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Mehlika Hanım Neden öldürüldü? 
• Siyasi Misakın Genişletilmesi 

ihtimali · Var Mı? ıKatil Mahk~med~ Ha~ror 
1 · layamadıgını Soyledı 

Bulgar Gazeteleri Balkanlarda Siyasi Ufkun BUsbütUn Tavazzuh 
Et~esini Bekliyorlar •• 

Heyetimizi. Götürecek Olan Hususi 
Bulgar Treni Geldi 

. ...~~~~~~~ 

Başvekil Paşa, refakatında Hariciye Vekili Tevfik direceği limidini izhar etmektedirler. 
Rüştü ve fırka umumi katibi Recep Bey.ler ile Bulgar gazetelerine g6re : Bu dakikada iki mem .. 
maiyeti olduğu halde dün akşam Ankaradan hare- leket arasında, neticelenmesi bir gün işi halini alan 
ket etti. Bu dakikada şehrimizdedir ve akşam iktısadi müzakereler istisna edilecek olursa halledil .. 
üzeri de Bulgar hükümeti tarafından hususi surette memiş en küçük bir mesele dahi mevcut değildir. 
gönderilmiş olan trene binerek Sofyaya gidecektir. Bu itibarla konuşulacak bir mesele yoktur, da 

Başvekilimizin bu seyehab komşu hükumet denilebilir. Buna muka'hil Bulgaristan ile Yunanistan 
reisinin daha evvel Ankaraya yapmıı olduğu ziya• arasında hem siyasi, hem ikbsadi, hem de ticari bazı 
retin bir mukabelesi şeklindedir. Fakat bilhassa ihtilaflar mevcuttur. Acaba Türkiye bu ibtilAflann 
Türk· Yunan hükômetleri arasında akdedilen yeni halli için nedereceye kadar tavassutta bulunabilir, 
misaktan sonra Tiirk • Bulgar hilktimet reislerinin Yunanistan ile akdettiği misaktan sonra bu tavassut 
karşılaşbkları zaman siyasi vaziyetlere temas etme· vaziyeti ne dereceye kadar mllsaade eder, tizerinde 
melerine ihtimal verilebilir mi? Tabiatile bu suale durulacak meseledir? Türk· Yunan misakının umu• 
\'erilecek cevap menfi olacaktır. mi bir Balkan itilafına mukaddeme olabileceği hak· 

~ Konuşulacak meselelere gelince, bu hususta kında muhtelif taraflardan izhar edilen ihtimallere 
mutlak malümat mevcut değildir, fakat işte Bulgar gelice; Bulgaristanın herkesle dost geçinmek istediği 
gazetelerinin bu hususta söyledikleri ıeyler: meydandadır. 

Sofya, 19 (Hususi) - Bulgar gazeteleri Başve- Bulgar gazeteleri bu ıekilde huJisa edilebilecek 
kilimizin seyehabnı memnuniyetle karşılamakta ve olan miitalealanndan sonra Başvekilimizin seyahatini 
bu ziyaretin Bulgaristan ile Türkiye arasında mev- müteakip Balkanlarda siyasi ufkun daha ziyade 
f'Ut ~yi münqoehe~ J>ağlnnnı daha ziyade kuvvetlen· aydınlanacağı Umidiıll izhar etmektedirler. 

a=::-::...=============================================z===========-===================== 
IHalye Neferlmlze Hazin Bir Cenaze Alayı Yaplldı Muhtelif Mübade-

fkl gün evvel Osküdarda çıkan bir yangın esnaıında kazaya- utrıya.rak 
ıehit düşen itfaiye ıoförü Halit Efendiye diln hazin bir cenaze alayı yapıl· 
maş ve merasimde Belediye Peiai ile az:asmdan birçotu ve itfaiye imirleri 
hazır bulunmuşlard1r. 
"57cr 

Şosede Bir· Ceset 

le Tasfiyesini Hü
kumet Yapacak 

Ankara ( Hususi ) - Dokuz 
on senedenberi mesaısım bir 
turlü bitiremiyen muhtelit müha· 
dele komisyonunun lağvı için 
Yunan Başvekili M. Çaldaris 
burada iken iki hükum~t ricali 
arasında bu hususta bir karar 
ittihaz edildiğini yazmışhm. Şim
di burada bulunan muhtelit mü· 
badele komisyonu Türk murah· 
has heyeti reisi Şevki Bey bu 
mesele hakkında hükiimetle ve 
Hariciye Vekaletile temaslarda 
bulunmakta ve izahat vermekte
dir. Türk ve Yunan hükümetleri 

( Baştarafı 10 uncu 11ayfada ) 

Bulundu 
15 Senedir Sönmiye.rek Bütün Bir Aileyi 
Takip Eden Bir Kin Karşısında Mıyız? 
k Dün sabaha yakın Bakırköy girile pazara sebze götürürken Endişeleri biraz hafiflemiş: 
azasının Litros köyünden Top• beygir ürkmüş kendisini yere at· - Galiba beygir bostandan 

kapıya gelenler yolda küfeleri mış ve öldürmüş olacak galiba yükile kaçmış sahibinin haberi 
devrilmiş, semeri karnının altına hele şuralan bir arayalım. Demiş. k D · ]er' Bı·raz d h ·ı ı . 

v • 1 B b b . . il . . . yo . emış • a a ı er e 
egı miş bir beygirin atladığım aşı oş eygırın s varısını aramı· . 
görmüşler. Beygir sırtından dev· ya başlamışlar. Yolun sağım so· yınce; 
r~en küfelerin içindeki bamyaların Junu aramışlar fakat ortada kim· Bir ses: 
bır kısmını yemiş, ondan sonra ~!~··· - A burada birisi yabyor. 
da .otlamıya başlamış. Bu perişan Ayvalı derede gözler çanak· 
Vazıyeti görenler bunun pek te r , larında kanlar pıhtılaşmış bir ce• 
bayıra y•rulamıyacak meı'um Keyif Veren set uzanıyor. 
lıir ak'b tın• b ı olmasın· Bu adam kim! tanıyamıvorlar. 1 

e ~ ang•c• Zehı.rler dan korkmuşlar: Mahmut Bey nahiyesi müdürllne 

- Acaba ne var? Anketimizin Alt Kısmını ko4uyorlar. Nahiya mildürli hü· 
Yolculardan Birıs' i.· kfımet doktorlarile beraber hi-

Yarın YezacaAız. 
- Vah vah zavallı adam bey• ( Deıramı 9 uncu. Hyfada) 

• Mahkeme Heyetinin HUkmUne Tebean l•tlavabın 
Son Kısmını Y azmıyacaıız 1 

• 
Hadise Nasıl Başladı, Nasıl Bitti ? 

Dünkü c•l••den bir intı&a 
Temmuzun 15 inci cumartesi mız bu facia kısaca şöyle olmuştu: 

günü akşam Uzerl, Bliytikderede Ticaret mektebi mezunu Arif 
Bristol otelinde bir cinayet işlen• ismindeki bu genç bir balo g84 
miı, Arif adlı bir genç Mehlika cesi Suadiyede Bürhaneddin Bey 
isminde bir kızı tabanca kurşunile isminde bir tüccarın lazı Mehlika 
öldürmüştü. Hanımla ta~mış, mllnaıebetlerl 

O zaman tafsilatile anlattığı.. ( Devamı 8 incl uyfada ) 

Oeao~IJbrl'&m 
IO vencbledae wıd -
IO falache Amlchten '9"t

1 

brdtet, wte ilber .. 
orientalhchel!lmidıtmll 
4es llaiam. dleııc ... 
GJ\d tchdmnWDlfrtteri 
w9daf'llira, Slla91nnat 
- Bo:ınu:heo, der tel· 
den-:h•ft andı 4cr b 
erigen. Wle ea im &.
da tiıtüc6eaSalmD. .. 
sbtg,ldılldctl41e~' 
ıtalledia Saad De:cw.._.1 

11.u.am. Daca ..... 
lwrqc:a4aBml~ 
fk1rcttln ....... ---. 
un eor.. del sa.ıc.a:. 
Abd al Bamlc1 O, tld9 
lb6cbat ehdlaln:kh• anıl 
gdiirc:htcte Rolle ıpldta. 
~ Lebeu-Beicbt9 • 
~ ~t letllt al• 

neue 
Artikel
·Reihe 

Birkaç ay evvel Almanya'da bulunan Suat Derviş Hanım, Alman 
gazetelerinde "Sultanın Ke.dınle.rı,, iemi altında. bir roman neşretti. Bu 
roman Alınan gazetelerinde tefrika edilen ilk Türk romamchr. O 
kadar 'büyük bir rağbet gördü ki, derhal Danime.rke.'da, Macaristan'da 
ve diğer memleketlerde gazeteler tercüme ederek bu romanı ııütunle.
rma geçirdiler. 
Almanya'da, Danimarka'da. ve Macaıistan'da büyük bir alaka uyandıran 
ve sa.ray he.yatının içyüzünü gösteren bu romanın Türkçe aılını 
"Son Posta,, temin etmiştir. Birkaç güne kadar 

Bir Barem Atasıaıa BAtıratı 
Serlivha11 altında tefrika.ya başbyacağız. 



2 S:ı fa SON POSTJ.\ 

• LI A LiR [Halkın Sesi) 

SofyaSeyahatinden 111111111ııı~ • .._---·---------------·• 

Evv~! .~irkaç Kontenian Kararnamesi Ve-
Duşunce ~ 

killer Heyetinde Kabul Edildi Başvekil Ptışa BuJgaristana gi
dı) or, belki yeni bir siyasi hi
dıse knr ı ında lı:alacagız, ne 
dersiniz? lşte ıualimizi dinliyen
lerin duşunceleri: 

Ahmet Illllit Bey ( Nuru o mani) e, 
Alılıaba tıırbe i) 

-Hiç fikrim yok, yalm:ı biliyorum ki, 
e.erlerine bakarak J"6rüyorum ki harici 
aiyasetimi:ı hiç tafırmadan, dosdoğru 
bir yoldan yürümektedir. Binaenaleyh 
merakım yok; netice iyi olacakbr. 

4'l 

Nail Bayrı Be) (Beyazıt, Örücüler) 
- Söyliyeceğim sadece ,u: AUib 

Mlamet v.ersinl .. 
Nurı O ınan B. (Beyazıt, Taktakçıları 
- Ömrümün aonuna geliyorum 

otlum, rahat etmek üterim. Ve gö
riyorum ki istenilen teY de bunu 
temin etmektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Hasan isminde biri diin Kara
denizden selen Gnlcemal vapu
rundan iç masa örtlailnli çalarak 
kaçarken y&kalanllllfhr. 

• Konyab namile maruf n
bıkalı Mehmet Gülcemal vapuru 
aftverteıinde yatmakta olan Hasan 
Efendinin cebinden 60 lirasını 
çalarak kaçarken yakalanmlfbr. 

)f Sabıkalı Ahmet Fenerde 
aaka Ahmedin evinden öteberi 
çalarken yakalanmışbr. 

>f. Samatyada oturan Leon ve 
V aron isminde iki adam avhot
lukJa biribirini yaralamışlardır. 

lf- Reşit isminde bir sabıkalı 
Fmdıkbda Yani Efendinin aparb
manından öteberi çalarken yaka
lanmışbr. 

. 
Eroin işinde 
Ancak lkı Mevkuf 

Kaldı 
Osmanlı Bankasile, Bomonti

de Silihtor sokağında 28 No. h 
evde bulunan eroinlerden dolayı 
tevkif edilen maznunlardan bak
lacı oğlu Yorgi, madenci luet, 
banker Sava, Şilton hakkındaki 

tevkif karan Ağır Ceza heyetince 
kaldmlmışb, Ağar Ceza heyeti 
Rizeli Hikmet, Şaban hakkındaki 
tevkif karannı da refetmiştir. Bu 
ıon ero'n vak'asından yalnız 
Kalderon ve hya mevkufturlar •e 
bunlann mevkur.en muhakemeleri 
7apılacakbr. 

20 Ağuatosta ilga edilen takas usulüne ve bu
nun ilgasına dair olan kararnamede mllktesip hak
lar hakkında bir kayit yoktu. Haber verildiğine 
göre bu hususta yeni bir kararname hazırlanmak
tadır. Yeni kararnameye göre bu kabil müktesep 
kaklardan istifade için 3 ayhk bir mühlet verile
cektir. 

bu kararnamenin esaslan müzakere ve kabul 
edilmiştir, kararname birkaç güne kadar nef'" 
redilecektir. 

Kararnamenin kabul ettiği 3 aylık müddetten 
sonra yeni sene mabsulüniln arzettiği vaziyete göre 
hangi maddelerin takasa tabi tutulmak 11Uretile 
himayesine devam edilmesi icap ettiği kararJaş

bnlacaktır. 3 Ay sonra da madenler takasa tabi tutulacak
cakbr. Yalnız kömür takasa tabi tutuJmıyacaktır. 
Ruslarla takas usulü yeniden cari olacaktır. 

Bilhassa madenler için teşvik edici tedbirler 
alınacaktır. Yeni kararname ile 3 ay zarfında ve 
ve takas vesikalan ile ihraç edilen eşya mukabi
linde ancak bu eşyanın ihraç edildiği memleketler
den ithalat yapılacaktır. 

Devlet mübayaab münhasıran kendilerile Klearing 
mukavelesi yapllnıış olan devletlerle yapılacakbr. 
Yeni kararname son günlerde piyasada hasıl olan 
tereddiit ve istikrarsızlığı izale edecektir. 

Ankarada dün yapılan heyeti vekile içtimamda 

Yeni kararnamede çay yeniden kootejane tabi 
tutulmaktadır. Eski tetkik heyetleri yerine de ye
niden başka heyetler teşkil olunacaktır. 

Ayar Mü/ ettişleri 
Bugün Tayin 
Edilecekler 

Muhtelif mıntakalarda çalış
mak Gzere on beş ölçü ve ayar 
mnlettifi alınacaktır. On eylul 
tarihine kadar müracaat edip te 
evraklan muvafık görülen fen 
adamlan yann saat onda Ankara 
ve latanbulda imtihana sevkedile
ceklerdir. Müfettişlere 175 - 225 
lira arasında ücret verilecektir. 
lstanbuldaki imtihan sanayi mü
dürlüğünde yapalacakbr. 

Gizli Rakı .. 
İhtisas Mahkemesine Bir 

Maznun Gönderildi 
Samatyada Ermeni kilisesi 

arkasındaki akaretlerde Homayak 
Efendinin evinde dün rakı çıka
nrken bir cürmümeşhut yapılmış
tır. Memurlar içeri girince faaliyet 
halinde bir rakı kazam bulmuı
lardar. Homayak Efendi geç vakit 
ad.iyedeki dokuz numaralı ihtisas 
mahkemesine gönderilmiş ve hak
kında tevkif karan alm:mştır. 

İzmir' e Telef on 
Yakında Hat Açı hyor 

Posta, telgraf ve telefon ida
resi lstanbul - Yalova telefon hat
t.na yeni bir devre ilavesine 
bqlamıfbr. Bu yeni tesisat biti
rildikten sonra Ankara ile oldu
ğu gibi lzmirle de telefonla ko
nuşmak mümkün olacaktır. Çünkü 
Bursa - Balıkesir kısmı esaaen bi
tirilmiştir. Balıkesir - 1zmir hatb
mn tamamlanmasına da çalışıl
maktadır. Bu suretle üç mühim 
vilayet merkezi arasında tdefon 
muhaberab yapılabilecektir. 

• 
Afyon inhisan Gi~li Çal~şan 

ı t b ı P. F aızcılerı Haber s an u ıyasasın- , ; _ . 
d M .. b y verınzz 

3 0 U 3 yaa a p• Hükümete müracaat ederek 

mıya Başladı çalışma müsaadesi almak için 
borç veren miiesseaelere verilen 

DnnkO gazetelerden bazdan 
Afyon lnbisannın hali afyon al
mamasmdan dolayı afyon fiatle
nnın diiştüğüoü yazıyorlardı. 

Yapbğımız esaslı tahkikata göre 
bu haber tamamen yan)Jfb" ve 
vaziyet pdur: 

İnhisar İdaresi on beş günden
beri lıtanbul piyasasından mal 
almaktadır. Şimdi~ e kadar aldığı 
afyon miktarı iki yilz sandıktır. 
İdare evvelki güne kadar bir 
morfini 57 .5 kuruştan aldığı hal
de dünden itibaren 59 kuruştan 
almıya bqlamışbr. Bu hesaba 
göre afyonun okkasını morfin 
derecesine göre 5,5-6,5 lira üze
rin den satın almaktadır. Tahmin 
ettiğimize göre göre afyon piya
sasının yükselmesi muhtemeldir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre büyük şehirlerdeki 
Afyon tacirleri ile bizzat afyon 
müstahsilleri arasında bir noktai 
nazar ihtilafı vardır. Tacirler 
İnhisar İdaresinin şehir piyasala
rından, müstahsiller ise doğrudan 
doğruya kendilerinden mal alma
sını istemektedirler. 

Maamafih vaziyet inkişaf 
ettikçe Afyon lnbisarının daha 
ziyade bizzat müstahsilden mal 
almak yoluna döküleceği söylen
mektedir. 

flAmat Şefiııin Senelik 
rt.ezuniyeti 

Müdde"umumi!ik ilimat tefi 
İsmail Hakkı Bey bir ay izin al
mıştır. işlerine müddeiumumi mu
avinlerinden Salim Bey bakacaktır. 

üç aylık müddet diln bitmiştir. 

Bazı müesseselerin gizli çalışmak 
maksadile müracaat etmedikleri 
şeklinde esaslı bir şüphe vardır. 
Bu gibilerin meydana çıkanJması 
için Vilayete müracaat edilecektir. 
Koçak olarak çalışanlar derhal 
mahkemeye se\'kolunacakbr. 

Kültür Cemiyeti 
Sirkeci Yahudileri Bir 
Cemiyet Tesis Ettiler 

Sirkeci ve civarında oturan 
Yahudi vatandaşlarımız büyilk 
bir cemiyet tesis etmiye karar 
vermişlerdir. Cemiyete, ya • Yur
dunu Sevenler Birliği • yahutta 
" Kültür " ismi verilecektir. Ce
miyet, Yahudiler arasında Türk 
dilini yaymak için esaslı tekilde 
çahşacak, bir de mektep aça
cakbr. 

f stanbulMuallimleri 
llkmektep Kadrolan 

·. as dikten Çıkh 
lstanbul ilk tedrisat muallim

leri arasındaki deyifiklikler, gös
teren kadro dün tasdikten çık· 

mışbr. Bugün mekteplere bil
dirilecektir. Muhtelif sebeplerden 

dolayı Anadoludan fstanbula ve
rilmiş olan (95) muallim muhtelif 

mekteplere yerleştirilm:flerdir. 
Bunlara ait tlıyin cetveli din 
M ıarif müdüriyeti salonuna talik 
ed1lmiştir. 

Eyl61 19 

[ Gün~ ~arilıl ] 

Hikmet B. Üniver• 
sitede Tetkikat 

Yaph 
Münhal bulunan Maarif Vekil

liiioi der'uhde etmesi tekarrilr 
eden Riyaseticllmbur Umumi ki· 
tibi Hikmet Bey don öğleden 
aonra Üniversiteye giderek meş
gal olmuftur. 

Hikmet Bey Sıhhiye Vekili 
Refik Bey tarafmdan fakülte 
reisten ve rnüderrislere takdim 
edilmiş, herhirile ayn ayn görüşe'" 
rek izahat aJmışbr. 

Hikmet Bey bir ay kadar Maa" 
rif ve Üniversite işleri hakkında 
etüt yapacakbr. 

Söylendiğine göre Üniversite
nin yeni kadrosu önümüzdeki ay 
batmdan evvel ilin edilmiyecektir 

incir Ve Ozum Satışı 

lzmir, 18 - Bugün borsada 
on kuruştan yirmi beş kuruşa 
kadar beş bin dokuz yüz aiti 
çuval üzüm ve on kuruştan 21 
kuruşa kadar 2120 çuval incit 
sablmıştır. 

Cumhuriyet Bayramına 
Hazırltkler 

Cumhuriyetin onuncu senesini 
kutlulamak için İatanbuldaki bil .. 
tün resmi devair pdideo hum
malı bir faaliyetle çah§maktadır

lar.Bu meyanda tahlisiye idareal 
Kızkulesinin her tarafım 2000 den 
fazla ampulle ailsleyecek ve Ti• 
caret Od8Sl da bOyiik mikyasta 
tenvirattan bqka .. 10 senelik 
iktısadi inkılap,, isimli bir kitap 
neşrederek allkadarlara dağlta

cakbr. 

