

Sana açık slSylüyorum azızım. 

Bu harpte Almanların galip gel
mesi, bizim mağlup olmamız ka
dar tehlikeli bir şey. 

Düşün ki ( Berlin ) den latan· 
bula gelen trenlerin lizerinde 
koskoca bir Enverland kelimesi 
var. Bu ne ifade ediyor bilmem. 

Fena halde sinirliyim. Fazla 
bir şey yazamıyncağım. Tahas· 
sürle gözlerinden öperim kar· 
deşim. Cemil Hakkı 

Ahmet Reşit lstanbuldan al
dığı bu mektuplardan çok üzü
lüyordu. Fakat almadığı zamanlar 
da meraktan sıkılıyordu. 

Umumi vaziyet gittikçe Al
manların aleyhine dönüyordu. 

Bitaraf gazetelerin mütehassıs 
muharrirleri Alman ordusunun 
bir adım bile ileri gidecek vazi-
yette olmadığım yazıyorlardı. 

( Arkası vıır • 
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üba 
• 
isyanı 

Şekli 
• 
l ozdu 

Antiy denizinde ve şimali Ame~ 
rikanın yakınında bulunmasından 

Vazigf!! te 1 dol~yı vaziyeti A· 
A 

k l merıkayı son de-
s aT er rece alakadar 

Hcik"m eden Küba adası 
isyanı yepyeni bir safhaya girdi. 
Denilebilir ki bu adada, bir müd
det evvel abık Cümhur reisine 
ve onun şiddet ve dehşet ıiyase
tine karşı ayaklanan isyan }ıare
keti, şimdi açık bir komünist kı
yam' halini. a!mıştır. 

Sabık Cümhur reisi Maşado 
Liberal fırkanın başlıca ileri ge
lenlerindendi. Fakat halk ek eri
yetinin meyillerine tabii bir uret· 
te karşı durmak imkanını göre
meyince şiadet yoluna sapb ve 
bu iddet gün geçtikçe arttı. 
Son kıyam ile Maşado firara mec
bur olup ta bir kısım taraftarlan 
öldürülünce, yerine geçen Cum
hur reisi M. Cespedes ve rka
daşlannın vaziyete hakim olac k
lan zannedildi. Fakat birdenbire 
Kara ve deniz askerlerinin bir 
hareketi ile muvakkat hUkumet 
devrildi. Şimdi bir çavuşun idare· 
i albnda bulunan yeni bir hü

kumet iktidar nıevkiine geldi. Bu 
hükümet halka yiyecek vermek 
için dükkanlan yağma ettirmeyi 
düşündüğU gibi araylan ka-
patmakta ve devlet binalarını 
kışla haline ifrağ etmektedir. 

Amerika hükiımeti Kübadaki bu 
müfrit hareketten endişe duyarak 
alb harp gemisile beraber Bah· 
riye Nazınnı adanın merkezi olan 
Havanaya göndermiştir. Her ne 
kadar Amerika hUkfımeti Küba· 
nın dahili işlerine karışmak fik
rinde olmadığını ısrarla bey n 
etmekte ise de son kıyamın aldığı 
şekil karşısında takınacağı tavru 
hareket cidden mer k uyandır
maktadır. 

Avrupııdan Amerika'ya Ye 
oradan tekrar A vru-

1

-/VJ-ol-l-is_o_n_l_a __ ... paya da ne rek 
• uzun mesafe ve 

rın Yenı gidiş, gel~ Babri-
Hazırlıkları muhit uçuş re• 
korlannı kırmak maksadile ge
çenlerde lngiltereden havalanan 

Nevyork cıvannda kazaya 

uğrayan Mollison ailesine İngiliz
ler yeni bir tayyare yaptınp he
diye etmişlerdir. Bu tayyareyi 
görmek Uzere bir müddet evvel 

Avrupaya ielen M. Mollison 
Amerikaya hareket ettiği gibi 
tayyare de vapura bindirilerek 
yola çıkan im ıştır.· M. MoJJison 

tayyareden iki gün evv.el Ame
rikaya varacak ve ilk hazırlıkla
nn yapılmasını tamamlar ta
mamlamaz tayyaresi gelip ken
disine yetişmiş olacakbr. Mj.. 
ais Ami Molli on Nevyorktan 
Knnadaya, Monreale gitmiştir. 
Orada, tayyarenin müsait bir 
urette havalanmasına elverişli 

bir yüksek saha anyacaktır. Mol
Jison ailesinin mnksadı1 Amerika
dan uçarak Bağdada gitmek ve 
son zamanda Kodos ve Rossi 
isimli Fransız tayyarecilerinin te

sis· ettikleri uzun mesafe reko
runu k.rmaktır. Mollisonlar, bu 
uçuşlanm eylulün ikinci on beşi 
znrfında yaparak fena havalardan 
evvel istedikleri neticeyi almıya 
çalışacaklardır. 

• r 

k adın. Tayyareci: Bedriye Hanım 

ugün <Ü '.?' a 
Bugünkü 

ı öı··m erden Ve acialardan Kuvvet Alır Ve 
adın Artık Şiire ilham Olmakta Çıkmıştır 

Bizim eski şairlerimiz, Nedim, 
Baki, Nefi ve Fuzuli kadın de
nilen mahluku şöyle tarif ederler: 

- Teni nazik işlenmiş ve 
kokusu gül.. Şarap rengi yanak
lanna ipek yaşmaklar kondurmuş. 
"Kakülü kerrakeli, mor hareli,, , 
"serapa hüsnUan, dilistan, nazper
ver, cihanü mihriban,, , kuştü
yll yastıklar içinde nermin vücut
lannı, birer nazlı kuş kanadı 
gibi çırpıp duran, ilahi, efsanevi, 
can, hayat, mal, mülk mahluku ••• 

Asırlar, hep bu ahenkle ka· 

- ------
nuz demektir.. bu kafi değilmi? .• 
Ne zaman başladınız bu zevkli 
ve tath spora? .. 

- Bu sene içinde! Hoşuma 
gidiyordu.. uçmak zevki içimde 
tuhaf, garip bir nevgi halinde 
büyümilştü.. bilmemki, ben kuş 
lan bunnu için mi çocukluğ\ım· 

danberi severim? .. 
Uçarken kendimi bambaşka 

bir insan zannediyorum. Adeta 
başım dönüyor, çılgın bir neş'e 
içinde sarhoş gibi oluyorum .• 
timdi bile bu zevki size ta-

tası yapılsa ve halk, en kilçüğün~ 
den, en büyüğüne kadar mecburi 
olarak tayyareye bindirilse, gez
dirilse, vallahi, tayyareden kor
kan kimse kalmaz.. Doğru değil 
mi efendim. 

- Ölüm, ölüm, diyorsunuz?. 
Acaba havada ölmeyi tercih 
eder misiniz? .. 

- Ölüm her yerde birdir •. Fa
kat ben çok sevdiğim tayyaremde 
ölmeyi her zaman iç.in tercih 
ederim.. . 

- Ya evlenmeyi?. 

Bedrige H. oe Kalanı~taki koyda hocası Vecihi oe arkadaşlarlle bir arada.. 

dını terennüm etti .. Lale bahçele- rif edemem.. insanlar niçin uç- Nerede, havada mı? .. Evli-
rinde, helva sohbetlerinde ve maktan korkuyorlar, şaşıyorum.. liğin ağır. yükünü yü~lenmiye 
saray eğlencelerinde kadın hep Ne var ölüm mü heyüla mı karar verdıkten sonra ıster ha-
bu hayali, tlitsülü, büyUlü hava kabus ~u?. Hayır .. ' hiçbiri yok.: vada, ister yerde, nerede o~ur~a 
içinde çalkandı durdu... uçmak zevl . girift bir cebir olsun evlenme~ . bence bır_dır. 

Şimdi kadın nasıl şeydir, gö- muadelesidir. Fakat uçan bir B~n bunda hıçbır . fark ~-o~~ 
rilyoruz .. Nereye baksanız, nere- insan, bu halledilemiyen muade- mıy_oru?J.. Yeter kı, .. o b_uyuk 
de ararsanız, kadını ya bir dak- le içinde mutlaka zevk duyar, vazıf~yı bnşarmak ı~ı~ ınsan 
tilo masası başında, ya bir büro- a nl kendınde kuvvet bulabılsın .. 

y amaz.. c- l k - 1 
da yahut ta kürsüde, Adliyede, Bedriye Hamın önündeki dak- -B d .uzeh, ço g_?z~ ·d· k" f" 
kalemde şurada burada bulursu- il k. · k ı ·ı e rıye anım, onun e ı o ıs 

td ok mda ınesıne parma uç arı e kağıtlarını çekti, düzeltti: .. 
nuz.. 0 un u: . - Ben çocukluğumdanberi 

Artık kadın teninin nazikliği- - Uçmak başlı başına bır .. • .. • . 
le k t.. .. bkl k l . 1 . b" nedense hep gogu ve denızı se-uş uyu yas arı uru muyor, alemdır.. çımde ır arzu var.. d" H ki d • ·ı · · 1 M 

k • h al · al b b hl k d - . ver ım.. a ı egı mıyım c-er ege ay vermıyor, y nız aıı:ı s~ a a!! uy um an guneşın selci toprağın giizelliği insanların 
evin, dişiliğin bir mahluku olarak ıoıklarıle degıl! tayyare m?t~ru- güzelliği gibi geçicic'ir. İJkbalıar-
kafesler arasında oturmuyor... _ nun g~~ltülerıle ~yanmak ıstıyo- da yeşeren kırlar, bayırlar, yazın 

Düşünün, bu hayal kadını, rum.. ısta~orum kı, toprakta ge- sararır ve sonbaharla kış içinde 
şimdi hiç korkmadan bir tayyare ze_n _ her ınsan havada uçsun.. kapkara, kuru ve çıplak bir top-
içinde bulutlara dalıyor, denize, Buton .m~mleket .... herk~s uç~a: rağa döner. Halbuki deniz ve 
dağlara büyük bir hızla iniyor, nın bilyuk, namutenahı zevkım gök böyle midir?.. Denizde ve 
geziyor, dolaşıyor ve halt eğle- duysun, g~~yolsun.. gökte dünyanın en büyük güzel-
niyor.. . _Hem nıçm olmasın canım, liği vardır. Renkler, çizgiler, her 

Bizde ilk kadın tayyareci Bed- nıçın herkes ~çm~sın? burada, zaman için, zevkle eyredilccek 
riye Hanımdır. bu topraktakı ısanl~r yara- birer tabiat parçalarıdır. Mesela 

Vecihi onun için: dıhşlarmda zaten bırer ka- ben köpüren bir denize ve aakin 
- Bütün talebelerimden Ostlln- natlı lruşturlar.. ~aten uç~ıya: bir semaya baydınm .• 

dür. HattA erkeklerden bile... haval~nmıya teşnedırler .. degılmı - Bedriye Hanım, mesela 
Göreceksiniz. Bedriye yakında efendim? . . ıizin bir gayeniz olsa ve bu gaye 
semalar melikesi olacak, hem de ... Tuhaftır. Ben mek~ebe gırdı- de, sırf insanlan harpten, kavga-
nasıl?. Bir kartal yavrusu ·gibi.. gım zaman, herke . agzıiıı açb, dan, fenalıktan kurtarmak için 

Jf ayn ayn hayret etb: size teklif edilse ne yaparsınız? 
Bedriye Hanımı hergUn Dör- - N~ olur? sen,bayle, g_en~ - Anlıyamadım. 

düncü Vakıf hanında, hariciye • kfiçilcUk bır kız tayyareye · bıne· - Size bir defne dalı verseler 
ofisinde bulabilirsiniz.. Köşede, ceksin hal.. ve deseler ki: .. Bu defne dalını 

- Diyo~lardı .•. ~imse ~enim gökün en yüksek yerine çıkara-
pencerenin ,dibinde mini mini tayyareye bı_?memı ıst-;_medı ... ba- caksın ve ancak 0 zaman dünya-
bir ma ası vardır. Çalışma ıaab ğırdılar, çagırdılar, soylendıler.. ya sulh ve sükun inecektir t ,, 
başlangıcından jtibaren "her za- fakat aradan bir müddet geçtik- deseler ve bu da ölüm bahasına 
man başı cyik ve parmaklan ten oqra alıştılar.. şimdi. uzak- olsa, yapar mısınu. ? 
hareketlidir. Ofisin rakam ilze- tan bir motör sesi işittilermi1 - Yapanın.. Ben kendimi 
rinde dizilen yazılan, hep Bedriye pencerey koşuyor, ellerini kolla- feda etmekle dünyanın sulha ve 
Hanımın elinden geçer.. Belki gere gere bağrışıyorlar .• hem na- sükUna lrnvuşacağını bilsem, 
pilotluğu bu makine düğmelerin- sıl bağrışma?.. Stratosferlerin en yüksek noktasına 
den öğrenmiştir, kimbilir?. Kar- Sevinç çığlıklan ve kahkaha- kadar abhnm ve ölürüm 1. 
şılıkh oturduk .. Bedriye H. dir- lar içinde... ~~e . cesaret ve ne cür'et 
seklerini masaya dayayarak, yil- Bedriye H. hafif hafif güldü· degıl mı?. 

b '- B ı N b.' işte bugünkü kadın budur .. züme a~b: - en o sam. e yaparım, ı- B .. k- k d ""lü 
1 

d 
- Vallahi, dedi .• nasıl söyle- r ? ugun u a ın o m er en ve 

ıyorHmulksunutz . b" .. 
1
.. facialardan kuvvet alır, bugünkü yim? .. Ben henüz tayyareci olmn- a a ayyarenın ır o um ı A • • h 

dım ki... vasıtası olmadığını, bütün kuvve- J
1 

ka~~n, lalezarlarda, ~aıre ıl am 
- Uçuyorsunuz ya?.. timle bağıra bağıra anlahrım degıl, bayata can venr. 
- Evet uçuyorum.. N d' ? N" • k k 1 ? T • Eğer mutlaka bugünkü kadı-

e ır •• ıç_m or ar ar •• a~- nın kudretini görmek isterseniz. 
- Mükemmel .• mademki uçu- yar~ otoyn;ıo~ıl~en .çok_ dalı~ emm- Bedriye Hanımı daktilosu başmda 

yorsunuz, mademki tayyare kulla- yetlı degılmı~ar, sı~ soyleyın.. ve ta yaresinde gidip görünüz. 
nabiliyorsunuz, tayyareci olmuşsu- Meseli bızde bır. tayyare haf• Y * * * 

ı Kari Mektuplan 

• 
Ög imamları 

Ye iştiril1nelidir 
Memlekette her sahada sene

lerdenberi devam eden ge
niş bir inkılap içindeyiz. Bu in• 
lulabın bütün halk tabakalan 
üzerinde ve köylt:rde kökleşmesi 

için münevver gençlik büyük va• 
zifeler deruhte ebniştir. Vazife
lerinin ehemmiyeti derecesinde 
her inkıl::p işinde öncülük ya"' 
pıyorlar. 

