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Dikkat Ediniz! 

Tifo Şehirde Epeyi Şid
detli Bir Haldedir 

Hasta1ığın Kısmen Su Ve Kısmen De 
Sebzelerden Geçtiği. Tahmin Olunuyor 

Ti/on•n /•zl•c• laülc.ilfl sürtlii.p Kamk•11• tar•fl•rH•tl•ri 6ir lce,. 
Bir mUddettenberi lstanl>ulda J üp dayanmaktadır. Şehrin diier 

batgösteren tifo lıaatahğı, alman ıemtlerinde de serpinti halinde 
mücadele tedbirlerinden ve tesiı hastalık vardır. 
olunan aıı merkezlerinden de -13eıiktaşta hastalığın fazlah-
anlaşılacaiı üzere mühim bir sal- ğına bir misal olmak üzere yal-
gın halindedir. Giriıilen mUca- mz dispaıtBer doktorluğunun otuz 
dele ile hastalığın yakın bir atide kadar hastayı tedavi ettiğini ıöy-
öoü almacaktır, bunu muhakkak Jiyebiliriz.' Gedikpaıada da abi-
ıörüyoruz. ren iki ölüm kaydeailmiıtir. 

Fakat rşehrin bu badireden Beşikta, tifosunun sebzelerden, 
kurtulmasına · intizaren herkesin Kadırga ve havaliıl hutabğınında 
ibtiyath bulunması da bilhassa Kırkçeşm• auyundan ileri gelmem 
dikkat olunacak bir meseledir. bir ihtimal olarak ileri aiirnlmek-
Hastalık, umumiyetle Beşiktaşta ~ ~dir. Hastalığa kartı tahafffiz için 
tesirini gösterdiği gibi Cedikpa- &.iJ şarttır. Aynca yeni blr mlla· 
şadan başlıyarak Divanyolunun tahzar daha kuUamlıyor ki bunun 
Kadırga ha valisini tutmakta, Meh- d:ı ~\ gafınr bl.lıkik De meıguliil. 
metpaşa karakolu semtinden yü· M:· abet ue ... ice aidıtım .. takdirde 
rüyerek Sultanahmede kadar ge- . bundan da bahsedttceğiı:. 

Eroin Kaçakçılığı Yeni 
Bir Safhada .. 

Eski Maznunlardan ikisi Dün Akşam 
Tekrar Tevkif Edildi 

Ba eıgo 0.ç•ttl•rtl• g•pılan 6tr •rom 11raıtirmoaındo g•lc.•l•r1ınııtı 

Geçenlerde çok mühim bir ki eyvelce tevkif edilip sonradan 
tahkik, arqtırma ve tevkif saf· tahliyelerine lnzum g6r0len maz-
haları' geçiren eroin kaçakçılığı nunlardan ikiıi dibı tekrar tevkif 
rneıelcsi şüphesiz ki el' an habrı- edilmişler ve baklannda da 
11~.zda_dır. O zaman kaçakçılık tevkif mUzekkereai keailmiıtir. 
curmıle birtakım kimseler tevkif Bunlar maruf . Rum tacirlerinden 
edilmiı, sorguya çekilmiıler ve şapkacı Marko ve afyoncu l.an-
bunlardan bazıları tahliye olun- droı Efendilerdir. lkiıi de dtin 

ınu~kat pek dallı budaklı bir alqam i'eç vakit Tevkifhaneye 

'
ek'ld ldı" O'Ötllrülmü•lerdir. 1 e yapı ıı neticesine varı- • "' 

lan bu ~roin kaçakçılıiı meselesi Öğrendiğimize ıöre yeni safha 
}'eni bır safhaya daha - girmit etrafındaki tahkikat devam et-
buhtnfbıktadır. Bundfa4i%erinHtir mektiC:tit. · 

.. 