}' unan Gazeteci
lerinin Telgrafı 

Ankara, 18 (A. A.) - Yunall 
nazırlarile birlikte memleketimize 
gelen Yunan gazetecileri EIU 
kruvazöründen Hakimiyeti Milliye 
ga7.etesine fU telgrafı gönder
mişlerdir: 

" Türk meslektaşları tarafın" 
kendilerine kardeşçe ve cömertçe 
gösterilen misafirperverliği unU" 
tamıyan Elen gazetecileri te
tekkürlerini iblaga ve Ankarad• 
tesadüf ettikleri samimi dostluk 
eserlerini biitün memleket içİJI 
başlamakta olan mes'ut devreye 
bir fa.ihayır telakki ettiklerioİ 
temine sizi tavsit ederler. 

Türk ıulanndan teessürle ay
rılıyoruz. Fakat kendimizi Ank•: 
rada elde edilen değrli neticeleri 
korumayı &zerine a)DUf bekçiler 
telakki ediyoruz. Size ve bütUll 

meslektaşlara ~eıamlu 

l_S_o_n_R_o_st_a_n_ı_n_R_e_s_im ........... l~=-=H ___ ,_·k_a...;;,.y_e_s_i _: ______ R_a_z_a_r_O_l_a_Rr-a_s_a_n_B_._D_ı_)J_O_r_Kl_i_:..,.....I 

Bey Yunaniatanın 
Dazırlan memleketimize ıeldiler •• 

imzaladıktan 

.oora rittDer.. ıiderken onlan te91i 
ettik.. 



Hergün 
-

Mıindericatımızın çoklu-
lundan . derctdilememiş
tir. ,, 

-
Gümrüklerde 
13 Milyonluk Eıya 

Toplandı 
Yarın aal,ahtan itibaren güm

rlklerden ithal edilecek bilumum 
.. yadan menşe' ıahadetnamesi 
aranacakhr. 

Yalruı. Yeni gelecek eşya de
ğil, ayni zamanda antrepolarda 
bulunan mallar da yoklamıya 
tabi tutulacaklardır. Vaziyetten 
haberdar olan tacirler mal getir
dikleri memleketlere müracaat ede· 
rek mente' phadetnamesi istemiş
lerdir. Ancak dün latanbul güm
riilderi BapnOdürliiğiine yeni bir 
nıüı:acaat yapılmışbr. Bu müracaat 
tudur: 

lngiltere, Amerika, Japonya 
aibi uzak memleketlerden eşya 
yüklemiı olan tacirler menşe şa

hadetnamesi tedariki için verilen 
nıühletin azlığından şikayet etmiş
lerdir. Bunun üzerine Başmüdür
lGk bu müracaatı Ankaraya bil
dirmiştir. 

Gümrüklerde Ne Kadar 
Eşya Vardır? 

lstanbul cihetinde bird«il dört 
llumaraya kadar ambarlar, birden 
altıya kadar antrepolar, Saray
burnundaki saç ambarları ve bir 
llumaralı ambar, Galatada 1 ;2,3 
llumaralı ambarlar, Kuru çeşme, 
kuımpaıa, antrepolan, Rıhtım 
ambarlan hemen aizına kadar 
eıya ile doludur. Bu eşyanın 
on milyon lira kıymetinde olduğu 
tahmin edilmektedir. 

G&mrQID verditi malimata 
lire, mente tehadetnemesi işi 
İtlaalitta hiçbir m6şktılita aebep 
olmayacaktır. ----
Türk- Yunan 
Hudutları 
Kalkıyor Mu? 

Eleftroı A 'llrepos gazetesi
nin bq muharriri Ankarada bu
lunduğu sarada Hariciye vekili
hlizle bir mülakat yapmııtır. Ha
riciye Vekilimiı. bu mülakatta ez
Climle demiştir ki: 

- ilk adam olarak iki mem
leket ara11nda bir gümrük ittihadı 
nyeıi takip edilecektir. Bu su
retle Türkiye ile Yunanistan ara
ıında &yle birtakım şeraitihu
ıusiye ibdaı edilecektir ki, diğer 
devletler buna m6muil talepler
de bulunamayacaklardır. Bu saye
de Tiirkiye ile Yunanistan arasında 
ld hudut, yalnaz idari bir mahiyet
te olacak, başka tabirile iki 
hlemleketi, artık hudutlar ayırmıya
Calctır. Sonra latanbulda Muhtelit 
M&badele komiıyonunun ifleri bit
tikten monra yalnaz ethu ara
lıada değil, fakat milliyetçi bir 
llı•biyeti haiz olmayan kütleler 
•raıında da temaslara ba9hyacak
tır. 

itte bu hedefe doğru yürüyo
ruz. İki hllkümet müşterek emel
lerin tahakkuk ettirilmesine çalı-
11Yorlar." 

Bir lran Sefirine Ziyafet 
Ankara 18 - İranın Irak 

tfir~ şerefine Hariciye Vekili 
d C\tfık Rüştü B. tarafından Ana
~lu kulübünde bir ziyafet veril

~tir. Sefir Hz. lktısat Vekili
laaiıi de ziyaret etmiştir. 

Resimli Makale a Kadın Hakkında Vecizeler a 

Kadında gizli iki tahaiyet var
dır: Kölelik ve istipdat. Onun için 

kadın doıt ve arkadat olamaz. O ya 
köledir ya müıtebit. 

Kadında herşey bir muamma
dır ve kadanda berşeyin yalnız bir 
cevabı vardır: Kadın anadır. 

Erkek kadın için bir vasıtadır: Ço
çuk yapma vasıtası. Erkek için kadın, 
.. dece en büyük teklikedir. Erkek 
tehlikeden hotlandığı içindir ki kadını 
sever. Nretzche 

• • 
SON TELGRAF HABERLERi 

Devlet Demir Yolları 
--~------------

Varidat Artıyor, Mütehassısın Müddeti \ 
3 Ay Uzatıldı 

Ankara 19 (Hususi) - Devlet demir yollan ve nin yaptığa bir talimatname bu nakil vasıtalarında 
limanları iıletme umum müdürü Rifat Bey wku mühim şartlar aramaktadır. 
bulan beyanatında demiştirki: Geçen mali senenin ilk üç ayında, varidatımı1.1n 

- Amerikadan getirilen mlltehassıs demir yol- yekünu 3,245,000 lira idi. Bu senenin bu 6ç aym-
larunı1.1n tarife ve Ticaret iflerile muhasebe usulleri da iae 3,363,000 lirayı bulmuştur. 
hakkında yaptığa tetkikatını bitirmiş ve raporlanın Geçen aene ağuatos ayında 1,200 vagon zahire 
huarlamıya başlamııbr. nakliyab yapmaklığunıza rağmen bu aeneki bu ay 

Raporun teşkilata ve umumi bahislere ait kıa- zahire nakliyatımız tam yanyarıya 600 vagondur. 
mana evveli verecek, sonra da tarifeye ait olan Aradaki bu fark dtlf6klüğ6 bizim varidat zara-
kısmmı ikmal edecektir. Mlltebauısın 18 eylalde nna yllz bin liradır. Bu nakliyat azbj'ı bereketaiz-
biten mUddeti 18 kinunuevvele kadar temdit likten de;il, fiatın istikran için Ziraat BankUllllll 
edilecektir. mllbayaa ettiği buidaylan şimdilik mahallerinde 

Uluı, ... ıa - Kayaeri battımn in-•tı yaraa bi•-:.. depo etmeainden mütevellittir. 
~ --r- ~ Yeni hatlar dolay..Ue bu .-enenin nridabm 

olacaktır. Hat haftada llç sb s&ndOzlerl ifletile- geçen seneden 1,500,000 lira daha fula tahmin 
cektir. Açılma merasimi climhuriyet bayramında etmişlik. Her ıeye rağmen bu tahmini tutacağımızı 
yapılacaktır. ümit ediyoruz. 

Ray otobüaleri için yeni mllnakua bir ay aon- Ç6nldl tren kilometrelerimiz fazlalqmıftır ve 
ra yapalacakbr. Ray otob6aleri 7 tane olacak ve yeni yeni işlerle nakliyatımızda da inkifaflar vardar. 
Kayaeri-Sıvaı hattı ile Çanlanya İf)eyecektir. Demiryollanmı1.1n atisi çok sağlamdır. Yeni yeni 

Otobiia - tren rekabetinin önüne geçmek için sahalardaki iktasadi ve ticari inkişaflar bize mühim 
bir proje yapılmaktadır. Ancak Dahiliye Vekileti- istikbal vadeylemektedir." 

Konya'da 
Yağmur Yağmıya 

Başladı 
Konya 18 (A.A.)- Viliyetçe 

yapılan te9ebbüs üzerine Nafıa 

Vekiletince vilayet dahilindeki 
kuraklıktan müteessir olan man
taka ahalisinin getireceği aaman 
ve un naklinde Devlet Demiryol
lan idaresi yüzde seksen tenzi· 
litb tarife tatbik etmeyi kabul 
etmiştir. 

Merkez ve miilbakata 24 saat
tenberi yağmur yağmaya bqla
mıtbr. 

lzmlr Tr•mv•1l•r1 Ucuz 
ltHrecek 

Ankara, 18 (A. A.) - Onun
cu cnmhuriyet bayramı glinlerin
de yolcu tarifelerinde tenzillt ya
pılmua için yüksek komiayonun 
ric .. na lzmir-Karflyaka tramvayı 
l-ımir elektrikli tramvayı da kabul 

Taggare 
Kazası 
Hükumet Teessür Beyan 

Etti 
Ankara 18 ( A.A. ) - Sepos

nia' da vuku bulan tayyare kaza•• 
münasebetile Başvekil ismet Pata 
Hazretlerile Sovyet Halk Komi
serleri Reisi M. Moloof ve Hari
ciye Vekili Tevfik Riiştii Beyle 
Sovyet Hariciye Komiseri M. 
Litvinof cenaplan ara11nda tel 
yazılan teati olunmuttur. 

M. Venizelosun seyahati 
M. (V enizelos) ismet Pqaoın 

Sofyaya hareketi milnasebetile 
aeyabati birkaç gln tehir etmiştir. 
Ayın 2S inde lstanbulda buluna
cakbr. 

cevabı vermiş ve ytıkaek komia
yon bunlara teşekkür etmiştir. 

JSTER iNAN /STER 

1 
Yunanistan' da 

Baıvekil Evveli· Selin iğe 
Uğradı 

Atina 18 ( Husuıi ) - Elli 
kruvazörü Pireye gelmeden evvel 
bugün Seliniğe uğnyacak ve Bq 
vekil karaya çıkarak Tiirk-Yunan 
misakı hakkanda bir nutuk söyli
yecektir. Başvekilin doştlan ken
diai için Selinikte coşkun bir 
kabul resmi hazırlamışlardır. 

Yunan heyeti Selinikten doğ
ruca buraya gelecek ve evvelce de 
haber verdiğim veçbile milli me
rasimle karplanacaktır. 

Amerika ltçllerl 
Vatinfton, 18 - Amerika it fede

raayonu reiai M. William Greve l'&e 
bundan aonra bütw. itçilerin, amele 
sruplan hariç olmak üzere, İf fede
ruyonu etrafına toplanmaları li:ı:ım· 

dır. Reis timdiye kadar hiçbir teıelc
kGle firmemiı olan lfçileri toplamak 
üzere propagandaya firitecetini bi'· 
dirmittir. 

İNANMA! 
[ ir muharrir arkadatımız " Türk edebiyatı beynel

milel eserleri ne zaman verecek?" diye soruyor .. ceva
bını da kendisi vererek diyor ki: 

" Bar Gorki, bir İbanez'in de beynelmilel kuvvetleri, 
şöhretleri bundan ileri geliyor. Gorki, step'in, ve bu 
stepteki insan kümesinin ruhunu orijinal bir alem ola
rak edebiyat dünyasına verdi. Eksik kalan bir köşeyi 

tamamladı. 

"Blaıko ayni şekilde İspanyanın orjinaliteaini buldu, 
onu ıöyledi, Dataa evvel Şekspir doğan yeni bir alemin 
karakterlerini kuvvetle verdiği için orijinal oldu. Mol
yerde batan bir devrin karakterlerini gene orijinal bir 
alem olarak görüyoruz. 

"Beynelmilel aleme girecek Türk eseri de ancak bu 
tekilde olabilir. " 

Artık ıen bunun böyle olduğuna, ve bizim için de 
böyle olacağana: 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

Sözün Kısası 

14uhakkak Aldanış 
Bizde Olacaktır l 

--------- A. e. 
İzmir tuc carlanndan bazılan 

son zamanlar da alınan ikbaadl 
tedbirlerden şikayet ettiler. Der
hal cevabı aldılar: 

- Şahsi menfaatleri devletin 
yüksek menfaatlerine uymayan
ların sesidir, denildi. 

Bilmediğim bir meseleydi, 
geçtim. 

Manisadan gelen birkaç doa
tumla konuşuyordum. Bu sene 
uzum fia tlerinin bir az daha 
düşmesinde, bir kısım tacirlerin 
piyasadan çekilmit olmalarlDln 
tesiri olduğunu söylüyorlardı, 
buna da son zamanlarda alman 
iktısadi tedbirleri aebep olarak 
gösteriyorlardı. Dinlerken birkaç 
gün evvel işittiğim cOmleyi ha• 
tırladım: 

- Dostlanmın pbsi menfa
atleri devletin menfaatlerine uy
mıyor, diye düşündüm. 

Bilmediğim bir meseleydi, 
geçtim. .. 

Dün Almanyadan mürekkebi
miz geldi. Mutat üzere bunu ve
resiye alır, kullandıkça öderdik. 

- Şimdi iş değitti, dediler. 
Bunu gümrükten çekebilmek 
için bedelinin yüzde onunu ve 
mütebakisinin de senedini en ... 
buriyet merkez bankasına ya .. 
bracakaınız! 

- Peki öyle yapalım 1 
Ve İfe koyulduk, y~z bu 

muamele o kadar uzadı ve o 
kadar üzdll ki malın bedelinin 
tamamını pefin vermeyi daha 
faydalı bulduk, batta faizle ldlaç 
para bulmak pabaaına dahi olsa .• 

"" Matbaada idare ile meşpl 

olanlann canlan sıkılıyordu. 
Sordum: 
- Fabrikalar bize kredi 

açıyor, fakat son karar bu krediyi 
kullanmaklığamıza mini oluyor, 
denildi. 

Yine o cümleyi habrladım : 
- Şahai menfaatlerimiz dev

letin yüksek menfaatlerine uymu
yor, diye düıiind6m. Vazifemiz 
boyun eğmektir. 

Ve bilmediğim bir meseleydi 
geçtim! 

* Yalnız aklıma bir aual ge-
liyor. 

Fertlerin menfaatlerini 
ihmal eden bir tedbir devletin 
menfaatana hakikaten uygun ola
bilir mi, ve ortada tubilıe muh
taç bir karar yok mudur? 

Sualin c~vabını derhal bulu
yorum: 

- Bu litifeye apuyan bir 
meseledir, aklanın almadata me
seleye fazla kanıma! 

Ve geçiyorum. 

Topkapıda 
Tarassut Kuleai Tamir 

Edilecek 
Topkapı sarayı dahilinde SO 

metre yüksekliğinde bir tarauut 
kulesi vardır. Bu kulenin köşk 
kısmındaki taş direkler son za
manlarda çürüyerek dökülmiye 
başlamış ve tehlikeli bir vaziyet 
almıştır. Müzeler idaresi gün geç
tikçe tehlikesi artan bu kulenin 
tamirine karar vermiştir. Köşk 
kısmını ve kubbeyi tutan büyük 
taş mesnetler değiştirileceği için 
büyük masraf göze alınacaktır. 



Gelibolu Çiftçisi 
Çok Müşkül 
Vaziyette 

Gelibolu, (Hususi) - Bu ıe
ne ilkbahar hiç olmadı mütema
diyen yağmur yağdı ve bu yüzden 
bütnn bağlar hastalandı ve otuz 
bin bin liralık bir servet teşkil 

edecek mahsul mahvoldu. Şimdi 
henüz eylul iptidasında olduğu
muz halde devamlı yağmurlar 
başladı. Zaten işine mecburen 
ıeç başlayan çiftçinin bütün 
mahsulü henüz harmanda oldu
ğundan tamamen ıslandı hava 
soğuktur. Bu sebeple çiftci de
metlerini ! urutup ta bir türln 
harman yapamıyor, taş gibi sert 
olan harman yerlerinde yeşil 
otlar bitmiye başladı samanlar 
aç~ta çürümiye yüz tuttu. Çiftçi 
bu halden cidden endişededir. 

Gelibolu ıahiJ ve vesaiti bol 
Ye kolay olduğu halde Ziraat 
l>ankasının burada buğday sabn 
almaması da ıürraı çok meyus 
etti burada buğday fiç kuruş 
arpe 85·90 para yulaf 60-65 
paraya satılıyor ki çifçinin getirt
tiği arabalarla mahsul satılınca ele 
geçen para hiçtir. Bu fiyatlarla 
çiftçi masrafını bile kurtaramıyor. 

lf- Üç gündür Geliboluda 
nfakhk ve bir liralık para buh
ranı vardır. Herkesin elinde elli
şer liralıklar olduğu halde do
laşmakta ve ufaklık aramaktadır. 
Alış veriş pek müşkülatla 
cereyan ediyor. Sebebi de köy
lüniın mahsul satarak ufak pa
raları kasabadan köylere çekil· 
mesidir. 

Tekirdağının 
[(ınalı Yapıncak
/arı Geliyor 

Tekirdağ (Hususi) - Tekir
dağımn meşhur kınah yapıncak 
üzlimleri bu hafta zarfında piya
aaya ~ka:nlmışbr. 

50-60 okkalık küfeler içerisin
de lstanbula aevkiyat yapılmak
tadır. Bu sene üzümlerimizin 
fazla fiat yapacağı tahmin edil
mektedir. 
~ Şehrimiz Ziraat Bankası 

4,5-5,5 kuruş arasında buğday 
satın almaktadır. Bankanın şim
diye kadar mübayaa ettiği boğ· 
daylar üç milyon okkayı geçmiş
tir. Alım ve satını hararetle de
vam etmektedır. Çiftçimizin elin
tle daha yedi milyon okka buğ
day vardır. 

Ziraat Bani.asının aldığı buğ
davlarla birçok depolardan başka 
RÜstempaşa camii de ağzına ka
dar dolmuştur. Banka doğrudan 
doğruya köylünün elinden mü
bayaat yapmaktadır. 

lf. Bu sene 17 eylülde Mal
kaıada. 25 qılülde Çorluda 5 
teşrinievvel de T ekirdağında pana· 
yır kurulacaktır. Panayırlarda 
hayvanatı ehliye. emtiai ticariye 
ve hububat üzerine muamele ya
pılacaktır. 

Bandırmada 
Birçok Mektum Emlak 

Bulundu 
Bandırma (Hususi) - Emlaki 

milliye müdürü Agih Bey mek
tum hazine emvalini meydana 
pkarmak üzere kaz&mıza gel
miştir. Mumailiyb ve arka-
.daşlan şimdiye kadar .Band nna
nın sekiz on köyünde 200 e ya
kın mal tesbit ettikleri gibi Edin
cik nahiy smde de 250 kadar 
zeytinhk, araa, tarla bulmuş ar
thr. 

A 

MEMLEKET • 
HABERLERi 

' 

Giresunda Fındık Vaziyeti 
----

Manifaturacılar Da Fındıkçılar 
Gibi Güneş Bekliyorlar 

Gireson (Huau
•i)-Tam fındık
lann elde edil
mek zamanı iken 
yağmurlar bq
Jadı. Ayın birin
den itibaren ha
valar daima yağ-
murlu gidiyor. 
Köylülere hiç 
göz nçhrmıyor. 
Tahminlere na
zaran hnchkJa
ra yüzde on 
çürük arız ol
muştur. Mahsu
lün kısmı azami 
yüksek köylerde 
olduğundan pazarlara bol mikyas
ta fındık gelmiyor. Alivre yap
mış olan tacirler taahhütlerini 
ifada çok müşkül vaziyette kalı
lıyorlar. Fındık piyasası günden 

Bayram için 
Demirgollarında 
Yapılan Ucuzluk 

Ankara ( A. A. ) - Devlet 
demiryollannın Cümhuriyet bay
ramında tatbik edeceği tenzilatlı 
tarife Heyeti Vekilece tasvip 
ed imiştir. Tenzilat, bayramdan 
on gün evvel başlıyacak ve bay
ramdan on gün sonra devam 
edecektir. Bayram günleri de 
hesaba kablmak şartile tenzilatlı 
tarife 23 gün sürecektir. Uzak 
mesafelere ait esasen mevcut 
olan tenzilit muhafaza edilmek 
prtile 800 kilometreye kadar 
olan Qleufeler dahilinde tarife
lerde yüzde 50 ve daha uzak 
mesafelerde yüzde 80 tenzilat 
yapılacakbr. 