Bu içtimai aavaş kümelerine 
iltihakları düşünülmek lazım ge· 
len bir zümre var: Köy imamları. 

Bugün Anadolunun l iihin 
köylerinde, mektebi, muallimi •• ı .. 
mıyan köşelerde binlerce imsun 
var. Bunlann ekserisi bili bir 
az (tecvit karabaş) ile birk<iç 
duadan baıka birşey bilmiyor. 
Henüz yeni yazıyı öğrenenleri 
bile pek az. 

lmamlann köyltıden biitfın 
farkı başlarındaki sanktan iba .. 
rettir. Köy imamları öyle bir 
hale getirilmeli ki berbiri uzak 
vatan köşelerinde birer milliyet 
vatanperverlik mürebbisi ol un-
1 r. Bulundukları muhitte her 
vesile ile Türk inkılabını teren
nüm etsinler. 

Büyük şehirlerde rastladığı· 
mız mütefennin vaizlerin riya~e

tinde yer yer imam kurslan açıl· 
ması çok faydalı olacakbr. Ufak 
kasaba \1e köylerdeki müftü, vaiz 
hatip ve imamlar arasında yapı
lacak ilmi bir tasfiye bu zilmreyi 
memlekete daha faydıJı bir hale 
getirecektir. Böylece köy imam
lan muasır bilgilerle mücehhez 
olarak köylerde her vesile ile 
köylüyil tenvir eden birer hal1' 

·hatibi olacaklardır. 
Naıilli: Rıza öz 

Abdesthane Kıthgı 
Benim vazifem seyyardır. İs 

tanbulun her yerini her gün ge 
zerim. Nazan dikkatimi celbeden 
bir nokta lstanbulda abdestha-.ıe 
kıtlığı olmasıdır. Halk bu huıusta 
çok sıkınb çekiyor. Belediye ıefı .. 
rin umumi yerlerinde heli yaptır• 
malıdır. Mevcut abdesthaneleı :n 
yanından da kokudan geçilmiyor. 

• \ ı l 

Bir Eşya Piyangosunun Liste3i 
Amasya'da Pilevne ve Üç!er" 

mektepleri fakir çocuklan n·cn .. 
faatine yapılan biiyük t şya 
piyango biletlerinden kasabanuz .. 
da yüze yakın aatılmışb. Piy<' 11go 
ağustcısta çekildi. Fakat iıste 
bili kasabamıza gelmedi. 

Yıl<lııeli: IIikm • 

( ____ c_evc.a_pı_.,_•m_ı_z ___ J 
Advpaınrmdo A. Tevfık Deye 
Mektubunuz sarih değiidir .. 

Ekmeğin ucuz olması halkuı 
menfaatine değil midir? Siz aca.ba 
ucuzluktan mı tikiyct ediyonu .. 
nuz? 

Asker Kamil zevcefli Zehra Hanımı.: 
Sıhhat Vekaleti en müsıtit 

zamanda sizlerin vaziyetleriııizi 
nazan dikkate alacaktır. 

* Ahmet Hilmi Beye: 
Yazınız çok güzel, fakat b~ 

ekilde edebi yazıları bir ed~ 
yat mecmuasına gönderme 
tavsiye deıiz. 

* Adanada :Mııklıule J1Rmma · _ı:u. 
- Kekelemek tedavi euuu• 

doktora müracaat ediniz. 

, 
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Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. d 

Aynştayn 
lngiltere 'de 
Saklanıyor 

Londra - Hitler iktidar mev
kiine geldiği gündenberi, dünya
mn en büyük fen adamı ve · alimi 
Einstein yersiz; yurtsuz bir ıerseri 
oldu. 

Evvela ispanya onu üniversi-
tesine olmak istedi, o gitme
di. Fransızlar kendisine kucak
larım açtılar, beğenmedi. 

Belçikaya gidip bir dostunun 
denize nazır köşküne kapandı. 
Fakat Hitlerciler onu orada da 
buldular. Başını getirecek adama 
mükafat vadettiler. 

Bunun üzerine, sırf Y abudi 
olduğu için huzur ve rahatım 
kaybeden bu büyük adam, geçen 
hafta gizlice bir vapura atlıyarak 
lngiltereye kaçtı. Orada münzevi 
bir köşeye çekilerek herkesten 
uzak bir bayat geçirmiye karar 
verdi. 

Gazetecilere de şu beyanatta 
bulundu: 

.. Hayatta istediğim biricik 
fey sükün ve huzurdur. Onu da 
ancak İngilteredc bulabilirim. 
Belçikada daima muhafaza altın
da bulunuyordum. Bu şerait ça· 
hşmama mani oluyordu. Burada 
bir ay kadar kalacağım. TeŞrini
evvelde Amerikaya gideceğim. " 

Otoınobilli 
Teleskop 

• 

Amerikalılar dllnyanm en bü
yük portatif teleskobunu yapını,. 
lardır. Bu teleskop bir otomobilin 
Ostune tesbit edildiği için isteni
len yere götürlllebilmek~edir. 

jf agmun Adam 
Nihayet 
Yakalandı 

Mızrak etan bıı gımç, Yana11 dev
rinin olletl•rinden Jahtı •ılıhatli 

ve güzel delil mi? 

Eski Yunanistamn atlet gtlzele 
leri asırlarca insanlara aıhhat ve 
güzellik modeli oldular . 

Fakat Alman yada yetişen ye
ni nesil, doğrusu, eski Yunan 
atletlerini geride bırakacak bir 
kemale erdiler. 

Berlinde 
Tayyare 

Mahzenleri 
Berlin, - Yarınki tayyare harp

lerine karşı en çok korunma ve 
mUdafaa tedbiri alanlar Alman
lardır. 

iki llç senedenberi Almanyada 
gaz. maskesi nlmıyan Alman· kal· 
mamış gibidir. 

Bu hafta da Berlin hilkiimeti, 
tayyare taarruzu esnasında halkın 
iltica etmesi li:ıımgelen mahzen• 
lcrden bir tanesini halka açm1şhr. 
Bu mahzen ıabah aaat dokuzdan 
akşam yediye kadar herkese 
açıkbr. Yakında bu mahzen gibi 
daha 20 mahzen halkın seyrine 
açılacakbr. 

Gazeteler balla mahzeni ziya• 
rete teşvik etmektedir. Maksat 
berkesin bu mahzenleri öğren• 
mesini ve nasıl korunacağım bil· 
mesini temindir. 

Bu mahzende pencereler, 
tahta kafesler içine konmu~ kum 
torbalan ile muhafaza edilmiştir. 
Mahzenden yukarıya uzanan bir 
nefes borusu vardır ki, hava 
buradan gelmektedir. 

Dünya Matbuahnda 

Stııtıarlt11 gapılan ıenelik ıpor 1011-
lanlı•ında 6ir atl•I lcız 

Almanya bara sahasında ol
duğu kadar, beden terbiyesi sa
hasında da bütün milletlerin önlln
de yllrllmektedir. Atletizme ve 
spora bu memlekette verilen 
ehemmiyet dünyanın hiçbir yerin-

Şikago Panayı
rında Kızlar 

· Amcrikada Şikagoda açılan 
0 Bir asırlık terakki ,, sergisi, 
muhtelif milletlerin kendileri hak
kında propaganda yapmalanna da 
imkin vermiştir. 

Bu resimde Çeko3lovak dan
s6zleri g6rillmektedir. Bu dansöz
ler sergide milli danslar oyna
makta ve milli ıarkılar söylemek
tedir. Kızlar gtizel olduğu için 
birÇok ta seyirci celbetmektedir. 

• Dünya ~atbııatında Çıkan 
• J\;Ier<.kh H:kaye, Yazı Ve 
Makal.-1 ri Bulacaksınız. 

Berlln cloarı11d11 Von•er plôjınde 
Alman ıen,l•rl 

de yoktur. Onun için de Alman 
gençliği sıhhatli ve zinde yetişmek
tedir. Yukarıdaki resimler, yeni 
Alman nesli hakkında bir fikir 
vermiye kafidir. Ortadaki Alman 
kızının vücudundaki ahenge ve 
güzelliğe bakınız. Bunda fizik 
güzelliğinin tam olgun bir f eklinJ 
görebiliriz. 

Çiçeklerle 
Hapishaneye 

Götürülen Adam 
Viyana - Nazilerle Avusturya 

hllkiimeti arasındaki kavga hazan 
gülünç hadiselere sebebiyet ver
mektedir. 

HUkiimet taraftan bir gazete 
ıöyle bir vak'a kaydetmektedir. 

Nazi fırkasına mensup eski bir 
zabit, Baron Mandelsol ve kansı 
geçen gün kapılannın yanında du
vara Başvekil Dolfüsün resmini 
havi bir ilan asıldığım g8rmügler, 
ainirlenmişler. El birliğile Uiıu 
yırtıp duvardan indirmişler. 

iş zabıtaya aksetmi,. Karı ko
ca tevkif edilip mahkemeye veril
miıler. Baron 3 gtln, kano 6 gün 
hapse mahkiim edilmiş. 

Baron ve kansı hapse gider
ken Naziler bUyük bir nUmayiı 
tertip etmişler, mahkumları ha .. 
pisaneye bir alayla götnrmllşler. 
Alayın önilndc buketler, ön safta 
mahkumlar, arkalarında arkadaş· 
ları, daha arkadan yataklan, gU-
mUş yemek takımlan olduğu halde 
ıehrin kalabalık caddesinden do-
laşarak hapse gitmişler. 

• 
ihtiyarların 
Çocukları 
Zeki Olurmuş 

Londra - Eskidenberi ma
sallarda işitiriz: Pedişchın Uç 
oğlu veya Uç kızı vardır. Bunlar
dan dalına ilçüncüsil en zeki, en 
kurnaz, en akıllı olur. 

lngiltercde toplanan bir fen 
konferansında alimler bunun bir 
hakikat olduğunu söylediler • 

. Londrada birkaç bin aile üze
rinde tetkikat yapmışlar ve gör-
müşler ki, her ailede baba ihti
yarladıkça yaptığı çocuk daha 
zeki ve daha akıllı çıkıyor. 

Bütün ailelerde elli yaşında 
ana babaların çocuklannda diğer 
yqta yapılan çocuklara nisbetJe 
büyük fark görülmüş. 

Yine •>Dİ kongrede ortaya 
ablan diğer bir mesele de lngil· 
terede erkeğe nisbetle 2 milyon 
fazla kadın bulunduğudur. Erkek· 
ler gtlnden gUne daha az evleni
yorlar. Evlenenler gilnden gtine 
daha az çocuk yapıyorla. 

O halde istikba!de ne olacak? 
Bu kadın kalabalığına, bu çocuk 
azlığına nasıl çare bulunacak. 

Fen adamları, artık birkaç 
karı almıya müsaade etmenin 
doğru olacağını iddia ediyorlar. 
insanlar geriye mi gidiyorlar 
dersiniz! ' 

En Küçük 
Lokomotif 

Londrada teşhir edilen bu kn
çllk otomobil 12 santim boyunda· 
dır. Hiçbir noksanı )Oktur. Ve 
bir ele ıığacak kadar küçnktür. 

Belçika'da 
Otomatik 
Otel 

Nevyork - Bir mUddettenberi 
bUtün Nevyork halkını telişa dü
tUren Maymun adam nihayet ya
kalandı ve halk meraktan kur
tuldu. 

Irakın Yeni Ve Genç 
Brüksel - Şimdiye kadar 

iD1an tartmak için, çikolata al· 
mak için, para bozdurmak için 
otomatik makineler vardı. 

Maymun adam, iri yapılı, kılli 
bir zenci idi. Geceleri parklarda, 
~kak köşelerinde giden çiftlere 
nıusallat oluyor, erkeği aoyuyor, 
lcadınlara da taarruz ediyordu. 

