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Misafirlerimiz Dün Avdet Ettiler 
Yunan Başvekili Y ann Atinada 

MiJli Merasim için Pro
gram Hazırlandı 

- ---

1 

Yunanlstanın tekmil siyasi fırkalar relslerl 
iL Çaldarisi tifahen de tebrik edecekler •• 

En Büyük Sevinç Muhacirlerde 
Yunan Bpvekili M. Çaldaria \ Kafile epice kalabalıkta, filha-

ile arkadqlan J>l'Oll'UDA tebaan ldka miaafirlerimizd• batka Hari-
y alovaya pdecelderdi. Bu mak- ciJ9 .ekileti Umumi k.AtiW Nu-
1atla kmıdilerine Reimidbnhur Hz. ma Rıfat, Protokol aaua lllcl• 
tarafuıclan Ertujrul yab da tah- lll1lnİlli Mllnir lbrabim, Haricip 
lia edilmifti. ICalemimalwua mi ... Reflı Amir. 

Miaafirlerimiz ,ezel bir ,a.. Vali maaYİllİ Ali Raa Be,terle 
ıeçireceklerdi, fakat maaleaef Ytmaa 1efarethanetl Ye muhtelit 
talilı mOaade etmedi, Y alovaya mllbadele komiayonu ..klnil• 
kadar ptilderi halde Yalovayı latanbula ıelea Yaau pzeteci. 
slremediler. Çllnldl çok lmnetli leri 1eyalıate iftirak ecliy..ıarclı. 
w locb yardı, dalp uhili mi- Ertujnd -t 9,45 te demir 
temadiyen dlTiyordu, bu Ya· alarak &maad•• aynlda, uat 
Iİyette de vapunm ... ~eleye 11,10 da Yalovaya Yardı. Fakat 
yanqmua mnmktin degıldı. da k .dd tH b" 1-..1--

Biru ta&illt verelim: 0 sıra ço f1 e ır UUU9 

Miulirlerimiz sabahleyin 8_,S ta bqladıj'ınd.a~ cl6alfte rahaw 
Perapalutan çıktılar, otomobil ile olmam~k. ıçıa karaya ~ 
Topue nhbmma indiler, oradan •azıeçildı ve tehre avdet edileli. 
ela mot6r ile yata gittiler. ( DeYamı 8 iaci •Jfacla» 

Din, memleketin irfan baya· 
tile ujrqan bazı makamlarda bi
tim mekteplerimizi çok yaloadaa 
allkadar edecek 1enl bir cereyaa 
•yudıima ifttik. Bu cereyanı Od 
IAbrla lıaltaa etmek icap edene: 

- Lilelenle bakalorya imti
laanlanma bklmlarak çok ..ki 
aamanlarcla olduju pbi sadece 
...., imtilaanlan ile iktifa edilm.ı 
........... b.tlaDIDlfbr, diye
liliiiz. Ba ~ cloira maclar, cle-
illmiclr ••k• edecek deiiliz, 
fakat ....... edealeria ileriJ• 
llrdllderi noktai nazar fUClur: 

- Baglnldl vaziyette talebeler 
.. kimci " on birinci mmfta 
ltabı..,a lmtillua vermektedirler. 
Bir clentea dlnea talebeler İle 
1edi defa imtihana pmek mre
tile bab.loryalanm ta•ımlamalc
~· Fakat yedi deaf imtiha• 
IU'eD talebeler ( 3,5 ) 1eaelerlnl 
bJbetmektedirler. 

illa llafeia 
aıaıı•ı• 
llAtu-ab 

Yukardakl batlık, Suat Dervlt Hanımın ..ar•rdakl 
harem Harabnın lçyUzUnU gösteren romanını tefrika 
eden Alman gazete•lnln bu roman• korclulu beflıkı
br. Bu rom•n, Alman ıuete ve mec:m ..... nndla tef· 
rlka edllen ilk TUrk rolll8nldır. BllA......, 0.nhn•rka 
81rbl•n, lavlçr., Ro=•• Hollanda ve M•c .. 
rleten ıezetelerl 18r an terca... edllmlftlr. 
TUrkç• •elı d• ilk d• olarak "Son Poat.,. d• 
..__ ................ " lemi eltlnd• ...... ,. 

Begu aelair /otofNI ...... -.. 
iil• .. ,..., 

çUleri bir arqbrma neticeaincle 
İfİD farkına varddar. Ve ihti,.r 
tilki yeni hileler aramıya koyulcla-

Haldondald rinyetlerin laep
IİDe inanmak lizımgeline, -
climai a :lan buna benzer clalaa Jls 
lerce hilenin doğdujana lunmalı 
icap eder. 

Devama hana .... 
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Esedullah Ef. Bolundu Mu? 
umkapıda Kaybolan lra hnın 

,_,___. Tuzla Sahi leriiıde ... 

İZ il r 

_ .. , ............... 
............ bJll• ..... 
.... ı ı rasp =. J ı •• 
c' '••• ılrrlr-. .. p.i 
•1111111111 h t. -.i imi'1 ... itiltarm iç ., .... 
1ıılk6mete nllracaat ellerek ça-
hfma .... Meei e'acak'erda-. 
lstanbalda alibdar komisertip 
ı' a&,e b._ .._..t edenle
rin adedi J1111 geçmif, fakat 
ba ..... bazı mOeueaelerin he-
.. •A ut etm: e dilderl • 
sal :l•tb"· K• , w ta,ı. et
tii. milddet bu akşam bit-••hi •r. Mlracaat etmiyenler 
••• da _. •*'•memne 
adbaeaat edilecektir. Bugün be
) ı sere wlerila muameleleri 
birkaç si• ~incle ikmal edile
c:etdlr. 

Cesedin Hüviyeti 
- Kat'iyetle Anlaşıldı 
Pattmrte .- O....üliceze 

marmcla .. ıakar içinde bulu
UD caedin hhİyetİ anlqılmıf• 
br. SlrmeDGI baMrçı Salila . oj'ıu 
Ahmet Atadır. T alımin edilCli
jbae fire -tS yqmda ~ w nt 
fakir dOpıOı DarUllcesete lldi
acaat isia o tarafa kadar ıit
DÜft mOeaeseye derhal •lmma
... çqnrda yatmak mtcbmiye- ~ 
tiac1e kalllllf, hasta eldutu için 
de arada 6lmlfllr. 

• ..-•+ EfeoA •'41a111ta? Y• •eM ldlllll? 

·-···· F.wluUab Efeıdnin 8zerincleW ef)'• Be ••Aı• Alrıile kim getirip ~Bitin banlar 

Wr moadettenberi bu hA&enin ayclınJabl
•nwr çaa.lıyardu. 

-.,. cllin Tudadab latan1'al -.ıa..a Mr 
?,j Mt Japılmı o 
~ abile bir ceset çıkanlllllfhr. zeria.. 

tle " bereler o ı ;i•. Y .... ln .,wm Wr 
_.. •• bmmemektedir. Takibat we tahkikat J•PI-

Ki: 



18 Eylul -
Hergün 

Balkanlar 
Sulh Merkezi 
Gençler Jş Başında ·-----------·-

Zaman ile htikümler ve kıy· 
metler değişiyor. Hele siyasi 

1 

Balkanlar hayatta bu hil· 
. küm okadar doğ· 

Sulh Merkezı rudur ki, siyaset· 
te ezeli düşman ve ezeli dost 
olamaz. 

Cihan harbinden evvel en 
büyük ve en korkunç düşmanı· 
mız Ruslardı. Bugün en büylik 
dostumuz Sovyet Rusyadır. 

Daha düne kadar Yunanistan 
ezeli düşmanımız sayılırdı. · Mek· 
tep kitaplarımızda bile Yunan 
düşmanlığı telkin edilirdi. Bu· 
gün Yunanistan en dost komşu· 
larımızdan biri oldu. 

Balkanlar ötedenberi Avrupa· 
nın barıt fıçısı sayılır ve daima 
buradan korkulurdu. ÇUnkU bu· 
ruda birçok mütezat menfaatler 
çarpışırdı. Bu çarpışma her vakit 
bir kıvılcım yapabilir ve bütlin 
cihanı ateşe verebilir farz· 
olunurdu. Netekim cihan harbi 
de Balkanlarda çıkan bir kıvıl
cımdan çıkmıştı. 

Bugün Balkanların sulh mer
kezi olmıya başladığım görüyoruz. 
Avrupalıların harp tehlikesini or
tadan kaldırmak için birbiri ar
dınca konferanslar, taplanmalar 
yaptıkları, ve hiç birşey yapmadan 
dağıldıkları şu sırada, Balkanlarda 
sulhu takviye eden misaklar 
imzalanıyor. 

Dün ilk misak Ankarada imza 
edildi, yann sofyada belki ikinci 
bir misak imzalanacaktır ·Cumbu· 
riyet bayramı münasebetile Anka· 
rada üçüncü bir misakın imza 
edilmesi muhtemeldir. 

BUtiin bu misakları imza eden
ler Balkan devletleridir ve bu au· 
retle dünyanın barıt fıçısı farzedi
len Balkanlar, hakikatte, dünyanın 
en ziyade sulha kavuıan aabaıı 
olmuştur. 

"'" ihtilal ve inkılap yapan bütnn 
G 

1 
1 memleketler işba· 

B
enç er I şma gençleri ge· 
aşında tirdiler. 

ihtilal ve inkılap hamle ister. 
Bu hamleyi, masalanna bağlı ya
şıyan eski nesil idare memurlan 
yapamazlar. 

İnkılap idaresi, tedricen idare 
makinesini gençlere devretmek 
ihtiyacındadır. 

İstanbul maliye teşkilatı yeni· 
den tensik edilirken, eski memur
lardan ziyade gençlere ehem· 
miyet verildi. Bu suretle İs
tanbul maliyesi gençleşti. Ma· 
liye ile işi olanlar bu ani 
değişmenin faydalı tesirlerini der· 
hal görmiye başlamışlardu. Evvel· 
ce evrak içinde boğulmuş memur· 
larla iş gören halk, şimdi karşı· 
larmda genç, nazik, işlerine can· 
dan alaka gösteren memurlarla 
karşılaşınca tebeddülü derhal his· 
sediyor ve takdir ediyorlar. 

İdare makinesinde gençlik inkı
lap hamlelerini artbrmıya yardım 
eder. 

Gireson'da ·-

~ON fOSiA 
_:ı::::::_ 

; · 

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

Resimli Makale a Kadınlar Hakkında Vecizeler a 

kadın için güzellik, cehaleti 
örten, budalalığı mazl!r gösteren, 
fakirliğe yaldız çeken sihirli bir 
mazhariyettir. 

Kadınlar akıl, fikir, mantık ve 
malümat denilen şeylerin bir kanta
rına mukabil, mevcut veya k~ndile
rince muhayyel güzelliklerinden bir 
dirhemini feda etmezler. 

Kadınlar için otuzuncu yaş, bir 

uçurum üzerine kurulmuş bir köprü 

gibidir: en kabadayıları bile oradan 

geçmek için senelerce düşünürler. 

·SoN TELGRAF iIABE1lLERİ 

25 Bin Lira Kimde? 
lzmir' de Almanya' dan Gelen Bir 
Tütün Komsiyoncusu Tevkif Edildi 

İzmir, (Hususi) - Şehrimizde, ticaret aleminde 
genif dedikodu uyandıran bir hadise oldu. Tanın
mış tütün tüccarlarından Mahmut Beyin 706 balye 

yirmi beş bin küsur lira tutan bu parayı Yasef 
Levi Efendiye vermemiştir. 

İddia edildiğine göre arada bir müvazaa vardır. 
yani 25000 liralık tütünü dolandırıldı. 

Bu dolandırıcılık hadisesine, iki Musevi tüccarın 
iımi karışıyor. Bunlardan biri Y asef Levi, diğeri 
Moiz Levi Beylerdir. Bu zevat piyasada az çok 

Filhakika Y asef Levi Efendi bu arada iflas etmi~, 
fakat bu 25000 lirayı amcasından aldığını Ye bu 
para ile birlikte iflas ettiğini iddia etmiştir. 

tamnmışbrlar da ... 
Tütün tüccarlarından Mahmut Bey, İzmirde iş 

gören Yasef levi Beye 706 balye tütününü sabi· 
mak üzere vermiı, Yasef Levi Efendi bunJan 
Almanyadaki ajanı ve amcası Moiz Levi Efendiye 
göndermiştir. Moiz Levi Efendi bu tütünleri satmış 

Bundan bir müddet evvel Almanyada ikamet 
eden Moiz Levi Efendi lzmire gelmiş, bu esnada 
tahkikat icra edilmiı ve Moiz Levi Efendi tekrar 
Almanyaya firar ederken zabıtaca yakalanmıştır. 

r 

f apılan tahkikat neticesinde paranın Moiz Levi 
Efendide bulunduğu ve müflis Yasef Levi Efendiye 
verilmediği anlaşılmış ; Moiz Levi Efendinin mev· 
kufen muhakemesi münasip görülmüştür. 

Müşir Paşa Bandırma Dün 
Kaı Kazasına Gittiler Bayram Yaptı 
Kaş 18 (Hususi) - Büyük 

Erkanı Harbiye reisi Müşir Fevzi Bandırma, 17 (Hususi) - Bu-
Paşa ile Fahrettin, Cemil Cahit gün bandırmanın yabancl işgalin-
ve Fuat Pa,alar Zafer torpi- den kurtulduğunun yıl dönümü 
tomuzla buraya geldiler. idi. Bu münasebetle fevkalade 
Hararetle karşılandılar. Şerefle· merasim yapıldı. Aziz Bandırma-
rine ziyafetler verildi. Paşalar, lıları candan kutlularız. 
kudumlarını coşkun tezahüratta Muzaffer 

bulunarak alkışlıyan halka teşek- Afet Hanım 
kilr ederek akşam döndiiler. 

SeJanik Belediyesi Atina' da 
G • H Atina, 17 ·( A. A.) - Afet 

azı azretlerine Doğduk- Hanım Selanikten Atinaya gel· 
lan Evi Hediye Ediyor miş, Türkiye maslahatgüzarı ve 

Atina, 17 (Hususi) - Selinik- Türk Elçiliği yüksek memurları 
ten buraya gelen haberlere göre ile hariciye nezaretinin mlimessil-
Selanik Belediyesi Ankara müki· leri tarafından karşılanmıştır. 
lemelerinin vardığı mes'ut netice- Afet Hanım Atinada bir hafta 

ler münasbetile Türk milletine bir kalacaktır. 

Başvekil Paşa 
Yarın Akşam Sofvaya 

Hareket Ediyorlar 
Ankara, 18 (Hususi) - Baş

vekil İsmet Paşanın riyasetindeki 
heyet bu akşam posta trenile 
fstanbula hareket edecektir. He· 
yet yaran lstanbuldan hareket 
edecek ve çarşamba günü Sofya· 
da bulunacaktır. 

Bulgar gazetelerinin verdikleri 
haberlere göze İsmet Paşa, M. 
Çaldarise, Yunanistanla Bulgaris
tan arasında zuhur eden ihtilaf
ların halli için tavassutta buluna· 
cağını vadetmiştir. 

Y unanistanla Bulgaristan ara
sında da bir misak imzalanması 
ıçın, M. Çaldaris Cenevre' de 
Bulgar Başvekili Gospodin Muşa· 
nofla müzakerelerde bulunacaktır. 