Meseli Haydarpaşadan Ma
latyaya •e Samsundan Haydar
paşaya iiçftncü mevki ile 11 lira, 
ikinci mevki ile de 16 liraya 
kadar seyahat edilebilecektir. · 

Ankara ile İstanbul arasında 
Oçüncü mevki 6, ikinci mevki 9 
lira olacakbr. Anadolu ekspres 
f>OSta trenine ve Toros katarJa-
nna tenzilat devam ettiği müd · 
detçe üçüncü mevki vagon kon-
mıyacaktır. Banliyo hatlan ile 
Mudanya - Bursa ve Samsun sahil 
demiryollannda mevcut tarifeler
den ytizde 50 tenzilit yapılacak 
ve bu teD2ilit bayramın devam 
ettiği (iç gün için muteber ola-
cakt r. Ana hatlarda çocuklar 
için daha büyllk tenzilit yapıla-
caktır. Tem.ilihn devam ettiği 
gtlnler zarfında birçok vatandal"' 
brm temilib güzel bir fırsat 
aayarak memleket dahilinde 
münferit ft toplu • seyahatler 
tertip edecekleri tahmin olun
maktadır. 

Adapazannda 
Üç Esrarcı Yakalandı 

Adapazan (Hususi) - Soğan
pazarı mevkiinde sabıkalılardan 
Mustafa, Macit ve kubuz Hüsnü 
tarafından esrar kaçakçılığı )&

pıldığı öğrenilmi cümlesi yakala
narak esrarlar müsadere edilmiş 
ve esrar yuvası olan yer kapatı
lıp haklannda tanzim olunan ev
raklarile 9 uncu ihtisas mahkeme
sine mahfuzen gonderilmişlerdir. 

Glr•nıntlo /ıntlılc IAracotı 

gline aıbyor. tık iç fındığın bir 
okkuı burada elli sekiz kurup 
satılırken şimdi altmış altı kurut 
kadar bir fiyat verdikleri halde 
hazır mal bulamıyorlar. Fakat 

müstahail bundan 
tamamile istifa
de edemiyor. Bu
na mukabil en 
çok nklflk vazi
yette kaİanlardan 
birisi de manif a-

turacı ve hazır el· 
biseciler oluyor. 

Mahaul zama
mndan bir ay ev
vel dtilcklnlanm 
doldukları hal
de beş paralık 

aht verit yapa
mıyorlar. Bunlar 
ancak fındık ıa

tanlarla muamele yapabilecekler
dir onun için manifaturacılar da 
fındıkçılar gibi bavalann açması· 
nı ve dUzelmesini dört gözle 
bekliyorlar. 

Antalya'da Çocuk Bahçesi Yapıldı 

Anta/gatla çocuk Balıçed 
Antalya ( Hususi ) - Viliyet 933 senesi bütçesinden on bin 

lira tefrik ederek çocuk bahçesi inşasına tahsis etmİftİr. Bu para 
ile Y enikapıda Gazi kötkü ittisalinde güzel ve mtıkemmel bir ço
cuk bahçesi vücude getirilmiftir. Çocuk bahçeai Kara oğlundan 
V ani köşldlne aiden bal•ar tnerindedir. Vücude getirilen fU eser 
fehrimizdelci terakki •e tekimül nümunelerinden birini teşkil 
eylemektedir. 

Gemlikte 
Bir Düğün Evi Yıkıldı, 

20 Yaralı Var 
Gemlik, ( Hususi ) - Hursa 

yolu üzerinde bulunan ve " Yer
mengfircü) " adile anılan küçük 
bir köyde acıklı bir vak'a ol
muştur. 

Burada Mehmet Efendinin 
. evinde sünnet düğünü yapılırken 
evin sof ası çökerek elli kişi dört 
metre yükıekliğinde bir yerden 
yere düşmüş ve yinni kişi de 
yaralanmışbr. 

Vak'a ıöyle olmufbır. 
Mehmet Efendi çoculdanm 

sünnet ettirmek ilzen köylüden 
başka Gemlikten, Kumla ve 
Umurbey köyleriDclea akrabala
nndan, [ ahbaplanndan birçok 
kimseleri dOğlne pğınmf, da•et· 
lileri tamam ytlz. eHi kişiyi bul
muftur. 

Mevlüt okunduktan sonra •ıra 
çocuklan ılinnet etmiye geliyor. 

Birinci çocuk aünnet edilirken 
bu kalabalık merak ile IÜnnetçi
nin etrafına toplanıyor, bu nokta 
da siklete tabammnJ edemiyen 
sofada birdenbire çöküveriyor. 
Bu çöküntü neticesinde elli kişi 
birden alt kata dökülüyorlar. 
Sünnetçi ile çalgıcılardan biri 
ağır olmak Uzere yirmi kişi yara
lanmışbr. Sünne\:çİnin ayağı kırıl
mıştır. 

Ilgında 
Büyük Bir Baraj inşasına 

Karar Verildi 
Konya, (A. A.)- Vali Cemal 

Bey, llgındaki Nanekolu batak
lığının kurutulması, Ugınm münbit 

e mah uldar ovasımn sulanması 
için Balkı boğazında bir baraj 
yapılması milsaadesini istihsal 
etmiştir. Baraj Hindistan ve 
Amerikada olduğu gibi toprnk 
ve taş setlerle yapllacak, inşaatta 
amelei mükellefe kullanılacaktır. 
Smai tesiAt için keşfedilen 2400 
liralık tahsisat Nafıa Vekiletin
den •erilecektir. Mahallinde tet
kikat yapmak için Nafıa Veki
letinden ıehrimizc bir su mtıhen
cüai g6nderilmiftir. Ilgın barajı
nm ketfi, ikmal edildikten 80nra 
Ayrapp ovuuu iska etmek here 
o mıntakada teaia edilecek sula
ma tesisahnın keşfine baflana
caktır. iki gtlndenberi tehrimize 
az kazalara bol yağmur yağ
maktadır. 

Bandırmada Yangın 
Bandırma (Hususi) - Bandır

ma tavuk ve yumurta tüccarla· 
nndan Genç Ağanın şe
hir haricindeki harmanından yan
gın çıkarak. bütün gayretlere 
rağmen ateşi söndürmek kabil 
olmamış, 700 kileden fazla mah
sul yanmıştır. Yangının cıgara 
ateşinden çıkbğı anlaşılmaktadır. 

' 
Ev Doktoru 

Şişmanlıkta 
Gudde/erin 
Rolü 

I 

Bundan enelld lomnlarda, 
şişmanlığın tedavisi esaslarını 

gözden geçirirken dahili ifraıatlı 
guddelerin bu bahiste oynadığı 
r.Jlü, cümlei asabiyenin bu işteki 

kotrol tavassut •azifea:ni de gözder. 
geçirdik. Bu gudde1eriıı ifrazatı 
kafi gelmediği takdirde gudde-
lerin vücuda yeti§tiremedikleri 
maddeleri hariçten sokmalr sure
ti!c ıişnaanbğın önftnii almak 
istemek, bir tec:lnj şeld3dlr. Şa
yet tişmanlık, ba gııddekre ait 
ifrazatın kifi gelmemesinden ileri 
geliyona. 

Dahili ifraı.atlı gudde~rin vü
cuda Yeregeldı1deri mevaddı ha
ricen tamamlamalı nretile * 
manhğı tedavi etmek lbım geline 
yapılacak usul ikidir: 

1 - Dahilen tedavi. 
2 - Deri albna pnnp. 
Bunun için tehir mezbahala-

nndan g&nlük taze guddeler 
tedarik olunur ve yahut mlitehas
ııs bazı kimyahanelerin mamulib 
piyasadan sabo alınır. Bu ikinci 
nevi mamulih kullanmak mürec· 
cahtır: Çünkü femü teminat altın
dadırlar. Guddeler vasrtasile şiş· 
manlı;ın tedavisine Opoterapi 
denir. 

Bittabi bu ted vı münhasıran 
doktor vasıtasile ve 4>n n nezar ti 
' bızzat idaresile y~pıl caktır. 

'adının yumurtalı 1 le hus
} • rm da şişmanlıkta mühim rol
leri vardır. Husyalar veya yumur
talıklar çıkanldıktan so ra şiş
manlığın başlaması bir esas 
kaic'edir. 

Bu bahis etrafında verilecek 
izahat tamamen fenni mahiyette 
olacağından fazla tafsilat lüzum
suz görülmüştür. Yalım şişmanhk 
tarif ettiğimiz. esastan ileri geli
yorsa tedavisi bir miitehauıs• 
havale olunmab ve o yolda yürün
melidir. Fakat kabul etmek IADın-
dırki bu usullerin muhtelif taraf
tar ve muhtelif aleyhtarları 

vardır. 
( Gelecek bahn.b idman •• 

tlımanlıkbr. l __ _ 

Kiliste 
Kaçakçılara Aman 

Verilmiyor 
Kilis (Hususi} - KersentaŞ 

mıntakasında kaçakç larla çarpış
malar olmuş, 55 yüklü bir kafile
nin 36 hayvam yftklerilc yakalaa
mıf, tutulan 17 kişid n birisi olü 
ve birisi yaralı olduğu görülmür 
tür. 30160 sıgara kAğıdı, 3780 
kutu kibrit, külliyetli manifatur• 
ve sair birçok eşya miisadere 
edilmiştir. 

Knlgüman mıntakaamda mer 
hur kaçakçı bata Halil bilmnsa· 
deme öldürülmiftür. 

Geredede 
Cümburiyet BayramınJJI 
Kutlulanması PrograllJI 

Gerede, (Husuld) - Cumh~ 
,.t bayramı feDlikİeri te.sbit edil" 
miftir. lnpab ikmal edilen belr 
diye binsımn Cfimhuriyet bayr• .. 
mmda küşat resmi y2 pılacakt1!t 
Köylerden 400 ath gelecek, geç~ 
resmine iştirak edecdderdir. H• 
kın bayram giin6 İstiklal m~'!'~1 

hep bir ağızdan söylemeler• ~ 
tertibat alınmışbr. Kasabanın ~
çok yerlerinde taklar kunıla~ .. 
br. Esnaf cemiyetleri her crı~. 
yetin önüne tak yapbraca h~r 
Her takta 25 bayr k ve bU"' 
bayrağın albnda bir genç kıkkiıt" 
lunacakbr. Büttin evler, ddil b
lar bayrak ve fenerlerle ona 
lacaktır. 



Sigas~t Alemi BABİCI TILIB&rL&B 
Yahudiler, 
Cemiyeti Akvam 
Tebaası/ .• 

Alman V ahudilerinla diittillrleri 
•aaiyet (lzerine timdi büt6a Yahudi
litin latikball mnnbaha olu>:_or. 
Bunlann çalıtm• " yqama imkin· 
lannın tesbiti etrahnda Cenevrede 
toplanan bilyük konıre birtakım 
eaular üzerinde karar ktlar ıibl oldu. 
Bu eaaslann bqında, Cemi,eti Ak· 
.. mın mildahale •• muuhereüni 
latemıek •eliyor. Fakat ortaya çıkan 
bir diter pyiaya ıöre bir bitaraf 
•nlet, yakınd., Cemiyeti Akvama 
bir teklif yapacak Ye bntiln dGnya 
Y abudilerJnin yafadıklan topraklar 
lzerinde akalllyet cemaati olmak 
Gzere kabul eclilmelerini lateyecekmit
Buna, ditu birtakım deYletler de 
•uzalıeret etmek fikrinde imitl•· 

Bizim bilditimlze 1röre Filiatinde 
• Mr Yahudi yurda Yardır. ln,Utere 

lallldlmetl, umumt harpte Y abudllerin 
aauzaberetinl temle etmek itin bayle 
bir milli yuYa it.da••• karu albna 
alda. Harbla llOD8 pllace itler detittl 
•• Filia~ bir sia ıelip Muırın 
latildil kuum.. ihtimaline karta 
Slven kanalı tberiade Hint yolanua 
bir taraaaut meYldl olarak teablt 
olundu. Bittabi. buranın Y ahucli yurdu 
olarak kabul n ittihaz edilmemesi 
llaldanda Araplana kopardıklan 
r&rGltGler kale bile ahnmacb. 

Bupn kendllerlae Tirkçe bile 
k0ftqturamadıt11naz ba vatan benim
eemiyeo .. yataadqlar .. ın Cemiyeti 
Abam tebaau olmalan bir bakımdan 
•lreccabbr. ÇilnkO hem onlan bizden 
addetmek iddluil• kendimizi aldat
..... ,.. hem de onlu yabana aıfat

lannı takınmakla hakiki Ye eau DY• 
hiyetlerini abalf olurlar. - Süreyya 

Tltulesko ..Jevtlç MUIAk•tı 
Belgrat, 18 - Romanya hari

ciye naı.ın M. Titulesko ile Yu-
roılavya hariciye nazırı M. Jeriiç 
ib Subatıtu•da ı&lfmltl.cllt. 

Saat ıs te nevedDen blr teblltde 
-.amı vaziyet ye aon hldiHleri •1-
tllalatmak için yapdan ıörilfllıelerde 
laer noktada tam blr ıöriif uypnlu-
ltl mevcut oldap bildirilmittir· 

(;arlpaelere, JdlçQk itiW deYJet~ 
&eri mümeaıWerinln Maelik ikinci 
toplaabaı mlauebetil• 2S eylllden 
itibaren Cennre•u devam edile• 
-'ıtir. 

* Paria, 11 - Milletler cemiyeti 
ilinde buır bulunmak Gzere M. 

iladier•nin binat Ceneneye 1 :de-
eet1 haber nrilmektedir. -.........__ 

Gl>rülGyor ki. Alman tezi, Almaa
ya'da hukuk mGHvah •erilmeden 
enel her tilrlG kontrolu red ve daha 
enel ailiblar bırakılmadan herhanıi 
bir 16Tec:riibe deYreai,. ne muhalefet 
etmete mGt .:mayildir. 

Dlnkllerln il omanı 
·E·lehi Ho·unn 

Burhan Cahlt 79 

Y ıllardanberi milyonlarca in
l&na ııtırap çektiren bu ıruptan 
Almanya btttnıı bu sefaletlere 
lebep olan bir klbustu. 

Abayı fU'ktan Londraya ka
dar arz üzerinde herkes onlara 
laaet ediyordu. 

Amerikablar mağnır, lngiJizler 
•em nundular. 

F ramazlar (1870) in intikamı· 
111 almaktan doian çılgın bir 
ae.k ~inde buhranlar pçiriyor-
1.rdı. 

Franaız gazeteleri bir heye
tao içindeki halkın sinirlerini 
bllabütün azdırmak ister gibi ber
lln galebenin bir eserini ortaya 
~Yor, Parla baştan başa bir 
llb-b<>t gibi çalkanıyordu. 

lngilizler daha ağır batlı gö
:;ıuyorlardı. Onlar kendileri için 

tehlike olmıya başlıyan Al
.._ bahriyesini imha ettiklerine 
~lltaun, artık bliyilk Beritanya 
~ Avrupadan gelecek tehlike 
;:aclıiım &Brerek seviniyor-

BütUo harpte dört milyon as· 
ker ailih altına almalanna rağ· 
men, birkaç yüz bin kişilik Avus
turya ordusuna karşı yerlerinde 
sayan ve sıkı Mr taz~ ik görme
dikleri için Roma)ı Alman çiz
melerinden güçbela kurtar.rn ltal
yanlar artık önlerini serbest bul
mllflar lzonzodan ağ1r ağır ileri 
harekete geçmitlerdi. 

Ahmet Reşit bu karışıklık 
arasında memleketten aydınlık 
bir haber alamadığa için sıkıla
yordu. 

İstanbula yazdığı bir kaç mek
tuba cevap alamamıştı. 

Bütlln malümat İngiliz ve 
Fransız gazetelerinden geliyordu. 

Halbuki onlar Tür.dyeye ait 
haberleri o kadar ehemmiyetsiz 
veriyorlardıki onu kandırmı ordu. 
Her iki lisandaki gazeteler Tür
kiyeden arbk ölmüş bir adamdan 
bahseder gibi haber veriyor
lardı. 

Şimdi bütün gözler Almanlara 
teklif edilen sulh fartlarına dikil

: . .: 
·~· 

F ra1Wzlar--- 1870 den bpla 
(Bismark) ın Versayın saatli sa· 
lonunda Fransızlarm imzalattığı 

muahede gibi ayni yerde ayni 
milletin murabhaslanna intikamın 
verdiği hınçla acı bir muahede 
imzaJatmıya hazırlanıyorlardı. 

Bulganatan ve Türkiye için 
böyle bir intikam arzusunu bile 
luzumauz göriiyorlardı. Avustur
yan.n zaten içindeki milletler 
başlarını bavalandırmlflar, onu 
avuçiçi kadar bırakmıtlardı. 

Koca Avusturya imparatorluğu 
bir haoılede dağalıvermifti. 

Bntnn bu hadiseler araamda 
Türkiye için yazdan şeyler mahut 
hasta adamın artık tedfin mera· 
simine ait tafsilattan ibaretti. 

Ahmet Reş;t lstanbuldaki Tay
mis muhabirinin mektubundan bazı 
haberler öğrenebilmişti. Bunlara 
nar.aran harp yapan ittihat ve 
Terakki erkanı son dakikada bir 
Alman torpidosu ile ve Rusya 
arikile Almanyaya kaçmışlardı. 

Ahmet Reşit buna pek in11n· 
madı 

Onların bata üzerine hata et· 
tikleri malumdu. Fakat böyl beir 
hengamede milleti yüzüstü bıra· 
kup kaçacak kadar alçalamıya· 
caklannı zannediyordu. 

Harbi yapan kabineler niha-
yet o harpte kaybolan milyon
larca vatandat arasanda bir kaç 

inaanclır. Harbin neticesi onla· 
no ölümilnü muhakkak kılacak 

bile olsa onlar takip ettikleri 
siyasetin emri icabı olarak bunu 
kabul edeceklerdi. Fakat onlarm 
kaçışı, mlldafaa ettikleri hareke
tin hatalı oluşunu isbat edecekti. 

Bu suretle milletin gayzı ar
tacak, düşmanlarda ne kadar 
haklı olduklarını daha emin fe
kilde anlatacaklardı. 

lstanbul işgal edilmişti. 
Anadolunun mühim askeri ve 

demiryol merkezleri de işgal kuv
vetlerinin eline geçmişti. 

Memleket kim bilir ne halde 
idi 1 

Ahmet Reşit Fransız gazete
lerinde yeni bir haber okudu. 

lstanbulda Damat Ferit iamin
de biri aadrazam olmuş ve bunun 
kabinesi aulhü imzahyacakllllf. 

Ahmet Reşit bunlardan bir 
ıey anlıyamıyordu 

işgal alhnda b ir payıtabtta 
bftkümet nasıl teşekkül edebilirdi. 

Haberler sağanak ha.inde bi
r~birini takip edıyordu. 

Tıpkı muharebenin bqlangı
cında Alman ordusunun her "ün 
verdiği ileri yürüyüş haberleri 
gibi. Almanlar Belçika üzerinden 
Eransaya girerlerken hergtin bir 
ıehrin zaptedildiği, he"g0n bir 
muharebenin kazanıldığı haberleri 
biribirini kovalayordu. 

'r Gönül işleri J 

Şimdi de plip taraf herı&a 
yeni bir zafer eRJ'İnİ kaydetmekle 
d&1 yıl enelki harekete muka
bele ediyordu. 

Mağluplar mezbahaya allrOk
lenir gibi aulh mualanna ı~tlrl
liiyorlardı. 

Harp bitmif, fakat dnnya bo.
bütnn kanfllllfb. 

Daha büyük neticeden enel 
dahili bir kıyamın tesirile mll:ta
deleden çekilen Rmya yeni bir 
idare teklini kurmıya çahfıfOl'Cla. 

Beni larail evlltlannm birillia 
kurduğu ba yeni idare (proleterya) 
denilen amele amıfuu it bapna 
geçirmek aiyuetini takip ettiii 
için batka memleketlerde de 
revaç buluyordu. 

Galip devletler zaferin Yerdi
ği büytlk askeri kudret arumda 
buna ehemmiyet vermiyorlardı. 

T oplann lisanı susmakla be-
raber tesiri el'an devam ediyordu. 

Bu kanşıkhk arasında Ameri-
ka C i:mhur Reisi Vilson ortaya 
iyi bir fikir abftl'di. 

Sözde siyasi teşekkiiller mil
letlerin kesafetine ve temayülüne 
göre kuvvet bulacaktı ve her 
milletin tarihine, varlığına hür
met edilecekti. 

Galip devletler ilk bamlede. 
belki de ufer nq' eaile bu fikre 

(Ark .. Yal', 
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:_._J _D_ü,n_g_a_H_d_d_ıs_e_Le_r_I _t 
Londrada 
.. 1-f ayrel Veren 
Bir Dava 

İngilterenin maruf simaların

Meşhur Bır 1 dan meb'us, ga
Aı b' M h zcteci ve tanınmış 
nıe us a - .1 s· L ... ı <tısatçı ır co 
kum Oldu Chioıza Moneyin 

başına geçen gün feci bir hadise 
gelmişt.r. Sir Chiozza altmış üç 
yaşında olmasına rağmen kadın
lara pek düşkündür. Londra ci-
varında, bir banliyo tireniJe se
yahat ederken ayni kompartı

manda bir satıcı kızla komşu 

olmu~. 