Müdafaası 
Edilecek 

500 ·Jngiliz Muharibi, 500 Türk 
• • 

Mu/ıaribi· ile Anzak Sırtlarında I 
Dostça Karşılaşacaklar 

laıilfz imparatorluk ordusuna menıup olup ta 
Çanaldialede harp etmiş 500 İngiliz aakeri 1934 
ıeneai ilkbahannda Çanakkaleyi ziyaret edecek, 
ayni cephede lıarp etmiı 500 Türk zabit ve ne· 
feri tarafında karıılanacaktır. İngiliz ziyaretçiler 
Amalı koyunda karaya çıkacaklar ve tıpla bir 
harp hareketi yapar ıibi önlerindeki tepeye br· 
manacaklardır. Karşılayıcı Türk aıkerleri, fngiliz 
misafirlerini tepede bekleyecekler, iki tarafın kar
ıdqmaıı tam ve samimi bir muıafaha şekil ve 
suretinde olacakbr. Bu suretle de takriben yirmi 
sene evvel harben varmak istedikleri tepeye 
İngilizler sulhan çıkmıt olacaklarClır. 

mizi ziyaret ~den Amiral Sir Fredrilc Fild kuman
dasında1rl İngiliz donanmuı İstanbula ıelmek 

·nzere Çankkaleden i'eçetlcen aklına gelmiı; bili
hare lnıila kara ve deniz baıkumandanhklarına 
bildirmiı; ln&iJiz ordusu Baıkumandanı Maraşal 
Haaıilton ve deniz kuvvetleri Başkumandanı Ami
ral Sir Roce Keyı bu fikri muvafık bulmuı, 
tasavvur etrafında iılenmif, Londradaki sefareti· 
mizle anlap.larak mutabakat haııl olmuıtur. Bu 
projeye, ayrıca, İngiliz ve Tür1' hariciye ve milli 
müdafaa nezaretleri de muzaharetlerini bildir
mişlerdir. 

in~iz ziyaretçi ve misafirler Çanakkaleden 
lıtanbula gelecekler, burada parlak bir ıurette 
karşalanacaklardı. 

Bu ziyaret Ye İngilizlerin buna verdikleri iıim j 
mucibince 0 Ş6Yalye teyafı" , tiç sene evvel ıehri-

ln1ın6al maligeıinin yeni iınlrlerltt
d•• Begollıı t1ılısil nıfclüri S11lim B. 

Yeni Me,,,.urla-
rın İsimlerini 
Neşrediyoruz 

fıtanbulun yeni maliye teıkilib 
bitirilmif gibidir. Bu suretle def· 
tardarlık bugiinden itibaren tarihe 
karıtmıı, yerini yeni teşkilit almıt 
oluyor. Yeni tqkilitta vazife ala .. 
cak olın memurların tayinleri de 
mnhim niabette ikmal edilmıttir. 
Bunlann iıimlerini ve yeni \'azife
lerini 9 uncu sayfamızda tamamen 
neırediyorua. 

Terli Listesi 
Zabitan terfi listesinin müte• 

baki kısmını da bugün 11 incıi 
ıayfamızda bulacaksınız. 
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Bir Profesör OldUrUldU 
Praı, 31 - HitlercHerin ta

kibinde• kurtulmak itin Almanya 
haricine kaçan nıetlıur yahudi 
felaefe Profesörü Teodor Le11in1 

meçhul bir t•hiı tarafınclaa il
ilüriilmUttir. 

• 
Vapurculuk inhisarı 
Bugün işe Başladı 

Nerelere Vapur İşletilecek, Hamule 
Ücretleri Nasıl Hesap Edilecek 

Deniz postacılığının devlet 
inhiaarma alınması hakkındaki 
kanun bugllnden itibaren tatbikat 
sahasına geçmiıtir. Kanun huauıt 
vapurcuların asgari (500) bin lira 
sermaye ile teşkil edecekleri bir 
"Türk Vapurculuk Anonim ŞiP 
keti,, ne de Türk sulannda va• 
pur iıletmek hakkını tqıyorsa 
da şirket hentlz teıekldll etme- .. 
diğinden ıimdilik yalnız devlet 
deniz yollan işletme mUdOrlllttl 
vapur iıletecektir. Bunun barlcia
de hiçbir müessese btlyuk, knçUk 
hiçbir vapur itletemiyecektir. 
;yeni ücret tarif eai de bugünden 
itiliaren tatbik edilmektedir. Ta• 
rif ede eıya bet sınıfa ayırılmıtbr. 
iY aptiiımız tahkikata ıöre l:tu 
hususta şu noktalara dikkat etmek 
halkm menfaati iktiıumaandır: 