Bursa da 
dostluk eseri göıtermek için Gazi Mali g e Vekili 
Hazretlerinin Selanikte oturduğu I Soyguncuların Muhake-
evi satın almıya ve iki millet ara· ıyJİ/eşli 
sındaki dostluk ve anlaşmanın bir mesine Baılanıyor 
nişanesi olmak üzere Gazi Hazret· Ankara, 18 (Hususi) - Te- Bursa 18 ( Hususi) - Bursa 

fındıklar Ciddi Bir lerine hediye etmiye karar ver· davide bulunan Maliye Vekili soygunculuğu tahkikatı bitmiş, 
miştir. Abdühalik Beyin tamamen iadei 

Tehll.ke Geçı·rı"yorlar dava açılmıştır. Muhakemelerı· Komünistlik Muhakemesi afiyet ettiği haber almmışbr. 
Gl.resun 18 (Husus4ı) K k Agıv r Cezada görülecekti"r. ' - ır Abdülhalik Bey, Viyanadan 

·· d'" d d v 1 Mevkuf bulunan Şair Nazım 8 k" · l 
:un ur cvam e en yagmur ar· Hikmet B. Bursaya gönderilmiştir. telefonla ailesile görüşmüştür. ışı o an soygunculardan 

an fındıklarımız ve bütün top· Diğer komünistlik maznunlarmın da Ameliyat olan gözü henüz kapa- şimdiye kadar 5 i tutulmuştur. 
rak mahsulatımız zarar görmüş· muhakeme edilmek üzere Bursa· hdır. Birkaç güne kadar bezler Diğer 3 ü hali firardadır. Yaka-
tür.Havaların kapalı ve mütema· ya gönderilmeleri muhtemeldir. açılacaktır. lanmaları için çalışılmaktadır. 
diyen yağışlı gitmesinden kısmen ~=======:;:::::::::;:;:::=:;:::=::=:=:::=::=:=;::.;:::~~==:.::::==:=::::::;~:::;====~~~~~ 
harmanlarını kaldıramıyan ve r 
bazı mmtakalardaki bahçelerde 1 
fındıklarını toplıyamıyan köylüle· 
rimiz ve harici taahhütleri itiba-
rile tüccarlarımız müşkülat için· 

dedirler.Kulan fındıklarımız için bü
yük bir tehlike teşkil eden bu 
yağmurlar bir müddet daha de
vam ederse bir felaketle netice
lenmesinden korkulmakta ve bü-

iSTER iNAN iSTER iNANMA! 
İstanbula Avrupadan otomobil ile bir misafir geldi, 

fakat yollan o kadar bozuk buldu ki ayni şekilde dön. 

edecekti, gitti, fakat lodos kuvvetli olduğu için karaya 
çıkamadı, geri geldi. 

miye cesaret edemedi. Otomobilini vapura yüklemeyi Bunları düşünürken, önümüzde vilayelimiz için ya-
dah.a ihtiyatkarane bir hareket buldu. pılacak pek zaruri şeyler lrnlmadığma biz inanmıyoruz, 
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Sayfa 3 

ıs ası 

Münderecatımızın çoklu
. eundan dercedilememiş
tir. 

Güreşte l'ine 
Galibiz 

ltalyan güreş takımile dün 
gece de Maksim salonunda ser· 
best güreş usulile çarpıştık. Dün 
geceki galibiyetimiz cuma gün· 
künden daha parlak oldu. 

Saat dokuz buçukta Türk ve 
İtalyan güreş takımları alkışlar 
içinde mindere ~ ıktılar. 

Birinci güreş Nuri ile Trepi· 
çoni arasında başladı. Nuri on bir 
dakika dayandıktan sonra mağ
lup oldu. 

İkinci müsabaka: Y a'ia:la Ri· 
çiyola arasında oldu. italyan 
güreşci Y aşann yaptığı kadar 
hamle yapamadığı için mağlup 
ilan edildi. 

Fakat Bu karara İtalyan ha· 
kem itiraz etti. Dakikalarca de· 
vam eden münakaşalardan sonra 
itirazların beynelmilel federasyona 
bildirilmesine karar verilerek 
üçüncü güreşe başlandı. 

Üçüncü güreş, İsmail ile Koag· 
liva arasında idi. İsmail hasmını 
daha birinci hamlesinde yere attı 
ve yendi. Fakat buna italyanlar 
itiraz ettiklerinden İsmail bir 
daha güreşmiye mecbur oldu. 

Bu ikinci kapışmada da raki· 
bini pes ettirerek kazandı. 

Dördüncü güreş: Ankaralı 
Hüseyinle Fidel arasındaki bu 
müsabakayı Hüseyin rakibini ada
makıllı ezdikten sanra sayı hesa· 
bile kazandı. 

Beşinci güreş: Ahmetle Kala· 
gati arasındaki bu güreşte Ah· 
met puvan hesabile mağlup oldu. 

Altıncı güreş: Mustafa ile 
Goudido arasmdaki bu güreşte 
Mustafa birinci devrede hasmını 
iyice tecrübe ettikten sonra ikinci 
devrede taktığı bir boyunla sırtını 
yere getirdi. 

Yedinci güreş: Çoban Meh
metle Ripola yaptı. Çoban Meh· 
met üç dakika 38 saniyede has· 
mının sırtını yere getirerek yine 
işlaalkr arasında minderden indi. 

Galatasaray 3 
Bulgarlar 2 

Dün Taksim stadyomunda 
yapılan Galatasaray - Şipneski 
maçı kalabalık olmadı. 

Birinci devre başlar başlamaz, 
Galatasaraylılar İngiliz antrenör· 
!erinin sola verdiği uzun bir pas· 
la hücuma geçtiler. 

Bu hucumla Bulgar nısıf sa· 
hasma girmiş buluuan Galatasa· 
ray muhacimleri kendilerinden 
acemi olan Bulgar rekipleri önün· 
de yirmi dakika kadar gol çıka· 
ramadılar. 

Yirminci dakikada Bulgar 
kalesi önündeki bir hücumda 
rakip müdafilerden biri Galata· 
sarayın antrenörü Pöti Fut'a bir 
tekme vurduğu için penalb cezası 
verildi. Bu penaltıyı Burhan çekti 
ve birinci golü yaptı. 

İkinci devre yine Gaf atasa• 
raylıların hakimiyeti ile başladı. 
Neticede Bulgarlar 2 gol, Gala· 
tasarayhlar üç gol yaparak oyunı 
nihayet verdiler. ----

On beş Okka Esrar Bulundu 
Galata'da Necati Bey cad

desinde Kamer kıraathanesi müs· 
teciri Nihat Efendinin esrar ka· 
çakçılığı yaptığı haber alınarak 

· kıraathanede taharriyat yapılmış 
fakat bir şey bulunmadığı için, 
Nihat Efendinin Kasımpaşadaki 
evi araştırılmıştır. 

Evin bodrum katında 15 okka 
250 gram esrar bulunarak müsa· 
dere edilmiş, Nihat Efendi d, tün Gireson halkı güneşli hava 

bekle mcktedir. ~-------------·-----------------·----------------------------_J yakalanmıştır. 
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Ziraat Bilgisi (*) ı 

SON · 20:STA ·' ;. 

EKET HABE 
• 

LERI 

Ziraat Bankası 
Pamuk Almayı 

Köyüden 
Düş··n .. yor 

Adana, (Hu
susi) - Şehri
miz Ziraat Ban
kası buğday alı
mına devam et
mektedir. Sa-
bahlan saat üç
te, dörtte pazar 

mahsulümüz bu 
senede yüz gül
dih·ecek şekilde 
olmadı. Tarsus 
ovasında pamuk 

mahsulü çiçek dök
me mevsiminde 
havanın müsaayerine giden ban-

ka memurları desizliği yüzünden 
doğrudan doğru- hemen yüzde dok· 
ya köylüdan mal san nisbetinde ha-
al makta dırlar. sara uğramış, fi-
Çok vakit ·mın- danlar bir kanş 
taka müdürü boyunda iken yağ· 
Fazlı Bey de bu mursuzluktan kav· 
saatlerde pazar rulmuştur. Yüregir 
yerine giderek yovasının, Misis ve 
mübayaa işine Ceyhan tarafla· 
nezaret etmek- Adanıııda pamak latih$a/i t1d Seghan kenarından &ir manzara nnda da mahsulü 

tedir.Bankamn bugüne kadar sabn Bankanın devam eden bu kıy- bu şekildedir. Müstesna olarak 
aJdığı buğday miktarı üç milyon metli yardımı köylüyü çok mem... yağmur düşen bazı tarlalar nor-
oklı:ayı geçmiştir. Bugünkü piya· nun etmiş ve sevindirmiştir. mal mahsul vermiştir. Bununla 
sada buğdayın okkası beş ile beş Müdür Fazlı Bey pamuk ve aJbncı senedir ki Adana çiftçisi 
beş buçuk kuruş arasındadır. koza için de bankanın buğday kuraklık veya mevsimsiı yağışlar 

Bazı muhtekirler buğdaylarını tarzında piyasaya çıkarak köylü- yiizilnden masrafını kurtaracak 
köylü malı imiş gibi göstererek den mal almasına müsaade edil- derecede olsun mahsul alamıyor. 
bankaya satmak istemişlerse de mesi için umumi merku nezdin- iane ve ekspres pamuklannm 
bu hileyi banka derhal sezmiş de teşebbüsatta bulunmuştur. Bu- hasadı devam etmektedir. Piya· 
ve önline geçecek tedbir almıştır. na muvafık cevap alınacağı çok sada biraz oynaklık görünüyorsa 
Bu işe teşebbOs edenlerden bazı· ümit edilmektedir. da fiatlerde henüz hoşa gidecek 
lan hakkında da kanuni muame- * bir tereffu husule gelmemiştir. 
Jeye tevessnJ edilmiştir. Kurakhk dolayısile pamuk SaJnhattin 

Hayrabolu'da Bir Sinema Yapılacak 

~,.. 11 

Dünga Hddiseleri 

Almanlar Yeni 
Bir Zehirli 
Gaz Buldular 

Son zamanda hemen bütün 
f ransızLar Avrupa gazetele-

Ne ri Oppav Alman 
. kimya fabrikala-

Dıgor/ar? nnan keşfettiği 
yeni bir zehirli gazden bahsedi· 
yorlar. Bu neşriyata göre yeni 
zehirli gazın karşıs.nda hiç bir 
müdafaa vasıtası gösteremiyecek
tir. Ve mesela maske, felnn be.ş 
para etmiyecektir. 

Fransızlar bu haberden son 
derece telaşa düşmüşlerdir.. Yeni 
gazın ne olabileceğini ve böyJ· 
müthiş bir zehirin hakikaten ya
pılıp yapılamıyacağım t etkik eden 
Fransız mütebassısln~ndan l::ay-

makam Karvil •• Frans militer " 
isimli askeri gazetede şu müta
laayı ileri sürüyor: 

"Bu haber doğnı olamaz. Olsa 
olsa, bundan bir asır evvel, bir 
gazetede deniz ejderinin bulun
duğuna dair neşredilen haberler~ 
benzeyişi olabilir. Bu nevi balon
lan zamanla uçurmak adet o1-
muştur. Yoksa mania tammıyan 
zehir ve gaz tabiatta mevcut 
değildir Bu münasebetle habra 
gelen şudur ki bir mnddetten 
beri muntazam surette hal
kın maneviyahnı bozmak için 
bir takım haberler lşaa olunuyor. 
Bu suretle ve zamanla Fransız 
efkin umumiyesinin hareket ka
biliyeti felce uğratılmak isteniyor. 
Taki mukabil hiçbir tedbir almak 
habra gelmesin, bu zehirli g 
maddi bir aiJah değil, mane 
bir zehirdir." 



ti r.ı...-. 

Sigaset Alemi 

Bir Hava 
Segaha tinin 
Manası 

f ransız Hava Nazın M. Pierre Cot 
üç tayyarelik bir fılonun bapnda 
Sovyet Rusyaya hareket ettt Straa
burg, Lwow, Kiew, Harkow, Moalnt•• 
bu filonun tevakkuf latasyoalarıdır. 
Eter bir muaf ~kmaı " fnkalide· 
lik1er haa1l olmazsa bu ziyaret bet 
rün devam edecektir. Frauız Hava 
Nazırı, fırsattan blliatifade Sovyet 
Ruıyanın büyük han merkezlerini, 
Aerodinamik sanayiini. ban akade
misini gezip ıörecektlr. 

Bu seyahati miteakip te, fimcliye 
kadar Sovyet Ruıyada yalalZ bir 
askeri ataıe ile temall eclilea franauı 
ordusu, Moako•aya btr de hava mii
meHili gönderecektir. 

Naıır M. Pierre Cot, P.aria tayyare 
karargibından hareket etmeden evvel 
•Jak üzeri kabul eylediti Fransuı 
ıazetecilerine, •eyahatinin hiç bir aiyasi 
hedefi olmadıjım, sadece iki memle
ket arasındaki havai münasebetleri 
kuvvetlendirmek H Şarki Avrupaya 
dotru hava yollana& uzatmak oldu. 
tunu s6yledL 

Oç tayyareHk bir filo ile bir kaç 
bln kilometrelik bir mesafeyi havadan 
aımak lüzumunu duyan bir Franaııt 
Nazınnın böyle buit bir makaat ut· 
runda bu ıeyahatl ihtiyar etmesi, 
kabul etmek lazımdır ki, fada külfete 
katlanmak olur. Baliuj mütebaHısları 
dururken Hava Nazanma bizı:at bu 
lıdllfeti sırbna alması, efkan umuml
yeyi ne derece safdil addederaek 
edelim; ona kolaylıkla kabul ettire
miyecetimiz bir garipçe hap olur. 

Siyasi yalan herkesin alıştığı bir 
bid'attir. BiJe bile kabul olunur, fakat 
bu derece kuyruk1uıu, Franııı:Jann 
biuat alay edegeldikleri ilzere "Deniz 
ejderi. hikiyHial biJe geride bırakmıt 
oluyor. - Süreyya 

Tayyareci Molllaon Ve 
Karısı 

Monreal, 17 - Tayyareci Jemea 
llollison ile kanaı Amy Mollison'ua 
doj'ru yolda uçuf mesafe rekorunu 
kırmak için giriıecekleri te4ehbüste 
binecekleri .. Seafarer 11 ,. tayyaresi, 
dün DucheH of Yorlı ·npuru ile 
Monreal'a ıretirilmittir. 

Tayyare, kurulup hazırlanmak için 
hemen Toronto'ya gönderilecektir. 

BUyUk Hava Seferleri 
Varıova, 17 - josepb Je Bl".İU 

tayyaresine binen Codoa ve Roul 
Blarrih: tayyaresini idare eden Ver
aeil Moskovaya gitmek Gzere hava
lanmıtlardır. 