Kızın iddiasına göre Sir 
Chiozza genç kıza ilanıaşk etmekle 
ve bazı tecavüzlerde bulunmakla 
kalmamış, bir tiinelden geçişi 

firsat ittihaz ederek fena halde 
muamele yapmışbr. Bunun üze
rine genç kız mahkemeye müra
caat etmiştır. Fakat daha evvel 
imdat işaretini çekmiş, gelen tren 
polisine başından geçen vak' ayı 
anlatmış, zabıt tutturmuş ve bü
tün bu vesikalarla beraber mah
keme huzuruna çıkmışlar. Mah
keme, Sir · Chiozza 'yı kaba
hatli görmüş genç kıza karşı 
tecavfizkarhkta bulunduğu için 
iki İngiliz lirası para ceza
•ına, ayrıca 25 lngiliz lirası
cla tazminata mahküm etmiş
tir. Sir Chiozza bu kararı temyiz 
etmiştir. ÇUnkü Sir Chiozza sa
tıcı kızla konuştuğunu, kendis:ne 
kur yaptığını, fakat isnat edildiği 
gibi tecavüzde bulunmadığı iddi
asındadır. Bu meşhur İngilizin 
başına gelen hadise, Londrada 
derin bir hayret uyandırmıştır. / 

* tngilterenin Cenubi Afrika-
daki Beşuanaland müstem~ 

Siga/ıi _ Be- lekesi hakimi hak-
M- kında tahkikat 

gaz u~a- yapmak üzere bir 
delesı lngiliz amiralınm 

kumandasında 200 deniz askerin
den mUrekkep bir askeri müfreze 
dahile hareket etmiştir. Müfrezeye 
kumanda eden amiralın adı Evens 
tir. Bamangvato ismindeki Zulu 
kabilesinin reisi olup hakkında 
tahkikat yapılmak istenen haki
min suçuna gelince; bu adam, 
bir lngilizi muhakeme etmiş ve 
yerli kanunlarma tevfikan hak
kında aleni dayak cezası vermiş 
we bu ceza, bUtün kabile 
balkı huzurunda tatbik ve 
icra olunmuştur. Halbuki elde
mevcut kanunlar mucibince 
hiç bir yerli mahkeme, biç bir 
beyaz deriliyi muhakeme etmeye 
ulahiyettar olmadıktan başka 

bilhassa bunlar hakkında dayak 
cezası vermiye hakkı yoktur. 
Onun içindir ki AvrupahJara yer
li halk arasında ·nüfuzdan düşür
mek(!) gayesini güden bu hare
ket tahakkuk ederse, ayni kabile 
reisi, ayni kabilenin huzurunda 
Avrupalıya attırdığı değnekleri 
yiyerek hatah hareketinin ceza
uııı ödemiş ve görmüş olacakbr. 
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Ay;ısofyada Bir Ses: Şevketlô Pa
dişahımızdan Memnunuz, Ancak 

• 

Köylüleri 
• 

Mektep lstigorlar 
Turna dağının eteklerine sığın

mış olan Zafranbolu kazasının 
Konari köyünün mektep işi henüz 
hallolunamadı. Köy halkı beş 
sınıfı ihtiva eden bir mektep inşa 
ettirmiştir. Köyün liç yüz evi ve 
okuma çağında olan 300 çocuğu 
vardır. Köy adeta bir nahiye 
merhezi halindedir. Köyümlizde 
beş sınıflı bir mektep tesisine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Maarifin 
himmetini dileriz. 

Vezirin Kellesini isteriz .. 

Felaketle geçen senelerden 
sonra, Uçüncü Sultan Abmedin 
Osmanlı saltanatı tahbna otur
ması, bir sükün devri husule 
getirmişti. Padişahın sevgili Sad
razamı lbrabim Paşa, bu sü· 
künu temine çalışıyor; halkı zevk 
ve sefahat içinde yaşatıyordu. 
Yalnız, şark hudutlarmdan gelen 
haberler, gerek hükümetin ve 
~erek halkın keyfini kaçırıyor, 
Iranilere karşı herkesin kalbin· 
de bir üzüntü uyandırıyordu. 

* lran hududundan bir Yeni-
çeri gelmişti, sağ kulağı, baştan 
başa kesilmişti. Bu adam gizlice 
Y eniçcri kışlalarını, sipahilerin 
devam ettikleri kahve ve hamam
ları dolşıyor: 

-
11Sizler, burada zevku sefa 

içinde yaşarsız. Amma, sahibi 
devlet olanlar, Acem hududur..· 
daki kaleleri kamilen rafazılara 
satmışlardır. Kızılbaşların, ehli 
İslama karşı yapmadıkları adavet 
kalmamıştır. Köy kırıp geçirmiş
ler .. ele geçirdikleri ehli sünnetin 
böğürlerini delerek iki eUerini 
böğürlerine ithal eylemişlerdir. 
Çocukları havaya atıp eline kılınç 
tutarak ikiye şak ederler .. en ehven 
olarak ta burun ve kulak keser
ler. İşte benim kulağım, bu ada
vetten bir nümünedir. Bakında 
ibret alın. Bu gidişle, Allah 
encamımızı hayır eyliye.11 , 

Diye korkunç ve mübalağalı 
sözler söyliyordu. 

Bu adam, yine bir gün Par
makkapı hamamına gitmiş, başı
na bir alay yeniçeri ile o hamamın 
hamamcı, nahr ve külhancılarını 
tophyarak bu hikayeleri tekrara • başlamıştı. Etrafına toplananların 
gösterdikleri alakadan cüret alan 
bu adam, n:hayet ıözünü şu su
retle bitirmişti: 

- Bu hallere, can dayanır 
mı?.. Sizlerde hiç din gayreti 
yok mu?.. Daha ne durur, ne 
beklersiniz. Arbk vakit gelmiştir. 
Hemen bir sahibi huruç bulup 
onun arkasına düşmek ve bu 
faydasız işlerin öntine geçmek 
gerektir. 

Demiıti.~ 

* Memleketin ~ahiri ailkünuna 

mukabil, sarayın ve devlet rica
linin hal ve ahvalinden pek çok 
kimseler memnun değildi. İstan
bul halkının bir kısmı, emsalsiz 
bir zevk ve şetaret hayatı yaşar
ken; aç ve sefil güruh bunlara 
karşı derin bir kinü gayz hisse
diyor.. bilhassa sadrazam ibra
him Paşaya karşı diş biliyordu. 
Beşiktaş ve Çırağan saraylarından 
taşan def ve tambur sadalarım 

1 

avam takımı bir türlü hazmede-
miyor, fırsat buldukça sarayın 
camlan ve kapıları taşlanıyordu. 

* 
Parmak kapı hamamında bu-

lunan hamamcı, natır, tellak ve 
külhancıdan mürekkep olan on altı 
kişilik bir cemiyet, artık isyana 
karar vermişlerdi. 1143 senesi 
rebiyülevvelinin cuma günü kuşluk 
vaktinde, bir bayrak kaldırıruşlar; 
önlerine de ( Patrona Halil kap
tan ) isminde birini katmışlar; 
Kapahçarşıya dalmışlardı. 

- Allah.. Allah... Ümmeti 
Muhammetten , olan peşimizden 
gelsin. 

Dıye naralar atıyorlar .. Bedes
tene doğru yürüyorlardı. isyana 
susamış olan bir sürü aç ve çıp
lak, derhal bunların arkasına ta
kılmış .. On altı kişi ile işe başlı
yan isyan kuvveti, derhal bir ka
file halini almıştı... Bu isyan ka
filesi bedesteni işgal etmişler ve 
bütün silahlarla kıymettar e~yayı 
yağma eylemişlerdi. Yeniçeri ağası 
vak'adan haberdar olur olmaz , 
bir yeniçeri kuvvetile bunları da-
ğıtmıya gelmişse de, koluna yediği 
bir kılıç darbesi Uzerine firara 
mecbur olmuştu. Asiler bUyilk bir 
velvele ile Ağakapısına gitmişler, 
zindan kapılanm kırıp mahpusları 
çıkarmışlar; onlan da silahlandıra
rak Sultanahmet meydanına da
yanmışlardı. 

Saray, dehşet içinde kalmışb. 
Derhal sadrazama haber gönde
rilmiş, diğer devlet ricalile bera
ber saraya davet olunarak asile
rin tedibi için emirler verilmişti. 
Bu gibi isyanlarda, (sancağı 
şerif) in çıkarılarak asilerin üze-
rine yürünmesi adet olmuştu. 
Yine bu tedbire bq vuruldu. 
Saraya hümayun kapıaına dikilen 

peygamberin 1ancağı altında 
münadiler bağrıyor: 

- Ehli İslam olan sancak 
altına buyursun •.. 

Avazeleri Ayasofya camisinin 
duvarlannda akisler yapıyor; 
fakat bu davete icabet eden 
bulunmıyordu. Tersaneye haber 
gönderilerek leventler celbedilmek 
istenilmişse de bunlar da bu emre 
itaat etmemişlerdi. Asiler, derhal 
Y ençerilerle de birleşmişlerj ocak 
kazanlarmı Sultanahmet meyda· 
nına getirerek kendi kendilerine 
devlet ricalini azil ve onlann yer
lerine kendilerine taraftar olması 
muhtemel olan bazı kimseleri 
naspetmişlerdi. Bir gün zarfında 
asilerin adedi otuz bini bulmuştu. 
Asilerin istedikleri şu sözlerde 

Konari koyü uan. ıı ı 
.Muhtar Tevfik 

Eskişehirde Elektrik Derdi 
Burada Elektrik Şirketi mun

tazam İflemiyen bir müessese 
halindedir. Her zaman cereyan " 
kesilir. Bilhassa sinema seansları 
esnasında bu inkıtaları hem balkı 
rahatsız etmekte, hem de sinema 
sahiplerini zarara sokmaktadır. 
Şirket kimindir, kim 'idare eder, 
belli değil. Bunu nereye fikiyet 
etmeli, ne yapmalı? M. B. 

Yulculara Karşı Nazik O~mah 
Erzurum Kız Muallim Mekte

binde okuyan iki yavrumu mek
tebin lağvı üzerine lstanbula ge
tiriyordum. T rabzondan vapura 
binerken ikinci kamara bileti 
kalmadığı için kızlarıma birinci 
kendime de ikinci kamara bileti 
aldım. Ancak bergUn birinci ka
maraya geçiyor, kızlarımın ihti
yaçlarını soi'Up öğreniyordum. 

Kamarotlar hiç te şeref ve ha)
siyet gözetmeden nğır bir mua
mele ile birinci kamaraya girip 
çıkmamı menettiler. Süvariye şi-
kiyet ettim, o da: · 

- Mademki kızlarınız birin
cide idi, siz de birinci kamara 
bileti almalıydınız, maamafih key ... 
fiyeti tahkik edeyim dedi. H51i 
tahkik ediliyor. Hadise Kara<l•niz 
vapurunda cereyan etmiştir. Gör .. 
düğüm, bu muamele beni çok 
müteessir etti. 

Trabzon postanesi koli memur ı 
Zühtü 

toplanıyor: .. ~------------] 
Şevketlü Padişahımızdan [ Cevaplarımız 

hoşnuduz. Ancak, vezirin, kethü-
dasının Ve bl·r de Kaptan Paşanın ---------------

M. Kemalpaşada Nuriyc Oteliıı ı~ 
başlarım istiyoruz. Mehmet Sabri Efendiye: 

Deniliyordu. 1 - Ameli elektrik kitabılld• 
lf- itediğiniz malümab bulursunuz. 

bu kitabı İkbal ldltüphaneai bas .. 
mıştır. 

Hatice Sultan, Topkapı sara
yına koşmuş, biraderi olan UçUn
cü Sultan Ahmedin ellerine sa
rılıyor: 

- · Aman arslanım.. kulunun 
istediklerini ver. Zinhar tavik 
eyleme.. zira kul taifesi, mazide 
ecdadımızdan bazılarına nice 
etmiş; bilirsiz. 

Deye yalvarıyordu. 
Üçüncü Ahmet, bir müddet mu
kavemet etmek istemişse de niha
yet hayat ve saltanat kaygusu 
baş göstermiş. Sevgili veziriazamı 
lbrahim Paşa ile kethudasmı ve 
bir de Kaptan Paşayı ortakapıda 
cellatlara boğdurmuş, cesetle
rmı sarayın sebze arabaların
dan birine koydurmuş; Sultanah
met meydanına göndermişti. 

Asiler, bu cesetleri görür 
görmez Üzerlerine hücum etmişler. 
Kethuda ile kaptan Paşanln ce
setlerini alRrak oradaki çınarın 
dallarına baş aşağı asmışlar .. 
lbrahim paşanın cesedini de bir 
atın kuyruğuna bağlamışlar, so
kak sokak dolaştırmışlar.. ve 
sonra, getirerek saray kapısının 

önllne atmıılardı. 
>f 

Aradan krk ıekiz ıaat ıeç-

2 - Saçlannazı ıalatmnd:nı 
ve sık sık kemik tarakla taı·:ıyı-
nız. 

Adanada J{aaapbekir wahalk ıı ''" 
Mustafa oğlu İsmail Efendiye: 

1 - Gözünüzü görmede!' bir ... 
ıey söylemek kabil . değild~r
Kapanmış gözler llzerınde bı.e 
hazan harikalar yapan fen hcıt 
halde gözlerinizi tedaviye ınuk ... 
tedir, gözünüzü mütehas 1~11• 
göstermeniz lwmdır. 

2 - Fransız şirketinden J..:eıt.
di arzunuzla çıktığınız, yani ort' 

lar tarafında çıkarımadığınıı ':' 
gözünüzün o tirkettelri vuiferıa' 
esnasında hastalandığını da b • 
dirmediğiniz için açacağınız taı: 
minat davasım kazanıp kaıao• 
mıyacağmız hakkında birşey .ay
lenemez. 

mişti~ ~kak köpekleri, bu zar~; 
veziri azamın cesedini li~e. 1 e
etmişler ve büttin . etl':r!nı Y~e 
mişlerdi. Memleketın ıbnı tile 
irfan hayatına bütün kudre er 
çalışan lbrahim Paşanın bati Y bir 
)erde sürünüyor.. Kupkuru bal!P 
kemikden ibaret kalan bu baJ 
dişleri tali ve mukad~era~~P \e .. 
acı cilvesine kaqı bazın ır 
besıümle sınbyordu. ı• 

Yelçın le• 
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1 1 
Komşu Yunan devletinin üç 

btıyük nazırı memleketimize gel
diler. Kendilerini ıevinçle karşı
ladık. Ankarada bir dostluk mi-
ıakı aktettik.. Btıtün dünya bu
na ehemmiyet verdi. Akdeniz 
kıyılannda yaıayao iki varhğın 
aynı dtittince ile birleımeai, müı· 
terek menfaatlerini müştereken 
korumıya karar vermeleri ne 
kadar iyi bir 9eydir. Bu doıtlu• 
tun b6ylece devam etmesini 
tlileyeliml 

* ZAVAW FEYSAI: Methur 
Llvrena onu, ~Stede beride do
lqtırdıktan ıonra lraka kıral 
yapmıfb. ilk zamanlarda kendi
IİDİ kıral yapanın aözile oturup 
kalkardı. Fakat sonraları itine 
kimseyi karıtbrmamak istedi. 
Yani yalancı kırallıktan çıkıp 
aahici imal oldu. Debdebe ve 
clarit içinde A vrupanın meşhur 

• ıebirlerini gezerken Livrensin 
elinden pç beli kurtardığı yaka
aını Azrail yakaladı. 

Ölümünden sonra yine bir 
Irak ıiyaseti meydana çıktı. Yine 
bir kanııklık var, ne diyelim. 
Allah encamına hayretsin!.. 

* AVUSTURYA VE AVRUPA: 
Bugünlerde orta Avrupa devlet
leri Avuıturyaya karşı çok mül
tefit davranıyorlar. Avusturya 
bu iltifattan cesaret aldı. Daha 
doğrusu tımardı. Türklerin Viya
nayı kuşatıp biraktıklannın ikiyüz 
ellinci yıl dönümünü bir alay pa
pazın günlük kokan nefesleri ara
amda teait etti. Ne ederse etsin. 
Fakat kendilerinin Almanyaya 
karşı bir kalkan gibi kullanılmak 
iatenildiii için etrafından yardım 
ıördüiünün farkında değil de; 
daha dün hudutlarını kurtaran 
eski dostuna nankörlük ediyor .. 
Be.le kargayı gözilnii oyıun, 
derler •. 

* AFERiN GÜREŞÇiLERE : 
Vallahi qkolsun onlara. Şimdi de 
ltalyan gllrqçilerile boy 31çiıştüJer. 
Onların da aırtlanm yere getirdi
ler .• Dllnyanın her tarafında pa
lalarının kuvvetlerini gösteren 
l>ehlivanlanmızı nekadar alkııla-
1ak yine azdır.. Yaşayın be ço
cuklar!.. 

Pozqr Ola 

- l<ocıım hugiia yme şemsıye!ini 
~lı~adı, ~ .ığınur da ba~ladı, okadar 
ilzulüyorurn ki... 

- J\0t--anız ıslanacak diye mi? .. 
l:J - Bak bu lıiç akhma gelmemiıti 

illan Bty t Bana bir şapka get.ire-

... 
c,kti de. Getirirken lllamp· botulaca

dütunöyoram.. 

- .Acaba §U tayyarede uçan erkek 
midir, yoha kadın mı, Hasan Bey ? .. 

- Erkektir, azizim ; kadın olsaydı, 
kendioi göstermek için daha yakından 
uçardı!... 

ION POT IA 

Oğluma 
Söylerim hergün hemfn, 
mektept~ld otluma .. 
Nuibat nririm ben; 
mektepteki oğluma .. 

Derim, çocuk bir dahi, 
Papucunu eakitme, 
Yüriirken dikkat et ha, 
Tatlarda fazla gitme!. 

Kitap, defter, kalemi; 
Yırtıp, lonp oynamL. 
GGzelce kullan e mi? .. 
Baıka almam yok yatma.. 

Temiz duraun elbisen, 
Oynama çamurludL. 
Böylece yaparaaa sen, 
Kalmayız bir gjln darda •• 

Bunu otlum bayle bil, 
Paramız az nihayeti •• 
Fakirlik ayıp değil, 
Kanaat lazım elbet, 

P. O. H. 8. 

- Yine seyyahlar gelmi§ H&..uı 
Bey 1 Sokak eokak dola§ıyor, her gör
dükleri şeye ağızlan açık, bakıyorlar .• 

- Evet amma keselerinin ağzım 
hiç açtıkları yok ! 

Irak ı,ıerl Kar1tık Bir Şekll Aldı : Gaz.eteler 

c 'ok fut.la karı .. tırı~ orf: ııı hı ıret, sonunda bir çanano;.,lıı '- ıkı c·agmJan korkarım ! .. 

1 
Zaman 

Hasan Bey Adaya gitmişti. 
Birkaç gece kaldı, Hasan Beyle 
beraber ayni otelde, izin müddeti
ni Adada geçiren bir de memur 
vardı. Bu adam bergtin sabahleyin 
oltayı eli~e ahyor, deniz kenarına 
gidiyor, akıama kadar balık tu
tuyordu. Hasan Bey bir akşam 
yemekte sordu: 

- Balık tutmaktan çok hoş-
lanıyorsunuz, değil mi?. 

- Anlatayım Hasan Beyi Ben 
bir hafta izin aldım. izin müddc· 
tim az, bu az zamanı eğlenmekle 
ıeçinem azbğını hissedeceğim .. 
Balık tutuyorum. Camm sıkıbyor .• 
Sonunda bir hafta bana belki 
· lli.r MDe bdar u,zun •cl#ck 1 

= 

Kızıma 
Biraz bana ıel k121m, 
Sana birçok •Özüm var. 
Eyice dinle kızım, 
Gelinim duy•un anlar .• 

Nedir sürme, ruj, krem, 
Bu i•i artık bırak .. 
lüzumsuzdur pudra hem; 
Beyaz.sın aynaya baki. 

Saçlann düzmü ala, 
Olmaz. mı kıvırtmasan? 
Dütünüyor1un bili, 
Bu mudur• yalnız tasan .. 

Seni gördüm dedimdi, 
Nedir bu kadar boya?. 
Vallahi benzettimdi, 
Acayip ma1karaya.. 

Vazgeç artık bunlardan, 
Tabii halin gel•inf. 
Böyle oldutun zaman, 
Bir kat \taba güzel•int •• 

P. O. H. B • 

1 1 
1 

Ka:-ısı şikayet etti. 