1 - Eşya nakil beyanname· 
lerinde ayni ~cinsten olup ta ayn 
ayn rakamlarla ve ayn ayn kilo 
miktarlarile gösterilmit olan ef ya• 
nın her kalemine ait kilo kell'İ 
(50) ye çıkanlacakhr. Fakat, eier 
ayni cinsten ve ayni ıınıftan olan 
efyanın kilo miktarı bir rakamla 

l.J•niz •oll•rı mna.. i,,.,,,.• 1111,/W 
Sa•ttla •· 

l'Öıterilirıe ucak bu Nkamıa 
kearl (50) ye lblii edilecektir. 

2 - Ayni cinatea ve ayni 
sınıftan olmıyan eıya bir kalemle 
ıösterildiii takdirde bu kalemin 
ihtiva ettiği · qyadan tarifesi en 
yUklek olanınkinin lıerinden 

navlun alınacaktır. Bu itibarla 
yilksek tarifeli eıya ile, tarifesi 
az ef)'ayı bir rakamla ifade et
mek daha faydalıdır. 

( 0Hamı 9 uncq aayfada ) 
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uhuş a Müca-
dele ~. 

Hükumet m~ ile bt'i mü de
leye bra.r vermiştir. Umumhane
ler kapanncak ... e hariç de sıkı 
bir tedbir zıacaktır. Bu busuata 
halkımız diyo.r ki: 

lwim Bey (Karagümrük Kalaycı 
oknğı 18 numarada) 

- Fuhuş halkı en ziyade dü ün
düren korkunç bir afettir. ümkün 
olduğu kadar sür'atle önüne geçil
mesi laz.ımgclen en büyük tehlike 
budur. Nesli mahveden bu afete 
karşı koymak e irinci lçtimai ·r 
iştir. 

Nurc{~an H. (f1ihaogir yokuşu 140) 
- Umumbane.leri .kapat.m ı?

Evet ne iyi olur?- Fakat oradan ça-
arılan kadınlar dnba fena ve daha 

korkunç bir hal alıyorlar ... 'ıcmiz ma
hallelerin arasına sokulup ev tutu
yor •• orada giz.leniyorlar·. er ha
riçte de fuhşun vücudüne imkin 
verilmez ve evik kadınlar toplu ola
ra lc bir yere kapatıiırsa belki biz.im 

"bi aile lkaduılarının da biru hakla 
hukuku tanıtır .... Ve Şüpheli bAkıf1ar
dan kurtuluruz.. Umumi .aıbbat, aadet 
ve ile ~ i de yo'luna girmit olur. 

lf-
lfollci Bey ( 

eadJ i 55 numaradaı} 
atya Tram~ y 

- Buna memnun olunmaz; 'il. 
Fakat .ade umuaıhaueler mır. Belki 
onlardaki "Z.arar yan ynnya büe de
kildir. F. k t hrin içine yııyılmı 

ail bdım kıyafetinde fBflY&D :fahi
teler daha çok z.ararhdırlar. 

fümkün aa .. Umumi bir cfer
berlik ile bu tehlikeye karıı bütün 
halk harekete getirilse bu if ne ka
dnr çabuk halledilir •• Ve ne l)ri olur
du derim-

24 Saatin 
Hadi eleri 

Köztepede Bekir paşanın evin
de yangın çıkmış, sirayetine mey
dan verilmeden öndüıillmüştür. 

lf. Sebze yükü ile beraber 
Yemişten Ortaköye gitmekte olan 
Yasefin kayığı Sahpazar öıllerinde 
havanın tesirile devrilmiş, kayıkçı 
kurtan r. 

lf Sabıkalı Mehmet, Beyazitte 
· pısmda lrunduralannı bo-

yatma olan Hayri Efı dinin 
on liraSllll ç kcn ya mıştır. 