aaatcı TILIB&rı.aa 

Amerika Ve Sovyetler 
~~~~~~~-----

M os kova Hükômetine Geniş Mikyasta 
Bir Kredi Mi Açılacak? 

Ne~rk, 17 - • MaD •• &kta ... 
kalkmma " mGeaseseainln reisi M. 
Jeaae Jouon Amerika'da Sovyetler 
birli ti bGkilmetlnla lkb1adi menfaat• 
lannı tenıail eden heyetle bazı mGıta• 
kereler yaphtı alylenmektedir. Bu 
müa:akereler, Sovyetler birUtl 1a .... 
bına pamuk. butday ve daha baıka 
iptidai maddeler mübayeah için para 
temin etmek meaeleli etrafında cere
yan etmektedir. 

Nevyork Herald aazeteel, bu mG· 
bayaat bedellerinin SO il1 7S •ilyon 
dolu tutacatıaa yazmıfbr. 
8ovyetler .. rlll1 va Yunanlatan 

Atfna, 17 - Yuaani.rtan ile Sov
yetler birliti ara11nda dün bir ticari 
anlAfma imzalaınrutbr. Ba mukavele 
her ikJ memleket araaında ticaret 
e11aaı mübadelesine müstenit 1enl 
bir rejim tuia etmektedir. 

ltelya'da 
Roma, 17 - Nazırlar mecHıl, diln 

M. Muaolini'nin reialiji albnda top
lanmıt. Sovyetler birliti ile İtalra 
araaında aktedilcn doatluk. ademi 
tecay(lz ve bitarafhk misakının tas
diki hakkındaki kararnnmeyi tasvip 
etmittir. 

Bundan aonr• meclis, ltalya ile 
Romanya arasında 2512 930 tadhinde 
yapılan ticaret ve gemi i:ıletme mu
ahedesinin ve buna merbut mu
kavelelerin 30/11/933 tarihine ka
dar temdidi içia her iki hükumet 
arasında tanzim edilen 26 ağustos 
tarihli protokol projeaini de tasvip 
etmiştir. 

Kont Zeppelln balonunun 
Yeni Seyahati 

Bertin, 17 - Kont Zeppelin balo
nu, birinci letrinin 14 ünde Chikago 
sergiaiae l'idecektir. Bu münasebetle 
Alman postaları idaresi, üatünde 
"Zeppelia hava postası ve 1933 Chi
kago ıerl'iıine seyahat" ibareleri ya
ah hu1Usi pullar çıkaracaktır. 

Arnavutluk'ta 
Tiran, 17 - Arnavutluk hükQ

metinin 1933 - 34 senesi, milli müda
faa bütçesinde ~eçen •enekine 
nazaran yüzde 40 nisbetinde bir aza
lıt YU'dar. 

.HiDdiltan'da kadınlann milli hayattaki rolleri çok mühimdir. Re.mim!• 
Bomba1 kadınlar cemiyetinin Gan~~n. •on hast~hğ~ ean~ı~da. yaptıkları. bır 
ntımayıti göttermelrtedir. ÇerçevelllD açınde. oemıyetiD reıseaı mikrofon önünde 
nutuk aöylüyor. 

Japonya Rekabeti 
Ve lngiltere 

Londra 19 - SimJa müzakerele
rinin başlaması ve Londra'da ingiliz 
ve Japon murahhaa1an ara1ında yapı· 
lacak müzakere gününün yaklaşması, 
milliyetçi gazetelerin Japon rakabe
tine kartı açbkları her vakitkinden 
ziyade şiddetli bir mücadele ile ayni 
ı.amana tesadüf etmelltedir. 

Bu cümleden olarak Sunday Eks
prea ••zeteıl, .. Yeni san tehlike ., 
başlıtı albnda neırettiği bir y&Zlda 
bu meaelt:yi fU suretle ortaya atmak
tadır. 

Lankaayir pamuk sanayii mınta

kasını ötedenberi elinde bulundur
duğu mahreçlerden ve piyasalardan 
mahrum bırakmayı aon ı.amanJarda 

Japonya'nın mu\ affak olması, kendi 
yetiıtirdiği pamuklann daha iyi olma
sından, yahut pamuk müstahsillerinin 
daha müteıebbia veya daha uata bu
lunmasından ileri gcı!miyor. Bu halin 
sebebi, Japon işçilerinin yalnız pirinr
le beslenip ıreçinmiye inhisar eden 

maİfet 4artlannın kolaylıkla taham
mül edebileceği derecede aı. ücret 
almalan, İngiliz işçilerinin lse bu ka
dar aı bir para ile yaıamalanna 
imkin bulunamamasıdır. 

Bu vaı.iyete tatbik edilecek çare, 
basit bir şeydir. Bu çare, fngiJiı müı
tcmlekelcri araaında bir gümriik btr
liti yapmaktan ibarettir. 

Mir-al•• Llndberg 
Stokholm, 17 (A. A.) - Stokholm 

Tidningen gazetesinin verdiği bir 
habere göre tayyareci Clıarlea Lind
berı Ruayaya bir aef er yapmak ni
yetindedir. Lindbe,..ıa pazar ve 
yahut paı:arteai günG Lealnpata 
witmek Gzere ha•alanacata •lSyien
meldedir. 

Yeni lran K•blneal 
Tahran, 17 - Fnıgi kabinesi meb

usu mecliaine aiderek kükumet be· 
yaanamesini okumuıtur. Meclla yeni 
bGkumetin siyasi provamını tasvip 
etmitt.lr. 

........................................................................ Asker bakımsızlıktan perişan 

bir bale gelmişti. 
Bu akıbet gecikmedi. 

Dlnkllerln Bom anı 
EJt>hi Honınn 

Burhan Cehit 78 

Ve Amerikalılar mebzul cep
hane ve asker depolanm Fransa 
topraklanna dökmiye bqlamıt
lardı. 

Almanlarm bu hareketi dur
durmak için yapbklan T ahtelba· 
bir nıubarebeai ciddi bir tehlike 
ifade etmiyordu. Amerikalılar 
•ğır bir siklet halinde itilif dev
letleri tarafına geçerek harbin 
IDerkezini değiftirmiflerdi. 

Ahmet Rctit vaziyeti gittikçe 
tehlikeli buluyordu. Almanyamn 
talime bağlanan Tllrkiye mukad
derab karanlığa doğru gidiyor
du. Ve Kayaer erkinıbarbiyesi 
artık meşhur tabiyelerinden hiç 
birini tatbik edemez olmuşlardı. 
Fransa cephesi Amerikan ve İn
riliz silihlarile arka arkaya ge
~nıez bir ateı ve demir ailsilsei 
haline gelmifti. 

Yaz iptidumda AlmanJann 
bu cepheyi delmek için yapbklan 
~ çok mltthit zayiat ile 
!eriye pO•kttrttllmlltttl. 

Almanlar bta taarruzda yüz 

bine yakın zayiat vermişlerdi. 
lngiliz tanklan Alman hücum 
kıtalanm perişan etınİftİ. 

Bu neticeden sonra Kayseriu 
yüksek erkinıharbiyeai endişeye 
düşmliştü. O zamandanberi cep
hede mühim bir hadise olmuyor
du. 

Şimdi iki tarafta bir teY bek
liyormuş gibi genİf mikyasta ha· 
reketten vazgeçmişlerdi. (Resmi 
tebliğ)ler mühim hidi•eler kay
detmez olmuştu. 

Düşmanı, yalnız cephede de
ğil geride de tahrip etmek 
isteyen muhasımlann casuı ve 
propaganda tetkilib · mütemadi
yen faaliyet gösteriyordu. 

Yaz geçti. 
Ahmet Reşit Fransız ve İngiliz 

gazetelerinde Surye cephesinin 
vaziyetine dair çok acı haberler 
okuyordu: lstanbuldan aldığı 
mektuplar da bunlan tasdik edi-
yordu. 

Ordu bozulmllflu. 

istinat kanetleri tlkeomiıti. 

Son günlerde Balkanlarda 
ilerliyen Fransız ordusunun Bul
garları sıkıştırdığı da söyleniyordu. 

Sinirler gevşemişti, mukavemet 
kabiliyetleri tilkenn.işti. Zoraki 
harekete getirilmek istenen vatan 
duygulan bile zayıflamıştı. 

Biraz daha devam etseydi 
bütün muharipler silihlannı ata
cak, cepheler bir anda boşala· 
caktı. 

Ve o zaman muhakkak geri
lerde mühim siyasi ve içtimai 
hareketler görillecekti. 

ÇünkO cephedekiler gerideki-
lerin ne kadar nankörce ve gad
darca hareket ettiklerini, kendi 
gıdalanndan ~lınarak servetler 
yapıldığını, gende bıraktıklarına 
kal'fl namussuzca hareket edil
diğini 6ğrenmişlerdi. 

Bu vicdansızlıkların ceze51z 
kalmıyacağı muhakkaktı. 

Fakat vatan, millet namına 
ileri ablan silah arkadaşlan şid· 
detli bir tazyik altında cepheye 
sürüldükleri için geriye ablan 
adımların da ileriye bakan başlar 
kadar tehlikeli olduğunu tahmin 
ediyorlardı. 

Buna rağmen bir fırtınanın 
kopacaia muhakkaktı. 

Hangi tarafın mukavemet ka-
biliyeti fada iıe o dayanacakb. 

Zaten dağılma hareketi bat· 
lamak için küçük bir işaret kili 
geleeekti. Bu işaret iki baştan 
göründü. 

Bulgarlar pek geç olmakla 
beraber ilk defa teslim bayra
ğını açblar. Ayni günlerde Alman 
bahriyesinde ve ordusuda harp 
aleyhinde nümayişler başladı. 

O dünyalara bUkmeden Kay
ser erkim harbiyesi bütün hesap
larında nasıl bata ettiğini anladı. 

Ve mütareke karşı tarafın 
galip silahlarının hildmiyeti al
bnda imzalandı. Avrupa bu defa 
tenine kaynamağa ba~ladı. 

Fransız orduları sarboı gibi 
ileri abldılar. 

Alman aleyhtarlan bOtnn 
bınçlarile ortaya çıktılar. 

Ve Alman taraftarlanna karp 
idam hükümleri itiraz kabul edil
meden verilmeğe başladı. 

Ahmet Reşit (Berıin) le mu-
haberenin imkanı kalmac' ığını gö
rünce artık vazifesinin de bitti· 
ğine lcani oldu. 

lstanbulla muhabere kesil-
mişti. 

Delikanlı şimdi bütün hadise-
leri lngiliz ve Fransız membala
rından öğreniyordu. 

Bunlar bOttln hınçlannı Al· 
manlarm herine Jıkmakla bera-

Sayfa S " 

'r Gönül işleri l 
14 Yaşında 
Kendimi 
Evli Buldum 

Zonguldaktan aldığım bu mektu· 
bu dikkatle okumanızı tavsiye ederim: 

"Bugiin 22 y&fllldayun. Bun· 
dan tam sekiz sene evvel, yani 
ben daha henüz on dört yaıı ... 
da iken, babam benim haberim 
olmalouzın, beni evlendirmif. 
Notu. dairesine 35 •flDda bir 
kadınla evlendiiimi lndirmit n 
Iİcilime o suretle kayıt ıeçilmif. 

Şafll'dım. Babama sit· 
tim. Bu kadınla evlenemi7e
cejimi, bua oynadıjı oyundu 
dolayı mlHeeuir oldujumu u
lattam. Babam, kadınm zenıia 
oldujımu, parasma konmak için 
bwıu yapbj1Dı .&yldi. 

" - ôYle ise, dedim, beni fe
da etmiye hakkınız yok ma
dem ki paraya konmak iatiyor
•nuz. kadınla siz evleniniz! 

"tiu cevaba •erdikten sonra 
babamın yanında oturamazdım. 
Mektebimi bıraktım, eYimi, ~ 
duma terkettim.. Sebir ~bir clo-
laftim. Nihayet bir • de bir 
zabn yardimile melde finlim. 
lık tahailimi bitirdim hayata abl
dım. Şimdi 65 Ura maatlı bir 
memurum. 

" Hatta, babama anama da 
yardım ettim. 

" Fakat bu defa evlenmi1e 
kalkınca mesele büyUdll. Doğdu-
ium tefıirden nüfusumu getirtti
ler. Orada evli yazılı oldujum 
için, burada nikahımı yapmıyor
lar. Bu yüzden evlenemiyorum. 

" Mali vaziyetini ne mahke
meye müracaat etmiye, ne de bir 
vekil tutmıya mllaait değil. ÇUnktl 
timdi asker bulunuyorum. Bu ka .. 
dından naııl kurtulayım?., 

Bu işi mahkemeden başkası 
halledemez. 

Y almz, mademki, babanıza 
mali yardımınız dokunmuştur. Bel
ki yapbğına pişman olarak bu İJİ 
yine o bozabilir. Babanıza mGra
caat ediniz, vaktile yapbğı hata
yı temizlemesini söyleyiniz. Ka
dımn muvafakatini alır, size bil
dirir. O vakit mahkemeye bir 
istida ila mllracaat ederek bo
pnma kararını alırsınız. iki taraf 
boıanmıya ran olduktan sonra 
mahkeme masrafı çok olmaz. 

HANIMTEYZB 

ber onun miHtefiklerine klll'fl da 
bili atet püskürüyorlardı. 

ltillf devletleri Tilrkiye ile de 
(Mondros) ta bir mütareke hma
lamışlardı. 

Buna nazaran TOrkiyenin eli, 
kolu tamamilc bağlanıyordu. 

Bir yeni habere gare itillf 
donanması İstanbul limanına yer
leşmiıti, Fransa ve lngiliz, ltaJyan 
ifgaJ kuvvtleri de karaya çıkmıt
lardı. 

Mütareke maddelerine g6re 
TUrkiyeJllıı galiplerce arzu edi
len merkezleri, askeri if
ial albna alınacaktı. Toplan, 
silah depolan galip devletlerin 
kontrolu altında mühürlenecekti. 
Bundan başka bütün ordu derhal 
terhis olunacaktı. 

Bu şu demekti ki TGrkiye 
silahsız. müdafaasız, itiraz11z ke ... 
disine emredilen her teklifi kabul 
edecekti. 

Galip devletler dört yıl ken
dilerini mustarip eden bu dört silih 
arkadaşını boğmak; yok etmek 
ıçın bllton dünyayı kendilerile 

birleştirmişlerdi. Bitaraf hllkfimetler 
bile Almanyanın ve mllttefiklerin 
cezalaodınlmalannı mu•afık bulu
yor ve her tedbiri allatbyorlardı. 

'Arkaaa YU t 



Halk Nelerden Hoşlanır? / Haftanın Y~ni Fi/imleri 

· Meşhur Yıldızların Hepsi 

Sinema lmmpuyalan MDU'JO lathiına aira•lf ıibidirler. Bir zamanlar tarihi 6lmler çok rağbet 
,ar&yor, kumpanyalar da hep bu mevzuda filmler çeYiriyorlarclı. Şimdi de hallan hapishanede geçen .. ,.ta ve mahldimlarua mac:eralanna ait 6lmlerden çok hotlandıjı tahmin ediliyor ve ekseriyetle bu 
çeflt 6lm~er çevriliyor. Burada mahpes hayabna ait yeni bir filmden iki sahne g&rilyonunuz. 

Rekor Kıran Bir · Yıldız 
Betti Stokf eld Küçük Yaşından beri 

• 
izdivaç T ekliflerile Karşılaşmışbr 

Cici lngiliz yıldw Betti Stok· ı 1 
teıd'den geçen hafta aize kıı~ca ~ Sinema 
habaetmiştik. Bugtin biru fazla 

maıflm•t verelim. Dünyasından 
Betti ıu katılmamıı bir lngi- U b I 

IİJ. gtb:elidir. iyi bir tahıil ve na erıer 
terbiye ıörmilşttir. Daha çok 
genç iken salme hayabna ablmıf 
Uk 1CDelerde cazip le8 ve glzel 
damlarile seyircilerin ıazlerini 
kamqtınnıya başlamışbr. Diye 
billriz ki Betti, kendisine izdivaç 
teklifi yapılan gtızel kızlar ara• 
1mda insana hayret veren bir 
rekor aahibidir. Hentız on yedi 
yaımda iken birkaç kifi tarafın. 
elan evlenme tekliflerine maruz 
kallDlfbr. Fakat bunlardan hiç
birini istememiş reddetmiftir. 

Bir giln sahnede meıbur bir 
piyeste mühim bir rolti temsil 
ettikten ıonra genç bir udzade 
kendisine mOracaat ederek evlen
me teklifinde bulunmu1r fakat 
Betti bunu reddetmiftir. Biraz 
90DI'& yaılı bir adam artistin 
uhne arkasındaki . odasımn kapa-
11111 YUnDUf, içeriye kabul edilmit 
ft cebinden çok kıymetli bir 
biye çıkarak Betti'ye takdim 
etmit, arkasından da fU 16zleri 
.aylemiftiı'. 

- Sanabmza ba,ranlığımı fU 
ldlç&k hediye Ue ifade etmek, 
iniyorum. 

Y qlı zengin biraz • dilşündnk
ten aonra fUDU ilive etmittir: 

- Eğer kabul ederseniz aizin· 
le e•amek bfyorum. 

Derhal a&yliyelim ki bu yqh 
adam, biraz evvel gi1ze1 laza iz
divaç teklif eden pnç udzade
DİJI babasıdır. Bu hadise bir z~ 

Cici B.ttl 

manlar Londrada hayb dedikodu 
mevzuu olmUfhır. 

Glizel Betti bu lıidiaeden 
ıonra blsbltün flhret ıahibi 
olmut ve her ıh muhtelif kim
aelerin izdivaç tekliRerile karp. 
lapaıfbr. Bu IRbepledir ki Betti 
evlenme teldifile lraqı1qan. yıldız· 
lann en b8flllcla gelenidir. 

Cici kız timdi de lngiliı ıine• 
ma yıldızlan arumda 11emiain ve 
kendisinin giizelliğile meşhurdur. 
Sesli filimdeq sonra birçok filim 
çeYİrmİf, bepıi de beğerlilniiftir! 

GOzel Betti timdi de iki filim 
birden çevirmektedir. Bunlardan 
birim yakında bitirilerek Loodra 
Iİnemalannda ,aıterilecektir. 

Kendisi en ziyade betbaht aev· 
pi rollerini betenmekte ve bu 
rolleri tereila etmektedir. 

Franm yıldızlanndan Marael 
Şantal 10D çevirdiği "Ordonam,, 
iamindeki filini Pariı ıinemala· 
rmcla birkaç glııdenberi gösteril· 
melde ve çok allat kazanmak
tadır. 

* Ulyan Haney timdi Ame
rikada filim çevirmektedir. G&zel 
yddız Berlinden Amerikaya hare
ket ottiği zaman Berlindeki kaı
k&nü b6tthı qyalarile birlikte 
bir bekçiye emanet etmifti. Fa• 
kat birkaç glbı evvel bu k&fke 
giren .>ir hmiz btitOn eıyalan 
çalıp ortadan kaybolmuştur. 

* Almanca olarak çevrilen 
Saadet Şarkaaı filminin harid 
kıaımlan ela ikmal edilmiıtir. 

• Holiwtta blyllk bir ıpor 
filmi çenilmekteclir. Bu filmin 
en mtıhim rolOnl heniz Darlllfl.. 
nun tale&eai olan bir geaç im 
ifa etmektedir. Bu fllzel kızm 
iami Llisil Lind'dllr. Aynı filimde 
Leila Hyamı'm da m&Jüm Wr 
roll vardır. 

lf- Bir mtıddettenberi beyaz 
~rdede g6z8kmiyen Ester RaJs.. 
ton "Son Ferdimize Kadar,. laimli 
bir kovboy 6lmi çevirmittir. 

Bir Japen YıldıZI 

Mabat ilminde bir Japon 
artisti Holivut•a ıelmiı, birkaç 
filim çevirmek tlzere bir maka· 
.ele imzal""" ........ 

Beyaz Perdede .. 
Mevsim İçinde Senenin Büyük Filimle .. 

rini Sıra İle Seyredeceğiz 
Geçen senelerde tamıtığımız, 

beyendiğimiz ve alkışladığımız 
kadın ve erkek yıldızlan on bet 
gllndenberi beyaz perdede tek
rar görmiye baıladık. On bet 
pdenberidir ki telırimizdeki bii
yik ıinema ıalonlanmn kapıları 
yine açıldı, yeni filimlerin göste
rilme:ine bqladdı. Bu sene si· 
nemalann isimlerinde bazı deği
fiklilder de oldu. Meseli geçen 
aeneki (Glorya) sinemasının iami 
bugUn ° Saray,, sinemuıclır. (O
pera) ıinemaıma da "ipek,, ismi 
konuldu . 

Şimdi ıize haftanın yeni filim
leri hakkında biraz izahat verelim: 

Saray sineması bu hafta, yeni 
çevrilmiş olan lilimlerden "Halla 
kan,, filmini gösteriyor, Holivu
dun en güzel erkeği Klark Gabi 
ve gilzel yıldızl~an Meyç Evans 

·bu filimde kar11 kauıya rol al
mıılardır. Filmin ıarkıları cazip 
ve güzeldir . 

Melek ıinemaıı Süzi Vemon. 
Tramel ve Rober Burniye nin · 
bir arada oynaclıldan "Garsonlar 
ıahı., filmini gösteriyor. Gilzel Suzi 
bu filimde belli başb rollerden 
birini temsil etmekte ve çok 
muvaffak olmaktadır. " Garsonlar 
Şahı,, güldüriicii, fen ve oynak 
prk.ılı bir Fransız fimidir. 

ipek ıinemasında da bu hafta 
.. Kahirede aşk geceleri ,, isminde 
Fransızca bir film seyrediyoruz. 
Bu filim heyecanlı aık maceralannı 
canlandırmaktadır ve cidden g6-
zeldir. 

Gelec.ek hafta ve diğer hafta
lar senenin en meşhur filimlerin
den bir kaçını seyretmek müm
kün olacaktır. Bu arada Ameri
kan sinemacılığının en yiiksek 
eserlerinden biri olan " Grand 
otel ,, filmi de gösterilecektir. 
ŞOphesiz babrımı.dadır ki "Grand 
Otel ,, en meşhur yıldızlannı bir 
araya toplıyan zengin bir m· ~dir. 
Greta Garbo, Joan Kra' ~or~ 
Con Barimor gibi özlii yıldıııarm 
bu filimde mühim rolleri vardır. 

Meıhur Alman yıldızı Brigit 
Helm'in yeni eaerlerinden olan 
"Valansiya yıldızı ,,m da yakında 
ıeyredeceğiz. 0 Valansiya yıldızı,, 
nın bilhassa muzik ve prkı itiba
rile çok beğenileceği tlmit edil
mektedir. 

Bunlardan bqka bu mevsim 
içinde Jak Katlen, Anni Ondra 
Mari Glori, Şarl Buvaye gibi 
birinci derecede Frall'Sız yıldızla
rının muhtelif filimlerini ıeyrede
ce;iz. 

il Bütün dünyada halk, son bi 
iki sene zarfında bilhassa opc r t 

filimlere fazla rağfbet etmekted1r. 
Bunu nazandikkate alan stüdyo
ların bu sene içinde çevire
cekleri filimlerin ekserisini operet 
filimler teşkil edecektir. 

* Son tenelerde komik film
ler gittikçe azalmaktadır. Bu ka
bil filmlerin seyircilerini daha zi
yade kliçük çocuklar teşkil et
mekte, halk rağbet etmemekte
dir. 86yülderin rağbet ettikleri 
en canlı komik Miki - Mavz'dir. 

"Garsonların Şahı •• ,, 
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Miki tayyareye yerleşti.. Korku
aıundnn yüreği titriyordu, Bu sırada 

Miki kendisini tayynreden atnrsa 