Nihayet, bir akşam parkta 
bir ağaç altında oturan bir çift, 
birdenbire Üzerlerine atlayan bir 
lllnymuoun taarruzuna uğramış
lar. İri yarı %enci erkeği yakala
Ylp parasını almış, sonra kadına 
taarruza kalkmış. Fakat feryat ie g~~ltü üzerine polis yetişmiş. 
encıyı yakalamışlar, içeri ab· 

Vermişler. 

Gnzetelcr haberi ya'zınca o u , 
~ ne kndar taarruza uğrayan 25 

adar kadm znbıtnya müracaat 
~erek şikayette bulunmuş ve 
t ay~un adamla kar§ılaştırılarak 
Cfhıa ettirilmiştir. 

Faysalın ani ölümil, Irakta genç 
bir kıralın tahta çıkmasına sebe
biyet verdi. Y epi Irak kıralı 21 
yaşında bir gençtir. lngilterede 
okumuştur. Fakat fevkalade mil-

Üyetperver olarak yetişmiştir. Da
ha şimdiden memleketinin tam 
istiklali için çalışacağını gösterir 
surette harekete başlamıştır. İn
gilizlere karşı kafa tutmaSJ ibti
vardır. 

Genç kıral spora çok merak
bdır, Tahta çıkışı Irakta birçok 

yeni hadiselere sebebiyet vere
cektir. Yukarıda genç kıralın 
hayatına ait muhtelif resimler 
onun muhtelif meraklarım tesbit 
etmektedir. 

Hatta bazı memleketlerde oto
matik lokantalar vardır. Yemek
ler küçük camlı çekmecelere 
konmuştur. Hangi yemeği ister
ıeniz yanındaki deliğe parasını 
atarıınıı., çekmece açılır, yeme
ğinizi alırsınız. 

Belçikalılar da otomatik otel 
açmışlardır. Bu otelde bütün 
odaların fiab gecede bir liradır. 
Bu paraya bahşiş filan da da
hildir. 

Otele geliyorsunuz. Otomatik 
makineye bir lira atı) orsunuz. 
Numaralı bir anahtar çıluyor. Bu 
sizin odanızın anahtarıdır. Girip 
odanıza sahıp oluyorsunuz. 

Bu tecrübe muvaffakiyetle 
neticelenirse, diğer otelcilerin de 
ayni usulü tatbik edecekleri söy
lenmektedir. 

• 
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GÜL HAN iM 
llaçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

60 ~l!m-!iB:ll!ISl:ııt:::;:m!•ıml----------· Y zan: Ômer Rız11 

Haç ile Hilal Arasındaki Harp Son 
er ece • 

ı de li Olacak ı 
ikisi, kardeşlerin arkadaşlarile 

meşgul olmalarından istifade 
edtrek sultanın yattığı oda knpı-
ır n }ar, nşlılar \e kapı açmak 

i ted ifer kapıyı kilitli bulur.ca on-

larda arkadaşlarına iltihak ettiler. 
Çünl.ü snahtarm Kurtla Doğamn 
Ülcrinde olduğunu sandılar. iık
h mlede iki fedai yere yuvarlan· 
dı . Bı nu ge ren esrarkeşler bir 
a rada değil, fakat a)n ayrı hare
kete başladılar. Bunların bir kıs
mı kardeşleri önden meşgul edi
ycrken birkaçı arkaya geçerek 
onl, rı lrtlarmdan vurmıya uğraş
tılar. Bunlardan birinin uzun bı

çağı. Doğanın omuzuna inmişti. 
F aknt zırhın metaneti bu darbeyi 
akim barakta. 

iki kardeş, yavaş yavaş, kapı· 
ya doğru geriliyorlardı. Çünkü 
cncnk bu sayede hürriyetlerini 
muhafaza}a imkiin vardı. Diğer 

taraftan ikisi de imdat için bağı
nyor ve fedailerin her hamle
ıaini püskürtüyorlardı. 

Dışarıda ayak sesleri, gürültü 
duyuldu. Esrarkeşler içeri girdik
lerı zaman knpılarm arkasını 
sürmcledikleri için, imdada ko
şanlar kapılan kırmıya uğraşı

yorlardı. Ne olup bittiğini öğren
mek istemiş, kapıyı kilitli bula
rak arkasmdrın vuruyordu. 

Fedailer de bu sesleri duydular 
ve kurtuluş imkanı bulunmndığmı 
anladılar. Arhk ihtiyata liizum 
yoktu. kapılar bir açılacak olursa 
hepsi de mahvolacaklardı. Y npı
lacak iş, Salahaddinin kapısını 
:ıorlnmak \'e onu öldürerek şey
hin emrini yerine getirmekti. 
Ayakta kalan fedailerin hepsi 
birden hamle ettiler. Fakat iki 
kardeşi yerinden oynatmak kolay 
değildi. Zaten dış kapı da açıl

mış, Haydar Bey ve arkadaşları 

da içeri atılmışlardı. 
Bir dakika sonra Kurtla Do

ğan kıhçlanna dayanarak Sala
haddinin kapısı önünde duru}Or, 
fedailer kısmen maktul düşmüş, 

kısmen esir edilmiş bulunuyor, 
beyaz mermerli salon kan içinde 
yüzüyordu. 

Sultanın kapısı açıldığı için o 
da dışarı çıkarak vak' anın enca
m mı ba)'retle temaşa etmiş, son
ra Doğana dönerek sormuştu : 

- Doğan Bey f Ne oldu 1 
Coğan keyfiyeti anlatınca Sa

Jahaddinin yüzü ·sarardı. Çünkü 
üçüncü defa olarak esrarkeşlerin 

suika tile karşılaşıyordu. 
Fedailerden birinin dış elbi

sesi çıkarıldı ve göğsünde kızıl 
hançer bulundu. 

Hakikati anlıyan sultan iki 
kard~i bir tarafa çekerek sordu: 

- Bunların esrarkeş fedai 
olduklarım nasıl anladmız ? dedi. 

Doğan Mcsrurenin kendilerini 
haberdar ettiğini söyledi. 

Sultan yine : 
- Ne diye bana haber ver

mediniz ? diye sordu. Doğan : 
· - Çünkü ald.gımız haberin 

tahakkuk edeceğine emin değil
dik, dedi. 

Sahihattin bir elini Doğana, 
diğerim Kurda uzattı: 

- Asil beyleri Dedi. Salahet
tin hayatını size borçludur. Sala-

hnttin"n bunu unutmayacağına emin 
olunuzf 

Ertesi sabah fedailerden diri 
kalanlar isticvap edildi. Haydar 
Bey bunların birincisine sordu: 

- Burada işiniz neydi? 
- Muazzam Şeyhulcebel bizi 

şu maksatla gönderdi : Sultan 
Salahaddin, efendimizi, aziz ve 
sevgili melikesinden mahrum etti. 
Onun için Sultanı öldürecektik. 
Sonra ayni melike}İ Cebelden 
aşıran l' urt ve Doğan Beylerin 
cezası da ölümdü. Onlara yol 
gösterd:ği anlaşılan Mesrure adlı 
kadını parça parça edecektik. 

Diğer fedai de ayni cevabı 
verdi ve neticede bu adamların 
idamı tekarrür etti, hüküm infaz 
olundu. 

Sultan Salahaddin bütün şehri 
tarayarak cebel şeyhine mensup 
olduk!an anlaşılanların hepsini de 
bertaraf ettiği için esrarkeşlerin 
kımıl.damıya mecaHeri kalmamış 
ve bir zaman için onlardan yana 
hiçbir hareket vukubulmamıştı. 

* F edailcr vakasmdan onra 
Saliihattinin Kurtla Doğana em
niyet ve itimatları, hörmet ve 
muhabbeti kat kat artmıştı. Sul
tanın onlara verdiği hediyelerin, 
gösterdiği JutufJarm, tercih ettiği 
rütbelerin sonu gelmiyordu. 

Bir gün Doğan Sultana te
teşekkür ederken funları da söy
ledi: 

- Yüce sultani bizi ihsanına 
gark ettint bize en büyük lütfu 
gösterdin, fakat bizim asıl dile
ğimizi bizden esirgedin, onuun oe 
olduğunu çok iyi biliyorsunuz.! 

Sultan bu sözleri giilümsiye
rek kar~ıladı. Aradan birkaç gün 
geçti. Bir gün sultan, ikisini de 
huzuruna çağırdı ve yanında 
Haydar Beyden başka kimse 
yoktu. -

Sultan sordu: 
- Hemşirezadeye hanginiz 

talip? 

ikisi de durakladılar, düşündü
ler. Nihayet Kurt: 

- Bilmiyorud dedi. 
Sultan hayret etti. Bilmiyor

sanız nediye benden hemş're 
zademi isti} orsunuz? ne diye 
bana ikide birde sitem ediyor
sunuz? 

İki kardeş şaşırmış!ardı. Niha
yet_ Kurt rica etti. 

- Yüce sultani Bunu bize 
soracağınıza Gül Hamına sorunuz. 
içimizden birini se~mek onun 
hakkı. Biz buna söz verdik. Onun 
emrine göre hareket !çin amca
mıza ) emin ettik. 

Sultan: 
- Evlatlar! dedi. Bir kadına 

hangi erkeği istiyorsun? diye 
sormak için içinizden birinin f e
dakarlık göstererek ker.dini ileri 
sürmesi icap eder. Ret olunursa 
talih ötekine yaver olmuş olur. 

Kurt: 
- Ha) ırl dedi. Bizi bu işten 

affedin, biz bir müddet daha 
bekliyebiliriz. Ondan sonra vakit 
hulül edince mesele kendıliğinden 
hallolunur. 

Sultan, mevzuu değiştirdi: 

- O halde sizinle daha bat-

ka bir mesele konuşmıık lstiyo· 
rum. Frenklerin Regi.oald Chatll• 
lon namıoı verdikleri, bizim 
Karak Prensi Amot deye tanıdı· 
ğımız frenk benimle Kudüs hü· 
kümdan arasındaki sulhu tekrar 
bozdu, Tacirlerimizi kesti ve 
mallarını yağma etti. Buna ta• 
hnmmüle imkan kalmadı. Çok 
yakanda ancaklarımı açacağım 
ve onlnrı hazreti Ömerin muaz
zam camiine dikmedikçe bir da
ha durmıyacağım. Filistinde hnç
hlardan bir tek kimse barakmı· 
yacnğım. Artık, haçhlan deniı.e 
dökmek zamana geleli. 

Sultan Salahaddin ayağa kalktı 
ve devam etti: 

- Yalanda cihat ilan ediyo
rum. Bu cihat neticesinde hnçhlar 
denize dökülecek. Size bu sırada 
bir vazife vermek istiyorum. F n· 
kat çok mühim, çok tehlikeli bir 
vazife! Kabul eder misiniz? 

Doğan cevap verdi; 
- Verdiğiniz her \•azifeyi ka

bule hazmın ve hazanzl Emirleri
nizi dinliyoruz. 

Sultan Kurda baktı ve o da: 
- Karda.şınıla heraberimf 
Suttan Haydar Beye bakb: 
- Gül Hanımı çağırt! dedi. 
Haydar Bey hemen koştu. 

Birkaç dakika sonra kapı açıldı, 
ve Gül Hanım girdi. Evvela sul
tanın ellerini öptü, sonra iki kar
d~i selamladı. 

Sultan, Gül Hanıma, oturma
sını söyledi, Sonra anlattı: 

- Evladım Gülf ben bu iki 
kahraman gencin cesaret ve bil
gisinden istifade edeceğim. Onları 
mühim bir memuriyetle yola çı
karacağım. ikisi de kabul ettiler. 
Siz ne dersiniz? 

Gül cevap verdi: 
- Oolann kabul ettiklerini 

ben de kabul ederim. 
- O halde mesele yoldur. 

Kurt ve Doğan Beylert Şamdan 
çıkarak Kudüse gideceksiniz. 
ikiniz de frenklerin dilini bHiyor
suouz. Onların arasına sokulacak, 
vaziyetin içyüzünü anlıyacak ve 
bana bıldireceksiniz. İcap ederse 
biriniz orada knlır, biriniz bi'na 
malumat verir. Yiue ic.ap ederse 
ikini~ kalır ve orada .sizi bula
cak mutemet adamlarımla bana 
haber gönderirsiniz. Bu vazife 
çok müşküldür. Çok tehlikelidir. 
fakat m"tlaka yapılmalıdır. Bu-
nu ancak sizin gibi tecrübeli 
olduğu kadar bilgıli, cessur 
ve kahraman gençler yapabilirler. 
Size muvaffa'kiyet diliyorum. 

lki kardeş ayağa kalkarak 
Sultanın yanına ilerlediler. Elle
rini öptülEr. Sonra Gül Hanıma 
yaklaştılar. Ona da veda ettiler. 
Gül Hanım, göz yaşlan gö
rülmesin diye yüzünü örttü. 

* 
iki kard~ ertesi sabah gı-

deceklerdi. Mesnıre Gül Hanıma 
haber verdi: 

- Amcazı: deleriniz sarayı

mn.ıo önünd\!n geçip gidecekler. 
, Onları kafesten teşyi edelim. 

Gnl Hanımla Mesrure kafese 
oturdular ve beklediler. Çok 
geçmeden Kurtla Doğan görün
dü. Tepeden tırnağa kadaı silahlı 
ve zırhla idiler. 

(~ka11 vu) 

Atina 'da Şenlik Yapıldı 
---------------~--....... ----

Halk Başvekili Merasimle 
Karşılamıya Hazırlanıyor 

Misafirlerimizin dünkü zigaretlerinden &ir lntıba: Beledlgenin 
çay ziyafetinde 

Atina, 16 (Hususi) - Tnrk -
Yunan misakının imza edildiği 
haberi burada misli görlilmemiş 
bir sevinçle karşılandı. 