Hiddet 1 
1 

- Hasan Bey, şu yanımız
daki eve taşman adam, bahçe
sini temizliyor, fakat bütün çöp
leri bizim bah'çeye atıyor. Bir 
şey söyleme ye de gelmez; hid
deti burnunda bir adam .. 

Hasan Bey gitti yeni komşu
dan, çöpleri başka bir yere at-
malarını rica etti. 

- Hayır efendim keyfime 
kanşamazsınız. istediğim yere 
dökerim. 

Hasan Bey evine döndü, ka
nsı sordu: 

- Ne yaptın efendi? hiddeti 
burnunda bir adam değil mi?. 

- Keşki hiddeti bumunda 
olsaydı, biraz .c:Jaha qağıtla ai
ıında... bapda durdu!. 

Sayfa 7 

' ' '"+'·-- ...... 1 •• _._ ·~ •••• ' •• 1"' ••• '"~ 
Böyle saydıysa J 

- --··~•;o .• -····••>•• ı·-
Haıan Bey kekemeye fotoİ

raf çekmeyi öğretti: 
- Odada çekerken objektifi 

açtın mı bir, iki, t\ç sayar; ka
pabnın. 

Üç gün sonra kekeme Huu 
Beyin evine geleli. Resimlerin 
çıkmadığından, camların fazla 
aydınlık g&rnp bozulduğunclu 
bahsetti. 

Huan Bey IOl'du: 
- Acaba lçtea fazla • 

.. ydın? 
- Habababayu, bibibibi.,.r, 

iiiü ... kikiki, lllilltl. • .ç Nydıml 

Kudurmak 
- Aman Huu Bey! Ne tu

haf teY yaraaalar ela kuduruyor
muf .• 

- Bunun tubafhk nereaincle 
azizim. Dtınyada lmdunnıya• M 

var ki .. 
- Hertey •ar Hasan Bey! 

Meseli sen kudurdunmu ki? .. 
- Bir akşam eve gel de ıör .. 

Ben eve eli boı dönlince evveli 
kanm kudurur. S6ylenmiye baflar, 
o söylenir, söylenir, tahammül 
edemem. Ben kudururum. Bağırıp 
çağırmıya bqlanm. Bizim seıi
mizden bütün mahalleli kızar ku
durur. Velhasıl bu yüzden kudur
mıyan kalmaz. 

Halka Verir Telkini 
Hasan Bey bir ticaret tirke

tinin müdürünü garecekti. 
- Biraz meşgul, dediler, aa· 

londa bekleyiniz! •• 
Hasan Bey salonda oturdu. 

Duvarda levhalar vardı onları 
okudu: 

• • Vakit nakittir ,, 
" Meramınızı açıkça söyleyiniz, 

sızın vaktiniz de bizimki gibi 
kıymetlidir.,, 

u Az söyleyiniz, k söyleyiniz,, 
Yanm saat geçti, bir saat 

geçti, iki saat geçti. Hasan Beyin 
artık canı aıkılmıfb. Müdiirihı 
odacısını buldu. 

- Müdür 8. el'an meşgul mD? 
- Evet efendim birisile ko-

nuşuyor da ..• 
- Bu kadar uzun uzadıya 

konuştuğu şey nedir ki? 
- Duvara astığımız levhaları 

yapıp satan adam, bunların fay
dasını müdür beye anlatıyor. 

- Jla.'lan liey 1 Hana ı;:aı I o~luktan 
burnunu gör.,wiyor diyorltır.. B<'ıı de 
burnumu gijnniye çalışı)onım. 

- Sen buruunu görmC'kff ıı vaı
gec;sen de beni görüp çarprııa:-ıım c.lMba 
eyi edeceksin J.. 
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Haşmetli Kıral Hazretleri, Biz Hayat 
Memat Mücadelesine Atılmak Üzereyiz 

Ve atından inerek kendi kendine 
oturdu, başından geçen hadiseleri 
dllşundü. Geçen günlerinin dol
gunluğu kendini o kadar, yormuf, 
o kadar ihtiyarlatmışb ki üzerine 
müthiş bir ağırlık çi>ktü ve yere 
uzandı. Dimağı bulutlanmıJ, karış

mıştL Fakat birkaç dakika geç
meden başı, bulandaktan sonra 
durulan su gibi berraklaştı ve 
g6zünün önünden bir takım man
zara, şimşek gibi çaktı. 

Firenkler, kırallarile kuman
danlarile; şövalyeler, başlannda 
bulu un Tabarlye hakimi Kont 
Reymond'la birlikte geçiyorlardı. 
bunlann reisleri bir çadırda mü
zakere ederken birbirlerine atıp 
tutmiya başlamlJ, nihayet Rey
mont, kılıcım çekerek masanın 

üstüne indirmişti. 
Daha sonra Doğan Salahatti

nin ordugahına gördü. Ordugahın 
ucu bucağı yoktu. Ortada, belki, 
onbin çadır vardı. Salihattin ken
di çadınnm içinde gidip yapyalnız 
dolaııyor ve diifiinüyordu. Doğan 
onun düşüncelerini okudu: 

- Şeria ile Cebel denizi ar
kamda. Cenahlanm kuşa.brsa ora
ya sürWeceğim. Ben ve bütün or
dularım mahvolacağız. İleride fi
enkler var. Naaıra civannda firenk 
ordulan dunıyor. Hangimiz hare
kete geçecek 1 Ben geçersem çöl 
içinde eriyeceğim. Onlar Tabar 
dağlan etrafından, sulak yerlerden 
lizerime yürürlerae yine vaziyet fena 
oiur. Fakat frenlder budalalık eder
de çölden ilerilerM o zaman onlar 
mahvolur. Ve haçhlann şevketi, 

aatveti izmihlale uğrar. Yapaca
jım it burada beklemektir. fn 
mükemmel batb hareket budur! 
onun için karar veriyorum ve bu
rada bekliyorum. 

Doğan ufka baktı, baktı, 
Salahaddinin çadırı yanında bqka 
bir çadır gördü. Çadırın etrafında 
aakerler dolapyordu. içinde iki 
yatak vardı. Ve birinde Gül Ha
nım, sakin ve mlisterib uyuyor, 
ikincide Mesrure oturuyordu, bu 
karanlıkta bile ikisinin de gözleri 
karşıla mışb! 

Bu manzara silindikten ıonra 

Doğanın gizleri &nönde yeni bir 
manzara canlandı: 

Geniı bir ovaya haftan baıa 
ateş ve duman kaplamıştı. Ovaya 
abua dağlar çeviriyordu. Her 
taraf, ölülerin cesetlerile dolmUfbı. 
Sartlanlarla gece kuşlan lefler 
uzerinde dolaııyordu. Bu yerde 
yatan insanlar içinde benli% can 
verdikleri için inleyenler vardı. 

Bu sahne, Doğam titretti. 
Fakat kendisi, sanki burada do
laımakta idi. Gide gide bir yerde 
durdu ve aşina bir sima ile kar
t1laştı; kardeşi Kurdun cesedi 
yerde yabyordu. Hayret etti. 
Korktu. Fakat birkaç adım daha 
attıktan sonra kendi cesedile de 
karş l şh ve durdu. 

Jf. 

Dog n fazla na tahammül 
edemı erek s ikindi. Yerinden 
k ktı ve at mn sırtına atlıyarak 

k rar a döndü ve kardeşıni 
ara ı. Karargah uyuyor ve ileride 
ean r ova uzanıyordu. 

Doğan Kurdu bulduktan .on-

ra sordu: 

- Senden ayrılalı ne kadar 
oldu? 

- Çok değil, on beş dakika! •• 
- Fakat Kurt, bu on on bq 

dakika içinde ueler görmedim? 
Kurt kardqinin yüzüne hay-

retle baktı ve aordu: 
- Neler f6rdlin? 
- Anlatsam, inanmazsın Kurtl 
- Anlat kardefim. Sana inan-

maz olur muyum? 
Doğan gördüklerini anlatb ve 

nihayet sordu: 
- Ne dersin? 
Kurt dütiindil, dü.şündü, sonra 

cevap verdi: 
- Birader. Seıı yakın istik

bali görmüşsün. Yapılacak iş, 
taayyün etmiştir. Biz Haçlıları 

çöl yolunu tubmya sevkedeceğiz 

ve bu suretle davamıı.ın muvaffak 
olmasına hizmet edeceğiz. 

- Derhal işe başlayalım! 
İki kardeş kalktılar ve Şam

dan hareket ettikten sonra Ku
dllse ağradıklan zaman tanıdık· 
lan papas Petro ile göriiferek 
telkinata başlamak istediler. 
Petro ömrilnün otuz senesım 
Şarkta geçiren bir frenkti. Beyaz 
sakallı, mavi gözJ , fakat Şar
kın güneşinden esmerleşmişti. iki 
kardeş onun çadın önünde dur
dular. Müsaade dileyerek içeri 
girdiler. Peb-o, Meryemin küçük 
bir tasviri önünde diz çökmüş, 
ibadet ediyordu. ikisi de oturdu
lar ve onun bir flipbeye düıme
meai için başlanm eğdiler. 

Papas, ibadetini bitirdikten 
sonra iki kardeşe döndü, onlan 
takdis ederek oturdu. Ve ne is
tediklerini sordu. 

Doğan anlatb: 
- Mukaddea pederi biz bn

ttm ba bavaliyi eyi tanıyoruz. 
Sultanın bütnn plinlanna vakıhz. 
HaçWann muvaffak olmak için 
hangi yol tutmalan icap ettiğini 
uzun uzadıya tetkik ettik. Söz&
mnz dinlenirse muvaffakiyet ka
zanılır. 

Sizin dclil~tinizi rica etmeğe 
geldik. 

Papas cliiıiindli düşündü, son
ra cevap veroı: 

- Pek alil ben de: ıize 
yardım edeceğim. Sizi kralımıza 
götiirueğim. SU de ona istedik
lerinizi anıatmızl kral, ile ku
mandanlar içtima halindedirler. 
Sizi de içtimaa kabul ettireceğim. 

Üçil de kalktılar ve kralın 
çadırına doğru yürüdüler. Evveli 
papas kabul olundu. Sonra ça
dırdan çıkarak iki kardeşı içeri 
aldı. 

Gece yarısı yaklaşıy6)rdu. Kı
ralın otağı prensler, baronlar, 
kumandanlar ile dolu idi. Bunlar 
küme klime oturmuş konuşuy ar
lardı. En büyük ma anın o .. tasın
da asıl kral Guy Lusignan otu· 
ruyordu. Kendisi za) ıf bir adam
dı. Fak .. t muhteşem zırhlar için
de idi. Sağındaki adam, beyaz 
s çlı kont Raymont'tu. Solunda 
şövalyelerin reisi sayılan be
yaz mantol ı, kızıl haçlı, siyah 
sakallı :ı t oturmakta idi. Bağıra 
bağıra konuıuyorlardı. herkes 
hiddetli idi Bir aralık hepsi 
susmUflardı. Kıral, muamn lzeriM 

eğilerek ellerile saçlanru düzeltti. 
Sonra papaz Petroya bakarak 
sert, sert sordu: 

- Anlatı bakalım, çilnkU 
kaybedilecek vaktimiz yok! 

Papaz iki kardeşi yanana ala
rak ilerledi. 

Doğan s5ze başladı: 
- Haşmetlu kıral hazretleri! 

Biz hayat, memat mllcadelesine 
ablmak üzereyiz. 

Bütün kontlar, baronlar dinli
yordu. Doğamo sesi bütüa otağı 
dolduruyordu: 

- Muvaffak olmanaa ea kes
tirme yolu ne ise o yolu tutmak 
mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde 
mahvoluruz. Biz davamıza yardım 
için rLiinasip gördüğümüz plim 
arzedeceğiz. Bendeniz, bu gece 
bir rüya gördüm ve sultanın 
çöl yolunu tutarak üzerimize çul
lanacağım anladım! 

Baronlann birkaçı aüJdü. Fa
kat Doğan aldırmıyarak devam 
etti: 

- Sultanın çöl yolunu tutaca
ğına katiyetle eminim. Çünkll sul
tanın maiyetinden geliyorum. Çiin
kü sultanın bütün planlanna va• 
kıhm. Sultanın başka bir yol 
tutmasına imkin yoktur. Biz de 
bu yolu tutmaz ve onunla karşı
latmauak mahvolacağız. Bunu da 
bugiinkii rüyamda ayan, beyan 
gördilm. Ölülerimizin bütün vadi
yi doldurduklannı milfabede et• 
tim. Bu yolu tutmazsak bayrak· 
lanmaz yere düşecek, askerlerimi· 
zin cesetlerini sırtlanlar kartallar 
yiyecek, kılıç arhklanmız denize 
dökülecek! 

Doğarun 8ffİ giirül gürti1 gür
lerken Haçblann rengi abyor ve 
buıllar hatefi bir ses du)'11yor
mut gibi nrperiyorlardı. 

Doğan a6zlerini bitirdikten 
sonra herkesten fazla korkan 
kıral, papu Petronun ylizlbıe 
baktı ve 1ıe>rdu: 

- Anlatbklan doğru mu ? 
- Doğrudur! 
Şavalyeler reisi bağırdı : 
- Bu sözlerin doğru oldu

ğunu kabul etmek için onlan 
söyleyen bu gencin yemin etmesi 
liz m. Hem de mukaddes salibin 
üzerine yemin etmelidir. Çtınkü 
bu mukaddes salip, yalan yere 
yemin edenleri çarpar ve onlana 
ruhunu ebedi lanete uğratır. 

Kırako çadırına mülisık küçük 
bir çadır mabet olarak kullanılı
yor ve çadınn dibinde üzeri kapalı 
bir şey duruyordu. 

Akki metrepolidi Rufinus aya
ğa kalktı. Kendisi tam bir fival
ye gibi tepeden tırnağa kadar 
zırh içinde idi. Metrepolit, 
küçük çadıra girerek kapalı şeye 
doğru ilerledi. Örtüyü kaldırdı. 

( Arka .. nr) 

Eminönü Aakerl:k •ubeaınden: 

Mua lim olmayan ve sıhhiye sınıRan
na ayn!mamış olan 32~ ve 327 do
ğumlu ve bunlarla mua leye tibi kı
sa hizmet'i er 1 2iuci teşrin 933 den iti
bnren askeri ehliyetnamelerine l'Öre 
ikişer ay fasıla ile hazırlık kıtalarına 
ve ihtiy ıt zabit mektebine •evkedile
ceklerdir. 

D. fıkrasına tabi olup ta flmdiye 
kadar sevkedilmemiş olanlar J/2inci 
teırin 933 te •evkolunaca•lard". 

112 inci teırin 933 te aevka tibi 
olan kııa hizmetlilerin içtima l'ÜDI 
2Sl2ınci teıria 933 tÜ&'. 

.,... tt 

Mehlika Hanım Neden öldürüldü ? 
• 

t<atil Mahkemede Hatır
layamadığını Söyl di 

( Baştarafı 1 inci sayfada } 

ilerileyerek km babasından iste
mişti. Fakat Arif, kendisine mu
vafakat cevabı verilmediği için 
Mehlikayı Tak.imde bir aparb
mana kaçırdı. Bir kaç gün orada 
yaşadılar. Bürhaneddin Bey kızını 
kendisine vereceğini vadetti. Ve 
Mehlika Hanım .evine döndü. 
Hatta annesi, Harun kadar zengin 
çıksa bile kızını başkasına ver· 
miyeceğini daha o zaman söyle
mişti. Likin Arifin derbederliği 

göz 6nüne alınarak bu sözde du· 
rulmadı. 

Buna rağmen iki genç giıli
den gizliye buluşuyorlardı. Niha
yet vak'a günil Arif kır.ı Harbi
yedeki evden aldı ve otomobille 
Büyükdereye götürdü. Orada ev• 
veli Mısır oteline inmeyi düşün
diller. Fakat Bristol otelini tercih 
ettiler. Burad• dört saat kadar 
kalarak yiyip içtiler. 

Akşama doğru beraber bu
lundukları odada Arif Bey sev-
giliaiııi tabanca ile vurarak öl
dürdn ve telefonu açarak: 

- Ben bir kızı öldürdüm. 
Polis gönderiniz .. 

Diye merkeze haber verdi. 
Polis memurları pldi kendisini 
yakaladılar ve tahkikat başladı. 

• Bu milessif facianm muhake-
me.ine dün Ağırceza mahkeme
sinde bqlanıldı. 

Muhakeme salonunda fevka• 
lide günlere mahsus bir kalaba
bk vardı. Mahkeme heyeti Aziz 
Beyin reisliği altında Nusret ve 
Asım Beylerden müteşekkildi. 
Müddeiumumilik mevkiini Ahmet 
Muhlis Bey işgal ediyordu. 

Arif iki jandarmanın nezareti 
albnda salona getirildi. Gayet 
temiz giyinmifti. Tahkikat evraka 
ve raporlar okundu. Suçlunun 
mahkemeye .evk şekli " Kasten 
katil " maddesine iatinat ediyor
du. Bu arada davacı vekili de 
daYU1m anlattı ve bq bin lira 
tazminat istediğini bildirdi. 

Bundan sonra suçlunun sor
gusuna başlandı. Arif, 25 yaşın
da ve latanbullu olduğunu, •on 
zamanlarda bir gazete çıkardığım 
söyledi. 

Reia Aziz Bey sordu: 
- Mehlika Hammı ne mllna

aebetle tanıdınız ? 
Arif, tabii halini muhafaza 

ederek ayağa kalktı: 
- Hiçbir şey babrbyamıyo-

rum reia bey, dedi. 
Ne zaman tanıtbnız 1 

- Habrlıyamıyorum. 
- Hatırhyamıyorum, ne de-

mek ? Mehlika Harumı tanımıyor 
musunuz 1 

Suçlu, yutkunuyor, araııra du-
daklarım ısırıyor, cavap vermi
yordu. 

- Bu hanımı iğfal etmipiniz. 
Kendisini de öldürmiifıünüz? 

- Habrlıyamıyorum. 
Reisin sualleri cavapsız kalı-

yordu. Müddeiumumi Ahmet Muh
lis Bey: 

Netice itibaiile cevap ver-

· - ---
mek, müdafaa etmek istemiyor
lar mı? Dedi. 

Suçlu yine cevap vermedi. Bu 
sırada Arif Beyin vekili söz aldu 

- Arif Beyi yakından taru
rim, zaafı ruha müpteladır. Bana 
bile hadiseleri hatırhyamadığım 
söyledi. Tıbbıadli müessesesince 
mütahedeye alınması vaziyeti ay
dınlatacaktır. 

Bu hususta bir karar verilme
den evvel suçlunun mazbut ifade
leri okundu. Bunda cinayeti niçin 
iılediğini şöyle anlatıyordu: 

" - Otel odasında vak'a gl
nü içmiye başladık. Garson bize 
yemek ıetirmişti. Bir aralık sev
gimizden konuştuk. Onun beni 
nekadar sevdiğini anlamak içia 
İıtanbuldan gitmekliğim lizım gel
diğini söyledim, benimle gelip gel
miyeceğini sordum. " Gidemem ,, 
dedi. "Bana ihanet mi ediyoraın?,, 
diye sordum. " Eveti ,, ceva
bım verdi. Bu söz üzerine 
itidalimi kaybettim. Tabancama 
çektim. Ateı ettim. Bu arada 
çenesinden kan akbğını ve daha 
sonra aşağı kata indiğimi habr
hyabiliyorum." 

Tahkikat evrakından Arif 
Beyin, bir kitabın kenanna. 
"AIJabaısmarladık valdem." Cilm
Jesini yazdığı ve: 

"Cenaze murafım Sandalbe
deateninde lbrabim Beye aittir • ., 

Deye aynca da bir pusula 
bırakbğı anla,.lıyordu. 

Dün mahkemede, tahkikat 
evrakı arasında bulunan bir rapor 
okunurken davacı vekili muhake-
menin sriZli olarak yapılm••nı iste 
ğinde l>ul1andu. Mnddeiumumi Ala-
met Muhlis Bey bu talebe iftirak 
ederek: 

- Heyetin lüzum giSsterecell 
kııımlar gidi bakılsın! Dedi. 

Mahkeme heyeti bundan ..
raki kısımların yalnız matbuata 
verilmemesine karar ~erdi. Ve 
duruıma o tekilde devam etti. 
Binaenaleyh mahkeme heyetinin 
kararma tebean muhakemenin .,__ 
dan sonraki kısmını yazmıyacajız. 
Fakat ıurasını kaydedelim. Müte .. 
kıp celseye 13 Tetriniaanide de
vam edilecektir. 

Bu Perşembe alqama 

SARAY 
(eski Glorya) 

Sinemasında 

-

7 bıi~ ilk ve dt hakiir artiıt 
tarafından temsil edilmit 
muazzam ve muhteşem film. 
Büyük bir sinema hadise i 

olacak. 
1• oks .J urnal'de : Bir çok manasmlan 

maada SONBAHAR MODASI 
(7518) 

, .... -----• Y•rın •ktamdan itibaren~------
MELEK SiNEMASI 

bıi vük fılmlerme a il\ or 

VALANSYA tlLDIZI 
Nefi arkılar ve musıki ılc eusl nmis ok meraklı ve heyecanlı buyuk filrn 

( Frruı ızca Poz u) O) nıyıın. 