o ne yapardı.. Derhal Mikiyi otur

Motör işledi, havalandı. 
Ve birdenbire tayyare büyük 

Aptalca bir söz: •öyleyincc muallim 
ıaşırdı kaldı. 

muşamba bir luz:la tekerlekleri üstün
de koşrnıya başladı. 
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Eve iki çocuk misafir gelmiı
ti.. Afacan misafirlerini karşıla
dı.. onları bir odaya aldı .. Hamm
teyze evde olmadığı için Afacan 
misafirlerine öğle yemeği hazır
lamıya başladı. 

Bu sırada misafirlerin yanına 

ıitti. Konuşmıya başladılar .. içle
rinden biri dışarı çıktı. Afacan 
odada kalana sordu: 

- Nasıl arkadaşın iyi bir 
çocuk mudur? 

Çocuk surabnı ekşitti: 
- Bırak canım, dedi .. hayva

nın biridir ... 
Dışarı cıl<an çocuk birkaç da

kika sonra geldi. Bu defa da oda
daki dışarı çıktı. 

Afacan saf saf ona da sordu: 
- Nasıl, dedi.. arkadaşın 

•kıllı, çalışkan bir çocuk mudur? .. 
O da suratını ekşitmiş, kendi· 

ıini yüksek göstermek için omuz 
silkmişti: 

- Bırak canım, dedi.. ne ça· 
lışkanı, ne akıllısı?.. Eşeğin 
biridir .• 

Afacan birdenbire durdu .. ak· 
lına birşey gelmişti.. derhal kalk
tı.. aşağıya indi.. öğle yaklaşbğı 
için yemek hazırladı.. ve yemetri 
bir tepsiye koyarak yukarı çıktı .. 
tepside üzeri örtülü bir sahan 
vardı.. çocuklar iştiha ile sahanı 
açınca, şaşırdı, kaldılar: 

Çünkü sahanın içi arpa dolu 
idi. İçlerinden biri: 

- Bu ne? diye Afacanın yU 
2nne baktı. 

Afacan kıs kıs gülüyordu: 
- Ne yapayım? dedi.. sizin 

ikiniz de biribirinizi hayvan yap-
tınız.. hayvanlar arpadan başka 
birşey yerler mi?. --

. - İşte efendi amca, istediği· 
nız çalar saati getirdim.. Tam 
U~anacağınız saatte çalmazsa, 
föyle hafifçe sallaramız, olmaz mı? 

-ı Batmaz mı ? .+ 

Bulutlar arasına daldıkça 

keyfinden deli oluyor, ala• 

bildiğine, gö:ıünün görebil

diği yerlere uçuyordu. 

Yine bir gün böyle tek 
batına yükııelmitti. Saatlerce 

dolatlı· Gezdi Nihayet tay
yare meydanına hızla inmiye 
batladı. 

Halbuki yan:ıt tardtan. bOylik blr 
atata ile in°yordu.. Meydandaki ta11•
recllerl büytılı bir lııorku aldı. Hcpal de 
aapun kuUerek: '"MahToldu, mutlaka 
parçala•ırl. dl7• bekledilu •• 

- Devamı haftaya -

Afacanın Hikayeleri 
ı--------------~------------------~----

Çok eskiden, çok uzak 
bir diyarda aptal bir kap
lumbağa vardı.. Hergün 
karılar, dere kenarlarını 

gezerken sinirlenir : 
"Bu nasıl hayat bu? .. ,, 

diye kendi kendine kızar
dı. Çünkü yaşayışından hiç 
memnun değildi. Uzak 
memleketlere gitmek, dün· 
yayı dolaşıp seyahat etmek 
isterdi. Yeni memleketler 
görerek gezenlerin elbette 
canları sıkılmazdı.. Aptal 
kaplumbağa düşündü, ta-
şındı.. dünyayı yaya olarak 
gezse, muhakkak ki ömrü 
yetmezdi. Çünkü pek yavaş yü· 

4 p tal Kaplumbağa - Bak, dedi sen bu 
sopanın ortasını ağzınla 
sıkı sıkı tutacaksın. Ayni 
zamanda yolda hiç konuş
mıyacaksm. Konuşursan, 

düşer, ölürsün: .. Kaplum-
j{~ bağa, razı oldu ve sopayı . r~ ortasından ağzile yakala-
' t~li ., .. .....,..... .. _ dı. iki ördek de sopanın 

: -~~~-'.$~ " ... "'-.... • .=:==__,- · ~ b" d k k h. ----=-.._,,· ö~ ~~ ırer ucun an tutara a-
~ ,..·~~~· natlarını açtılar ve uçmıya 

-.,~ başladılar. 
-lllfiııô.-.. ,, Saatlerce uçtular. Dağ-

lar, tepeler, bayırlar geç
tiler.. nihayet bUyilk bir 
harmanın üstünden ge

ce hazırlandı .. Tanıdıklarına ve· 
da etti.. Nihayet bir gün bir tar
lada iki iyi ördekle buluştular. 

çerlerken, aşağda çıftçiler, bu 
garip seyahati gorur görmez 
ellerini kollarım aailamıya başla
dılar.. hepsi de bir ağızdan: 

- Bakın, bakı11t kaplumbağala
rın padişahı geçiyor, bakın! diye 

-, bağnşıyor, alkışlıyorlardı. 

rürdü. Nihayet uzun uzun düşün· 
dükten sonra, Komşularından iki 
ördeğe derdini nçtı. Ördekler ha· 
vada mül<emmelen uçardı. Onlara 
yalvardı. Kendisini uzak şehirlere ( 

Ördekler yanla~ ı 'lda uzun bir 
sopa ile gelmişlerdi. içlerinden 
biri: 

götürmelerini rica etti. Ördekler Diş ve göz Aptal kaplumbağa bu hadise
den dehşetli grurlanmış, koltuk-

iyi mahluklardı.. Bu aptal kap
lumbağanın ricasını kabul ettiler .. 
Hatta onu Amerikalara bile gö-
türeceklerini söylediler. 

lf 
Aptal kaplumbağa sevincinden 

bayılıyordu.. Oh, arbk bütün 
dünyayı dolaşacak şehirleri ge
zecekti .. Evvela hazırlanmak la
:ıımdı. Aptal kaplumbağa günler-

Doğru 
mu? 

Afacana ıor

dum: 
- Bize en zi-

yade faydası do
kunan ay mıdır, 
güneş midir?. 

- Aydır .. 
- Neden? •. 

ÇünkU ... 
Çünkü a~ gece
leyin doğar, her 
tarafı aydınlatır .. 

Afacana sordular: 
Sen büyüyiince ne olacak- lan kabarmıştı .. alkışlara, "Yaşa,, 

lara teşekkür etmek için ağzını 
açtı ve birden bire müthiş bir 

sin? 
Disçi. 
Neden?. Göz doktoru süratle aşağı uçmıya başladı. 

Ne olduğunu düşünmiye vakit 
kalmadan birkaç saniye içinde 
yere düştü ve parça parça oldu.' 

olsan olmaz mı? 
- Olmaz.. Çünkü insanların 

iki gözü vaı.. Halbu ki dişleri 
t t "k" t 1 am o uz ı ı ane .. 

Socuklar, kaplumbağa gibi 
magrur, aptal, söz dinlemez ol-L ____________ _J mayın ... 

Karnı 
Yarık 
Hasan Bey, 

Afacan diyordu. 
Hesaptan sor

du: 
-100 kuru§· 

luk kıyma, 15 ku
ruşluk patlıcan, 10 
kuruşluk soğan, 
100 paralık tuz 
ve 20 kuruşluk ta 
yağ alsan, yekun 
ne olur? .. 

Güneş zaten gün
düzün doğuyor, ls::ız:::;----~--iıııiiiiiiii----------.-. -Mükemmel 

bir " karnıyank 
yemeji baba?. 

&üneşc ne lU:ıüm 
var? •• 4facan - Ya boiulHydın, •ve naaal sidecektin ? •• 

• ı 

Yemekte balık yiyorlardı. 
Afacan babasına sordu: 

- Baba sana bir şey soraca
ğım? 

Sor bakalım .. 
Balıkların kemiğı yokmu-

dur?. 
- Kemiği yoktur oğlum on .. 

lnnn kı1çıklan vardır. 
Afacan birkaç saniye diişfin .. 

dül 
- Peki amma, o kılçıkJnr 

etlerine batmazmı? 
Hasan Beyle Hanımteyze kah· 

kaha He gülmiye başladilar, Ha
san Bey: 

- Peki, dedi. Şimdi ben sa
na sorayim .. 

- Sen şimdi şu balığı yiyor
sun, değilmi? .. Acaba bu kılçık
tan birşey yapılırmı?. 

- Canım, cevap versene .. Ba
lık bittikten sonra kılçığı ne ya
pılır? diyorum .. 

- Tabağın kenarına bırakı· 
lır, ne yapılacak babacığım?. 

Çocuk akh 
Yemek yiyorlardı.. Afacanın 

başı nasıl oldise birdenbire san• 
dalyenin arkalığına çarpb ve fena 
halde acıdı. 

Afacan ağlamıya başlamışb. 
Hanımtey:ıe çocuğunun önün

deki çorbayı gösterdi: 
- Çorbam ye, başının şişi iner, 

oğlum .. haydi ye, dedi .. 
Afacan çorbasını yemiye baş

ladı ve hakikakaten başındaki 
şiş ve ağrı geçti.. . 

Afacan bir müddet düşündük
ten sora: 

-Anne, dedi. Acaba bu çor
badan develere yedirirsek, omuz
larındaki şiş geçer mi? 

- Fil mi bu? .. 
- Fil ya!. Baksana zavallıya .. 

Mandayı yutmuş ta, boynuzları 
ağımda kalmıı.. Bir türlü yutku
namıyor l .. 
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GÜL HAN iM 
Yunan Başvekili Ya ın Atina'da 

Milli Merasim için Pro
gram Hazırlandı 

Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
81 Y aıı:a•: () .. ,,,. Rıza 

iki t<ardeş De Tam Bir Frenk - ·---' B&flarah 1 inci Nyfada) 
Misaf irlcr yine moliSrlerle 

Çaldaris ile refikleri ulı glnt 
öğleye doğru Pire limanına vara· 
caklardır. Atina belediyesi halkın 
hiuiyabna ten:limao olarak hey
eti karşılamak için milb merasim 
programı huırlamışbr. Halle bu 
mthıasebetten istifade ederek 
Türk - Yunan dostluğunun kalbin
de ne kadar iyi bir yer buldu
ğunu p.termiye fırsat bulmuı 
olacaktar. Maamafib bu arada en 
yüksek eeYlııç. Tiirkiyeye aerbeat
çe gidip gelme mlaaadesini ala
caklan Omidinde bulunan aıuha
cirlerde ıörülmektedir. 

Şövalyesi Gibi Giyinmişlerdi Ertuğruldan karaya ve oradan 
da otomobillerle otele döndüler. 

Artık ziyar~tin son saatleri 
yaklaşmışh. Mösyö Çaldaria ge
riye kafan !usa zamanını btan
bu!da bulunan Yunan mutebara• 
mnı kabul etmekle geçirdi. Bunu 
mllteakip te arkadaılan ile bir
likte otomobille Tophane rıhb

ikisi de Duban ile Reyhana 
binmiflerdi. Arkalanndan birçok 
memluldar, etraftan birçok adam· 
lar geliyordu. iki karde, yanyana 
idiler Gilnet 1fıldan, parlak zırb
lanna temas ettikçe, gözleri alan 
bir ta'taa içinde ilerliyorlardı. 

iki kardeş, Gtil Hammm evi 
önDnde biraz durdular. ikim de 
Gül Hammm kendilerini aözetle
diğlni biliyorlardı. ikisi de kılıç· 
lanm çekerek g&nnedikleri, Gül 
Hanımı sellmladılar, M>nra tekrar 
kmlanna koydular ve ilerlediler. 

Gül kendi kendine düşünüyor
du: Acaba daha bulupcak.Jar
mıydı? BulUfUp bulutmamaları, 
harbin taliine bağlı idi. 

Fakat Sultanın iki kardeşi 
binadan uzaklaştırmasa tuhaf de
iilmiydi? Onlardan bir başkasını 
bulup gönderemezmiydi? Yoksa 
onlan uzaklaıtırmakla kendisini 
kaçırmalan ihtimallerini mi berta
raf ediyor? Haç ile Hilal arasın

daki harp son derece şiddetli 
olacakb. Bu bir hayat ve memat 
harbi idi. Kurtla Doğan ise bu 
harbin en ateşli, kısmına abl
mıflardı. Onun için belki de bu 
iki kahramanı ton defa görü
yordu. 

Gül, filhakika son derece muh
teşem bir hayat sürüyordu. Her
kes onun karşısında eğiliyor, her
kes ona hürmet ediyordu. Servetü 
aaminı, altın, mücevherleri payan
ıızdı. Hergün ona yığın yığın he
diyeler getiriliyor ve serveti gün
den güne artıyordu. Gülün saray
lan vardı, bahçeleri vardı. Bun
ların hepsi kalabalıklı. Fakat Gül 
yalnu:dı. Onun doat olarak tanı
dığı birıcik kadın, kendisini hay
dutların elinden kurtaran Mesrure 
idi. Gül, bu kadından gördüğü 
eyiliği um:tmuyor, ona mukabele 
için herşeyi yapıyordu. • Fakat, 
ikisinin ruhları arU1nda bir perde 
aerili idi. 

Kurtla Doğan görünmez ol
mutlardı. Atlarımn nallanndan 
kopan sesler bile artık duyulmu
yordu. Kendisi, koca bir kalaba
hk içinde kaybolmut bir çocuk 
gibi idi. Gülün kalbi sızlıyordu. 
Kurtla Doğanın aynlıp gitmeleri, 
onu zehirliyordu. Kendisi bu iki 
gençten birini sevmekte idi. 
Acaba bu genç tekrar dönecek, 
ona kavuşacak mıydı? 1 

Gül bqını eğerek ağladı. 
• 

Sonra arkasında bir ses duydu. 
Dönllp baktı. Mesrure de at
lıyordu. 

So<du: 
- Niçin ağlıyorsun? 
- Efend ·mi% aj'lar da ben 

ıuaar mıyım? 1. Asıl ben size 
aormak ist~rim : 

- Niçin ağlı• orsunuz? 
Gül diifilndü, düşündü: Aklına 

yeni ve kc.rkunç bir şey geldi. 
iki kadının gözleri karşılaştı. Gül 
göz! . in;n hareketile sordu: 

- Hangisi? 
İki kadının arasında, fildişi 

ve ınci ıle işlermiş bir maaa du
ru,ordu. Sokaktan kalkan tozlar 
üzerme birikmitti. Mesrure tozla
nn üzerine bir isim yazdı. Sonra 
aildi. Gül süküoet bulmqtu. 
Sonra so~du : 

- Serbestsiniz niçin ona refa
kat etmiyonanuz? 

Mesrure dlqtindü, düşündD. 

Sonra ce•ap Yerdi: 
- Çthıkt tizinle birlikte kal

mamı rica etti. Sizi gözetlememi 
söyledi. Onun için ben de aizden 
aynlmadıml 

Mesrure kelimeleri yavq ya· 
•at 93ylüyor, her kelimesi bir 
yaradan sızan kan damluı ıribi idi. 

Nihayet ilti kadın biribirlerine 
aanldılar. 

- 20-
bd kardeşin Gnl Hanıma •eda 

ederek Şamdan çıkmalarına glln
ler pçmişti. Geceler gl\ndüzlcr 
ilerliyorlardı. Nihayet temmuzun 
bir aıcak gecesi, bir tepenin 
Ozerinde durdular. İki.si de atları 
liıerinde birer heykel gibi idiler. 
Ay, zırhlarının üzerinde parlıyor
du. Kayanın tepesinden düz, 
çıplak ovaya baktılar. Buram 
Nuıranın yakınından baihyan. 
Taberiye gölünü çerçeveliyen 
dağlara kadar uzanıyordu. Frenk
lerin çadırları, Saffuriye etrafında 
idi. BurQı bir mahşer gibi idi. 
Frenk ınvarileri, frenk piyadeleri, 
frenk tövalyeleri yığın yığın bu
rada toplanmışb. Frenklere, daha 
doğrusu haçlılara bakıp ta fU 
kadar zaman evvel vukubulan bir 
takım bidiaeleri babrlamak im· 
kinsızdı. 

Bu saha ytizlerce yal evvel 
Mesihin dolqtığa sahalarda ve bu 
binlerce insan, Mesih ylizünden 
burada toplanmtflar, Mesih :yüzün
den buralara akm etmişler, Mesih 
ytızünden buralannı istila} a kal
kışmışlar, Mesih yüzünden burada 
da ıebir kunnıya teşebbüs etmiş
lerdi. 

Doğan kardC-1ine baktı ve 
sordu: 

- Bunların Mesih ile alakası 
ne?. 

Kurt düıündll, dütündi ye 
nihayet: 

- Bilmemi 
Dedi. 
Fakat Doğan çok ince bir 

mütefekkirdi. Düşündü, düşOndn 
ve kardeşine döndii : 

- Kurt ! dedi. Bunların Mesih 
ile zerre kadar alikalan yokf 
Bunlar Mesihi isti~mar edi) orlar. 

- Neden? 
- Çünkll Mesih Musevilerin 

rehakirı idi. Mesih Romanın has
mı idi. Mesih ) eni bir h zla lsrw 
oğullarını hürriyet ve istiklale 
kavuşturmak istiyordu. Bunlano 
bu gaye ile ne alakaları olabilir? 

- Bunlar tla onun mezhebini 
kabul etmişler aayılmaz mı? 

- Hayır, Kurt, onun mezhe
bi halis te9hit. Bnnlan• mezhebi 
bambaşka! Onun hayab bunlara 
ilham vermekten ne kader uzak! 
O sulh ve müsalemet peygam
ber. idi. Halim ve tevazuun tim
sali idi. Bunlar, onun dediğinin 

aksini yapıyor, ve )İne onun 
namına bizim üzer mize saldm
yorlar. Biz m yurtlanmızı istila 
ediyorlar. Bizim kanımızı dökü
yorlar. Yapacağımız iş, sultanın 

bize verdiği vazifeyi, büyük bir 
dikkat ve alika ile yapmak ve 
muvaffak olmaktır. 

Kurt kardqinden rica etti: 
- O halde plinımazı bazırb-

yal m da 6ylece hareket edelim •• 
- Ben bu noktayı düşünc:IOm. 

ikimiz de frenklerden farksu bir 
•urette hareket edebiliriz 1 Jmiz de 
frenk]erin dilini mükemmel biliyo
ruz. Frenk alivarilerinden ayırt 
edilemiyecek bir haldeyiz. Onun 

J .İÇİll frenklerin içine kolayhkla 
girebiliriz. Frenklerle birmit gibi 
hareket ederek onlann iç yllzUnO 
anhyabiliriz. Yapacaj'ımız İf bun
dan ibarettir. 

iki kardeı atlarından iuerek 
vaziyetlerini tetkik ettiler. Tam 
iki frenk Şövalyesi ıribi idiler, 
biç bir eluilderi yoktu. lki.i de 
frenk süvarileri gibi giyinmi.Perdi. 
Bundan b6yle hep frenkçe konu
f&C&lda.r, icap ederse frenldere 
Arapça ve TOrkçe tercilmanhk 
da 1apacaldarchr. 

Bu karan verdikten ve plln· 
lannı hazırladıktan sonra tekrar 
atlanna bindiler ve yörüdiller. 
Firenklerin karargiğına yaldaş
blar. bk nöbetçi ile konuşarak 
haçlı olduldanm ve haçlılara 
yardım için geldiklerini IÖylediler. 

Nöbetçiler aordu: 
- Nereden geliyorsunuz? 
- Samdan .. 
- Örada ne yapıyordunuz? 
- Eairdik... Fidye muka· 

bilinde kurtulduk. V uifemizi 
yapmak istiyoruz! 

ikisi de kabul olundular ve 
izaz edildiler. 

Karargahta konuşulduğuna 
göre ertesi sabah haçhlar ilerde
ki odalarda Sultan Selihaddinle 
harp etmek flzere ilerliyecekler
di. Saltan Selihattin, en büyük 
kuvvetlerini Tabariye tiztrindeki 
Hottm civannda toplamıştı. Kurt
la Doğan nziyeti tetkik ettikten 
sonra haçlılann mecnunane, mez
buhane bir maceraya atı!dıklanru 
anladılar. Çünkü ikisi de Şam-

mına indi. 

lttanbulun bütün yilk.ek me
murları ile Vekiletlerin mlbneail
leri hep oradaydılar, M. (Çalda
ria) ile arkadatlan çok aamimt 
bir meruimle tqyi edildiler ve 
Elli kruYUÖr'Üne reç.erek memle
ketimaden ayrildılar. 

Bu aırada bpkı geliflerinde 
olduğu gibi büyük bir tayyare 
filomuz kendilerini selamlıyordu. 

Atinada Hazırlıklar 
Atina, 18 ( H111ut ) - M. 

Münir B. 
Londra Sefirimiz Bir Müd

dettenberi Rahatsızdır 
lngiliz gazeteleri Londra sefi

rimiz Mllnir Beyin bir müddet· 
tenberi rahatsız bulunduğunu 
haber vermektedirler. Bn neş
riyata göre Münir Beyin rahat
mzlığı yeni değildir. 

Londra konferansından enel 
başlamıfb. Hattı o sırada dok
torlar, Mhir .e.,ia bu konfe
ransa iştirak etmemesi lizımgeJ

diğini, çünkfi tedavi ve istirahate 
muhtaç bulwıduğunu bildirmit
lerdi. Fakat Münir Beyin iştiraki 
zaruri görüldüjl için bu tani
yeyi yerine getirmek mlimkftn 
olmamıfb. Konferanstan BODra 
Münir Bey bir müddet sefaret· 
hanede tedavi edilmiş, sonra bir 
hususi ldinike naklolunmuflur. 
O va kitten beri ahvali aıbbiyesi 

iyiliğe yüz tutmuıtur. Münir Beyi 
aöylemeğe hacet yoktur; Türk 

M. Venizelos Doğru 
Geliyor 

Atina, 18 (Hususi) - M. 
Venizelos Marsilyaya varmafbr. 
Oradan doiruca l•tanbula har.. 
ket edecektir. Yalovadaki ika-
meti 10 gtln sürecektir. Sablk 
Bqvekil Atinaya lataabul ziyare
tinden aonra dinecektir. 

Başvekilimizin Sof· 
ya Seyahatinde 

( Baftarafı l fncJ 1ayfada ) 
daria bu husuata TGrkiye Batnldl 
De hiçbir karar almamıt olduklan 
cevabını vermif •e demittir iri: 

Etv batka de.vletler de ,eni TG.rk 
Yunan, miaakanı kolllfulan ile olu 
münuebetleri için bir Bmelr olarak 
almak laterlene, bu Şarki Avrupa 
nlhl için bir zaman daha olur. 

Türk-Yunan miaakanan "8ulıari8-
taD için ouik bir vaziyet llaclaa ettl
tpıe,, dair "Le Journa,,da intftar eden 
makale hakkında Yunan BqYeldB 
HL demiıtir ki: 

- Türk-Yunan mlaakının klmae
nin aleyhine matuf olmadıj'ını tek-
rar ederim. Bu miaka, yalnız ara
lanoda eaaaeo mevcut dostane ml
naaebetleri artık ve tamamen tak· 
viye etmiye mfiftereken karar vermlf 
olan Türkiye ile Yuoaniatam a!Aka
dar eder. 
---==-======-==~ 
hariciye mllmeuilleri ara81nda 
mümtaz ve eti nadir bulunur bir 
aimadir. Bir an evvel afiyet bul
masını temenni ederiz. 

dan buraya gelirken sultanın 

nasal hazırlandığını, haçblara .r~--~Onlmlzdald P8J118•1'e •'11••----~ 
kat'i bir darbe indirmek için • p E K s . N E M A s 1 N D A 
nasıl uğrqbğım görmüflerdi. 1 1 

d Tilrk • neına tt'koiaye ılı>noin en büyük muvallakiyetmi memnuniyetle 
Onlar bu yerin, bu JUr un aııl görup alkışlıyacaksınız. 