"" f>ı İbmhim, Beyazitt 
r igeçidi seyretmekte olan Os-
m n Efendinin nlbn t, b 
köstek ;c kösteğe • . . 

linısım ken yakalanın~. 
lf K inde !biri fena 

h ıde sarho o Ç,ııu .~~ 
k reci Ali Efendinin 
çerçevesini dığmd 

mıştır. 

E iepeba 
•e Kasımp da yapı1an aran:a 
n ' de birço lka:nıa e bıpık 
bulu arak m'üsadere edilmiştir. 

>f Şişfi - Tünel hatbna işleyen 
vatman Ömerın idaresinde tram
vay rabası, ishak isminde bir 
ihtiyar~ ç.arpar~'k yaralamışbr. 

on Postanın 

1 aka r 
• 
1 

Diğer Yer rd A yon Ekı miyecek 
Haber aldığımıza göre Vekiller Heyeti memlekette 

fyon ekilecek olan mınta ları tespit ve alfikad -
lara tebliğ ebnişfu. Bu ınhlkalann haricinde 
kalan yerlerde afyon ekilmiyeocktir. Tespit edilen 

ntakalar şunlardır:: 

ziraatile uğr~şabileceklcrdir. 

Afyonkarahisar, A asy • Bilecik, Burdur, Ço
rum, Denizli, Eskişehir, İsparta, Konya, Kütahya. 
Malatya \.'e To t vilayetleri. 

Bunlardan başka Ankara Vilayetinin yalnız 
Beypazarı, Nallıhan, Bursa vilayetinin lnegöl, 
Orhaneli ve Y:enişebir kazalannda d afyon eki
mine müsaade edilm~tir. 

mmtakalarda çiftçiler eskisi gibi afyon 
---·---

Diğer taraftan haber aldığmıwı göre, Afyon 
İnhisar İdaresi afyon cinsinin ıslahı işile de meşgul 
olacak ve memlekette her zaman en iyi cins afyon 
yetiştirilmesi hususunda çalışa~r. 

. . ? ~ . • 
ıçın • iki isim 

Bir Seyyar S tıcı Garip Bir 1(4 /l k 
Acaba 

Hadiseden Bah ediyor j U anma 
Dün matbaamıza gelen İbra- Mümkün 

him isminde bir eyyar satıcı Karil . . lbett k ~--1 
b" b d h-d· · enmız e e auz ıya-
ıze aşın an geçen şu a ıseyı caklardır: 

anlattı: Geçen sene, bir Türk kızının 
u - Ben köprii üstünde öte- tanassur ettirildiği iddiasile, Be

ben ~tarak birkaç kuruş ekmek bekteki Fransız mektebinde tab-
p&rası kazanmak için didiniyo- kikat yapılmış ve hatta mektep 
rum. Bugün yene köprüde çah- 15 gün için. de muvakkaten ka-
şırken bir belediye polisi geldi, pahtmıştı. . . . 
beni yakaladı. O ır: da ayağım- Mesdenın esası u ıdı: Mer-
daki basık ök! eli a kkabmın hum Arif ~ey İsminde. bir zatin 

. . ç ya kızı, .. Hanrıyet - Haynyc,, namı· 
bır teki ededen e- na çıkanlmış bir nüfus kamdma 
mur efendi bana ~k 'ddetli istinaden mektebe kaydedilmiş 
özler söyledikten sonra ayakka- bulunuyordu. Tahkikat, validesi· 
bımı yerden aldı Ye fıdabp de- nin ecnebi bulunması dolayısile 
niu ttı. Ben eğer bir kabahat ailece Hanriyet diye e çağınlan 
yapbmsn · bana kanunun emrettiği kız.cağınn elinde böyle bir nüfus 
şekilde ceza verilebilirdi. Ayak- lmğıdımn mevcudiyetini teyi etti. 
kabunın d 0 ni%e fıd hlmasına bir ilk 'iedrisat üfetti§lerinden Sev-
türlü mana veremedim.,, ki Beyin haw-1 dığı rapor, Maa-

Biz adamcağızın anlattıklanru rif üdürü Hnyd r Bey t.arafm-
ynen yazmakla iktifa ve a!ika- dan Vekilete gönderildi. 

darlann da nazan dikkatini cel- Aldığımız malümata göre. bu 
bediyonız. m ele Dahiliye v aarif Veka

Belediyede Maaş 
ecikecek Mi ? 
t ta bul belediyesi :şimdiye 

kadar memurlarının manşlannı 

muntazaman ayın birinci günü 
veriyordu. Oktnıva vargisi katôı
rıldığı için - ç ay ipnde belediye 
bütçesinde (265) b. lira kad r 
bir açı ıl olmu§tur. aamafih 
beledi c ma verme için çalış
m dır. şm fazla gecikmi-
yeceği tahmin diliy<>r. 