- Telgraf evvela Meb 'usan Mec· 
lisine gelmişti, reis tarafından 

azay tebliğ edilince bütün 
meb'uslar tarafından münhasıran 
alkışlandı. 

Bu sırada gazatelerin hususi 
ilaveleri ile bütün şehirde anla
şılmıştı, herkeste sevinç eserleri 
görülü:yordu, Belediye reısmm 
emri ile şehirde bir gece şenliği 
yapı ldı. 

Denilebilir ki Yunan milletinin 
tarihinde biç bir siyasi vak'a bu 
derece müttehit bir şekilde te it 
edilmemif tir. 

istikbal Merasimi 
Hazırlanıyor 

Atina, 16 (Hususi) - Yunan 
milleti Tfirk - Yunan misakmı 
müttehiden tasvip ettiğini göster
mek üzere Yunan heyeti için muh
teş m bir istikbal merns'mi hazar
lamıya başlamışhr. 

Başvekil avdetini müteakıp 

Kanunuesasi meydanında misakı 
tahl:l edici bir nutuk söyli) ecektir. 

* 
Atina, 16 (A.A.)-Atina ajan-

sından: Muhalefet reisleri, Perşem
be günü Ankarada imzalanan mi
sakın bütün fırkalar ve binaena
leyh bütün Yunan milleti tara
f .ndan tasvip edildiğini bildirmiş
lerdir. 

Gazetelerin Mütaleaları 
Atina 16 ( A. A. ) - Yeni 

Türk-Yunan misakının imzası bak· 
kında gerek bükümet ve gerek 
muhalefet gazetelerinin yürüttük
leri mütalealar meydana çıkıp 

İ 1 UU llllJUZZKUI 

prof! m 

KAHiREDE 
AS!< GECELERi 

Fr .. 7t'8. soılü, bü~ ük 
n flavetPD • 

r>, ra mount hava
dis gazetesi. 
/. - u Çaldaris'in fs
tanbula gelişi. 
3 - Münir Nurettin Be
yin ipekfilm studyosun 
da çevrilen tnrkıh filmi 

c1ın 

kendini g<Ssteren büyük sevinci 
aksettirmektedir. 

Bütün gazeteler bu misakın 
her iki memleketin istikbali ve 
Avrupanm cenubu şarkisinde sul
hun kuvvetlenmesi bakamından 
haiz olduğu manayı ve ehemmi
yeti itina ile kaydetmektedir. 

Bilhassa Vradini gazetesi bu 
misakın havi olduğu madde ve 
hükümlerin her iki memleket 
semalan kadar saf ve berrak 
olduğunu yazmıştır. 

Bu gazete yazısının sonunda 
d . k". 
ıyor ı: 

"Bu misakta hiçbir gizli mak
sat saklanmış bulunmuyor. Misak 
metninin abrları arasında üçllncO 
bir tarafa karşı doğrultulmuş bir 
ıgne ucu bile yoktur. Böyle 
birşey bulmak için ne kadar 
araştınlıp uğraşılsa boştur.,, 

Ethnos gazetesi de diyor ki: 
"Bu misakın imzasından dola· 

~'1 Türk milleti gibi bütün Yu· 
nan milleti de kalbinin en derin 
yerlerinde bir sevinç coşkunlu

ğunu duymaktadır. Çünkü her 
iki millet, sulh davasına ait 
menfaatlan ve kendi menfaatle· 
nm samimi surette kollamak is· 
teyen milletler arasında anlaşma 
ve uzlaşmanın ne suretle ya
pıla bileceğine dair bütün me
deni dünyaya parlak bir ömels 
göstermişlerdir.,, .............................................................. , ................... ... 
Türk san'atl<arlarmm, Türk 
mUhendislerinin buyuk bir 

muvaffakiyeti: 

GON 
ooGARKEN 

En müthiş deniz muharebeleri, 
Denizaltı gemilerine kurulan tuzak
ları, vatan, aile arkadatlık muhab
betlerini hakiki bir şekilde gösteren 

TCBKÇE sOzLG 
müthiş film. 

.. GÜN DOGARKEN" filmi ooli· 
muz. ickı Salt sabahı saat 10.30 da 
iPEK eıııemruıında. yalııız matbuat 
erk ~ uıoa lıU!~usi bir matine olarak 
~o terileccktir. 

~1---------~ (74-41) 
S RAY 

(Eski , Glorya) Sinemasında 
CLARK GABLE ve MADG~ 
EV ANS' in temsili muhteŞern• 

BALiS KAN 
l<'nrn!'lızca södti film kenıali 
muv11ffRkiyetJc devanı edıyor. 

.. (14'7) 
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Üçancü Kısım No. ı2 
~======+Zıya ŞakirC========================::ııılll" 

Cemiyetin Saltanat Merkezi, Şeref 
Sokağındaki Pembe Konak Olmuştu 

Ve aldığı talimat mucibince, 
( •eclisi meb'usao azasından Nii· 
deli Hayri ve İpek meb 'usu 
liaiız lbtaim Efendilerin ika
lbetiJae mahsus) kaydile bu eri 
bıtta. Ev, liç kath idi. Oat kat, 
lllerkezi umuminin içtimaaoa, orta 
luat, Haca Nuri Beyle kalem oda· 
lllıa, en alt kat, hademe Znhdüye 
tahais edilmişti. Çab arasına da 
lair iki karyola konulmuıtu. Bu 
... retle hem zavahir muhafaza 
tcl.lecek ve hem de, azalardan 
leç kalanlar; burada yatabilecekti. 

Merkezi umumiaia ba binada 
letinıaı o derece mahrem tutulu
hrda ki : Bunu, merkezi umumi 
lıalanndan başka, cemiyetin ea 
tlksek erkimndan bile hiç kimse 
•ihniyordu. Merkezi umumi 
~cinde kalanlardan aad«e 
~delin Şakir Beyle Kara 
ke.;aı Bey h•kikate valaf olduk
'-a için bazı geceler mühim 
lbtaelelerin halli için geliyor, giz
lice merkezi umumi ile temas 
tdirorlardı. 

Cemiyetin btltnn aaltanat mer
~ adece Şeref sokajuıdald 
....._ konakb. Artık bl1tb 
~bul tefkilltmı ele ala Kara 
tenaa1 B. geniş bir selihiyetle ce-

~ÜD bütün işlerini çeviriyor; 
t.._ ve tahtmz bir hllkiilDdar ıibi 
"1\anat aüriiyordu. ( lle•elild 
~ pbane) den gelen 
~ çeşit mebmlar, bir
~. rekabet edercesine hu bi
~ ziyaret ediyor.. hepsi de 
~elerine gire izaz Ye ikram 
~ordu. Binanın muhtelif oda· 
~ muhtelif zümrelere a,...ıau.tı. 
tli. ea ziyade çarpan. unkh 
~dı. Her ztımrenin ayn 
'tra teırifatçılan Yardı. Mektep 
~terk ederek bu binaclaa 
~ almıya ptap eden ban genç• 
~.. hatta mektep mralannda 
~ bqlanncla aank tqlclıldan 
~de fimdi birdenbire llvilize 
•ltı•ermif çömezler; Kara Ke-
~:.Beyin etrafında pervane gibi 
~ywlar, onun nargileaiDe atq 
._•ek için birbirile rekabete 
...._,orlardı. 

baba cllrt ıtın enel, clllnya
.._ ea IİIİk, ea mltevaD bir 
~eti olarak ıeçinen.. ismi; 
.,_ yerde hiçbir mllnaaebetle 

ls~tlk bir men• bile tqkil 
~- bu zabD llqmet •e aza
-. IU tarafa dm.mı; mektep 
~ yamadaki arbda1111a 
~ederken lmlalduma kadar 
'-" • o softa namzecB ç6mez
.._hile, kendilerine ı&Jlaç birer 
.... ~eli. 

~k de•irde, bir takım 
~ •ardı ki banlar, tahal 
... _. lıı,met Ye meziyetleri oJ. 
-.ata için kendilerine: 

..... Z&16flnnnn adamı ... 
~ ~ıukıbn menaubu. .. 
~ ~QI birer unYaD izafe eder-
~wıu bir teref addederek 
llaelt e bir milmtaziyet ver
~.:::erdi. Şimdi de, isimler 

' çeidrdektm yetifme tll
-. dallamaldar: 

~ efeadi) D1a adaw .. 

Mecl/61 meb'a•an .,ıldılı ıil• meell• .. ı • .,,1111 lı•ll 
Markasını tapmaktan bilyük dan ihW olUDmam, alakaclarlarda 

bir gurur duyuyorlar; eski sarayın blylk bir hayret ve hiddet 
(iç oğlanJan) gibi, uşaklıktan, süfli uyandınyordu... Fakat l.tanbalda 
işlere alet olmaktan, en ylibek bulunan heyet, ne bu hayret Ye 
makamlara atlamaya hazırlamyor- hiddetlere ve ne de gizli prote1-
lardı. tolara ehemmiyet Yermiyor; bir 

Cemiyetin hakikaten kudsiye- taraftan mecliai mebuaanda parti 
tine iman etmiı olanlar, latanbul yapmıya çabfll'k4'D diğer taraftan 
merkezine gidip geldikçe bu hali da hlikiimetin b6t6n nofuı ve 
görilyorlar .. Mliteeuir ve dilbaa kudretini ele almak için Sadra· 
olarak yayq yayq ayaldamu zam Klmil Pqa ile uğrapyorclu. 
kesiyorlar, artık bu pembe renkli ( Arkua yar ) 

bina ile alikalanm kesiyorlardı. 
Cemiyetin ninımn•mei esasisi, 

tamamca lhW ediii7ordu. Ba 
nizamname mucibince cemiyet 
efradından biç biriııhı, kendisine 
cemiyet namma mtlmtu ve müte
ferrit bir mevki ve makam yapa
maması llzmıgeliyorda. Halbuki 
Kara Kemal B., cemiyetin yegine 
merci ve mllme11ili gibi görilnll· 
nliyor; ve, ( küçük efendi ) 
namı albnda, cemiyetin bitiln 
kudret ve tevketini temail 
ediyordu. En çok hayrete .. yan 
olan bir ıey vana artık latanbula 
nakleden merkezi umumi heyeti 
de bunu g6rilyor .• cemiyetin nii
fua ve heybetini ihlil eden bu 
halin önüne geçmiyordu. 

Ba esnada, Selinikte de gil· 
lünç ve garip haller zuhura geli
yordu. Merkezi Umuminin, Seli
nik merkezi ile irtibabm tesis 
eden ve gizli itlere vakıf olma
yanlara merkezi umuminiD dalıa 
bili Selinikte olduğu hissini ve-
ren Giritli Huu Kemal 
Beyle 7Dzb.. Seyfi Bey, 
lstubuldan aldddan emirleri 
merkezi umumi •mma Sel&· 
Dik ve Manubr heyeti merkezi
yelerine teblii etmekle beraber, 
aleleber mlhim Ye mnatacel iş
lerde de merkezi umumi umma 

hareket ediyorlar, icap eclea 
emir n direktifler Yeriyorlar
dı. Sellnik heyeti merkeziyesi, 
bu emirleri icrada tereddllt 
ediyor; bu iki zatuı sallhiyetini 
bir tnrlil çekemiyordu. Açıktan 
açıp bir husumet ve mlhıabta 
baılamıştı. Artık, bntnn gi.zli işler 
ortaya dökillllyor; merkezi umu- . 
minin ne ıekilde lstanbula nak
lettiği meydana çıkarak birçok 
dedikodulara ıebebiyet veriyordu. 
Kongrede verilen karar mucibince 
merkezi umuminin daima Seli-

SON POSTA 
lıtaab11l 

BORSASI 
16 -9-1933 

Parelar ( Saııt) 

',.. .. ... , ... ... ,, "· ,, .... 
"l1ret to fr. B.Wtlb 
to •• ı..ı 
tc "· ı. ..... 
ıoa. .. , ...... 

!!!!! 
170.00 
J.48.00 
16l,OO 
t21,50 
117,00 
24,."-' 

118,-

~"'° 
~--

,...__ 
J t!Jla AY!& , ,~ .... . ...,. 
1 sloU 
iP ..... 

:ıo f~ 
20 cliuı 
ıç.,.._. 

turu 

122,-
24,-
18,00 

-~l 
24,0~ 

32.-
23,oe 
61,--.-

Çekler 
letı•n l'J'0,00 \ Fnt 
.,.. • ,.. f ""° \fly••• 
Pulıl l~,ul lladr:t 
MD•... l,03 Berl:a 
BıtuJI l,3.°t25 v .... ıra 
Ati•• 13,76> P~t'• 
Cea•Yn 2,43U 80 a•ı 
aor,a ~,815 Be!rra• 
...... ••• 1,1701 M•-'•U 

Hla•• aan•tlerl 

lha 
1113 Pır..., ... .,,. ........ 
........ DaW:I .,,75 
09r-• .... 14,!1) 
.... _.,..,.., JO,O 

• • u .. 

15,8775 
4,39'.15 
1.8' 
J,975 
4,225 
!,815 

'19,6...25 
~ 

IOJt,OD 

Lf ra -... 
"91 

Zf,00 
170,-
27,4.1 

·~ 
BORSA HARiCi 

............ lla•k•Ut 
Lfra ftrk..... 122,(.1 

.... ~ 10,d 

''· . .,.., .... • Ml,ılt 
..... ,. aı .... 
ltaak..ot (0.. B.) ~7 
~ID boflblr.IJ& aJta11 

'w.u ... ı,., 45,m 
"'*) .,.... 