~~~~b~r!:!:!~; ~e j:~::e OJ:i::~;~ ft u· N D o ov A B B 1 N 
karar vermişlerdi. Haçlıların feci U 
b:r ikibete uğramaları mukarrer 
ve mukadderdi. Bütün bu haçla 
ordu yaran tarümar olacak, onun
la beraber çürük bir dava yere 
dü~ec~. büyük bir dava yük
stlecekti. 

Doğan kardeşine bakarak: 
- Kurt! dedi, şurada dur. 

ben biraz dolaş~cağım! 
Doğan atını çe\ irerek altmıf, 

yetmif adım iJerledi. Şimale 
bakan dağın kenarına vardı ve 
orada durdu. Buradan Karar
gahta, Kurt görülmüyordu. Göz, 
canlı bir tek şeye ilqmiyordu. 
Doğ-an yapyalnız olduğunu anladı. 

( Arkam var ) 
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Tamamen TÜRKÇE SÖZLÜ, Müthif ve muazzam film 
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F lmaq &akdim PdPCt kttr. 

PIEBBB llAi't&BFF • BOBITA 
GABclA COLETTE DABFlulL 

~---------.. (7m) 

.1J11m.-.8bal musiki meralllılanaa tebşir: 411m ... 

M o N i R NUytiU R'E"T' T i N BEY 
mustesna bır yenilık olarak bır kaç defaya mahaus olmak uzere 

Çar,amba ak,amından lt'b•r•• 

M B L B K Sinemasında 
Programa iliveteo : Bazı yeni ve guzel Türk<.;e tangolar soyJıyect>k ve keodıs~• 
MES'UT CEMiL • llECJP \' AKUP Beyleriıı orkeatrua ref •kaı ed~ekW'· 

,_ ___ • Sinem• llatlan ......-receldlr· • cı•» 



- ti· .E1_atl__ 1 ON PO• YA . Bi1Jfa · t 
-===.::::::;:;;;:..;:::;;;:;::=.~;;;;;:;:;:;:;;;..;;:::=:=====-========z:=========================11111~~ar:==============================~-==== 

ITTIBAT ve TBBAKKI 
Her hakkı mahfuzdur. -· Naııl dalda 1 .. 

Na•ıl Y111adı1 .. 
Ntuıl Ôld41 •. 

~======>Ziya Şakir<=========================' 

" amil Paşayı iskat Etmiye Çalışmak 
Vahim Neticeler Verebilir,, Diyordu 

Kamil Paşa, bu gidişle neti
cenin memleket için vahim oldu
iunu görüyor; aon defa olmak 
iiıere büyük bir hüsnüniyet gös· 
termek istiyordu. Cemiyetle 
l<t:ndi arasında ihtilafa badi olan 
llıeseleJeri tesbit etmiş, buntann 
halli için müzakerata girişmiye 
8nıade olduğuna dair cemiyete 
haber gündermişti. Merkeziumumi, 
bu teklifi tetkik ettikten onra 
kabule knrnr verdi. Bu karan 
\'erdirmeye sebep olan da mec
bUriyetti. Çünkü matbuatın bir 
ltısını, K€tmil Paşayı fiddetle mü
dafaa ediyor; atide zuhur edecek 
llıes'uliyeti şimdiden Cemiyete 
Yükletmek i~iyordu. Kamil Pa· 
fayı müdafaa eden gazeteler, be
tnen şu fikir ve meal etrafında 
ittihat ediyorlardı: 

[ Na.zarlanmızı, Kamil Pş. nın 
llıesnedi sadarete geçtiği günlere 
irca edelim. Ne halde idik? .• Ne 
buhranlar geçirdik ?.. Ne muha
taralı uçurumlardan geç.tik 7 _ Bizi 
bütün bu muhataralardan kurta
ran Kamil Paşadır. Onun bütÜn 
bu hizmetlerine karşı : 

- Kim olsa böyle yapardı. 
Diyecek kadar halmişinaslık 

töstermek Kristof Ko!ombun yu
lllurta hikayesine benzer. Bugün
~siyasi mevkiimiz dolayısile Avru
Pada büyük bir nam alımı olan 
ICanıil Paşa gibi bir dahiye 
llıubtacız. Avrupa siyaset alemin
de bu kadar şöhret kazanmış 
~~r adamı lekeleyecek olun;ak, 
ııe matuf olan teveccühleri ta

rtıanıen kaybederiz. Paris, Lon
dra ve hatta İtalya ve Rusya 
llıatbunb, tamamen Kamil Paşa
nın siyasetteki maharet ve me
~anctini saya saya bitiremiyorlar. 
k Unlara karşı, ehemmiyetsiz bazı 
P Usurlanm ortaya atarak Kamil 
aş~y:ı ıskat etmiye çah~mak 

~ahım neticeler tevlit edebilir. 
U mes'uliyeti, kim deruhte 

edecektir'/ .. J 
işte, bu mes'uliyeti, kimse 

litenne almıya cesaret edemiyor

du.. Cemiyet, Kamil Paşanın ne 
leltasına ve ne de dehasına 
ehenımiyet vermiyordu. Hatta, 
llrt.ak bu köhnemiş dımağda, bir 
::ur ve feraset bulunduğuna 
1( • kani değildi. Onun için 

irniJ Paşayı sedaret mevkiinde 

ladece bir göstermelik olarak 
!Uttıyor ve ondan bilakaydüşart 
itaat bekliyordu. 

f .. Cemiyeti en çok kızdıran şey, 
~ veyahut filin işin yolunda 
llbneınesi değil, Kamil Paşanın 
•erkeşliği idi. Onu mevkiinden 
:t~ayı ve Dahiliye nezaretine ge
d tılen Hüseyin Hilmi Paşayı sa-

&ret rnevkiine çıkarmayı düşll
~e_n cemiyet, gizlice Abdfilhamide 
lll~racaat etmiş, Kamil Paşayı ht ettinnek istemişti. Fakat .. arbk 
t'aYat ve saltanatının son senele
~~e geldiğini hisseden Abdülha
t.!tı~ tarih korkusu karşısında 
" teınj : 

t.tu'""": Artıl<, o devirler geçti ..• 
het e~n bu derece perestişini cel-
d llliş ol n bir sadrazamı azle
enı nı. Yakıncla meclisi meb~u-

lst-bula nail.leden merkesl umumt aıaları. Otııraalan Habip S.1, Talat Bey, Ahmet 
Rıza Bey, Hafı:r. Ha"kı Bey, Sabri Bey. Ayakta duranları ipek Ph b'uau Hafız lbrahlm 

Efendi, Enver Bey, Hü1eyln Kadri Bey, Mlthat ŞllkrQ Bey 

san açılacak. Meseleyi, Millet hal
letsin.. isterse itimat; istemez!e, 
ademi itimat karan versin. 