B R iG i T T E H E L M 
A~ n ·a: Paramount dun)a havad' len gazet ı ve bu) uk san'atkannıı• 

Mu•• N•ıR NURETTı•N Bey • hnede bızzat yenı ": 
guzel tangolar &oylıy c 

MES'UT CEMil ve YAKUP NECiP ~:~err:::~:-e~~::~~. 
Fllltlarda zam pktur. Blletlerlnlzl tlmdlde.11 •ldır••· 
~ ........................................... ~maea 



ITTIBAT ve 'l'BBAKKt 
Her lınkk1. mahfuzdu,.. - Na•ıl dolda ? .. 

No•'l Y aıadı 1 •• 

Nasıl ÔldlJ? •. 

~=======>Ziya Şakir~===========================:# 

Abdülhamit, NihayetikiCan Düşmanile 
Karşı Karşıya Gelmişti 

Heyeti meb'uaan reisi 
Ahmet Rıza Beyefendi 

Hazretlerine 
Heyeti meb'usan riyaseti aliye

aine, zah valalan tayin buyrulmuş 
olduğundan muamelei lazimenin 
icrası şerefsadır olan iradei seni
yei cenabı padişhi iktizayı alisin
den bulunmuş olmakla ifayı ve
zaifi riyasete himmet buyrulması 
ıiyakında tezkere.i sena ven 
terkim kılındı. 

12 kanunuevvel 824 Sadrazam 
K8mll 

Bu tezkerenin okunmasını, &Ü 

rekli alkışlar takip etmiş ve mu
Yakkat reis Naki Hey, ön sırada 
oturan Ahmet Rıza Beye kilrsü
yO göstererek : 

- Buyurunuz, efendim. 
Demişti... Ahmet Rıza Bey, 

tıpkı taç giyen bir kırahn, tahta 
yürümesi gibi dik ve mağrur bir 
eda ile riyaset kürsüsüne geçer· 
ken alkışlar devam ediyor. İttihat 
•e Terakki Cemiyetin bu bü
yük zaferini ts'it eyliyordu. Ah
met Rıza Bey, tam yirmi 'Senelik 
mücahede hayatının, nihayet mü
kafatım görmüştü. Şu and~ işgal 
ettiği bu yüksek makamm gurur 
ve sürurile dolan kalbi, onu bü
yük bir heyecana sevket mekle 
beraber, yine itidal ve sükunetini 
muhafaza etmiye çal~şmış.. Kür
aüye çıkar çıkmaz, Naki Beyin 
elini öpmek suretile büyük bir 
nezaket göstererek bir kat daha 
alkışlanmışb. 

Fakat bu alkışlar, asıl şu 
tezkere okunduğu zaman coş
muf.. Bütün İttihatçı mebusların 
heyecan ve meserreti, son haddi 
bulmuştu: · · 

Heyeti Meb'uaan RIY•••tl 
AllyyesJne 

Heyeti Mebusan Riyaseti Aliy
ycsi vekaletine Edirne mebusu 
Talat Beyefendi tayin buyurul
IDuş olduğundan, muamelei lazı
menin ifası şerefsadır olan iradei 
ıeniyyei hazre.i padişahi iktiznyı 
alisinden olarak miri mumaileyhe 
tebliğ ed.lmiş olml;lğla. icrayı ica· 
J1 icabına himmet buyurulması 
ıiyakında tezkerei ıenaveri ter
him kılındı. 
12 Kanunuevvel 324 Sadra:ıam 

Kamil 

Taiün ne garip cilvesi idi? •• 
Abdülhamit, meşrutiyeti vermiş, 
binat hazır bulunarak Meclisi 
Meb'usam küşat ebnişti. Bunlar, 
Gnun gördüğO cebrü ta.ıyika 
llamJedilebilirdi. Fakat, icabında 
enun taç ve tahbm 1arsabilecek 
•laıı böyle bir meclisin baıma, 
Ahmet Rıza ve Talit Beyler gibi 
lrendisile en bOyUk mücadeleye 
Jirişen iki phsiyetin getirilmesi .• 
itte bu, Abdülhamidin anlaşılmaz 
bir düşüncesidi... Nihayet, iki 
aün sonra, Abdülhamit Yıldız 
&arayının merasim salonunda, bu 
iki büyük düşmanı ile kar~ı kar
tıya geJmişti. Fakat, en candan 
\re en samimi bir dost gibi ... 

Meclis riyasetine tayin olunan 
Ahmet Rıza Beyle Talat Beyin 
Zati şahaneye arzı teşekküre git
ıneleri usuldendi... Böyle mese
lelerde çok hesaplı hareket eden 

Abdülhamit tar.ıfından Yıldız sarayında meb'uslar• verilen %iyafeti aenige 

Abdülhamit, büyük mabeyn da- ken, bu mülakatta Abdülbamidin 
iresinin orta kattaki salonunun kendilerinde bıraktığı intıbalardan 
ortasında ayakta durduğu halde bahsediyorlar: 
Ahmet Rıza ve Talat Beyleri ka- - Eğer bu adam vaktile iyi 
bul etmişti. Ahmet Rıza Bey, bir muhite düşse imiş; şüphesiz 
kapıdan girer girmez sür'atle iyi bir hükümdar olurmuş. 
yurumuş; eğilip Abdülhamidin Diyorlar.. Ve artık Abdülba-
ellerine sarılarak iki defa öpmüş- midin tamamen meşrutiyetperver 
tü. Talat Bey, daha evvel Abdül- olduğuna kanaat getiriyorlardı. 
hamitle görüştüğü için o kadar. Abdülhamit le, bütün bu fikir 
b üyük heyecana kapılmamış; sa- ve k anaatleri takviye edecek 
dece mutat olan merasimi icra hrsatlan kaçırmıyor; hüsnüniyetini 
etmekle kalmıştı. gösterecek vesileler hazırlıyordu. 

Abdülhamit, kendisile uzun Ahmet Rıza Beyle Talat Be-
müddet mücadele eden ve hatta yin yıldız aarayma vuku bulan bu 
kendisini tacü tahtından bile mah- ziyaretlerinden üç gün sonra, 
rum etmek isteyen bu iki zata Abdülhamit bütün meb'uslan sa-
karşı kalbinde hiç bir kin taşımı- raya davet etmiş ve bir ziyafet 
yor gibi görünüyor. Her ikisine de vermişti... O gün perşembe idi. 
elile ayn ayrı yer göstermek ve Meb 'uslar akşam (alaturka) saat 
cıgara "ermek gibi iltifatlarda onbirde işlerini bitirmişlerdi. Ab-
bulunuyordu... Bu mülakat tam dülhamidin yaverlerinden miralay 
yirmi dakika sürmüştü. Bu müli- Mehmet Ali Bey gelmif; media 
kat esnasında bir rnüddet havai- reisi Ahmet Rıza Beye: 
yattan bahseden Abdülhamit, ni- - Buyurunuz. efendim. Zati-
bayet sözü meclise intikal ettirmiş.. aliniı.Ie bütün meb'usanı kiramı 
Meclisi Meb'usan dairesinin (Meb'· yıldız sarayına iysale memurum. 
usanı kiram hazeratına ) layık bir Demişti. Ayasofya meydanı, 
yer olmadığından bahsederek şim- has ahırdan gönderilen arabalarla 
diki Gülhane parkının olduğu dolmuştu. 
yere mükemmel bir meclis dairesi 
yaptırmak tasavvurunda olduğunu 
ve bu tasavvurunu icra edinciye 
kadar, şimdiki meclis dairesinin 
merdivenleri çok yüksek olduğun
dan ( muhterem ~yan ve Meb'u
sanın gayet kıymettar olan vakit
lerini ) zayi etmemeleri için bir 
asansör inşası arzusunda bulundu
ğunu söylemişti. 

Bu sözlerle hüsnüniyetini gös
termek istediğinde hiç şüphe ol
olmlyan Abdülhamit, bu müli· 
kabn sonunda da: 

- Kanunu Esasi ahkamına, 
cümleten riayet etmeliyiz. Çünkn 
bu defa Kanunu Esasi, ebediyen 
ilga edilmemek şartile ilin edil
miştir. Yegane arzum, bütün 
umururesmiyede, Kanunu Esasi 
ahkamına tevfikan hareket edil
mesidir. inşallah, elbirliğile bunda 
muvaffak oluruz. 

Demişti. 
Abdülhamidin bu beyanatını 

samimiyetle kabul etmemek için 
hiçbir sebep yoktu. Nitekim 
Ahmet Rıza Beyle Talat Bey, 
Y ıldı:ı. sarayından avdet ederler-

- (Arka.ı var) 
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Gelen evrak geri verilmez. 

hanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Cevap için mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul ilnvesi lfizımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur. ............. 
Gnıetetnizde çıkan resim ve yn:ııJann 

bütün huklnn mahfuz ve 
gozet~mizc nittır. 

Şosede Bir Ceset Bulundu .. 
15 Senedenberi Sönmiyen 
Bir Kin Karşısında Mıyız? 

( Baıtarafı 1 inci aayf ada ) 
dise mahalline geliyor. Ceset mu
ayene ediliyor. Litros köyünden 
binsi: 

- A bizim Recep Ağa diyor. 
Bu suretle öldürülenin Lltros 
köyünden 60 yaşlarında bahçe
van Elbüstanb Ali oğlu Recep Ağa 
olduğu anlaşılıyor. 

Hükümet tabibi Recep Ağanm 
yüzünden aldığı bir tabanca yara
siJe öldüğü hakkında raporunu 
veriyor. 

• 
Bakırköy jandarma kumandanı 

SeJim ve Merkeze/endi kumandanı 
Mustafa çavuılar da tahkikata 
baıbyorlar ve müddeiumumiliği 
haberdar ediyorlar. Nöbetçi müd
deiumumi muavinlerinden Nured
din Beyle tabibiadil hadise ma
halline gidiyorlar. 

Cesedin yüzünden aldığı derin 
bir bıçak yarasile öldüğü anlaşı

lıyor ve defne ruhsat verildikten 
sonra tahkikata başlanıyor. 

Acaba Kim Öldürdii? 
Yapılan ilk tahkikatta Recep 

Ağamn evvelisi gün yatsı zamanı 
beygirine bamya yükliyerek 
yola çıkbğı ve T opkapıya yak
laş•rken yolunu bekleyen bi
risi tarafından öldürüldükten sonra 
cesedinin Ayvalı dereya sürük
lendiği anlaşılmışbr. 

Recp Ağa 20 sencdenberi 
Litrosda bahçıvanlık yapıyor. On 
beş se. e evvel bir Rum komşu
sunun kansını kaçınyor ve ni
kahlıyor. Bu kadının yetişken bir 
kızile oğlu da vardır. Bunlar 
evveli babalanmn yanında kalı

yorlar. 

Fakat babaları mübadil oldu· 
ğu için Yunanistana gönderilir· 

. .. 
ken Recep ağa lozı da kaı dırarak 
yanına alıyor. Bu kızı da anneai 
gibi müslüman yaptıktan sonra 
bir Türklc evlendiriyor ve dama
dını da yanına ahy01. Şimdi bt
raber oturu\ orlar. 

Mazi bu· tekilde olunca hat . 
gelen ilk sual : 

- Acaba hu eski hadisen ., 
yeni faciada bir rol oynayıp o 
namadığı noktasıdır ve ta~ 

tahkikat esnasında bu nokta < ı 
nazarıd .kkatc alınmıştır. 

Karısını Da Öldürmek 
fstemiş~er FakaL. 

Dün Recep ağanın refikaSJ ' c 
Uvey kızı da dinlenmiştir. Refi
kası şunlara söylemiştir. 

- Recep ağa köyden aynl
dıhl 11 yarım saat BODra teliflı 
bir el evveli kapımın çaldı. & ' -
lemeden penceremize ko§tu. 

Nefes nefese: Açın bana Lır 
bardak su verin dedi. Ben dama
dıma seslendim. Biraz sonra kapıyı 
açtık. Kimseler yoktu. 

Acaba Recep Ağayı öldü· 
ren adam köye gelip refikasını 

ve kızını da öldürmek istemiş, 
fakat damadının evde olduğunu 
öğrenince ortadan kayıp mı ol
muştur? 

Bu, öyle bir ihtamaldir ki, üze
rinde yürünülecektir. 

Kuvvet li ipucu 
Dün geç vakit öğrendiğimize 

göre jandarmalar bir ipucu tut
muştur. Katilin Yani- isminde bi
risinin olmasından şüphe edilmek-
tedir. Kuvı.•etle ümit edildiğine 
göre bu adamın yakalanması bir 
saat meselesidir. 

Bu adam kimdir, müsaade 
ederseniz tahkikab işkal etme
mek için bu noktayı a(Sylemeyi 
yarına bırakalım! 

Şehrimizde Romanya Bahriyelileri 

Köstence isimli mektep gemisile 1stanbda a-!co Romen 
bahriyelileri dUD Taksim Abidesine bir çelenk koymuşıarc.ır. 

1 Devlet Demiryolları llinlan 
1 - Bogazköprü - K.ardqgediği kısmının inpat işletmesine 

açılmasa münaaebetile muhferem halka bir sühület olmak üzere 
20 Eyliıl 933 tarihinden itibarenKayseri - Ulukışla arasında muvakkat 
mabiyyette bir muhtelit katar işletilecektir . 

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

Cumartesi, Salı, Perşembe günleri Mersin - Adana'dan Haydar-
paşaya gidan posta 'katanmn Ulukışlaya muvasalabnclan sonra Ulu
kışladan saat 13,10 da kalkan katar Kayseri)e saat 21,45 te vara
caktır. 

3 - Adana ve Mersinden Kayseri yoluyla Ankara'ya ve Anka-
radan aynı yolla Adana ve Mer::;ine gidecek yolcular şimdililc Kay
ser.ide bir gece kalacaklardır. 

Adana ve Mersinden Samsuna ve Samsundan Adan ve Mer-
sine gidecek yolcular Kayseride aktarma ederek aym giın yollarına 
devam edeceklerdir. 

Ankara ve Samsundan g'dış günleri Cumartesi, S h, P cr..,c be; 
Ankara ve Samsuna geliş günleri Pazar, Çarşamba ve Cum .; . 

Fazla tahilal için istasyonlara miıracaat edi mes. rıca 
olunur. ( 49 ı 8 ) 



Kara Cehennem 
Her Hakkı Mabluıdur 

z. Ş. Tefrika No. 24 •-

Eyvallah Sultanım .. 
E . s . ' mır enın ..• 

Fato, birdenbire karşısında Sultan 
Mahmudu görünce ... 

Emrini vermişti... imamı bul
mak için etrafa dağılan askerler, 
çarçabuk imamı bularak getir
mişlerdi. Kara Cehennem, imamı 
bir köşeye çekmiş: 

- Bak imam.. bu aana söy
lediğim, devlet işidir. Eğer de
diklerimi htive hüvesine yapmaz
san, sarığınla asıldığın gündür. 
Şu hasta hatunu görüyorsun. Bu, 
şimdi senin evine nakledilecektir. 
A 'Dma, o nakledilinceye kadar, 
evinde bulunan bacını, oğul 
uşağını bir yere göndereceksin. 
Bu hatunu bir tek allah kuluna 
göstermiyeceksin. Her tarafı muh
kem kilitleyip bunun da bir tara
fa firarına meydan vermiye
ceksin. Bir meseleden dolayı 

gece kendisi istintak edilecektir. 
İstintaka memur olan zat ile ben 
geleceğim. O zaman da bir müd
det için haneyi terkedeceksin. 
anlaşıldı mı ? .. 

Dedi. 
Korkudan titreyen imam, elini 

göğsüne koyup, başını önüne 
eğerek: 

- Eyvallah, sultanım. Emir, 
acnm ..• 

Cevabını verdi. 
F ato, imamın evine nakledildi. 

Kara Cehennem, ihtıyata riyeten 
Daz Aliye talimat vererek onu 
dört neferle evin alt katına yer
lqtirdi. Ve sonra, saraya koprak 
ikinci Mahmuda, vak'ayı oldup 
gibi hikaye etti. 

Mahmudun, ıevincine payan 
yoktu. Şimdi o, ıabırsızhkla ~ece 
olmasına bekliyordu. 

>f 
Doğan, doğruca İstinyeye git

miş; F atoyu orada bulamayınca, 
çıldıracak hale gelmişti. Papaz; 
mahirane bir rol oynamıf, Doğanı 
müteessir bir tavırla karıılıyarak: 

- Senin ortadan kaybolman 
ftzerine kendisine adeta deli gibi 
bir hal geldi. Gidip seni aramak 
istiyordu, çok yalvardık, fakat 
onu zaptetmiye muvaffak olama
dık. Bizim haberimiz olmadan 
çıkmış, gitmif. 

Diye kandırmıştı. 
Doğan, oradan bu acı habe

ri aldıktan sonra perişan bir 
halde çıkmış, hissiz ve fuursuz 
bir halde dolatmıya bqlamışb. 

istanbula gelip arkadaşlaruu 
bulduğu zaman bu feci vaziyeti 
onlara anlatmış; ve" fatoyu bul· 
mak hususunda kendisine yardım 
etmeleri için yalvarmışb. 

Biltün bu namdar kabadayı· 
lar, şimdi latanbulun dört kaşe
sine yayılmışlar; Fatoyu aramıya 
başlamışlardı. Vakıa, Balıkpazan 
hadisesini hepsi de haber almış
lardı. Fakat bu vak'anın Fato 
yüzünden olduğuna hiç ihtimal 
vermemişlerdi. Çünkü Fato gibi 
bir kadının o sokaklarda dolaş
masını akıllarından bile geçirme
mişlerdi .. Esasen bu vak'a, ağız
dan. ağza yayılırken şeklini ...Je
ğiştirmiş; 

- Hamallar, alüfte güruhun
dan bir avrat getirip meyhane
de oynatmaya kıyam ettikleri 

zaman meyanelerinde bir müna
zaa zuhur etmiş. 

Şekline girmişti. 

* Fato, birdenbire kartısanda 
Mabmudu görünce büyük bir 
korku ile titremişti. Şu anda, 
kendisinin en küçük bir müda
faadan bile aciz olduğunu takdir 
ediyor; yapacağı her türlü muka· 
vemetin, nihayet bir hiçe müncer 
olacağını biliyordu. Onun yüzüne 
kendisinin kızı olduğunu haykır
mak ve bu suretle utandırmak 
istedi. Fakat aralarındaki çirkin 
maceradan sonra bunu ağzına 

almıya hicap hissetti. Bu adam, 
hiç şüphesiz ki bunu bir yalan 
telakki edecek ve o zaman bile 
bile tekrar o iğrenç vaziyete 
düşecekti. Buna binaen F ato, 
kendini feda etmekten başka 

çare göremiyor; bunun için de 
artık tamamen nefret ettiği bu 
adamı kızdırarak kendisini öl-
dürtmek.. ve ancak ölürken: 

- Ben senin kızmdım. 
Diyerek ona ebedi bir vicdan 

azabı vermek istiyordu. 
Nitekim Mahmut, şikarı olan 

ceylan etrafında dolaşan yırtıcı 

bir sırtlan hırsı ve vahşetile diş
lerini göstererek: 

- E, timdi ne yapacaksın, 
F otini..? Görüyorsun ki, artık 

tamamen elimdesin. Şu anda, se
ni kurtaracak hiç bir kuvvet 
yok ... Hadi söyle bakalım, yapbk
lanna nedamet ettin mi?.. Yoksa 
gönlün, daha bili o serseridemi? .• 

Dediği zaman F ato nefretinin 
bütün kin ve gayzını saçarak: 

- Ne yaptıklarımdan ve ne 
de söylediklerimden pişman de
ğilim. Hayatım ve kalbim, tama
men Doğanındır. Onun için y,.
ıayacağım; onun için öleceğim. 