Lira -,. ... ,, a~ 

(Va.daJ ..,_'-i 
laco beflbtr~ al •• 

(\..tl.abw'P'I "4t"1 
~I ....... ., .. " 
tRefall • •7,>I 
'v ...uı • 47 .. ıO 
....., ""• .. •59.JO 

• • • ,..,,, Ü"" 

nikte bulunmuı llzım gelirken ,, Yddas .... ......, .,... •n••,&• 
ba ......_ bir bt ut tsafm. ..... ._.. 

_........, '5,80 • • • wu LlolO 

s J 

:~::::~::::l:::::::~·~·~·;;;·c;;·~···~···-;;····ı·· ı 1 ······························~ 
17 Eylll Pazar 

l.tanbul - 18 gramofon: Plak 
netıiyatı, 19 Alaturka ıaz Müşerref 
H., Faik B., arkadaşı, 2o Belkıs H., 
20.80 tanburt Refik B. ve arkadqlan, 
11.30 gramofon: Plik neşriyatı, 22 
Anadolu ajamı, borsa haberleri, saat 
ayarı. 

Varıon - 19 Gramofon, iO J,,em 
berg, 21 hafif koruıer, 22 ~mberg, 
23 dana. 

Peıte - 20,0t> Askeri bando, 21.40 
konferanı, 21.10 rad) o kooseri. 

Palermo - 21 Haber n rramo
fon, 21.05 senfoni. 

Münila - 20.06 Bavyera manzu-
meleri, 21.05 askeri muzik.a, 22.25 
orkestra, 

Viyana - 19,20 Konser, 21.20 
Putpuri, 22.4'5 akşam haberleri ve 
bar mmlkisi. 

Praı - 20.0'5 Orkestra, 21 Bıatia
lavadan nakil, 23 ıon haberler. 

Roma - 21.45 lııpanyol ve cenu· 

18 EylOI Pazartesi 
VU'fOv• - 21.40 Miiaahabe il 

F redrik 18minde bir operel 
Peıt• - 21 Salon orkeatruı, 21,06 

kon1er, 24 cazbant 
Palermo - 20 Haber ve gramo

fon, .ı?l.4ô miısababe 28 gramofon. 
Miiaih- 20 Amele heni dinle ismi 

altında bir hikaye, 21 operet parçam 
22,20 orkeatr&. 

Viyana - 21.30 1ıenfoni, 
Praa - 19.30 Almanca konfeıa .. 

müteakiben orkeııtra 

Roma - 20.20 Haber Ye gr8ID<. 

fon, 21.4.'l Benetta :uımiode bir kCl 
medi, 

Bükreı - S> Der. ve torkı, 1: 1 

Madl\Oa Sabinin koneeri, 22 05 KUdriı 
Breslau - 21.JO :Kara konseri. 

===========..; 
bi amerib musikisi. 

BOkrq - 20 Radyo Darülfiln -
nu, 21 şarla koneeri, 1 l.20 oı kestra. 

Brealau - 20.10 Küçük .biliye 
21 halk konseri • 

Zonguldak Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

3558 Ura 31 kurut bedel ketifli ve 9/91933 cumartesi ghl 
kapalı urf uaulile ihalesi mukarrer Ticaret ve Sanayi Oclau bina
llDID tlçllncil kat inpabnm ihalesi 16riilea lüzum iizerine on bet 
glln tehir edilmiıtir. 

İhalei katiyenin tarihi illndan on bet glD 10nra 24191933 
tarihine mllaadif pazar gtball aut on bette yapdacaj1 ilin 
olunur. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti llinlan 
Galatada ki5pril bqmda Mehmet Ali pap ham zemin btmd8 

42 - 1 No. yazıhane • 
Bsllda muharrer yazıhane 934 aenesi Mayıs nihayetine kadar 

puarhkla kiraya verileceğinden talipler 18/91933 pazarteai gtlnl 
aaat on hep kadar Evkaf Mtldtlriyetiude vakıf akarı.r kalemiae 
mlracutlan. .. 4952,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
İdaremiz tuz muhafaza memurlanna malaau beyzi tekilde ve 

un madendm tızerinde ., Labiarlar Tu kolcuu,, ibaraiai laaYI 
••200,, adet alimeti farika aba alınacaktır. 

Taliplerin prtnameyi ,ardllkten ...... puarlığa 1ttirak etm .. 
lzere % 7 ,S teminatlanm lıAmiM 27/9/933 çaqamba glDI mt 
14 te Galat.ela Ahm, Sabm Komisyonuna mtlracaatlan. .. -4946,. 

lstanbul Posta 
Müdürlüğünden: 

ve T. T. 

1 - Ankarada ba mene açılan Posta n telpaf mektebine 
25 talebe alınacaktır • 

2 - Ortamektep mezwılan imtihansız mDracaat fazla oluna 
aralannda müsabaka yapılarak ahnır. Müracaat 25 ten u oluna 
orta tahsil derecesinde husul tahsil ılrdllklerini bilimtihan iabat 
edenler de kabul oluDUr. Yq 18-25 olacak tahail mliddetiace 30 
lira aylık ilcret Yerilecektir. Taliplerin 20/Eyliil/933 tarihine kadar 
lstanbul Başmüdilriyetine mliracaatlan. 0 4930" 

lstanbul 4 Üncü İcra Memurluğundan: 
13 • 9 • 933 tarihinde Milliyet ve Sonpoata guetelerinia 71'Z1 

" 1127 numarah naahumc:la mlntefir ve Ellllliyet uacbjı ••• 
birinciderecede ipotekli olup tem•mı 11100 lira kiymeti malaan:me
aeli Babıcaferide Ehiçelebi mahallesinde Limon iakelal caddcaincle 

eski ve yeni 7 numaralı klrgir mağaza ve Hama temam• açık art

brmaya konmuı iaede birinci ihale tarihi 16 • 10 · 933 ve ikin
ci ihale tarihi olarak ıaıterilea 31-lo-933 tarihi Clmbuıiyet 
bayrammm Sllncli .. h ıünllne mO..dif olmuı huebile enelld 
lllıılardaki terait veçhile birinci açık arttırma tarihi 111101933 Sah 
pil ve ikiDci açık artbrma tarihi 1/11/933 Çarşamba gtln8 olarü 
tesbit edilmif olduğu tashiben lin olanar. ..3973,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
t - •· 132,, takım Elbise 
2 - .. 132,, çift Fotiu 
3 - ·.. 23,, adet Kaput 
4 - .. 16,, adet Muıamba 
idaremiz müll:ahdemini için yukarda yazıla efYalar pazarblda 

•bD alınacaktır. Taliplerin •arbıame ve numuneleri gördükten 
IOllf• pazarlığa iftirak etmek lizere % 7.S teminatlanm lıimileB 
28/9/933 perşembe gtinll aaat 14 te Galata' da Alım, Satım KO..U. 
JOD- aincaatfan. ..4925,. 
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Kara Cehennem 
, 

Her Hakkı Mabluzdur 
Z. Ş. Tefrika No. 24 .,._, 

- Yoldaşlar, Eksik 
Olmayın! .. 

Büyük iyilik ettiniz. Canımı kanımı 

ancak size borçluyum .. 
Az bir zaman zarf mda işe 

hfikümetin müdahale edeceği 
füphesizdi . Onun için Doğanı 
alıp bir yere saklamak lazım 
geliyordu. Fakat Doğan, bUtün 
bu teklifleri reddetti: 

- Y oldaşlarl.. Eksik olmayın 
büyUk iyilik ettiniz. Canımı ve 
kanımı s ize borçluyum.. lakin, 
Fatomu bulmadıktan sonra, dün
ya bana haramdır. Şimdi bana 
bir iyilik daha edin. Bir pala ve
rin.. ve onu buluncaya kadar, 
beni kendi halime terkedin. Va
rayım, onu bulayım. Emin bir ye
re saklıyayım. Ondan sonra, ne 
derseniz o olur. 

Dedi. 
Doğanın bu haklı ricasJ red

dedilmedi. Ona bir pala verildi. 
Fatoyu bulup doğruca Nakılcı 
Mustafanın evine getirmesi ten· 
bih edildi. Doğan, palayı beline 
yerleştirdi. Adeta koşarcasına, 
Yemiş iskelesine indi. Oradan 
bir pazar kayığına binecek; doğ
ruca lstinyeye gidecek, Papazın 
evine bıraktığı F atoyu alarak 
Nakılcı Mustaf anın evine getire
ce kti. 

Yeniçeri ağasının tevkifi ve 
zindandaki mahbuslann tahliyesi 
derhal sadrazama haber veril· 
mişti. Sadrazam, bir taraftan 
hadiseyi teskin ıçın zorbalara 
nasihatçılar gönderirken, diğer 
t&raftan da \'aziyeti ikinci Mah· 
muda bildirmiıti... Yeniçeri ağa
ıının tevkifinden ziyade zindan
daki mahpusların tahliyesinden 
telişa düşen padişah, derhal 
Tophaneye adam göndermiı; ne 
kadar topçu efradı varsa onlan 
yanma alarak asilerin tedibini 
ve Doğanın ele geçirilmesini Ka· 
ra Cehenneme emretmiş.. ve 
hatta, eğer yirmi dört saat zar
fında Doğanı ele geçiremezse, 
onun yerine kendi kafasını kese
ceğini de ilave eylemişti. 

Bu tehditkar iradeyi alan Ka· 
ra Cehennem, bütün topçu efra
clım toplıyarak Babacafer zinda
mna geldiği zaman artık iş işten 
ıeçmişti. Zavallı yeniçeri ağa11, 
meçhul bir şahsın attığı bir kur
tunla alkanlar içinde yere dev
rilmişti. Zorbalann da hepsi birer 
deliğe girmişti... Kara Cehennem 
her tarafı altüst ediyor, tahkikat 
Japıyor, fakat· Doğanın izini bu
lamıyordu ... 

ikide birde ıaraydam adam 
~liyor, Kara Cehennemi buluyor, 
neticeyi soruyordu ?.. Saatler 
ıeçtikçe Kara Cehennr.min ha
yab tehlikeye · giriyordu. Kara 
Cehennem biliyordu ki : Padişa
hın dostluğuna hiçbir zaman gü
ven olmazdı. Bugün pek çok 
ıevdiği bir adamı, en küçiik bir 
bahane ile yarın kaldırır, yere 
çarpardı. Buna binaen Kara Ce
hennem, bütün o civarda sıkı sıkı 
tahkikat ve taharriyat yapıyor, 

· bir taraftan da kafasını Cell&dın 
kıJıcından nasıl kurtaracağım dii
tllnüyordu. 

Artık Doğam bulmaktan bütün 
lmidini kestiği zaman, tuna karar 
Yerdi: - Az çok Doğana benzi-

yen birini bulup zindana atmaK •• 
Bu suretle de padişahı aldatmak .. 
Şayet padişah Doğanı görmek 
isterse, o zaman da Doğanın 
zindancılar tarafından kaçırılmış 
olduğunu ileri sürerek kabahti 
onların tlzerina yıkmak ... 

Sarışın bir genç yakalandı. 
Bağırıp çağırmasına bakılmıyarak 
zındana atıldı... Kara Cehennem, 
derhal saraya koştu. ikinci Mah
mut, sabırsızlıkla bekliyordu. Do
ğanın tekrar yakalanıp zmdana 
atılması padişahı memnun etti. 
Bu hizmetinin hatırası olmak 
üzere Kara Cehenneme, yakut 
ve zUmrütle işlenmiş bir hançer 
verdi. 

Kara Cehennem, muvaffaki
yetsizliğini bu hile ile setrettik· 
ten sonra, şahsi kinini teskin et
mek istedi. O civardaki zorbaları 
tedip etmek bahanesile Yemiş 
iskelesinde, asma altında, Tahta
kaledeki hanları, dükkanhın do
laşıyor; en küçük deliklere ka
dar sokularak gizlice Doğanı 

arıyordu. 

lf 
Fato, komşuların muavenetile 

barbanın cenazesini kiliseye kal
dırtbklan sonra, gözünü karar
mıı, alabildiğine gitmiye başla
mışb. Onun dimağında yer eden 
ve onu meçhul bir cazibe ile 
silrükliyen bir tek mesele vardı. 
o da Doğam aramak ve bulmaktı. 
Lakırdı arasında Doğan ona, ken
di itlerinden bahsederken, Tabta
kalede bir kahve dükkanı işlet
tiğini söylemiş ve biraz da yerini 
tarif elmiş ti. işte F ato, buralarda 
onu bulmak Umidile doğruca ls
tanbula inmişti. 

Fato, gideceği yeri bilmiyor
du. O zaman Vezir iskelesi de
nilen Sirkeci iskelesine çıktılitan 
sonra önüne gelene sormıya baş
ladı. Sora sora gidiyor, Babkpa
zarma doğru ilerliyordu. O ta
rihte Babkpazarı dar bir sokak
tan ibaretti. iki tarafJ meyhane
lerden ve aşhanelerden ve işkem
beci dükkanlarından müteşekkil
di. Bu dükkanlar daima bir ta
kım hamal, gemici, azap ve saire 
gibi silfli tabakaya mensup insan
larla dolup boşaldığı için kavga, 
gürültü eksik değildi. Ağır başlı 
insanlar bile buradan geçmiye 
çekinirlerdi. Hele kadınların bu 
aokaktan geçmeleri, her türlü 
imkin ve ihtimalin haricinde idi. 