Diyerek tereyağından kıl çe
kilir gibi, bir tarafa çekilmişti. 

Cemiyet, iyi biliyordu ki: Şim
dilik mecliste Kamil Paşaya ademi 
itimat reyi verdirecek kadar mü
him bir sebep yoktu. Ve yine, 
şunu da pek ıyı biliyordu ki; 
Avrupanın bUtün siyasi mahafili, 
Kamil Paşaya cidden büyük bir 
kı) met ve ehemmiy t veriycrdu. 
İşte şimdi, Kamil Paşanın tehlikeli 
bir mevkide olduğunu gören 
Osmanlı matbuatı da - yukarıda 
yazdığımız veçhle - bu zat hak
kında taraf darlık gösteriyor ve 
cemiyeti tehdit ediyordu. Şu halde 
cemiyet için yapılacak, yalnız bir 
ıey kalıyordu: 

- Kamil Paşayı iskat ede
bilmek için biraz daha sabretmek .• 
daha mühim sebeplere intizar 
eylemek.. ve şimdi ik te onunla 
bir itilaf müzakeresine girişmek.. 

işte, bu düşünceler neticesi
dir iri, Kamil Paşanın müracaatı 
kabul edilmiş ve müzakerata 
girişilmişti.. Pek çok g.rriptir ki 
bu müzakereyi idare eden, Ka-
mil Paşa zade Sait Paşa 
idi. Daha dört gün evvel, 
cemiyet gazeteleri tarafından aley
hinde söylenmedik söz bırakıl-

mıyan bu genç amiral, şimdi 
cemiyetin en mağrur ve müte
hakkim erk.anından olan Cemal 
ve Rahmi Beylerle karşı karşıya 
geçiyor; babası namına müzake
rata girişiyordu. Fakat çok tu
hafbr ki, cemiyet gazeteleri 
bergün Kamil Paşa aleyhinde 

sütun sütun yazılar yazdıkları 
halde bu müzakere pek kısa 
devam etmiş.. Kimil Paşa ile 
cemiyet arasında ihtilafa badi 
olan meseleler, bir iki aaat zar
fında halledilivermişti. Bu kadar 
kısa zaman zarfındaki itilafı, 
Kamil Paşanın mahtumu Amiral 

Sait Paşamn zeka ve dirayetine 
mi.. yoksa cemiyetin, Kamil 
Paşa hakkındaki düşlinüşlerinde 
ric'ate mi hamletmek icap eder?. 

Birçok kimseler, bu sualin 
cevabına akıl erdiı mi ye çalışır
larken, Pariste intişar eden (Tan) 
gazetesinin İstanbul muha~iri, 
gazetesine şu telgrafı çekiyordu: 

[H~li hezmn müşkülatı naza· 

n dikkaata alınarak ve şimdililc 
ihtilafat hasıl etmekte büyük 
tehlike olacağı anlaşılarak ittihat 
ve Terakki cemiyeti merkezi 
umumi azaları son içtimaında 
Sadrazam Kfınıil Paş ya muza

herete ve paı,,artesi günü vuku 
bulacak meclisi meb'usan istizah 
vn müzakeresinde, Kamil Paşa
ya i!'·mat reyi kazandırmıya ka
rar vermiştir.] 

Merkezi umumi kapılarının 

herkese ve hatta, en imtiyazlı 
cemiyetlere bile sımsıkı kapalı 
olmasına r;-ğmen, Tan gazetesi 

muhabirinin verdiği şu malumat, 
çok şayanı dikkattir. Bunu bir 
kehanet manasile tefsir etmekten 
ziyade, merkezi umumi azalann
dan birinin ifşaabna hamletmek 

daha doğrudur. Çünkü, telgraf 
münderecab meclisi meb'usanda 

aynen husul' bulmuştur. 

* Meclisi meb 'usan, mecJiste 
bulunan meb'uslann en yaşlısı 
olan Trabzon meb'usu Ali Naki 
Beyin riyasetinde içtimaa başladı. 
324 senesi kfinunuevvelinin 13üncü 
günü yapılan beşinci içtima başlar 
başlamaz, en evvel şu te7.kere 
okundu: 

( Arkası var ) 

ON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve 

Halk gazetesi ............ 
idare. lstanbul : Esin z pti)e 

• atıılçe me sok gı ~o 25-1 

Telefon : - 20203 
Posta kutusu: lstanbul - 471 
'J'ı:lgref: J~tıınhul SONPOST A .................... 

ABONE FİATI 
'}'1) H J\ t YE E<'NEBl - -

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 1400 
" 

400 " 
3 • 800 " 

150 " 
1 .. 300 " ..................... 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'ullyet ahnmaz. 
Cevap için m<'ktuplara ( 6) kuru luk 

pul ilôvesi 18zımdır. 
Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. ............ 
Gazetemizde çıkan resim ve yazıların 

büfüo huklan mahfuz ve 
gazetemize nittir. 

Keyif Veren Zehirler .. 

Meşhur "ihtiyar Tilki,, Ta
nınmaz Bir Kaçakçıdır 
O, eskiyen bir hileden bıktığı 

( Bnıtarafı l inci sayfada) l 
zaman, biraz da mütemadiyen 
parmağında oynattığı gümrükçü
lerin yüzlerini güldürmek için, J 
bile bile birkaç kilo malını ya
k:ılattırır ve keşfettiği bir yenisi· 
nın tatbikine başlar. İhtiyar tilki 
bütiln kaçakçılar arasında en 
fazla adam kullanandır. 

Hatta o kadar ki, mübalağayı 
sevenler, onun ufak bir devlet 
kadar daimi bir ordusu bulundu
ğunu söylerler. 

* Şimdi elli altı yaşındadır. Bu-
gün milyonlara sahiptir. Birçok 
yüksek adamlarla gayet liübali 
gayet samimi dosttur. Asıl garip 
tarafı şudur ki "İhtiyar tilki,, bu 
vaziyetini ve servetini elegeçirme 
den on beş sene evveJ cebinde on 
parası olmıyan bir serseriydi. 

Bugfin, elindeki para ile öm
rtinün sonunu, hudutsuz bir refah 
ve huzur içinde getirebilir. Fakat 
bunu yapmaz, yapamaz, çünkü 
alıp verdiği zehir, başka bir şe
kilde onun kanına da karışmışbr. 

Daima takip edilmek, daima 
iş başında, ihtiyatla şehirlerden 
şehirlere dolaşmak, daima hileler 
düşünmek, yaratmak, bulmak, 
bankalar, telgraflar, çekler ... 

İşte zehirin ona aşıladığı ze
hirler... Zehirli zevkler bunlardı. 
Gariptir ki, dünyayı zebirliyen 
bu adam, bir damla alkol kul
lanmaz, kumardan zevk almaz, 
kadın tesiri alhnda kalmaz, ve 
pek az clgara içer! 

~ 
Birgün, Beyoğlunda yürürken 

bir dostum, uzun tereddütlerden 
sonra bu adamı bana tanıtmıya 
ra:u oldu. Birkaç gün sonra, 
takdim merası mı mu'lteşem 
bir otelin geniş solonlannda de
ğil Haliçin metruk lokantalann
dan birinde oldu. 

lhtiyar tilki geldiği vakit dostum: 
- Affedersiniz, dedi, bera

berimde Fransadan tanıdığım bir 
arkadaşımı getirdim. O millete 
olan muhabbetinizdan dolayı af
fedilcceğimi ümit etmiştim. 

İhtiyar tilki: 
- Arkadaşınızı şahsan tanı· 

yorum, ded', kendis:ni otelde bir
kaç def'a gormüştüm. 'Bir iş için
mi seyahat ediyorlar? 

Dostum atıldı: 
- Evet, bir ıtriyat müessese

sı hesabına ... 
İhtiyar tilki güldü: 
- Yalana ne hacet, ben her 

şeyi biliyorum. Sonra bana döne
rek ilave etti: 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Sizi tanımak! 
- Buna sizi scvkeden sebep? 
- ·r ecessüs! ı 
- Her ne jqe, ehemmiyeti )'ok! 
Şimdi sessizce yemek yiyor

duk. Bu mülakahn böylece kal
masından, ve bana hiç bir istifa-
de temin etmt:.mesinden korku
yordum ki ihtiyar tilki söze 
başladı: 

- Görüyorsunuz ya, ben ken
dimi tanıtmaktan çekinmiyorum. 
Zaten bir haydut, bir kaçakçı 
değil, sadece bir iş adamıyım. 
Y egfuıe bildiğim şey almak ve 
satmaktır. Merkezim bir mağara 
yahut gizli bir mahzen değil 
muteber bir bankadır. Fakat 
arbk ismini size söylemememe 
müsaade edersiniz zannederim. 

Biraz bardnğile oynadı, sonra 
devam etti: 

- Hem bu işi ben yapma
sam, bir başkasına yaramıyacak
mıydı, sanki! ben, her halde da
ima namµsumla iş gördüm. 

Bu işlerin başlangıcındanberi 
ortalık, albn yumurtlıyan tavu
ğun karnını yaracak kadar be
lahat gösteren tamahkfırlnrla 
doldu. Bu tamahkarlar tel< 
kalmak, yegane olmak istedikçe, 
birbirlerine türlü türlü hileler, 

oyunlar yapmakta devam et· 
tikçe, hisselerine düşen mfk-
dar için ortakJarile hırJaşbkça 
ı.ehir tüccarlariJe mücadele eden· 
lerin işleri gittikçe çok kolaylaşa
caktır. Bundan sonra bir müddet 
susan ihtiyar tilki, kaçakçılar ara· 
sına kanşan Lorenzetti ismindl 
birisinin hikayesini anlatb. 

Bu adam, 1930 da, Cemiyeti 
Akvam tarafından mfikeyyif zehir
ler ticaretini kontrola memur edil
miş. Günün birinde Şark semplo ı 
ekspresinde eroin dolu üç çant ı 
bulu ""'ması üzerine Lorenzetti ortı 
dan kayboldu. 

Meğer, valizleri aevkeden o 

değil mi imiş il .. 
Yine ihtiyar tilkiden, Mısır. ı 

zehrin ne akıllara hayret vere.1 
hilelerle sokulduğunu öğrendim. 

Sefaret veya konsolosluk mU
hürlerini taşıyan resmi zarflardan 
ta tiren tekerlerine kadar, 
her vasıtadan istifad~ edilmi , 
her vasıta tecrübe edılmiş. 

Hatta bedeviler, develerin: l 
hörgüçlerindeki tüyleri braı edıp 
altına, ince eroin paketleri ya
pışbrmıya kadar varmışlar! 

Hatta siyasi pasaportlarla 
seyahat edenlerden çok kimse-
ler çantalarım birer nakil vası
olarak kuHanmışlar. 

Peru hükumetinin Viyana ve 
Oslo maslahatgüzan Bacula bun
lardan birimiş: 

lhtiyar tilki onun başına gelen 
bir vaka'yı da şöyle anlattı: 

"- Bacula 150 kilo eroinle 
Nevyork otellerinden birine in
mişti. Bunlann bir kısmını taşıyan 
adam otele yib.li gözü kan içinde 
döndü. Yolda hücuma uğramış 
ve elindekilerini aldırmış. 

Ondan birkaç dakika sonra 
Jak Diamond isminde birisi Ba
cola ile göriifmek istedi. 

Çalınan elli kiloyu iade ettire
bileceğini söylüyor ve uyuşmak 
istiyordu. Sonunda da: 

- Geri kalanı da, daha emin 
olmak için, benim bir adamımın 
muhafazasında Santral otele gön
derin! dedi. 

Bacula kabul etti. Ertesi giinti 
bu emniyetli adamı otelinde elleri 
ayakları bağlı buldular. Bittabi 
eroinler de çalmmışb. 

* İhtiyar tilki devam ediyordu: 
- Bugün biliyorsunuz ki mer

kez Sofyadadır. Ve Sofyanın en. 
müstahsil fabrikası Radomir' de ki
dir. Bulgar bükümelinin yüksek 
memurlarından birisinin akraba
sından bir Bulgarla bir Türk ta
rafından işletilen bu iki fabrika 
son iki ay zarfmda Almanyaya, 
Fransaya, Amerikaya Mısıra ve 
Çine bir buçuk ton eroin scvketti. 
Fakat Hatlarda müthiş rekabet 
vardır. Ve belki de bir giln, benim 
işten el çekeceğim bir zamanda 
Çin, çok daka ucuz fiatla piya
saya tamamen hakim olacakbr. 

Hulya taciri; benim tahminim
den çok fazla konuşuyordu. Ben, 
onun, ilk defa kar§llaşbğı bir 
yabancı yanında bu kadar 
açılı ına şaşmıştım. 

Fakat şunun da farkına var· 
mıştım ki o, kendisinden bir sa
tır bile bahsetmiyordu. Birçok 
defa bunu temine çabaladım. 
Fakat ihti}ar tilki duymamazlığa, 
anlamamazlığa \ıuruyordu. Anlı
yordum ki : istemiyordu ! .. 

Ondan ayrıldığımız z.aman 
dostuma hayretimi anlatbm J 

- Hiç merak etıne, dedi, 
sana söyledikleri. muhakkak ki 
yayıhp duyulmasın:, ~ a7thp çizil· 
mesini istediği 11 ktnlardır. Söy
lemedildt.rini ise kendisfoe saklı· 
yordur. 

.l\ttkılı: rt.ıct t\adu lah 



Kara. Cehennem 
Her Hakkı Mabluzdur 

• 
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-Varda! Savulun! .• 
------

Örtün şu hatunun yüzünü .. Kaldırın 
kulluğa götürün 1 .. 

dükkan kepenklerini kopararak 
birer birer fırlatıp atmış .. taşlar 

Dalgııı dokter baloda ıon moda 
tuvalet giymi§ bir kadın görünce keıı• 
dini muayenehaııuinde zanaeıti : 

- Nefes alın t.. 
Meyhane)erin birinde, birden

bire üç dört hamal ortaya abldı. 
Bunlardan ikisi, derhal F atonun 
kollarından yakaladı: 

ve sopalarla meyhaneye hücuma 
başlamıılardı. ( MEKTEP l!LERL) 

- Selamsız, sabahsız nereye 
gidersin, bire avrat... Hele gel 

. ıurada meclisimize iştirak eyle 
de şu fakir gönlümüz ıen olsun. 

Diye baiırdı. 
F ato, evveli ıaıırdı. Hayretle 

bu adamlann ytlztlne baka kaldı. 
Fakat ne korkunç bir ~ziyette 
bulunduğunu anlar anlamaz, kol
laranı ıiddetle silkti. Bu k&stah 
Ye mlltecuir adamlann ellerin
den kurtulmak iıtedi. 

Fakat, bam mallar F ato-
yu derhal kucakladılar. Bir tly 
gibi yerden kaldır arak meyhane
ye tıktilar. 