Cevabını vermişti. 
Mahmut, saatlarca uğraştığı 

halde onu fikrinden vazgeçireme
mişti. Ne en acı ölüm tehditleri 
ve ne de en yüksek taltif vaatleri, 
Fatonun ruhunda en küçük bir 
tesir husule getirememişti. Mah· 
mut ikide birde hançerine saldı
rıyor; fakat meçhul bir kuvvetin 
tesiri altında ezilerek o hançeri 
kınından çekip çıkaramıyordu. 
Nihayet, bütün iradesi elinden 
gitmiş; bütün insanlık hislerini 
unutarak F e>tini'nin üstüne hücum 
etmiş.. fakat yine o hain maksa-
dını temin eyliyememişti. Yeis ve 
husramn en acı ıstıraplarını çek
mekten hiddet ve infialin son 
haddine vaııl olan Mahmut, o 
zaman fırlıyarak ayağa kalkmıı: 

( Arkası var) 

Eaklf•hlr eulh hukuil' hlklm
ılllnden: 19/4/933 Tarihinde Üskü
darda Müttehireo vef it eden Eskite
hirde Çeri batı Ali Bey değirmeni 
müste'ciri Çiftçi Kemal Beyin mirası 
mirasçıları tarafından red ile resmi 
tasfiye talebinde bulundukları gibi bu 
kerrede alacaklılardan Evkaf idaresi 
işbu talebe iştirak etmiş olduğundan 
kanunu medeninin mevadı mahsusa
sına tevfikan müteveffanın tereke
sinin tasfiyesine ve işbu tasfiye mu
ameleainin ifasına mahkeme baş 

katip muavini Ahmet Efendinin me-
mur tayinine mahkemece karar ve
rildiğinden terekede alacaklı olanla• 
rın mahkeme kalemine müracaatla 
kayt ettirmeleri ilan olunur. "7528,, 

Cümlenin Maksu
du Bir Amma Ri
vayet Muhtelif 

- Güneşten yanmamak için 
ıemsiyeler l.. 

Daktilolardan 
Af 
Dileyorum 

( Baştarafı S inci Hyfada) 

namus paradan hatta undan daha 
kıymetJidir (yani dütündütünüz gibi 
detildir.) 

Tekrar ediyorum iyilikte fenalık ta 
her iki tarafın aile terbiyelerile ahlak 
ve arzularına tabidir. • 

Aynı zamanda siz bulan yazmakla 
çalııan hanımların k11metlerine de 
mani olarak birçok günah almıf olu
yorsunz. Çünkü: her halde bu günkü 
nüshanızın bu sütununu okuyan bir genç 
erkek bir :şte ( namusile ) çalııan bir 
hanım ile evlenmek için muhakkak 
aylarca düıünür ve bekar yaşamağı 

tercih eder. (Çünkü yazılarınızı oku
yunca kız olduğum halde ben de 
böyle düşündüm) değil mi? 

Lütfen düşüncelerinizi ve herhangi 
bir işte çalııan (evlerinin ihtiyaçlannı 
temin etmek için ) genç kııların, o 
işte yani yanında çalıştığı erkeklerin 
zevk, eğlence ve ihtiras aletleri olma
dığının tuhihini ben ve arkadaşlarım 
namına sizden rica ederim. 

Bayazıt: Daktilograf • azıme 
Hakkınız var. Ben hüküm ver• 

mekte, mütaleamı yazmıya acele ettim, 
maksadım sizlerin müdafiini:r. olmak, 
dertlerinize ittirak ederek size kuvvet 
vermekti. 

Onun için yine bana dertlerinizi 
ve tikiyetleriniz.i bildiriniz ve beni 
samimi bir dert ortağı olarak kabul 
ediniz. 

HAN IM'rEYZE 

Muhtelit Mübade
le Tasfiyesini Hü
humet Yapacak 

( Battarafı 1 inci sayfada ) 

bütçelerine ağır bir masraf tah
mil eden bu idarenin sureti kati
yede ilgasına karar verdikten 
sonra tasfiye işile Türk hükü
metinin alakadar olması üzerin
de mutabık kalmışlardır. 

Komisyonda halen halledil
roemit mesail arasında bazı tev
ziat işleri bulunmaktadır. Bunlar 
en yakın bir zamanda tamamile 
ikmal edilecektir. Komisyonun 
bütiln teşkilatı ellerindeki eıki 
işleri bırakarak münhasıran tas
fiye işlerile meşgul olacaktır. 

Bu bittikt~n sonra halle muhtaç 
ufak tefek meseleler mablli ve 
muhtelit mahkemeler tarafından 
halledilecektir. 

Fatih Sulh Mahk•m••I Satlf 
Mamurluluıldan: J.igor efendi ile 
Yunao tab'lnsıodan Apo::ıtol efendinin 
şayiao mutasamf olduklnrı ~amatyada 
~ıılumanastır kilisesi vakfından 1\oca-
mu tafapaşada ) cı zmacı kaspar ve 
Herberkalos sokag mda 22 mükerrer 
No. hı diikkiioı ınü ştemil 19 .. o. lu 
hanenin izalei şuyuu zımnında 2 1/10/ 
933 cumartesi gıııni saat 1~ ten 17 ye 
kıt<lnr eablncagı ve mezkur günde mu
hammen kıymetinin yüyde 7j ııisbe
tiui bulmndıgı takdirde 5/11 933 pazar 
saatta müz yede icn. kılınacn •ına 
dair gazetelerle ilfın edildıgi ve mera
simi Jiizime inin ifa kılındıgı ve hangi 
günde bizzat ve bilvekfüe hazır bu-1 
lunınası hususu ikarnctgfthı meçlıu. 
bulunan hissedar Apoetol efeodiye ila1 
nen tebliğ olunur. (7ö22' 

BIBAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Nakleden: Hatice Hatip 

Şükrü Beyin Yaz Tatili 
Şükrü Beyin bütün emeli ve 

arzusu bir yaz mevsimini çoluğu 
çocuğile beraber Adada geçir· 
mekti. Bunun için de kaç za
mandanberi, kendini bin türlü 
şeylerden mahrum ederek buna 
lazım olan parayı biriktirmiye 
uğraımıftı. Fakat şüpbesizki bu 
ıeyde bir uğursuzluk vardı. Bü
tün senede hazirladığı bu para 
daima tam sayfiyeye gidileceği 
zamanda büsbütün baıka bir 
ıeye harcolunuyordu. 

Meseli evvelki seneki kayın· 
valdesinin acele icabeden ameli
yatına, geçen seneki ise oğlunun 
sünnet düğününe masraf olun· 
muttu, fakat bu defa... Bu defa 
dünya alt üst olsa, Şükril Bey, 
tam bir senedir bin türlü zah· 
metle biriktirdiği yüzlerce liracı• 

ğmı Adada kirahyacağı evden 
başka bir yere vermiyecekti. 

Dairede onun bu arzusunu, 
her defasında da bu arzusuna 
mani olan ani sebepleri bilen ve 
görmüş olanlann hepsi onunla 
alay ediyorlardı. 

- " Ey Şükrü Bey bu sene 
ada saf ası var mı?,, 

- " E ne zaman teşrif?,, 

- "Haydi canım... Bu sayfi-
yeye gitmek arzusu her zaman 
bir fikir halinde kalacaktır!,, 

- "Bu sene de buna baka
lım ne mani olacak!" 

* Şükrü B. bugün bu sözlere 
ehemmiyet vermiyerek azametle 
omuzlarını ıilkti ve aağ elini 
göğsünün üıtüne koyarek cOz

danmı yavaıça oktadı. Kelimeleri 
ağır ağır teliffuz ederek: 

- "Bot lif ediyorsunuz! De· 
di. Param hazır. Kıyamet kopsa 
bu sene Adada ev kirahyacağım. 
Bir haftaya kadar izin alıyorum. 
Hiç olmazsa on on bet gün Ada
da nefes alayım!,, 

Rıfkı kahkahalarla güldü: 
- "Gidemiyeceksin ŞükrO 

Bey, dedi. Bu sene de gidemiye
ceksin. Biz her sene aynı naka
ratı dinledik!,, 

Şükrü B. dudaklarım büktü 
ve cevap vermedi. Rıfkı devam 
ediyordu: 

- '
1Azizim bahse girer misin? 

Dedi. işte şurada altı kişiyiz. 
Eğer sen bu sene sayfiyeye gi
dersen avdetinde ben hepinize 
birden mükellef bir ziyafet verece
ğim. istediğiniz kadar yeyip içe
ceksiniz. Fakat eğer gidemezsen bu 
ziyafeti sen vereceksin ne dersin? 
kabul ediyor muıuo? 

Bu defa Şükrü Bey güldü. 
Ve arkadaşma elini uzatarak: 

- Vereceğin ziyafete çok 
teşekkür ederim, dedi. Sana öyle 
masraf yaptıracağım ki bir daha 
böyle münasebetsiz bahislere gir· 
mekten vazgeçeceksin! 

Gülüştüler. Ve içlerinden ek
serisi bu bahsi Şükrü Beyin kay
bedeceğine kanidi. 

>f 
Fakat bu defa her seneki gi

bi olmadı. Şükrü Beyin hazırlık

ları başlamıştı. Karısı ile beraber 
bir cuma günü bir sepette yemek 
hazırladılar. Adaya indiler. Hem 
gezecekler hem de eve bakacak
lardı. Burgazda iki odalı mükem· 
mel ve mütevazı bir evceiizi 

gözlerine kestirdiler denize yakın 
güneş içinde kutu gibi bir şey. 
Ev sahibinin adresini not defte
rine yazan Şükrll Bey karısına: 

- Artık diyordu. Seneden 
seneye bıraktığım mezuniyeti
mi de bu ıene İlterim. OD 
beı, yirmi gün kancığım seninle 
başbaşa kalını. 

• 
Ertcıi gün cumartesi olduğun-

dan Şnkrü Bey gidip ev sahibile 
görüıemedi. Fakat mütemadiyen 
arkadaşına: 

- işte diyordu. Adaya gidiyo
rum bakalım diinüşte ne ziyafeti 
vereceksin. 

* Kişke gidip te ev sahibile g6-
rüşeydi pey verir para verir her 
halde bir şey olurdu. Halbu kf •• 
İşte olmadı. Ve akşam üstü tam 
buradan çıkacağı zamanda eıki 

bir mektep arkadaşı onu ziyarete 
geldi. Rengi sarı, gözleri birkaç 
gece uykusuz kalmış veya çok 
ağlamış gibi kıpkırmızı idi ona 
derdini anlatb. 

Karısına çok zaaf gelmiıti ve 
doktor muhakkak surette iki ay 
hava tebdili tavliye ediyordu. 
iki ay hava tebdili ve güzel ye
mek onu vcr~m olmaktan kurla• 
racaktı. Fakat kendi parası yok
tu. Ona yüz lira, tam yOz lira 
lazımdı. Bu yüz lira kanıının ha· 
yabnı kurtaracaktı. Geçen ifil• 
Şükrü Beye raıt geldiği za• 
man Şlikrii Bey ona bu 
sene Adaya gitmek için para 
biriktirdiğinden bahsetmitü. Ta
bii en iyi arkadaıınm kanaınlD 
hayatını kurtarmak mevzubaba 
olunca o bu eğlence kabilinden 
olan tebdilbavadan vazgeçer diye 
dilşilnmllştü. 

Ve yanılmamışb. Şilkrll Bey. 
cüzdanını çıkardı. iki ellilik kağıdı 
arkadaşına uzattı ve onu kapıdan 
çıkarırken: 

- Dinle amma, dedi, rica 
ederim, gelecek ıeneye kadar 
ödemekliğin lazım. Gelecek 
sene muhakkak Adaya gideceğim. 

* Şükrü Bey o gece kanaile 
yüzytize gelebilmek cesaretini 
kendinde bulmak için altı kadeh 
rakı içti ve eve girince evden, 
Adadan bahsetmedi: 

- Hanım, dedi, gelecek cu· 
maya altı kişi davet ettim. Bize 
güzel bir ziyafet hazırla •. 

- Hayr ola bey.. Adaya 
gitmiyor muyuz? 

Şükrll Bey şarkı aöyleyerek 
yatak odasına gitti ve böylelikle 
karısınm aıaalini duymamazhğa 

geldi ve cevap vermedi. 
-----···- 11 ···-····-lelen bul Aallye Mahkeme•• 

8 IRCH Hukuk Dalrealndell 1 
Omriye Hanım tarafından Etyemead• 
Bayazıt cedit mahallesinde Kudu• 
tekkesi caddeıinde 14 No. lı hanede 
mukim iken elyevm ikametgihı meç· 
hul oldutu anlaşılan Yuıuf Ziya Ef. 
aleyhine tesçil talik davası ikanı• 
olunup tahkikat ikmal edilerek icrayı 
muhakemt:si 4/10/933 çarıamba günil 
saat 13,30 tayin ve bu bapta imla k~· 
iman davetiye varakası mahkeme dı .. 
vanhanesine talik kılınmıı ve on bet 
gün müddetle ilanen tebligat icraBl 
karargir olmuş bulunduğundan ye'll· 
mü ve vakti mezkurda lstanbul Asli)de 

d • ·n • mahkemesi 6 ıncı hukuk aıresı . .M 

heyeti hakime huzuruna gelme~•·~ 
takdirde gıyabında mahkem~ ı:i .. 
olunacağı tebliğ makamına .kaı(rn7Sq'ft mak üzere ilin olunW' efendun 6

'' 



SON POSTA 

F ll h Begin Buluşu Nedir? = Spor Har•ketleri == 
egzu a • .. Temsili Güreş 

Buhar Makineleri Uzerin- Maçımız 
de Mühim Bir Yenilik! 