Bütnn bunlardan bihaber 
olan F ato, önüne felene Tah
ta kalenin yolunu sora sora ni
hayet yanlışlıkla bu sokağa 
girmişti. Bütün o sokağı dol
duran haşarat alayı, tek ba
şına bir genç kadını aralarında 
görür görmez, birdenbire coş
muşlar, kudurmuşlar.. hayvani 
hisleri harekete gelerek na'ra 
atmıya başlamışlardı. 

F ato, dalgın dalgın ilerliyor, 
etrafındaki gürültüleri işitmekle 
beraber bunların neye delalet 
ettiğini bir türlü düşünemiyor, 
muhakeme edemiyordu. 

C Arlıaa .,.,. > 

SON POSTA 

Bozuk Yolda 
Giderken: 

~r ~~ 

== Spor Hareketleri :::::?' 

Bu Akşam Yapıla
cak Güreşler 

Tebligat: Bu akşam saat 9,5 ta 
Taksimde Maksim salonunda 
balyan ve Türk güreşçileri ser
best güreş müsabakaları halkı
mızın daha yakından takip ede
bilmeleri ıçın heyeti tertibiye 
Maksimi daha mUnasip görmüş 

ve ona göre tertibabnı ikmal 
etmiştir. Kapıdan fazla izdihama 
maruz kalınmaması için tam 20 de 
Maksim kapıları açılacaktır. Du
huliye 50 ve ringin etrafı birer 
liradır. Müsabakaya iştirak ede
cek Türk güreşçileri şunlardır: 

Küçük Nuri, Yaşar, lsmail, 
Hüseyin, Ahmet Mustafa, Ç. 
Mehmet. 

Bulgarlarm ikinci Maçı 
Evvelki gün Beşiktaşla yapbğı 

maçta O - 2 mağlup olan Bulgar 
Şipçonski takımı, bugün saat 
J 6 da Taksim stadyomunda Ga· 
latasara yla karşılaşacaktır. 

Bu maç ıçın Galatasaray 
takımında yeni futbol antrenörü 
de oynıyacaktır. 

Lik Maçları 
İstanbul futbol heyetinden: 
1 - 1933 - 1934 mevsimi lik 

maçlarına kat'i olarak başlana ... 
cağından kulüplerin buna göre 
hazırlanmaları. 

2 - 22 - 9·1933 cuma günil 
F enerbabçe stadında Anadolu 
takımı ile Beykoz takımı arasında 
terfi mUsaJ>akası yapılacaktır. 

Müsabakaya tam saat 16 da 
başlanacak ve bu maçı Kemal 
Halim Bey idare edecektir. 

Yeni Neşrigaf 

Annelerin kızlarına öjUtlert
A.nkara Halkevi neşriyatındaudır. Cinsi 
terbiyeye dair bir eserdir. .Fıati 20 
kuruştur. 

Yeni Tokal - 'Tokatta bu namda 
on beş giinde bir defa olmak üzere bir 
mecmua neş

0

rine başlanmıştır. Fiati 10 
kurul)tur. 

içki dUtm•nt gazete - lçki 
aleyhtarlarının naşiri efkan olan bu 
gazetenin Eylül otishası çıkmıştır. Fiati 
5 kuruştur. 

Foto 8Ureyya - Foto Süreyya 
salon mectıluasının 27 inci nüshası bir 
çok plaj, spor ve tıinema vekayi resim• 
lerile çıkmıştır. Fiati l:i kurufl tur. 

- TAKViM -
GGD PAZAR Hım 
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HiKAYE 
Bu ·Sütunda Her gün 

----------- Nakleden: Hatic• Hatip 

Barıştıktan Sonra 
Sermet hiddetle: 
- u Gözlerimin budala ba

kışlı olduğunu bir daha tekrar 
etmiye cesaret et te göreyim!,, 
diye haykırdı. 

Fatma aynı şiddetle cevap 
verdi: 

- " Evet tekrar ediyorum. 
budala bakışh aözlerin var! " 

Sermet elini kaldırdı. Fatma 
sofranın üstünden bir salkım üzum 
kaparak kocasının suratına fır
latb, Sermet, hiddetten titriyerek 
havlusile yüzünü silerken: 

- u Bu şey sana çok pahalı
ya mal olacak!,, 

Diye homurdandı. F atmanın 
Artık sabn kalmamışb. Bir fer
yat kopardı ve ~çücük pençe
lerile sofra örtüsüne sar.1ldı, üze
rindeki çanak çömlek müthiş gil· 
rültülerle yere yuvarlandı. Köşede 
uyuyan tazı sıçnyarak yerinden 
fırlamışb. Hizmetçiler kaçı~tılar, 
ve gülerek bu husustaki fikirle
rini birbirlerine kapı aralıklarında 
anlattılar. 

lf. 
Karı koca masadan kalkmış

lardı, yalnız zavallı misafirleri 
- Şükrü ile karısı Cavide - hara
be)e dönmüş olan masanın ba
başında hayret ve korkudan bü
yümUş gözlerle biribirlerine ba
kıyorlardı. Fatma kapıya doğru 
giderken: 

- "Hemen çantamı yapıp 

gidiyorum.,, 
Diye bağırdı. Şükrü titrek ve 

korkak bir sesle sordu: 
" Nereye gidiyorsunuz 

Fatma Hanım? " 
- " Başka bir yere!,, 
Genç kadının kapıyı ıiddetle 

vurarak yemek odasından çıkmış
tı. Cavide odada hiddetle gezi
nen ev sahibine kendi havlusunu 
uzatb: 

- Gözünüzün kenarında ll
züm çöpü kalmış! 

Diye mırıldandı. Fakat Sermet 
havluyu elile iterek kapıya doğru 
aaldırdı. 

- Arhk kafi! 
Diye bağınyordu. Karısının 

bir işaretile Şükrü dostunun önüne 
geçti. 

- "Çılgınlık ediyorsun, F at
ma henüz bir çocuk. Onu sen 
idare etmelisin!,, 

- "Arbk tahammülüm yok. 
Muhakkak boşanacağım!,, 

Misafirler dehşetle birbirlerine 
baktılar. 

- "Aman bu ne çirkin bir 
söz!,, 

- ., Hiç te çirkin değil. 
Bu tarzda bir izdivacın devamlı 
olmadığına elbette sizde kanisi
niz. Bitirmek lazım. Her sofrada 
yemek yerine suratıma bir şey 
yiyorum. Sonra da her hafta yeni 
bir ıofra takımı almak icap edi
yor. Artık kafi .. Hemen avuka
tıma telgraf çekeceğim.,, 

- "Camm biraz dllşiin de 
aonra böyle ıeylere kalkış!,, 

- "Çok düşilııdilm azizim. 
Zaten hayatımda tehlikede.,, 

- "Amma mllbalağa ediyor
aunl,, 

- Hiç değil, tasavvur et bir 
kere üzüm salkımı yerine kafa· 
ma ıUrahiyi fırlatsaydı ne olurdu? 
Ya ölürdüm, yahut ta yllzüm 
gözüm değişecekti!,, 

- "Canım çocukluğu bırak. 
Fatma ile birbirinizi seversiniz!,, 

Sermet acı acı güldü: 
- "Ay sen buna muhabbet 

mi diyorsun!,, 
Diye haykırdL Ve hiddetle 

odadan çıktı. Kapıyı o kadar 
tiddetle vurmuştu ki, duvara asılı 
duran iki kıymetli tabak düşüp 
parça parça oldu. .. 

Miaafirler laarabeye cllnmllf 

olan yemek odasında yalnız ka· 
lınca, Cavide içini çekerek ko
casına: 

- "Gördün mü? dedi. Ne 
oldıyse bize oldu. Şurada masraf
sızca tatilinden istifade edecektik. 

- "Canım işi izam ediyorsun. 
Sanki onlan biç tammıyorsual 

Bu onlann her günkll halleri. 
- Öyle amma dikkat etme

din mi? Sermet bugün ilk defa 
olarak boşanmağı mevzubahsetti. 

Şükrü kaşlarını çatb. 
- Haklısın! 
Diye mınldandı. 
Ne güzel bir odamız vardi. 

Deniz ayağımızın altında idi. 
- Evet avdete mecbur olur

sak pek yazık olacak. 
Bir müddet sükiit ettiler. 

Neş'eleri kaçmıştı. Nihayet ŞükrO 
kansma yaklaşb. Ve yavaı bir 
sesle: 

- Yavrum, dedi. Onlan ba
nştırmak için bütün gayreti
mızı sarfetmeliyiz. Bu bizim vazi
femizdir. 

- Ya barışmıyacak olurlarsal 
O zaman çantamızı toplar eY-

ceğizimize döneriz. Ne yapalıınl 
'f 

Şükrü ile kanu tam iki SfilO 
iki gece dargın kan kocayı br 
nştırmak ve bu suretle tebdilba· 
vadan istifade etmek için uğrar 
tılar. Hiç barışmıyacaklar gibi 
göründükleri bir anda birdenbire 
Fatma kocasının kollan arasına 
abldı ve her ıey unutuldu. 

Ertesi aabah, kahvalhlanJll 
yemek odasında yerlerken, Set"' 
met dostuna: 

- Azizim, dedi. Eğer siz ol-
masaydınız bizim halimiz ne olr 
caktı, aiz.e medyunu şükranız! 

Fatma: 
- Vallahi diyordu. Saadeti-

mizi siz kurtardımz! 
1 - Canım bunun da sözlİID 

olur. Biz dostluk vazifemizi yaptıko 
- Ve muvaffak oldunuz! A'ıi

zim gerek sana ve gerek karına 
ne kadar teşekkür etsek aıdır• 
Barıştığımız için okadar memnun fi 

neş'eliyiz ki üç ay sonra yapacağı_~ 
Avrupa seyahatine ıimdiden ç ... -
mıya karar verdik. Ben hemdi 
gidip p_asaport işlerini halledec:e
ğim. Zannediyorum ki iki gno• 
kadar yola çıkabileceğiz. 

1 
_ .. 

Ve zavallı dostlanmn ne 0-:--
girdiklerinin farkına bile vann' 
dan gülerek ilave etti: 

- Tabii kusura bakmall ..... 
Sizin tebdilhava o~acla. k~ 
bir daha seneye değil m~ 

latanbul A•llY• m•hk•"'-' 
birinci ticaret dalraelndenı İl~ 
bul Belediyesinin Abulmuhain ~~~ ... 
Bey ile kefil Teşvikiyede Kiğııo-:-
caddeainde 62 No. lu hanede ınukİ" 
Aziz B. aleyhine 929/533 dosya ~~ 
rasile tahribat bedeli olan 3677 ~~ 
kuruşun tahsili hakkında ikame o tgi
davadan dolayı mukaddema ikaıııe blİ
hının meçhuliyetine mebni ilanen :;..,.. 
ğat ifa kıhnmıt ve bu kerredeı dl 

ileyh Aziz Bey hakkında gıyaben:;::._ 
hakeme icrasına ve bilcümle :;ı, 
IUtın ifa kılındığından ve mü ~ 
hüküm derecesine geldiğinden~ atlat 
usul muhakemeleri kanununun b" telr 
maddesi mucibince karan ~ya ıJ,,kr 
Jıgine karar verilmiş ve eınrı 111