Zaten kaç ıUndenberi uibı 
harap olan Fato, bu ıiddetli ha.: 
rekete tahammül edememiş; bir 
tikiyet sedası bile çıkarmıya 
muktedir olamadan bayıhvermifti. 

Şimdi, meyhanenin içi altllat 
oluyor, muhtelif sarhoı grup
ları bıçaklanm çekerek biri
birine girmiılerdi. Meyhane
nin kapısmın önü aeyircilerle 
dolmuftu. Her kafadan bir seı 
çıkıyor; fakat meyhaneye girerek 
F atoyu kurtarmıya hiç kimse ce
ıaret edemiyordu. 

Hadiseyi oraya yakın Mısır

çarıııı esnafı haber almıflar; bu 
mllteassıp Ye namuılu adamlar, 
derhal ayaklanmışlardı. Esnaf 
kihyası; çarıımn ortasına çıkmıı: 

- Bu, ne demektir. Birtakım 
hamal makulesi adamlar, tcr'işe
rifin hilifı olarak milbarek günde 
alenen içki içerler ve enva reza
let ika ederler. Halkın emval ve 
eşyasına taarruz ve hiyanet eyler
ler. Sanki bunlar kafi gelmiyor
muş gibi ilemin göz& önllnde ır• 
za ve namusa tasallut ctir' e 
tini gösterirler. Ehli ırz ka
dıncıklan cebren Vf kahren 
aürüklerler. Bu muameleler bu
pn baıkasına ise, yann bize 
olur. Kişinin ırz gittikten sonra, 
yaşaması ne lazımdır. Bu maku
le ipsiz sapsız hamal gtirühüna 
niçin mağlöp ve mahkum olma
lıyl'r.. Allahını seven Ümmeti 
Muhammet, arkamd•n gelıin. 

Deye bağırmıya baılamlf.. 
Bütün çarp unafını bir araya 
toplamışb. 

Bu emaf alayı, b&yiik bir 
gllrültll ile çarııdan çıkarak Ba
lıkpazarma doğru yürürken, A.. 
maaltı tüccarlan da meseleyi 
haber almıt, mağazalanndaki çı
raklarile beraber mwr Ç&llllılara 
iltihak etmişlerdi. Meyhauedeki 
kanlı bıçaklı kavga devam eder
ken bu kafile, mey hanenin önüne 
gelmifti. Eanaf kihya11, evveli 
mülay<.metle hareket etmiş, Fa
tonun kendilerine teslimini rica 
etmişti. Fakat sarhoşlar bunlara 
pt.k küstahça cevap vermişlerdi. 

O zaman bntnn esnaf kafilesi 
galeyane gelmiş ve F atoyu bu sar· 

• .hoılann ellerinden cebren almıya 
tetebbO. etmişlerdi. Bir taraftan: 

- Ümmeti Muhammet!.. Müa
lüman yok mu? .• 

F eryacb yilkselir yükselmez, 
halk birdenbire ıaleyane ıelmif.. 

Buna mukabil meyhanedeki
lerde biribirile boğuşmaktan 
vazgeçerek bıçaklannı çekmişler, 
mllttehit bir cephe almıılardı. 
Fakat, atılan taılardan birkaç 
sarhoşun b8fl yarılarak kanlar 
akmıya başlayınca, sarhoşlara bir 
f8tkınlık gelmif.. hepsi de can
lanmn kaydına düımüşlerdi. 

O esnada: 
- Varda.. Savulun.. Asker 

pliyor. 
Sesleri de işitilmişti. Şimdi 

halk, ikiye ayrılıyor, hidiıe ma
halline gelen topçu askerine yol 
açıyordu. T epçu efradının önünde 
al çuha kaputunun önleri, üç sıra 
sırmalı atkılarla iılenmiş olan 
topçu yüzbaşısı Kara Cehennem 
lbrahim ağa ilerliyor; enli ve ça
bk kqlannın altında parlıyan 
kanlı gözlerile etrafı araştırarak: 

- Ne oluyor.. Nedir bu gü
rUltn?. 

Diye soruyordu... O civardaki 
taharriyatını ikmal etmekle uğra
ıırken bu velveleyi işitmesi üze
rine oraya koşan. Kara Cehen
nem, hadisenin adi bir kadın 
meaeleainden ibaret olduğunu 
duyar duymaz canı 11kılmakla 

beraber mahza bir iş gör
milı olmak için, derhal mey
haneye girmif, sarhoılardan bir
kaçım tevkife teşebbüs etmifti. 

Bu esnada gözü, oradaki pey· 
kenin üzerinde baygın y}ltan Fa
toya ilişmişti. Fatonun örtüsü açıl
mıı olduğu için yüzU tamamile 
gGrilnilyordu. Kara Cehennem, bu 
tesadüften okadar şaşırmııtı ki, 
adeta gözlerine inanmıyordu. Sar
hoılann bir mukabil taarruza ge
çerek F atoyu almalarından endişe 
ederek derhal kılıcım sıyırdı: 

- Bire utanmaz arlanmaz1ar, 
geri ..• 

Diye başının üstünde savurmaya 
başladl... Şimdi meyhanenin arka 
tarafındaki pencereler çatır çatır 
kınlıyor; sarhoılar, can korkusile 
birer ikişer deniz tarafına atlı
yorlardı. Birkaç dakika zarfında 
meyhanede kimse kalmalDlfb. 

Kara Cehennem, maiyetinde
ki topçulara emir verdi: 

- Ôrtlln şu hatunun yüzünü •• 
incitmeden kaldırın kulluğa 'fÖ
türelim de bir güzelce tahkikat 
edelim. Bakalım, kimin nesidir? •• 

Dedi. 
Oradaki esnaf ve tüccarlar, 

bu icraatından dolayı Kara Ce
hennemi alkıılıyorla11t. sarhoılar 
aleyhinde aöylene söylene avdet 
ediyorlardı. 

Kaç gündenberi çektiği azap 
ve ıstıraplardan zaten bitkin bir 
hale gelen Fatonun baygınhğı 
devam ediyor, oradan kaldmla
rak B~bçekapıdaki kulluğa nak
ledildiği halde, bir türlü kendine 
gelc:mi yordu. 

Kara Cehennem, karakola 
gelir gelmez çok güzel bir ma
nevra kullanmıştı. 

- Vann, şu mahallenin ima• 
llllDl bana ıetirin. 

(AJ'kua Yar) 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Cerrahpafa haataneeinde imzuı 
okunamıyan eczacı Beye: 

Bir dersten d&nen talebenin 
vaziyetleri hakkında Maarif Ve
kileti nezdinde teıebbllsatta bu
lunulmuştur. 

Adana ortamektebinden 362 Meh
met Emin Efendiye: 

Bahsettiğiniz mesele etrafında 
Maarif Vekileti nezdinde teıeb-
büsat yapılmııtır. 

* Dursun Beye: 
42 yaıında olmanız edebiyat 

fakültesine girmenize mani değil
dir. Ancak fakülteye girmek için 
liseden mezun olmanız prttır. 

* Ankara K O. mektebinde Yalçın 
Kaya Efendiye: 

Askeri mekteplerde askeri 
disipline alıımak mecburidir. 

* 1 >itçi ~alim Rasim Be~ e: 
Bizim diıçi mektebimizin pra

tisyen kısmı yoktur. Fakat şim
diye kadar iki üç ıenede bir 
pratisyen dişçiler imtihan edile
rek kendilerine ehliyetname veri
lirdi. Belki bu imtihan yine 
yapılır. 

Edirne"de Karaağaçta Ali oğlu Hü· 
seyin Efendiye: 

- Kayıt zamanı kapanmıştır. 
Gelecek seneye kadar beklemek 
mecburiyetindesiniz bu müd
det zarfında da boş durmamah, 
çahımalısınaz. 

Adana'da Kaaapbekir mahalleıinde 
Mustafa oğlu İsmail mendiye: 

- Meslek mekteplerine gir
meniz kabildir. Ancak her mek
tebin kendine göre ayn ve hususi 
şartlan vardır. Hangi mektebe 
ıirecegımzı tayin etmeden şerait 
bildirmenin imkanı yoktur. 

Meklepçl ........................................................... _ 
Y •nl N•ırl,al 

Kıymetli Bir Eaer 
Maarif Vekileti tarafından "Türk 

tarih, arkeologya ve etnograf ya ve 
dergisi,, ismi altında 195 aayfalık kıy
metli bir eser neşredilmiştir. Bu e1er
de Anadoluda yapılan arkeologya ve 
etnografya tetkikatı etraflı ıurette 
izah edilmekte, bir~·ok renkli grafik, 
harita ve resimlerle gösterilmektedir. 

Bilhassa mukaddemeyi teşkil eden 
Doktor Reşit Galip Beyin bir yaz111 
ıayanı dikkattir. _ 

Yan• mlll yol - Azeri gen<;lik 
tarafından çıkarılan bu mecmuanın 8-9 
numaraları bir arada olarak ç:ıkmıştır. 

ÇıOır - Ankarada ne., redılen bu 
gtem;lık ve fikir mPl'muasının Ağustoı 
nüshuı çıkmıştır. 

Azerbaycan yurt bllll•l -Ay
da bir ne~roluııan bu mecmuanın Ağus
tos nüshası çıktı. Fiati 20 kuruştur. 

Etller - Türk Maarif cemiyeti ta
rafından neşrolunan bu eser 212 say
fadır ve resimlidir. Fiati 75 kuruştur. 

Nöro • r•lhl•trl - İki ayda bir 
ne~rolunur tabbi bir mecmuadır. 6 inci 
numarası çıkmıştır. 

lylll • 

BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan: ismet Hulul J 

Kapılarını Beğenmedim 
----- --

- Çoban, sen koyunlan ot• 
latmaktan usanmaz mısın ? .. 

- Usanmam hanımım !.. 
- Çoban, geceleri dağda 

korkmuyor musun ? •• 
- Neye korkayım !. 
- Hani kurtlar var, çakallar 

var, ayılar var 1.. 
- Olsun hanımım, onlar bana 

ne yapacaklar ? .. 
- Sen blly&k bir adam1111 

çoban r •• 
- Değilim, bani anam beai 

kwl korunun yandığı ıene do
iurmUf, okadar biiytlk delilim. 

- Anlamadın çoban yani ••• 
mlthif bir adamaın !. 

- Ben de anlamadım amma 
bammım 6yle olaun 1 •• 

- Çoban, dotnı mu siz yo
lunuzu yıldızlara baka baka bu
lurmupunuz. 

- Doğru ya.. Ben yıldızlara 
baka baka dllnyanın abllr ucuna 
bile giderim. 

- Ya 1 Sen biç latanbula 
•tt• . ? 11 ınmı ..• 

- Gitmedim amma gidece
ğim .• 

- Istanbula gelirsen beni bal 
olur mu çoban? •• 

- Bulurum hammım •• 
- Peki amma adres verdim 

mi ? .. Nasıl bulacaksın .• 
- Soracağım.. latanbullu ha• 

mmımın evi nerededir? .. derim 1 •• 
Genç kız bir kahkaha kopardı: 
- Amma tuhafsın çoban, 

latanbul bu lt6y gibi ldlçllk de
ğil ki... Kocaman ıel\ir.. Adreai 
vereyim de öyle gelinin .• 

- Peki hanımım!. 

* Köy ıiyah g~cenin albnda 
uyurken, bir tepenin llstnnde 
glizel lstanbullu kızile, saf çoban 
konu,uyorlardı.. Gök ylizilnde 
yıldızlar .. gözlerini kırpıyor, ağaç• 
larda yapraklar fısıldaşıyorlardı. 

- Senin uykun gelmez mi 
çoban?. 

- Gelir amma gelmiyor .• 
- Çoban yüzüme dikkatle 

baksana.. Senin gözlerinin rengi 
ne kadar gllzelmiş.. 

Dudaklannın ucuna gelen aöztl 
ı&yliyemedi. 

- Ya senin neren glizel 
değil kil 

Diyecekti .• 
- Ben gidiyorum çoban 

Allah rabathk versin!.. 
- Uğurlar olsun hanımım!. 
Gakle yerin birleştiği çizgiden 

doian ay, genç kızın yolunu ay
dınlabyor.. san altın ıaçlarınm 
bnklllmlerinde ışıklar oynaşırken 
o, kop kOf& tepeden qağı 
iniyordu. 

* 
- Olen Amet Hn l.tanbula 

mı gidiyon? .•• 
- Gidiyom ya ağal. 
- Nidecen orada tilen.. Ko-

yunları kime bırakıyon.. 
- Hasangilin oğlu ben ıe

linciyecek bakacak; bir pzecem •• 
- Vazgeç iilen paran varını ki 

gidiyon? .. 
- - Var ya yirmi liram var!. 
Bütl\n ıene biriktirdim. 

- Yazık ülen koyun al.. hem 
lstanbul' da nereye giyon! •. 

- Cibemde adrese var .• 
Cebinden bir kağıt çıkardı. 

Bunun üzerinde lstanbullu kızın 
elile yazdığı adres vardı. 

- Bu adreaeyi kim Yerdi •• 
- Hani Durmut pe l.taıı-

buldm misafir im ıelmifti. 

Köylüler biribirlerine bakıp 
glildüler. 

... 
V•pur Galata nhbmına yanqti. 

Çoban Ahmet heybeaini omuzuna 
aldı vapurun merdiveninden indi. 

- latanbullu ağa fU adreteJI 
okuyuversene .• 

- Dojnı git ilerde ıorl.. 
Tramvayları otomobiller biri

biri arkasına seçiyor.. Yolda 
kı!avatlar erkekler, acayip giyir 
m11 kadınlar yürilyordu .• 

- Şu adreseyl okuyuverMn ... 
- tmc:li vaktim yok!" 
- aclraeyi obyuYenen ... 
- u yoldan do.dofru .. 
Çoban Ahmet aora aora git1L 

Şiılide bllyllk bir binaam kapllP 
mn 6nünde durdu •• 

- Ne bakıyonua laemprd. 
- Su adreaeyi .•• 
- fla llçtıncll kat •• Çak hay& 
- Ben çıkamam afa ... 

ıötnr .• 
- Apartıman kapıClll la• 

dilıHj. Kay çobanı arkada mw 
divenleri çıktdar •• 

- işte bW'aaı •• 
Kapıcı, kapıyı caldı.. Sepi 

önltıklll bir kız kapıyı açb. 811 
da gtlzel kızdı amma lıtanbullll 
kız daha bqka idi. 

- Ne iatiyonunl •• 
- Mediha Hamm ••• 
- Kilçük hanım hamal Jaya• 

fetli bir adam ıelmif lizi aorr 
yor •• 

iskarpinlerinin topuldannclall 
çıkan ses duyuldu: 

- Senmiain çoban! •• 
- Benim, hamml.. Hani lr 

tanbula ıeldim!.. 
- Dur çoban biraz bekle.. 
Gitti, Ahmet heybesini yere 

koydu. Alnının terini kolile aildL 
- Çoban ... 
- Hanım!.. 
- Al, lstanbulcla gezerkell 

bunu harçlık edersin! Kapı kapall" 
dı. Çoban Ahmet elinde pat 
kızın verdiği bir liral.. KapaaaO 
kapının önllnde ne yapacajıdl 
f&llrDUf bir halde kaldı. ,,. 

- Ülen Amet, l.tanbuldaO 
ne çabuk döndlln?. 

- ...... ! .. 
- Ulen Amet latanbulda 11• 

gördlin.. latanbulun eYleri naıul ki: 
Ahmet içini çekti •• 
- Evleri iyi ama kapılarJlll 

beyenmedim. Çoban 16ribıce kell" 
~k~ndine kapanıyor. ~ 

leL A•llY•: e ncı llulluk ...... 
kemealnllen: Nazlı hanımm kOCJlll 
Gazlıçeşmede demiryolu oadcleliDCI' 
169 numaralı hanede mukim Abd_,.. 
met Ef. aleyhine ikame olwıan ~ 
ma davumdan dolayı mumaileyha ,.ti 
fından verilen arzuhal IUl'eti _,.. 
ve ilia ıuretile tebliğ edilmit •• ~ 
terilen müddet zarfında oevap veıibD9" 
eliği gıyaben muhakeme edil~ 

dair ilinen tebliğat icrası takariir e;..-;' 
ve yevmü muhakeme 10-10-988 s.ıa 
uat l O a tayin ve bir ıureti muJıakr 
me divanhanesine talik }nhnm>f otdO· 
ğundan yevmü ve vakti mua)'Y~ 
mezkrırda İstanbul asliye malık•lll'!: 
6 ıncı hukuk dairesinde iıbati ytlo ,i 
edilmesi ve aksi takdirde muaaıel 
müteakıbei kanuniyenin ifa olonaod' 

malum olmak ve tebliğ makamın•;; 
im olmak üzere ilan olunur. (~ 

Zayi - Üsküdar nüfus ~sin::. 
aldığım nüfus kağıdını kaybettilD .r._,. 

ki .. hUP
sini çıkaracağımdan ea ılDID A1i"1 
yoktur. Kadıköy Hasan p&f& 
ıokak numara 1 N u.are\ 



18 Eylül 

E ylOl Pazartesi 
latanbul - 1 ~r"wofon: Plôk 

DP ivatı 1 .30 Fr. d r ( ileri m' 
• J , 

olanlara rnnJı.:u ), 19 Ilıkmet Hız 
il., 19 45 :-: "ııu ll .. 20.30 Müııür Nu
tt>tıin B. ,. urkada lan, 21.SO gramo
foıı: l 'lfık ncşn) tı, 22 Ajan v bora 
haberleri, 11 nt ayan. 