81!!".!. M.ı..ım ..ıommc1a 
~~~~~-~·~~~~~-

Bulduğu Yenilik Eserin Sahibi 
Hakkında izahat Veriyor 

Birkaç ... 
enel F eyzullab 
ilaaİDİ tqıyaa bir 
muallimin bu•ar makineleri 

lzerincle ehemmi
} etle nazarı dik
kate alınabilecek 
bir yenilik keşfet
tiğini ve keşfini 
tetkik ettirmek 
lzere Fen fakül-
lesine müracaat" 
ta bulunduğunu 
Jaımışbk. 

Meslektaşlafı· 
IDızdan biri gidip 
IOrmuş ve ertesi 
ıün de bu ha
berin asılsız ol· 

duğunu yazmlf. 
Ozerinde duru
lacak bir şey ol
lllamakla bera
ber verdiğimiz 
haberin doğrulu
iunu teyit etmek i9teriz. 

• Bu noktayı kaydettikten Mm-
ra F eyzullab Beyin bulduğu ye
nilik hakkında biraz malumat 
"erelim, ve bu busust• da 86z0 
kendisine bırakalım. F eyzuJlah 
Bey diyor ki: 

- Benim ta küçüklüğümden· 
beri sanayi makinelerine merakım 
"ardı, arzum, buhar makineleri 
lizerinde bir yenilik yapmaktı. 

Nihayet, durup dinlenmeden, 
~ çok büylik bir mahrumiyet 
içinde çalıtarak gayeme crİfe
biJd' ım. 

Okadar ki, bu gördügünilz 
llıakine, kör eğelerle. saatçı men· 
gcnelerile çalışılaralt. soba ayak
larından, bahçe borq)anndan. nal. 
Parçalanndan vilcude getirilmiştir 

Makinemi mühendisler gör· 
diller. Beğendiler. Yeni bir buluş 
olduğunda ittifak ettiler. Y almz 
bir Fransız mühendisi, bir mah
IQr buldu. 

- Slayt çok hızlı d6nüyor, 
... nb yapar! Dedi. 

Apnb her makinede olabilir. 
llaamafib, ben, apnb yapbğı 
~lenilen siir' ati onda birine in
~bilirim. 

Fakat bunan içia, hırdavattan 
llalb-ekkep mevaddı iptidaiyeyi 
cletittirmek, ve aşınb derecesini 
t.lJin etmek için onu uzun müddet 
İfletınek lizımchr. 

Maamafih makineme kaı'ış 
fazla miifkülpesent davranan 
F...._ mühendisi, nihayet, muk
lıl ce.aplanm karfaaında: 

- E•et, çok fazla büyütme
.._ taıtile elveriflidirl diyebildi. 

Şimdi, makinem hakkında ve
~eiini aiylediği raporu henüz 
~dim. Ben, icadımın, tecrübe
lerden sonra uf ak bir istihale geçir
lllelc tartile kabili istifade bir bale 
~eleceği:ıe kani"m, mahrumİ}etlcr 
;Çeıshde uğraşan san'atkfırlara 

ıt .. şı daha samimi bir alaka gös-
tcriJ~esi, orta) a iyi eserler çık
~llna yol açabilecek yerinde 
N ır t.-~vik sayılır zannındayım. 
~ e d o!sa, yeni bir şey yaptı· 
~na İl. ia edenlere karşı şikayet 
~llıarlarını tahrik edebileck ka-

ibmalkir davra01yorlar. 

* BllQdan sonra, bu itlerle ali· 

kadar olan aalibiyettar bir zat
tan, Feyzullah Beyin makinesi 
hakkında fikrini sorduk. Kendisi 
bize: 

- E•et. dedi, işittim mevzu
bah• oldu, fakat ben lıenllz 
g&rmedim. 

Maamafih, vakıa buhar maki
neleri, bugün fevkalade müteki
mildirler. Fakat mademki bir 
yenilik iddiau vardır, bittabi 
alakadar olunacakhr. 

Avrupada gezdiğim fabrika
ların içlerindeki sütunlardan her 
birinin llzerinde levhalar vardır. 

..Bu levhalardaki satırlar, ame· 
lelere bitap eder ve der ki: 

Her yeni buluş bir kıymeti 
haizdir. Ufak ta olsa, bir yenilik 
bulanlann, hukuklarına tasar
ruf için müessese müdürüye
tine müracaatlerini rica ederiz.,, 
Bu gayet doğru bir şeydir. icat
ları daima ilimler yapmazlar. 
Fakat birçok, yenilikler de ame
lelerin kafalarından doğar. Mü
hendislere düşen iş, bu bulutları 
tekamill ettirmektir. Feyzullah 
Bel in makinesini görmedim. Fa
kat, fizik kanunlanna tevfikan 
kağıt üzerinde yapılan hesaplar 
neticesinde iyi işliyeceği tahak
kuk eden birçok makinelerin, 
maddeye tahvil edildikten sonra 

aksadıklan görülmüştür. Bu ma-
. kine de akmyabilir. Fakat bu, 

kabili istifade değil demek 
değildir. 

Hiçbir makine, ilk yapıhfta 
hiç pllriizdz olamamııtır. Yapılır. 
bir tarafı akur, orası değiftiri-

•lir, başka noktası bozar, o 

kısmı ıalab edilir, bir diğer 
ciheti falso yapabilir, fakat, ne
ticede, de, milken mel, -kusursuz 

bir eser meydana gelir, temenni 
edelim ki, bahseltiğiniı z.atın ica
dı, kabili 1slah kusurlar, ve ka
bili ist.fade yeni!ıkler ihtiva etsin. 

F e:ı o kadar iJerlemiş, utma
nın kıymeti o k dar artmıştır ki, 
bir makineyı esk sinden bir daki
ka daha çabuk, ve bir nebze da

ha az masrafla işletmesinin yo
lunu bulabilmek dege ·li bir iştir. 

, Bu itıbarla en ufak yenilikleri 

aaat . tam 21,5 ta Misafirlerimiz 
bulunu ltalyan l6retçileıile tem
sili maçımw yapıyoruz. Mnaaba
kalara Tllrk A. T akım1 pqçj
leri peeektir. 

Sara ile: Ktlçllk Mustafa, Ab
bu, Yuauf Aslan veya lmaail, 
Nuri veya Ahmet, Mustafa, Ço
ban Mehmet. 

Giirq Heyeti tertiblyesi bu 
aon maça halkımızın pek 
fazla al ika g6stereceklerine emin 
olduğundan kapıda fazla izdiham 
olmaması için alqan aaat 19 da 
Maksimin kapılanm Ye gifelerini 
açtırmıya karar vermiştir. 
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BORSASI 

, , •••• 11,. 

18_,_1933 

P•r•l•r ( Satıt ) 
kuruı ·-

f(! lıımo:ı 

kuru 

J •o'• "'"· ,,. .... 
10 l!rel 

665,00 
143,00 
170.00 
224,00 
111.00 
2~ 

J 9'11a A YU&. 

1 ,.ata 

122,-
24,-
18,00 
49,5) 
24,0J IO fr. Beltf"8 

IO •rat al 
IO fr. lıwlp• 
IG 1 • .,. 

ııa.-

1 Mark 
1 ıı:lotl 

1 r-1• 
20 •• , 

:ta d'nu 

32,-
23.00 
~-

l tJ.ıfa ~I 1 Çerweo•ı -,-
Çekler 

ı ... dra eM.50 rraı 
,, • ., _ ,.,.. r,7184 vıy ... 
Perl• 11,o& Madr t 
Mllaae ~ Berll.ı 
Bılkul l','i~ Var,on 
Ati•• 
c ....... 
lefra 
Am•t• dam 

8.1,715 PC"t'• 
:;,W15 Ba.u .. 

15,81~ tie!ırat 
1,17 Moe.,ou 

15,9775 
-4,3925 
1,64 

•:mı 
4,m 
!,815 

79,6525 
35,(17 
Oıl,00 

ı.ı rn l,lrıı. 

it Perık.'N•m•) 9,!'10 Aau'o'u,. ıoov. 43.~ 
• cHtmUe) 9, i) ınk D. Y. •45• U 
• ıMUeH ı) 102,- ı.·. 1°rtımv.o1 48,5J 

Camanlı ha•"· .5,- CalıOdar • A 11,'lO 
..... " • 5,9J k 
fııkell tla7rl7• 15,'JO 

10 0
• 2'7,!>J 

Ha•lı 0,35 HH&gHI 77.-
luıadolu '6 60V. 27, 3 ',lef o" J2,4 ı 

• •ıo O l". ~ 44,80 B.>.110 ul :.o,~ 

Eeham v• Tahv11aı 

J.' rt\ Lira -
1911 Jkranılyell ~,00 R"'fl U> 

f•tlkraaı Tr••••, 4-91 
f•t k•au DahU ffl,75 Rı tun 23,00 
LllJUhll M.a. M,5:) o ... ., ... 1 .. 17U,-
.... ao•• lertlp t 101 O 1'eı .... 27,4.1 

u 10.00 l:.lektrlls • -.-• • 
BORSA HARiCi 

T•hvuaı • M••kOkAI 
Ur" Lira -TGrk altına 1122,lO ıR ... u ,,,,.ı 

la,. 10,~ (Va ıltı fbt'-i 

••• • 8,43 lıace beflh•rıtı. al •• 
R a . llı,85 

ce&ıuh11 •1 •• 1 --
JIMldlye 37t'IO •4,5J 

bauk er ,o .. B.) ~7 
,u. .... , 

..... J "'•" 

Kalı• b.,lblr ık altua 
\R .... • •7,.>J 
,Va.altı .. 47,50 - .._ .v.11 .... J9'5Q \l...tlah rı,.,,, '5,80 

\All&IJ t!i,81) • • . '""" 83t-'W 
~ ...... , ~ .. • • Ufl' 8,..;ıo 

lı ~ aluaa ıtaredlJer buııtln •ua•el• 
ılrnı•mlfl.,., 

icadedenlere kal'fl en b6yük ali
kayı göstermek limndır. 

Eğer bu allka g6ıterilmiyona, 
sebep, maalesef, çok kimselerin, 
aenelerdenberi mevcut aletleri 
yeni bir fey icat ettim iddiaaile 
ıctirip. çok kimseleri bOfUbofuna 
işgal etmeleridir. 

Maamafih, ne bu zahmetler 
alakalan zayıflatmalı, ne de 
alaka azlığı mubterileri bedbin 
etmelidir. 

Sözünü bitiren mütehassısa 

bu sene zarfında yeni bir keşif 
ıçın müracaat o!up olmadığını 

sorduk; 

- Ba,ka yerlere edildi mi 
biliniyorum, falrat bize baadan 
başka 1okturl dedi. 
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19 EylOI Safi 
l.tubu.1 - 18 gramofon: Plak 

De§riyıb, 18.80 Fr. den ( iJerlemiı 
olanlara mahsus }, 19 Mahmure Han
dan R, 19.46 Fazilet H., 20.30 EftaJ. 
ya H., Sadi B. ve arkadaolan, 21.80 
gramofon: Plak neşriyab, 22 Ajawı, 
borea haberleri, eaat ayarı. 

Mo.ko•a - HergQokil neşriyat. 

V UfOYa - He,.;inkü neşriyat. 
21.05 Orkeatra, 23 hah•ehaoe mu-

akiei. 
Peft• - 21,05 Radyo kooaeri, 

21.60 etüdyodan bir teO' sil, 22.50 A

lon orkeetruı, 24 20 kahve konseri. 
Viyana - 20.55 Haftanın musa

habeııi, 21.85 filhamıonik takımın kon
leri, Rıchard Straussun eserlerinden, 
23.10 akşam konseri. 

Milino - Torino - Floranaa 
20 Haberler plak, 21 haberler plik 

21.50 operet temsili. 
Prag - 20.10 Şiir ve mtl8lki, 21,10 

JrıskauQ isimli temsil, 21.50 kouer 
Dvorak Brahaio, 28.20 pliklar. 

Roma - 21.50 Torreador isimli 
operet temsili. 

8\lkreı - 20 Den konser, 21 
teganni, 21.25 orkestra, 22. 15 radyo 

20 EylOI Çarşamba 
Moalcova - Hergbukü neşriyaL 
Var4ova - 20 11Lik. 20. lô Yeııf 

dünyaum adamı isminde skeç, 21.0f> 
oda musikisi, piyano konseri, 22.~ 
ııarif musiki, 23 dana muaıkisi. 

Peıte - 21.20 Kantık nepiyat, 
n taganui, 23.20 ıı;gao mu.ıki&, 24 
Almanca koıüeraoıı, 24.26 eubant. 

Viyana - 21.45 Der Vilde Grabbe 
isimli eke~-, 23.05 plik. 

Mil&no - Ton.o • Fler .... 
2~ O:i Haberler, müsahabe, 21.Sfi 

temsıl karı.,ık konser, 2a h!Lberler. 
Prag - 21 T1yatro1 22.50 solilt 

konseri. 23.20 neşeli ne,nyat, 23.40 
haberler. 

Roma - 21.50 il.oy Blae ııııili 
opera teoısili. 

BGJueı - 20 Den, koneer, 21 
tagawıi, 21.50 piyano kouseri, 22.20 
viyolonsel, 23 konser. 

Breslü.ı - 21.25 Piyano koneeri, 
2210 musahabe, 22,25 1enfonik kone 
sn, 23.50 hafif musiki. 

orkestrası. 
Brealau - 21.16 Radyo orkeetıa-

11, 22.1 j dam mmrikim, 23.45 müsa.. 
habe, 24 dans musikisi. 

Gümrük Muhafaza Umum Kuman
danlığı Istanbul Satınalma komisyo
nundan: 

1 - Muhafaza memwian için aabn almacak 2317 ~ fotin 
kapah ıarfla :münakasaya konulmuıtur. 

2 - Milnakasa farl)an kiğıtlannm tudildi suretleri Gllmrlk 
Muhafaza Umum Kumandanbjı lstubul Sabnalma Komi8yeaund•n 
alınacaktır. 

3 - Münakua 25191933 tarihiae rasthyan pazarteai gihıü saat 
on d6rttedir. 

4 - Mihıakasaya girecekler hangi ticarethane Teyit lmaJAthane 
sahibi veya vekili oldukJanm isbat edecek vesikai makbuleyi ve 
biçilen bedelin % 7,5 gu olan muvakkat güvenmelerini teklif mek
tuplariyle birlikte ihale gününden evvel komisyona 'fttteeklerdir. 

5 - Örnek Sabnalma komisyonundadu. l.telrliler orada 
görebilirler, .. 4464" 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Diyanbekir fabrikası taraçasına keşifnamesi mucibince yapılacak 

Rüberoit ve Muzayik çini ferşiyab pazarlıkla ihale olunacakbr. 
Taliplerin paxarhğa iftirak edebilmek üz.ere '9 7,5 tenıinatlannı 
hamilen 26/9/933 salı günü saat 14 te Galatada Ahm, Satnn Ko
misyonuna müracaatları. (4989) 

Kocaali lcr• dalreelnden: 
Hacı Hasan Beye borçlu ihaaniyeden 
Hafız. Dursun Efendinin borcundan 
dolayı mahcuz bulunan mezkür kari
yede hudut ve evsafı f8rln&mede ya
zılı 900 lira kıymetli tarlası artbrma 
auretile 21-10-933 tarihine müaadif 
cumartesi fÜnÜ saat 14-16 ara•ında 
icra dairesinde aatılacakhr. Şartnamesi 
10-10-933 tarihinden itibaren 32-97 
numarada açık olup tayin edilen pa
de takdir edilen kıymetin yüzde yet-
mit beıini bulmadığ'ı takdirde artırma 
ıs gün temdit edilir ıs inci günü en 
çok arltırana ihale edilir. Şu kadarki 
yine tahmin edilen kıymetin yüzde 
yet mit betini bulmazsa 2228 numarala 
kanuna göre muamele ifa edilir. Bu 
gayri menkul üzerinde bir hak nya 
millkiyet iddia edenter bulunduklan 
takdirde ilin tarihinden aihayet 20 
gün zarfında avrakı mlabitelerile bir-
likte icra dairesine mGrac:aatlan aUi 
takdirde baklan tapu sicilllle .. bit 
olmıyanlann sanı bedelinden ~ç 
tutulacaldan Uin olunur. (7S3Uf 

Tok•l Asil~• hulndl ••hk•
mealnden: Tokadın Hacübrahim ma
hallesinden Kesdirzade Şevki Efendi
nin Tokat hukulı:: hBkimliğioe Ünye tü
ti\n inhisar beyyie memunı Meh'llet 
Eınin Efendi aleyhiude ikame eylt>digi 
davtıda ciheti kRrzdao 950 lira 50 ku
ru~ ve armonik bedelinden 75 lira ve 
dukkiiudaıı aldığı emtia bedPlinden 54 
lıra ki ceman lOJö liranın t&hsılioi da
va etıni~ ve zabıtnamede yazılı oldugu 
ü:7.ere ışou davamıı iMbatına karar ve· 
rıluıi ş i ede muddei dava ını İ"pat e -
mt>den tagayylip etmi ve ilanen tehi g 
'kılırııuı he.) et kararı ureriuede bir s11-
r<'tlc ınalık»mede ıııbati 'bı ut etınedıg 
dhetl • :.; yabeo icra kılınan ınuhakPme 
nelwe ınde: Miıd lei mumaile~h dava ı· 
m İf4bflt edememesıne mebnı davflOın 
reddine ve masanfi muhakeme ile 100 
de üç uisbetinde ücreti vt>kiiletin tahai-
lıle 111üddeaalcyhe jınsına kabili temyiz 
olmak üzere 7. 3.932 tarihinde gıyaben 
karar verilmif olduğundan teblij? ...U.
mıua kıum olmıtk üzere ilin olunur.(7~2) 

lat•nbul dlrdUncO icra m• 
murıuıund•n: Tamamı•ıa sekiz bin 
lira kıymeti muhammeneli ve Salıpazarı 
önünde demirli bulunan Tacettin vapu
ru ile yine tamamma otuz bin tıçyüa 
aeklen lira kıymeti muhammeneli ve 
Haliçte havuz onünde demirli bulunan 
Bebelı:: vspurlarmın tamamlan ııçık ar-

brmıva korımuf olup oartnameleri ayn 
ayn olarak 19-9-983 tarihinden itıbaren 
dairemizde herkes t8J'8fıodan gorulebi

Jeeegi gibi 19-10-933 tarihine nıu adif 
Perşembe günü 'Sa&t on dörtten on al
tıya kadar dairemizde açık arttırma ile 
aatılacaktır. Mezkur vapurlar 2280 nu

maralı icra kanununun ahk'imıııa tev-
,&bn ~:ı:. Taliplerin muhammen 

b)mederinin yüzde yedi niabetinde pey 

akçoiui ve:): a milli bir baııkanm temi
DAt mektubunu hamil bulunmaları la
tımdır. Miıterakim ve .lı:ü.lı:ümete ait 
borçlar mu teriaine aittir lcra ve Jna. 
kanuouııun 119 uncu maddesine tevfi
kan mezkur npurlar Ü7.erinde ipotekli 
alacaklılar ıle diger aliikadaranın ve ir
tifak hakin .abipleriuin bu haklarım ve 
hususile faiz ve masarifo dair olan id
dialanııı ilin tarihinden itibaren 20 gün 
içinde ı•vnıkı mü~bil..terile bildirmeleri 
akıri hakll· hnkla.rı tapu aicillerile sabit 
olmadık a satı~ bedC'linin payl ışmnsın
dnn hın 11,· kala< aklan cihetle alôkada
ranın h;bu maddenin ınezkfir f hasına 
göre han ket t>tmeleri ve daha fazla 
mallımnt almak i tıyealerin 930 681 
do l n numııra11ile JDuracaatları ilin 
olunur (7631) 

Zayi - Adapaun TGrk Ticaret 
Bankası Düzce şubeaindea aldıtua 
18 Haziran 930 tarih Ye 381 aaaaanla 
50 lirahk mavakkat aakbazu kaybet• 
tim. ikinci nüshaa.., al•catımclaa 
hlkmil olaaadıtt ilin ...... Dll
ce'de: Pıstil otla Teael HuMi 
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Nişantaşmda tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

Feyziye Lise.si Leyli 
ve 

Nehari 
)lemleketimizin en eski hususi lisesidir. u Feyzi ye mektepleri cemiyetinin,. idaresi altında manevi bir şahsiyettir. 

Kazanç müessesesi olmadığından ücret vesair hususlar hakkında talebesine her türlii kolaylığı giisterir. 

~fcktep talebenin sıhhati ve terbiyesi ile ayrı ayrı uğraşabilmek için azami t &O leyli talebe kabul eder ve her 
sınıfta otuz beften fazla mevcut bulundurmaz. 

muamelesine devam edilmektedir. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. Telefon : 44039 + (72!>4) 

Nit•nt•tında - Tramvay ve Şakaylk caddelerinde ~~ 

ŞiŞLi TERAKKi LiSESi 
Leyli • Nehari • Kız - Erekli 

55 sene evvel Selaııikte tesia ve 1919 da htanbula nakledilmiş, 'l'ürkiyeoin en e«ki hususi mektebidir 
Resmi Liselere muad•leti ue muameldtının düzgünlülii Maarifç• musaddaktr. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahçeli iki binada ayn leyli teşkillltı ana - ilk - orta lise sınıfları 
Fransızea - almanca - İngilizce kurları vardır. 
nezıtret ve himayesine mazhardır. Mektep hergiin saat t0-t7 arasında aı;ıktır. 

Telefon: 42517 7073 

~--•••••-~Adana bavalisinde 4111••••••••-.. 
KATA·DBLIN 

MEMBA SUY\.• 
. Çamlıca, Alemdaj"ı ve Taıdelen •ulannın fevkinde olduj"u Sıhhat 

Ye içtimai Muavenet Vekaleti Ye müteaddit kimyagerlerin raporlan ve 
methur doktorlann tav.ifnamelerile Hbittir. Mühürlü titt ve damacanalan 
Adana'da Abdülkerim zade biraderlerin toptan ve perakende tuhafiye ve 

manifatura mağazalarındaki •atıf memuruna müracaat ediniz. • (6936) 

Bahçe-Birahane 

NOYOTNi 
Beyoğlunun en güzel yeri 

Bira Z O Kuruş 
~· Te~!:~.:.:~•rl BiÇKI VE DİKİŞ MEKTEBi ~.. ~~r ~!!i ~~."!~~!~: 

Sergi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmıştır. Mezunlar staj Her &kfam Muzı·k 
görmeden mektep ve atelye ftçnrlAr. ~--••mııİİlll••••••wl 

~------. ÇemberlH•t· Telefon: 22994 .._ _____ ., · 

e.!.i.~~~!! .. ~~~ı~ıil~2~.~~:b1 
aabahından itibaren tatbik edilecektir. 

~----.. T•rlfeler glfelerde ••tılmakt•dır. ~ (7520) 

Zonguldak Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

3558 Ura 31 kurut bedel keşifli ve 9/9/933 cumartesi günü 
kapalı zarf usulile ihalesi mukarrer Ticaret ve Sanayi Odası bina· 
ıının üçüncü kat inşaatının ihalesi görülen lüzum üzerine on beş 
,Un tehir edilmiştir. 

lhalei katiyenin 
tarihine müsadif 
olunur. 

tarihi ilandan on beş gün sonra 24/9/933 
pazar günll saat on beşte yapılacağı ilin 

• 

lH lYİ ARKADMIJll/1 KVHBA!lAOlll 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: ·t!ff=t 

· Balorköyde kain Akliye ve Asabiye Hastahanesinde yaptanlacak 
'°·000 lira bedel ketifli Adli pavyon olbaptaki keıifname ve ıart· 
ııameai Yeçhile ve 3 Teşrinienel 933 Salı gtınn saat 14 te kapalı 
zarf uulile ihale edilmek üzere münakasaya konulmuıtur. Bu 
baptaki ketif ve prbwuyi ıirmek iateyenleria komiıyona mi• 
racaatlan. .. 4'81.. 

THEO REPPEN 
vapur acentası 

GDYNiA -AMERiKA LiNE 
kompanyasmın t 8.000 tonluk 

POLONİA 
transatlantik vapuru tarafından yapıla
cak 11 Kll•len ce -l•t•nbul. Yale • 
H•yf• - Pire arasındaki azimet ve 
avdet lüks haftalık poatuına yakında 
başlayacaktır. Her türlü aari esbabı 
ietirahatı cami bulunan bu transatlantik 
posta vapuru seferlerine 27 Eylülde 
Kll•tenceden başlıyacaktır. lstan• 
buldan 28 Eylülde hareketle IIayfa'ya 
1 Teşrinievvel sabahı saat 7 de muva
tıalat ederek l tanbul - Hayfa seyaha
tını 65 saatte yapmış bulunacaktır. 

8 Teşrinievvel gece yarısı lstanbul
dan hareket ve 9 Teşrinievvel saat 
4 te Köstcı:ıceye muvasalat edecektir. 
Her türlü seyahat mulıasenatını ve son 
derece sağlamlığı itibarilo bu transat· 
lantik bilha.Rsa sonbahar ve kış mcv
siml?rinde seyahat edeceklere şayanı 
tavsıyedir.Tafsilat için Oalata Freng. 
Y•n h•nında 3 üncü katta kain 
acentasına müracaat.Tel: 447078- 41220 

Kocaell icra Dalreaınden· 
Kadir ustaya borçlu Kılmil ağanı~ 
mahcuz bulunan Kö~e köyünde evııaf 
ve hudut ve kıymetleri yazılı 4 parça 
tarla aç!k artırma suretile 21/10/933 
~umar~aı . günü saat 14-16 arasında 
ı~ra daıresınde satılacaktır. Şartname
sı 11110/933 tarihinden itibaren 
32/58~ numarad_a açık olup tayin edi
len gun~e tak~ı~ edılen kıymetin yüz
de yetmış beşını bulmadığı takdirde 
en ço.~ artıranın taahhüdü baki kal
~ak ~z.ere artırma 15 gün daha tem
~ıt edilı~ .rn inci günü en çok artırana 
ihale e_dılır. ıu kadar ki tahmin edilen 
kıymeti yıne bulmadığı takdirde 88• 

tış düşer.. 2228 numaralı kanun ahka
mın~ gore m~aw~le ifa olunur. Bu 
g9:rn. me~ku~ uzerınde bir hak veya 
mulkıyet ıddıa hususile faiz ve mas 
rafl~r~a dai~ ?ir itira~ _dermeyan eden: 
ler ıla~ tarıhınden ıtıbaren nihayet 
2~ . gun :arfında. e~akı miiabiteleİile 
bır~kte ı~ra daıresıne nıiiraoaatları 
aks~ takdırde lıakları tapu .Rİcillerile 
sabıt olmıyauların satış bedelinden 
hariç tutulacakları ilan olunur. (7529) 

l• .. hbul UçUncU lcr• d•lr•
elnden : Paraya çevrilme.ine karar 
verilen (5653) çuval 933-9-23 tarihi· 
ne müHdif cumartesi günü saat 10 
dan 12 ye kadar Unkapana fabrikuı 

müttemilatmdan hurdayı ambarında 
birinci açık arttırma •uretile Hbla
cağından talip olanlar mahallinde ha
zır bulunacak memuruna müracaat. 
lan ilin olunur. (7S2S) 

.................................... _ ....................... . 
Son Po•bl Matb•••• 

lalalbl ı Ali &k.nm 

N...,_ llWW: IWI LMa 

- Dişleriniz 

rıe kadar güzel l 
1 f angi macunu kul-
1mıyoreunuz1 

- Radyolin azizim, 

Radyolin 

Eylül 19 

DENiZCiLER! 
Bugün çıkan 1'BDIGG1' mecmuasında sizi 
yakından alakadar eden 2 gazı vardır. 

şoriBLIB! 
Ne için her zaman kabahat sizdedir. ? 

Daima tekimUI ederek güzelleten 
7 günü bugün her yerde arayınız 1 

(7505) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Satınalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Heybeliada sanatoryomu için Mayıs 934 IODuna kadar lllzumu 
olan muhtelif cim taze sebze ile 90,000 adet gOnlDk yumurta ye 
20,000 adet mutfak yumurtuı olbaptaki şartnamesi veçhile ve 10 
Teşrinievvel 933 Sah glioll saat 14 te aleni münakasa suretile 
muamele yapılmak üzere mtlnakasaya konmuıtur. isteklilerin m~ 
racaatlan. " 4873,, 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Beden terbiyesi ve iş- Resim Şubelerine Mu~• 
mektepleri mezuolanndan Erkek talebe ahnacaktar. Erielce illll 
edilen müracaat mllddeti uzablmıtbr. Maarif dairelerin• mtırac~ 
edenlerden bqka ıirmek istiyenlerin Eyltll ıonuna kadar d• 
radu doinıya Aakarada Mektep M&diirlltlba• iatidıl.,... 
....... ... i. {41._ 