13 
sO • 

me 1·11·988 Çarşamba saat . ; biO 
talık kılınmış oldugundan muuıail y bıl
mezkfır gün ve saatte bizzat ve~ bef 
vekale mahkemeye gelmedigi. ~djtdı 
gün zarfında itiraz eyleme~ıgı t kaıııtO' 
gıyaben karar verileceği teblıg 1118 (7482) 
kaim olmak üzere ilan olunur.~ 
~~~~~~~---:--::-=:aaıeıol 

Zayi : Arabacılık eblıyeto b~" 
kaybettim. Yenisini alacağıuıdaD 
mü olmadığı ilin olunur.. arab'°' 

Balat iıkelesıad• -. --~ 
Mehmet otlu y;_..--
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Keyif Veren Zehirler •. 

Bunları Satanların Kuvvetine · 
Derece Yoktur ... 

( Battarafı 1 inci 1ayfada ) 
- Bahsettiğiniz yer ıehirde 

midir? 
- Hayır, lstinyede... Doklar· 

cLa otomobilden ineriz, geriye ka
lan yolu da yayan yürüriizl 

- Hay, hay! 
İhtiyaten bu sefer hususi bir 

araba ile gidiyorduk. Otomobi
limiz Taksim, sonra Şişliyi geçti. 

Maslak yolunda ilerliyorduk. 
Hava kapalıydı, serin bir rüzgir 
) ..ızleri iğneliyor, sicim gibi yağan 
dinmek bilmez bir yağmur cam· 
ları kırbaçlıyordu. 

Yol bitmiyor, ve ben sabre
demiyor, kabıma sığamıyordum. 

lstinye koyu, ılık bir güneşle 
beraber göründü. Talib gülmiye 
başlamıştı. 

Bir Macera 
Ufak bir köprü baıında oto

llıobilden indik. Karşı tarafta 
evler görünüyordu. Bir az uza· 
iımızda yeşil şeritli kasketile bir 
IÜmrfik memuru nöbet bekliyordu. 

Yengeç Mustafa: 
- ~u köşe başına her geli

timde daima ,"Afrika maymunu,, 
llun macerasını hatırlanm! dedi. 

- .. Afrika maymunu., mu? 
••Afrika maymunu,, Fransada 
iki defa mabküm olmuş, Sif-

~an isminde Polonyalı, meşhur 
ır kaçakçının lakabı imişi . 

Mustafanın ona dair anlatbğa 
Likiye, buraya geçirilmesi hoı 
IÖrWecek kadar enteresandır. 

Bir gtin, l.tanbulun bOytlk 
ilaçakçalarından birinin oğlu Sif
llıana gelmiş: 

- Elimde 32 kilo beyaz . 
lborfin esası var. Bunu sana ki
losu 225 liradan satanmJ demİJ. 

Bu teklif eğer bir yabancı
dan gelseymiş Sifmanın o işte 
~~ hile kokusu sezmemesine im
~ yokmuş. 

Fakat, muhatabının eski ve 
enıniyet edilmiye değer bir dostu
tıun oğlu olması Sifmanın şüp
lıelenmesine mani olmuş. 

Ve açıkgöz kaçakçı bu kıy
llıd etli fırsatı kaçırmamak istemiş, 

erhal kabul etmiş. 
Sifmanın, mallan Şişli tram

•ay deposu civarından otomobi
line alması kararlaşhnlınış. 

İşler yolunda gitmiş, .. Afrika 
~aymunu,. , paraları vermiş, ta
)'i.Q edilen mahalden mallannı 
otomobiline almış, lstinye yolunu 
batnı Uf. 

Karışık Bir 1,.. 
Maksadı, eroin esaslanm er
~ günü hareket edecek olan 
ır vapura yüldemekmiş. Sifman, 

itan hudutsuz bir İf başarmaktan 
lbenınun; otomobille ilerlerken 
~-- ' qdan gelen baza girültillerden 
~Phelenmiş, d6nmOı bakm111 ve 
w:._otomobil tarafından takip 
~ekte olduf1111u sörmiif. 

yvı6re: 

- Kovalanıyoruz, eğer kur
babn.ya muvaffak olabilinek çok, 
-...d 8 pek çok para alacaksın! e . 
la 1111f.. Fakat ıof örün bütün 
~etine rağmen, daha iyi ma-
)al..ı~~e ilerliyen polisler gittikçe 
~mıya baıla1D1şlar. 

...... N •ha yet kovaladıklanm kul'fUn 
· ·•eaıılln ı.., e dlişüren zabıta memur-
111 ateşe başlamışlar. Sifman 
... ~aa maksadiJe tabancasım 
~,,. 

..,: {at tam o sırada, ıslak 
ot l izerinde olanca hızile uçan 
ı.:hıobil kuvvetli bir viraji at
LL~llı•mıı, k6fede afaçlardan 
.._ebin~ 

• lıuaclaa ibaeclea kurtulu 

Sifman yakalanmış. Ve merkezde: 
- Evet, demiş, itiraf ediyorum. 

Otomobilde ele geçirdiğiniz 32 
kilo kaçak morfin esası bana 
aitti. onları bana satan da .... 

Komiser, Afrika maymununun 
aözftnü kesmiş: 

- Fazlasına lüzum yok, demiş, 
biz onu tanıyoruz. Yalnız size bil· 
mediğiniz birşeyi ben söyliyeyim: 
O, size kazık attı. Morfin esası 
sandığınız şey, adi undan başka 
birşey değildi. 

- Alaymı ediyorsunuz, onbeş 
senedir bu işin içinde yuvarlanıp 
duruyunım. Bende böyle kötü nu
maralan yutacak göz varmı? 

O sırada lafa karışan satıcı: 
- Evet, demiş, Sifmanın bak· 

kr var Ben onu aldatmadım. Ver· 
diğim halis morfin esasiydi. Onun 
yerine un koyanlar başk'alarıdır. 

Talılil neticesinde, hakikaten 
her paketin un dolu olduğu gö· 
rülmtiş. Kaçakçılar mahkemeye 
verilmişler. Fakat mesele çok 
uzamış. 

Ve ikiside kefalete rapten tah· 
liye edilmişler. Ve iki kaçakçı da, 
ilk serbest kaldıklan anda yegine 
kurtulU§ yolunu Türkiye hudut
larını •ıms.kta bulmuılar. 

Garip Bir Fabrika 
Mustafa susmuştu. Sordum: 
- Peki, polise ihbar eden 

kimdi? 
- Tabii, zabıtaya verdiği ifa

deye rağmen, morfin yerine un 
satmış olan sabcı... Şunu bilin ki 
bir kaçakçının en büyük düşmanı 
yine baık a bir kaçakçıdu. 

O sırada, diğerlerinden harap 
ve büyük bir bahçeyle ayrılmış 
bir evin önüne gelmiştik. 

Mustafa etrafına bakındı. U
zunca müddet dinledi, sonra vahşi 
bir kuş ötüşünü andıran garip 
bir ses çıkardı. 

Bu, cevapsız kaldı. Hiç kimse 
yok gibi idi. Yengeç tekrar ba
ğırdı, daha doğrusu bir daha öttü! 

Bu sefer, uzaktan, köpek hav
lamasını andıran bir ses muka
bele etti. 

Bunun Ozerine Mustafa kapıyı 
açtı, girdi, ben de takip ettim. 
Evin arka tarafına geçtik. Rehbe
rim, basık, tahta bir kapıya beş 
defa vurdu, bekledi. Az sonra 
kuvvetli bir zincir takırtısı du
yuldu ve kapı büyük bir ıhtiyatJa 
hafifçe aralandı. 

Yengecin verdiği bir başka 
paroladan sonra kapkaranlık bir 
yere girdik. Mustafa elimden 
tuttu, beni çekmeye başladı. 
YOrOyor, daha doğrusu dikçe bir 
merdivenden iniyorduk. Sert bir 
koku bunınlanmizı tıkamaya 
bqlllllllflı : 

- Afyon mu? 
- Evet çalıııyorlar galiba 1 
Afağıda bizi iki kifi bekli

yordu. Rehberim onların ellerini 
ııktıktan ıonra beni takdim etti. 

Onlarla birlikte girdiğim bir 
oda, hem laboratuvar, hem de 
kiler Yazifesi görüyordu. 

Ortada bir çukurdu sanmtrak 
bir mayi kaynıyor, ısathında ara 
sıra büyük büyük habbeler görü
nüyordu. Maskeleri indirilmit 
ameleler, bu garip halitaya ne
zaret ediyorlardı. Hepsinin an
lerinde de kauçuktan birer ön
itik vardı. 

Etrafama bakıyordum. Cam 
baloRlv. uit fltelerl, ........ 

• 
birkaç çanta gardojlm bntna 
qyayı tqkil ediyordu. 

Muataf a: 
- Görüyorsunuz ya, dedi, ne 

kadar basiti umubnıyan, beklen
miyen bir ziyarette (1) yapılacak 
yegane iş ocakları söndürmek ve 
afyonu yok etmektir. Çünkü, 
polis, afyonu bulursa altı aydan 
iki yıla, .yalnız aletleri yakalarsa 
altmış günden yanm seneye kadar 
hapis cezası vardır. 

Mustafa bilgisinden emin; 
ders veren bir hoca gurur ve' 
azametile mütemadiyen anl~tı
yordu. 

Düşünüyordum: Belki tam şu 
dakikada genç bir kadın, herhangi 
bir derdi, kederi, ısbrabı avutmak, 
unutmak için alıştığı bu zehire 
verecek para bulamamanın acısile 
bir köşede inim inim inliyor, 
kıvranıyordu. 

Yine ıu dakikada, gizli, bir se
fahethanede toplanmış san yüzlü 
insanlar zehirli tozlan burunlarına 
çekiyorlar, iğneleri vilcutlarına 
saphya saplıya kendilerinden 
ıeçiyorlardı. 

Ve işte yine ayni dakikada 
fU adamlar, bu müptelaları tatmin 
edebilmek için büyük bir dikkatle 
çalıpyorlardı. 

Anierit asetik, benzol, toluol 
laiç dikkatsizlik götürmiyen ıey· 
lerdi, bele polisin hiç ıakası 
yoktu! 

Fakat bütün bu tehlikeler, 
onlann işlerine daha fazla kıymet 
veriyordu. Hem bu keyif tezgah
larından manbk, muhakeme bek
lenemezdi ya?!. 

Ben dalmışbm, okadar ki, 
Mustafa "son . bir defa milimet
reden geçirdikten ıonra elde 
ettiği heroini bana dcığru 
uzatarak susmuş, sorulan mesele
leri halletmiş bir talebe gururile 
yli7iime bakıyordu. 

* lstanhula gelişimden üç hafta 
evvel zabıta bir fabrikayı sarmış
tı. Nöbetteki kaçakçının ilk ha
rekette haber vermesine rağmen 
memurlar atik davranmışlar, ve 
ellerinde tabancalarla içeri dala
rak hepsini iş başında yakalamış
lardı. Halbuki fabrikaya sermaye 
koyan adamı bulabilmek için tam 
iiç gün isticvap, tahkikat lizım
gelmişti. 

Am~lelerin başlannda, böyle 
sermayedarlar vardır. Onlar, mal
larını tüccarlara satarlar. 

Tüccarlar sermayedarlardan bir 
derece daha yüksektirler, wı ek• 
serisinin başka ifleri glç.leri var
dır, görünmezler, sade Wmlerl 
duyulur. 

Onlar, tehlikelere çok abl
mazlar, Ye zaten kenclilerind• 
fUpbe edilmiyen kimselerdir. Çtm
kn zengindirler, ç&nko yazıhane
leri, otomobilleri, aayfiyeJeri, yat· 
lan, hatta lüzumunda, ell~rini 
kana bulamaktan çeldlllllİyen bir 
çok adamlan vardır. 

Onlar azdırlar. Hem çok az
dırlar. Ve birbirlerini tanımayan 
insanlardan mOrekkep koskoca 
bir şebekeyi idare ederler. 

Hiç birisi bir tutam beroim 
görmüş değildir, fakat hepsi ke
selerini beroin yüz6nden doldu
rurlar. 

Eau itibarile bunlar ne fab-
rikatör, ne Hrmayeciar, ae de 
tticcarclırlar. Fakat ciheaa hlkim
dirler, Ye ailildm ,m. mWnlirf •• .., 
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Sayfa 11 --
1 lstanbul Belediyesi llinlan 1 

.San'atlar mektebi için alınacak 5000 kilo sade yağ, 200 kilo 
şehri~e, 200 ~o .irmik, 1000 kilo beyaz peynir, 800 kilo kqu 
p~ynır, ~00 ki!o kayısı, 4000 kilo patates, 5000 kilo soğan, 400 
kilo çeklJ'deksaz nznm, 1500 kilo makama, 1500 kilo sabun, 40000 
adet yumurta, 200 kilo uryani erik, 500 kilo mercimek, 5000 kilo 
şeker, 4000 kilo kuru fasulye, 800 kilo zeytun yağ, 1500 kilo ua, 
400 kilo salça 12000 kilo pirinç, 600 kilo zeytin, 700 kilo nuhut 

12.00 kilo tuz, 150 kilo incir, 50000 kilo ekmek, 12000 kilo koyun 
eh, 1500 kilo süt, 1500 kilo yoğurt, ve 16 kalem muhtelif yaş sebze 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname almal, 

ü~ere h~r. gün levazım müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya 
gırmek ıçın de 2077 liralık teminat makbuz veya banka mektuba 
ile teklif mektuplarını 21/9/933 perıembe günü saat on beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. "4542,, 

f stanbul Üniversitesi Mü
ba yaat Komisyonundan: 

Tıp ve Hukuk Fakültelerinin işgal eyledikleri Beyazıtta kain la
tanbu~ Üniversitesi l>inasma ve Veznecilerde kain Fen ve Edebiyat 
fakültelerine ait Zeynep Hamm Binası ile yeni yapılmakta olan 
teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve dişçi mekteplerine ve cağa
loğlunda bulunan kimyahane binasına ve müştemilib saire kalori
fer ve sobalannın 1933 senei maliyesi zarfında ihtiyaçlan olan her 
nevi maden kok ve mangal kömürlerile odun kapalı zarf uıulile 
milnakasaya konulmuştur. Fiatlar mut-edil görüldüğü takdirde bir
likte veyahut tefrik olunarak ayn ayn ihale edilecektir. Bunlann her 
biri için mevcut şartname ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca 
malumat almak istiyenlerin her gün öğleden aonra Miibayaat Ko
misyoııU kitabetine ve münakasaya iştirak için de "Yüzde yedi 
buçuk,, nisbetinde teminab muvakkatelerini bir glln evvel mulıuebe 
veznesine yabnldıktan aonra teminat makbuzlannı teklif mektup
lan derununda olarak ihaleye mnsadif olan 17 Eylül 1933 pazar 
günü aaat 15 te lstanbul Üniversitesi binasında mübayaat komisyo
nu riyasetine miiracaatlan ilin olunur. u4367,, 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İstanbul Satınalma Komisyonundan 