Varşova - 21.40 Müs bnbe, 21 
F'redrik isıoiııde lıir oper t. 

Peşte - 21 Balon tr , 21,00 
lroıı~t>r, 24 caıı.bcnt. 

Palcrmo - 20 Ha r ve gramo
fon, il.45 mlİ. hahe. 23 gramofon. 

Münih- 20 ınt>le beni dinle ismi 
alımda bir l kı.i~ c, 21 operet parçası. 
22,20 orke~tı a. 

Viy na - 21.30 senfoni, 
Pr ı . l !J.30 Aloınnca koof erııns 

wüte ,ben orkc~lrn. 
Roma - ~0.20 Haber ve gramo-

fon, 21.4'l B nettn i nıiodc bir k<r 
med~ 

Bükreş - 20 Der8 ve §arkı, 21 

Mad a a iniu kon ri, 22 05 Kuı\rt('t 
Breslau - 21.10 Ka 

19 Eyl01 Sah 
Moııkovn - Jforgünkü ııeşriyn1• 
VartOYa - Ilergüokü neşriyat. 
21.05. Orkestra, 28 hahvchane mu

sikisi. 
Pe tc - 21,05 Radyo konseri, 

21.60 tüdyodan bir teır JI, 22.50 sa
lon ork lrası, 24 20 kahve konseri. 

VJy na - 20.55 Haftanuı musa
i 21.85 filharmooik takımın kon

seri, Rıchard Straus un eaerlcrinden, 
23.10 akşam konseri. 

Miliino - T nrino - Floranıa 
.. 1I herler pliı.'k, 21 haberler plak 

21.fiô op ret temsili. 
Pn - 20.10 ._'ıir ve mu ıki, 21,10 

kıskanç ısimli temsil, 2 l.~O konser 
Dvorak llrahmo, 23.20 plaklar. 

Roma - 21.60 'l'orreador isimli 
operet temai ·. 

Bülueş 20 Ders kons , 21 
taganni, 21.2& orke trı:ı, 22.15 radyo 
orke rflfil. 

Bre lau - 21.15 dyo orkestra· 
ı, 22.1 d s musiki i, 23.45 müsn-

lı h , da musıkisi. 
=-==-====~~== =~-===~=o-.=-=== 

v 
ube inden: 

stanb 1 

Teş ik ·ye e e 
mue 

n fiatla 
a sa ar 

atılık 

Esas 

351 

357 

358 

385 

384 

383 

Mevkii ve nevi 

T eşvikiye Harbiy cadde i 
rah ar . 

barit 

~ ikiye Harbiye ddesi 8 rita 
rah arsa. 

nurna-

Miktarı 

metro 
559 

a- 709.50 

Teşvikiye Harbi}e caddesi 0 harita numa- 721 
ralı arsa. 
T eşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 591 
37 harita No. lı arsa. 
T eşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 581 
36 harita o. lı arsa. 
T e "ki e atik Bostan c dit Atiye 
35 harita No. b ars . 

kağı 570.Sıu 

Teminat 
Lira 
900 

1000 

1000 

470 

300 

285 

3 2 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiy okağı 535 270 
34 harita No. lı arsa. 

381 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye okağı 543 270 
33 harita No lı arsa 

394 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 276 165 
harita No. lı arsa 

393 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye sokağı 277.50 165 
45 harita No. b ars 

392 Teşvikiye atik Bostaı cedit Atiye sokağı 279.50 lti5 
44 harita No. lı arsa 

391 Teşvikiye atik Bostar cedit Atiye okağı 52' 350 
43 harita No. h arsa, 

403 Teşvikiye atik Bostan cedit Atiye eoknğı 526 350 
55 harita o. b arsa. 

402 Teşvikiye atik Bostan c dit Atiye okağı 49'ı.50 275 
54 harita No. h arsa. 
B lada mu arrer arsalar bedelleri peşinen tesviye edilmek 

oartile e çık rbrma ile 21 eylw 933 Perşembe günü satıl ca
ğından taliplerin hizalarında gösteril n teminat akçelerini müsta -
hiben yevmü mezkiirda saat on albda şubemize müracaatları. [199) 

Yüksek Deniz Ti re ektebi 
•• •• tJ •• 

ur ug n en: 
e t b kay't ve kabul edilecekler ıçın bilinmesi lazım gelen 

hususat bcrveçhi atidir: 
1 - Mektep, ikisı tali, ikisi yüksek olmak üzere dört senedir. 

Leyli ve meccanidir, gayesi tüccar gemilerine knpt n ve makinist 

etiş~~~ktc:bin yalnız tali birinci nıf na t Jeb k bul edilir. 
Bunların on be yaşından küç.ük ve on sekiz. yaşından büyük olma
maları ve lise dokuzuncu sınıfı ikmal veya bu derece tahsil gördük
lerini al liisul ispat ve t sdik ettirmiş bulunmaları veyahut beş 
ıınıfb san'at mekteplerini bitirmiş olmaları meşruttur. 

3 - Taliplerin mektep müdüriyetine hitaben yazacakları istida
lanna hüviyet cüzdanlarını, nşı kağıtlarım, mektep şehadetname 
veya tasdiknamelerini ve polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberlerini 
ve vetilerinin muvaz:mh adres ve tatbik imzalarım v dört adet 
VeF 'kalık fotoğrnflarını raptetmeleri lazımdır. 

4 - Taşradan gel:pte mektebe kabul edilen fakir talebelerin 
'Yol masraflan, "bulundukları vfü!}et ve kazalnnn mecl'si idarelerin
d n museddnk fakribal mazb tal rını ve mel tebe gelmek için 
har i vasıta ile şeyahat ettiklerini gö terir ve memurini aidesince 
nıu. ldak ilmühaberlerini ibraz etmeleri şartilc,, mektep idaresince 
te:;vı. e edilir. 

5 - Kayit muamelesi lff. ev\ el/93'~ t r'bine kadardır. Ta
liplerin muayenei iptidaiye için yevmi ruezküra mUsadif pazar günü 
aa t 13 te bizzat mektepte bulunmalan lazımdır, "3922., 

. -
braizim Paşa 

Mektebi 
Yıkılacak 

Çakmakçılar yokuşunun alt 
b inda İbrabimpaf mekt bi de
nilen bir bina vardır. Bir müddet 
evvel bur ını Evkaf idaresinden 
bir tücc r sabn alınış ve yık
brmı y b şlamışb. Halbuki, üç.ün
cQ Ahmet devrine it bulunması 
itibarile tarihi bir kıymeti b iz 
olduğu azan itibara alın rak 
yıkım ameliyesi müzeler idaresi· 
nin müdabalesile yand bıraktı· 
rılmıştı. 

Öğrendiğimize öre, Maarif 
Vekaleti bu hususta bir karar itti· 
baz etmiştir. Bu karara göre mü
zeler idaresi bina dahilindeki kii
nk dim n kışlann fotoğraf v 
pllinlarım çıkaracak, ondan onr 
yıkılm sın m de edilecektir. 
Yalnız binanın albndaki tarihi 
ç me, binanın sahibi t rafınd n 
belediyenin göstereceği bir ma-
hall naklolu arak orada yeniden 
inşa edilecektir. Bunlard n başka 
binadan çıkacak sütun ve ütun 
başlıkları da müzeye nakl dile
cektir. 

O. grupul 
D. grupu ismi albnda be 

ressam ile bir heykeltraştan mü~ 
rekkep bir an'at grupu teşek
kül etmiştir. Maksadı, kuvv tli 
bir san'at prensipi ve zengin bir 
faaliyet programile çalışmak, 
memleketimiz.de bir flastik an' at 
cereyanı açmakbr. 

Azasının isimleri şunlardır: 
Nurullah Cemal, Elif Naci, Abi
din, Cem 1 Sait, Zeki Faik, 
heykeltraş Zühtü. 

...,-.1· - ... J. 

e iBa ç, an 
LOTFi RiF Şamh Han 10 \o.1-.tanbul. Tel. 229S8 

Parklar, Bahçe!er, Skuarlar, ll~~·~~~~E~I 
PIAnlar yapar. 

--·-········· 
o um, fidan, 

çi e ovanı tar 
.._... ........ 

Salon fld&nları, Güller, Karanflller 
'K aktUalcr, Fennt gllbreler, 1l!tl:ır 

Katalog ı teriniz. 

1 Devi t -Demiryolları ilanları 
1 - Bogaiköprü - Karde gediği kı mının in t işletmesin 

açılma ı mlinasebetile muhterem halka bir sühulet o Ozer 

1 

20 EylCtl 933 tarihinden itibarenKayseri - Ulukışl rnsında muv kk t 
mahlyyette bir muhtelit katar işletilecektir. 

2 - Pazar, Çarşnmb ve Cuma günleri Kayseriden aa t 7,2S 
te kalkan katar Ulukışl y ayni günde saat 16,36 v rac k ve Hay
darpa adan Adana ve Mersine giden posta katarilc buluşacaktır. 

Cumartesi, Salı, Perşembe günleri Mersin - Adana'dan Haydar-
paşaya gidan posta katannın Ulukışlaya muvasalatından onra Ulu
kışladan sa t 13,10 da k ikan katar Kayseriye t 21,45 t vara
caktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kay eri yoluyla Ank r 'y ve Ank -
radan aynı yolla Adana ve Mersin gidecek yo1cul r şimdilik Kay

. de bir gece kal caklardır. 
Adana ve Mersinden Samsun ve S msund A er-

sine gidecek yolcular Kay eride ktarm ederek ym gün yollarına 
devam edeceklerdir. 

Ankara ve Samsundan gidiş günleri Cumart ·, Sah, Peq mb ; 
Ankara ve Samsun geli gilnleri Pazar, Çarşamb ve Cum ; 

F zJ tafsilat için istaşyonlara mürac t edilme i rica 
olunur. ( 4918 ) 

Posta ile kataloğumuzu ve 
sipariş var kamızı isteyiniz. 

• Ki IDES 
Beyoğlu: istiklal cadde i Po ta okağt No. t. TeL 4t429 



12 Sayfa 

BREKFAST HASAN 
'l'ürkiyenin ve bii• iuı dünyamn eD mükemmel Brekfast bisküiti olup hutalara 

Te bilhaua çocuklara ve hali nekahette olanlara ve sabah akşam kahvaltılanna; 
hafif vernek istiyenlcre, mide rahatsızlığı çeken' .. re karşı nefis ve leziz bir gıdadır. 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF l 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
özü unlan 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugad· 
didir. Vitamini en çok 
olan bu mükemmel 
özlü unlar ile çocaklat 
ve bilhana memedeki 
çocuklar az zaman 
zarfında netvünilma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, çabuk dit 
çıkanrlar,P> çabuk yil· 
rürler. Neteli, ınhha&b, 
tombul olurlar. Her 
nevi Haun hububat 
unlatile yapılan ma
hallebi Ye çorbaların 
lezzet.ine payan olmaz. 
25 kuruştur. Halan 
ecza depon. 

BASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, lı:amızblı:, roma&izma, Sar'a, araca, lı:emik, ıinir, damar, verem 

hhtalı~ yürümeyen, diş çıbrauyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara. (5134) 

SON POSTA 

Deniz Yollan lıletmeıi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4236! 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon~ 22740 

Karadeniz Aralık postası 
DUMLUPINAR vapuru 19 Ey· 
lül Pazar 18 de Galata rıhtımın· 
dan kalkacak Zonguldaak, lne
bolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon, Rize'ye D6nfltte bun· 
lara ilaveten Sürmene'ye ujra
yacaktır. "4966,, 

lzwır slr'at postası 
EGE vapuru 19 Eylül Salı 1 l de 
Galata nhbmından İzmir, Pire, 
lskenderiye'ye kalkacaktır. (41117) 

$EKERCİ 
HAFIZ MUSTAFA 

VI 
MAllDUMU 

Her yerde arayınız. {6861) 

• 
Or-A, BUTIBL 
Ka.takö), Topfular calld••I Noa3 1 

(9195) 

Saraçhanebaıı - Mnnir Pap konaklannda 
Kız, l!rkek • Lern, Nehari • Ana, ilk, Orta ve LIM 

TdmH ~.l ~i!ul ! tam ~li1~! !9_!,!9 i!:~ecnebl 
liaanı mecburidir. Fransızca, Almanca ve Lı,ilizce kuralan vardır. Leyli talebenin sıhhat ve ııdasına 
azami itina edilmektedir. Talebeler sabahlan mektebin hususi otobhlerile evlerinden alımr, 
alqam yine ayai vuıta ile evlerine _J6nderilir. Talim heyeti memleketin en ytıluek muallimlerinden 
miH dir. Ka t muameleai i in her ~ Mat 10 dan 17 e kadar müracaat kabul olunur. 

Tel. 20530 (7779) 

Le,U we Relaarl 
Resmi Liselere muadil 

Feyzlatl Liseleri 
K 1 z AnlantklJ'd• • Çllteıar.,ıaru ERKEK 

Ana ımufuu, ilk kısmı, orta ve liae ıınıflanm havidir. Kayıt muamelesine devam edilmektedir. 
Herglbı müracaat edilebilir. 

Telefon: 36,210 

1 _ l$J.l~!!~ft~.,~Jft~l.~!~~~~~-~~~.~. 
2 - M&d&riyet, mlracaatlan Cumada bqka herp kabul eder. 
3 - Lern ve Nehari btlttbl lcretlerde mihim niabette tenzilit yapılmqbr. 

4 - Anu edenlere tarifaame pnderilir. 
Adres: .... zadebafl PoHa Merkezi arka .. • Tel. 2MM ~ <r*> 

Son Poata Matb•a • 

Salaibi: Ali Ekrem 

Nqri1et MlclGril: HalU L6tl 

• 

Can 
Boğazdan 
değil dişler-

den gelir 

E1161 11 

Dişlere sıhhat kuvvet ve güzellik verir 

Zafiyeti umumiye, iftihamxbk ve lmYYebidik laalıbacla blylk 
faicle ft t.liıri ılrtllen: 

FOSl'ATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

Tesis tarihi - 1307: B ... lldat Ylldız • Tel. 4 • "82 

'BMS'İİLMBBATiP 
Yuva • ilk ve orta laaımlarla laerglln leyli ve nehari im Ye erkek 
talebe kayıt olunur. TecbUata baılaDIDlfbr. Akaretlerdeki Yuva 

kısmı Yıldızdaki binaya nakledilmİftİr. ~ (7344) 

lstanbul Belediyesi llinlan 
Kqif Bedeli 7089 lira 17 kurut olan Oaktlclarcla Mibrimab 

medresesi tamir ve tadili kapah zarfla mllnak-ya konulmuttur. 
Talip olanlar prtname almak ft kqif evrakım ıırmek lzere her 
g6n Levazım Müdnrlilğlne mllracaat etmeli. Mlhıabaaya girmek 
için de 532 lirahk teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif 
mektuplanm 2119/933 Pertem&e g&nll aaat oa hete kadu Daimi 
Enctlmene vermelidirler. "4544" 

T .. vlkl Sanayi 
Hanımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 

Senelik merıiai umuma açıktır. Talebe kaydına ba ... nm•p. 
Mezunlar mtaj ,armedea mektep ve atelye açarlar 

Telef•: 22994 

lstanbulveTrakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa bqlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 28 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan u 
olmamak üzere her istiyene ıablmaktadır. Fiatlanmız eskisi gibidir. Yani Jıtanbul'da Sirkeci istasyonunda •eya depolarımızda araba 

:::ıi... ~:;~~J: Kristal TOz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur • 
. 

Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. . lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üıt tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gonderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 

. ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: lstanbul' da Balıçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
l•ll:er Telefon No. 24470.~fı914t Telgraf adresi ı İstaa1t•ı. 