1 - Muhafaza Kıt'ab ihtiyacı için aaba alınacak .. 3388,. çift Fo
tinin Kapalı zarfla kırdırmıya k•ulmuştur 

2 - Kırclırma ıartlan kAğıd nın taaclldl suretleri Muhafaza Umum 
kumandanlığı lstanbul Sabnalma komisyonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma Gtlmrük muhafaza Umum kumandanlığı İstanbul 
Sabnalma kurulacak alım satım komisyonu tarafından yapı· 
lacakbr. 

4 - Kırdırma 23/9/933 tarihine rashyan Cumartesi günü saat 
14 te dir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün ve saa
tinden evvel komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler hangi ticarethane veya imalathane sa
hibi veya Fabrika vekili olduklarını isbat edecek vesikayı 
göstereceklerdir. 

7 - Her istekli biçilmit bedelin % 7 ,5 ğu olan .. 1168 " lira 80 
kuruşluk muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - Örneği Sabnalma komisyonundadır. istekliler orada gö
rebilirler. 

9 - Belli olan saatte tutulması adet olan zabıt kağıda doldurul
duktan aonra hiçbir teklif kabul edilmiyecektir. (4463) 

laıanllul J•lllncl icra memur
ıuıundanı 

Unkapanında Papuoğlu Muatafa94!
lebi mahallealııde Camii sokağında bıla 
numaralı hanede aakin iken elyevm 
ikametgihı qaeçhul Mariçe binti Kıgork 

hanıma: 
Fatma Feniye Ye -U. hanım ve 

beyler tanfmdu letanbul mabkemei 
uli dördiloctl hukuk daİıe8iDde aley
ım.r. Ytihlal ohman 11.e.m taıih •e 
2811844 numaralı bir kata ilim muci
biaoe hinei pyialı bir 4leiirmea ıecli-
ğiD Dlllf lti .. =inia .....ıarma kaydılllll 
icruma 4lair ola ilim dairemize t.e•cli 
edilmit ve tan•m ohmu 82/1412 d~
ya namarah icra emri berayı tebliğ 
ibmetıihınısa gönderilmiı iaede mez
k6r icra emrinin sabrına verilen meı-
ruhatta ruk6r ikimetgibı terkettiiiniz 
n yeni ikametgWıınızuı da meçhul ol-
duğu anlatıhmttır. Yukanda yazıh ha-
1Ua&tm bir ay içinde ifası icap etmek-
tedir. Bu müddet içinde tetkik merci
inden veya temyg ve yahut iaclei mah· 
keme yolile ait olduğu mahkemeden 
lcranm geri bırakılmasına dair bir karar 
getirmedıkçe cebri icra yapılacağı ve 
yine bu müddet içinde İcra ve 1f1as 
kanununun 74 iııcü maddesine tevfikan 
mal beyanmda bulunmanız ve bulun
mazsanız bapitıle tazyik olunacabıma 
ve hakikate muhalif beyanda bulundu
ğunuz t.kdirde bapiale cıeıalandınlacak
w mezk6r icra emrinin teblifı maka
....... ohak isere llb obmur.(7440) 

latanllul ikinci Tluret Mah
kemealn•n: Ahmet Hamdi B. ia
raf.mdan Vize kazuının Midya nahi
ye!iode Hamidiye karyellİDde mukim 
Asım oğlu Numan ve ojhı Numan 
oğlu Hıiıeyio efendiler aleyhine 5144 
lira ile 50 kUIUfUD taMili ha\'kında 
mahkemeye müracaaf edilmit -.e mtid· 
deialeyhlerden Numan oğlu Hüseyin 
efendiye nki tebligatta gösterilen 
adreete bulwınıadığı ve mahalli İka· 
meti meçhul bulunduğu davetiye va· 
rakuınm ı.ahnodaki me§rUbattan an
lqılmuile ilioeD tebligat İcrul b
raıgir olmuş Ye yevmi tahkikat ola· 
rak 17/10/933 ..ıı saat Hiçin gün ta
yia edilmit olduğundan yevmi mez· 
kilrcle binat hazır bulunmadığı ve ye 
T~l tavio etmediği belde tahkikatııı 
gayaben icra kılınacağı tebligat maka· 
mına kaim olmak üzere ke~fiyet ilir 
olunur. (7424) 

Emniyet 8andtlt MUdUrlO. 

IUnden: Cagtılo:.du Mollafenari 31 No 
kahveci İbrahim Bey 6 - 8 .933 tari

hinde Sandığımıza bıraktığı para için 

verilen 447211 numaralı bonoyu kaJ'" 
bettiğioi söylemiştir. Y eniai verilece
ğinden eakisinio hükmü olmıyacalı 

ilin olunur. 
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',Karaciğer- Mide - Barsak, Taş. Kum hastalıklarının kat'i tedavisi için KADIN BiRLiGi 
Himaye ve murakabesinde Şehzadebaşında 

KIZ TALEBE YURDU 
Oniversite ve yübek mekteplere <lcvam edecek hanımlara mahsus, kahvaltı 
iki yemeklo aylık ikamet 22 liradır. Tafsilat almak, kaydedilmek istiyenler 
Kadın Birliği idam heyetine veya Yurt müdiriyetine tahriren ve şifahen 

~müracaat edebilirle.r. ~ (7361) 

İstanbul Posta ve Telgraf ve 
Telefon Baş Müdüriyetinden 

Merkez Postahanesi binasmda Pazarlıkla yapılacak tamirata 
talip olanlann 19 Eyini 933 aaat on dörde kadar Bat Müdüriyete 
milracaatlan. '!4850,, 

ÜÇ AYDA BiÇKi ve DiKiŞ ...__,..., 
Gedikpafa Biçki ve Dikit deraaneai 

Müdirf'ıııi: ~Tanrif Vekfiletinden ve Paris biçki mektebinden diplomalı MADAM , 
NOEMI ASAOURY AN; GedikpRşa Bali paşa caddesi I~irci Kemalettin 

sokağı Vııhraın Asaduryan Ef. l<:czanesi fevkinde No. l 
On yedi senedenberi mü~sesem yüzlerce terzi ve mukafltar mezuolannın 
muvaflttkiyetJcrİ ve içtımai hayatta izhar ettıkleri mevki dolayJsile gurur 
hisseder. Eu son ve kolay Fransız. u<ıulü ile 3 ayda tuvalet, erkek ve knılın 
tayyör ve Leyııy takımlan tt-fernıatile mükemmel ö~retir ve devir sonunda 
maarıfçe mu:ıaddiLk şahadetname verir. Mezun olan bir çok htt.nırnlar kendi 
hesaplarına mektep nçmoğa muvaffak olmuşlardır. n~rsler 1 1\~şrinievvelrlc 
başlıyacaktır. Telebe kaydı Pazarte.si, Sah ve ()arşamhn giinlcri öğleden ,...Bll!!mll!!l'IDI-••---• sonra icra cdilmektedır. 74t5 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz Müskirat Fabrikaları için muhtelif eb'atlarda cem'an 

"1400,, adet Fiçı imaline mahsus suyuna biçilmiş Ak Meşe tahta
lerı pazarlıkla sabo alınacakbr. Taliplerin şartnameyi gördükten 
sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % 1,5 teminatlarını hamilen 
30/9/933 cumartesi günü saat 15 te Galatada Alım Satım Komis
yonuna müracaatları. 0 4924., 

Rahat Uyku 
Rahat Yatakta 

Uyunur 

Yerli Mallar 
Pazarında satılan 

Karyola ve Madeni Eşya 

F abrikaıı mamulatından 

Karyolalar 
Rahat 

Ucuz 
Sağlamdır 

Kemerll ve kesme, lake 
muhtelif renklttrde kargo· 

lalar; somgaları zincir vtt 
yahut çeliktir. 

Nişantaşında tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada~ 

Kız 
ve Feyziy_e ve 

Leyli 

Nehari 
Memleketimiıin en eski hususi lisesidir. ° Fe1zhe mekteplerl cemiyetinin,, idıuesi altında manevi bir şahsiyettir. 

Kaz uç müesaeseııi olmadığından ücr~t veaair hususlar hakkın fa talebesine her türlii kolaylığı gösterir. 

Mektep talebenin e1bhati ve terbiyeAİ ile ayn ayrı uğraı;abilmı>k için azami U50 le~li talebe kabul eder ve her 
aıuıfta otuz beften fazla mevcut bulundurmaz. 

Kayıt muamelesine devam edilmektedir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon: 44039 t (72'4) 

T~R.KiYE 

Z:IRAAT 
BANKASı 

TUZLA iÇMELEBI 
En son konforlu yeni otel - pansiyon • lokanta .. plAJ 

Hergün Köprüden saat 6.30, 7 35, 8.20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 

1 
Ilaydarpaşaya giden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 

vapurunun treni içme membalanna kadar gider gelirler. 

' (5668) 

İstanbul Posta T. T. Baş 
Müdürlüğünden: 

İstanbul telgraf Merkezi Muhabere salonuna pazarlıkla mu
ıamba döıettirilecektir. Talip olanlann 1819/933 tarihinde saat 
~4 de kadar Baş müdüriyete · milracaatlan. "4931" 

Teşviki Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik sergisi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmııbr. 

' 
Mezunlar ııtaj görmeden mektep ve atelye açarlar 

Telefon : 22994 

1 ~------D-e-v-le_t __ D_e-;,-iry __ o_l_la_r_ı __ ll_i_n_la_r_ı ____ .,..I 

1 - Bogazköprü - Kardeşgediği kısmının inşaat işletmesine 
açılması münasebetile muhterem halka bir sühulet olmak üzere 
20 Eylül 933 tarihinden itibarenKayseri - Ulukışla arasında muvakkat 
mahiyyette bir muhtelit katar işletilecektir. 

2 • - Pazar, Çarşamba ve Cuma günleri Kayseriden saat 7,25 
te kalkan katar Ulukışlaya ayni günde saat 16,36 varacak ve Hay• 
darpaşadan Adana ve Mersine giden posta katarile buluşacakbr. 

Cumartesi, Sah, Perşembe günleri Mersin· Adana'dan Haydar-
paşaya gidan posta katarının Ulukışlaya muvasalabndan sonra Ulu· 
kışladan saat 13,10 da kalkan katar Kayseriye saat 21,45 te vara• 
caktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve Anka
radan aym yolla Adana ve Mersine gidecek yolcular şimdiJik Kay
seride bir gece kalacaklardar. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adana ve Mer
sine gidecek yolcular Kayseride aktarma ederek aynı gi1n yollarına 
devam edeceklerdir. 

Ankara ve Samsundan gidiş günleri Cumartesi, Sab, Perşembe; 
Ankara ve Samsuna gelit gtinleri Pazar, Çarşamba ve Cuma; 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmesi rica 
olunur. ( 4918) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla 154 adet kapı levhası imal ettirilecektir. Taliplerin 

şartname ve numuneyi gördfikten sonra pazarlığa (iftirik etmek 
üzere % 7,5 teminatlanm hamilen 25/9/933 pazartesi glintı ıaat 
14 de Galata'da Abm, Sabm komisyonuna müracaatlan. "4923" 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENT ALARI: 

Karaköy - Köprübaoı Tel. 42862 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

Karadeniz Aralık postası 
DUMLUPINAR vapuru 19 Ey
lül Pazar 18 de Galata rıhhmın· 
dan kalkacak Zonguldak, ine
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye Dönllşte bun· 
lara ilaveten Sürmene'ye uğra· 
yacakbr. "4966,, 

lzmır slr'at postası 
EGE vapuru 19 Eylül Salı 11 de 
Galata nhbmından İzmir, Pire, 
İskenderiye'ye kalkacaktır. (4~7) ' , , ' 1 Bahçe-Birahane 

NOVOTNİ 
Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira Z O Kuruş 
En iyi yemekler 
Her nevi rakı mezelerle 

Her akşam i'Auzik 

~---· ee,lktaf ·----... 

OiKiŞ YURDU 
Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Şapkacılık, yapma çiçek ve boya 
ile tezyinat deraleri de vardır. Kayıt 
başladı. Gayri müslimler de alınır. 

EL iŞi SERGiSi 
ay nihayetine kadar açıktır. Duhu· 
liye 9erbestir. Akatetler 64 

._ _______ • (7211) 

Limanımıza gelmesi beklenen Yapurlat 

A VENTlNO vapuru 19 Eylül Salı 
( Odesa, Kösteı:ıce, V arna ve Burgaz) 
dan. 

CEL10 vapuru 20 Eylül Çarşamba 
(Cenova, N apoli ve Pire ) den 

~IERANO vapuru 20 Eylül Çarş~ 
ba ( İtalya ve Yunaniııtan) dan 

Limanımızdan a-idecek Yapurlar 

A VENTİNO vapuru 20 Eylül Çar
şamba (Pire, Patras, Napoli liareily• 
ve Cenova) ya 

.MEHASO vapuru 20 Eylül Ça.rşaın· 
ba ( Burgaz, Yama, Köstence, Suliııa. 
Kalas ve lbraile) ye 

' CELIO vapuru 20 Eylül Çarşaı:nb• 
{Burgaz, Vama, Köstence. Suliııa. 

Kalas ve lbraile) ye 
Şimali, Cenubi vo merkezi Amerik~ 

ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksa)'J 
şark için doğru bilet verir." 1TALYA,, 
vapur kumpanyasının lüks vapuril• 
muhtelit servis. 

Hn nevi tnfsiliit için Galatada Met") 
kez Rıhtım hanında ( Lloyd TriestinO 
baş acentesine. Telefon: 44870 yahu* 
Galatasaray'da sabık Selinik bonınst" 
şesi binasındaki yaııhanelerine. Tele• 
fon: 42490 

PETROL NiZA,.. 
Saçlan kuvvetle~
dirir. Dökülınesı
ni keser. Kepelc-

1 · .. ld .. ru""r Bati en o u · .. d• 
temi:der. G~n 

11 bir defa fribiY0 

yapınız. ~ 
--===~=--===-=-=~ 

Son Posta Matba•81 

Sabibiı Ali Ekrem 

Nefriyat MGdarA: HaUI uta 