Adliyede Bar•Jaı 
Fofo · inde bir madanı za-

bıtaya ret ':ği iddiasile dün 
Dörd-ncü üstantildikte if desi 
tesbit · irken b yıl r.. Adli} e 
doktorlan llrendisini tedavi Etmiş
lerdir. 

letleri arasında yeni bir ııoktai 
nazar ihtilafını mucip o!mUJtur. 

aarif ve1c-ıeti, ismi 
Hayriye Olduğu halde niçin Han
riyet namına nüfu kağıdı veril
diğini Dahiliye Vekaletinden sor
muştur. Dahiliye Vekaleti de 
vercl'ği cevapta, kanunianmınn 
bu şekle müsaade ettiğini, me
sele de yanlışlık olmadığını bil-
dirmiştir. F kat bu piıriWü nok
ta henüz bir esasa bağlanarak 
halledilmiş değildir. 

ihtisas Mahl<emesinde 
Adliyedeki 9 numarab iht' as 

mahkemesi (20) aydanberi (702) 
davaya bakmıştır. Bu davalar
daki suçlulardan y rıdan fazlası 
hap~ ve par cezası almışlardır. 
Bunlann içinde (10) ve (59) hin 
lira para c.ezasına mahküm olan-
lar da rdır. 

Gazi oşus 

Y anş Ve Islah Cemiyeti 
Yeni Bir Karar ~erdi . 
Yarış ve ıslah encümeni cıGa

zi !koşusu" naınile yeni bir koşu 
ihtasına karar vermiştir. 

emleketimizde cioğmuş, 3 
yaşındaki halis kan kısraklara 
İngiliz kısr:aklanna mahsus olan 
bu koşu her sene haziranın üçün
cü cumasında yapılacakbr. 

ilk defa 1935 senesinin hazi
ranında başlanacak olan "Gazi 
koşusu,, için 5 bin lira mükafat 
ayrılmıştır. 

itfaiye işleri 
Bir hafta kadar evvel, tetki

katını ikmal ederek Almanyaya 
giden itfa1ye mütehassısı M. 
Mayer'den bur ya gelen haber
lere göre, mütehassıs r porunu 
luwrlamalda meşgul bulunmak
tadır. 

Rapor iki ay içind Belediyeye 
verilecek ve bunun üzerinde tet
kikata başlanacaktır. 

Adliyede 
Faaliyet 

T emmurun yirmisinde başlıyan 
mahkemelerin yaz tatili önümüz
deki salı günü nihayet bula
caktır. 

45 günlük tatil sırasında, 
nöbetçi ahkemelerde • yalnız 
müstnc t davalara bakılmış, bir 
coğu tatilden sonra bualalD11§tır. 
Salıdan itibaren tekrar faaliyete 
geçilerek bu davaların görülme
sine devam edilecektir. 

DUn Gelen Buğdaylar 
Dün Anadodan lstanbula 41 

vagon ve 2320 çuval buğday 
gelmiş, iyi mallarun okkas be 
kuruş on pu d blmışhr. 

.,.... __ n r:rihi ] 

Gümrük Kan nu 
Tatbik Ediliyor 
Yeni gümrük tarife kanunu bu· 

gilAde.u Jtibarea tatbik snbasınn geç
ektedir. F kat anunun nac k ya

n~ yani cumaıt i günü tatbiki 
~minin ol cakhr. 
Yaptağımı:ı tahkikata göre Türki

ye ile ticaret muahedesi olan memle
ketler' tenzili tarifeye tabi eşyasın
dan daha alh ay müddetle eski tari
fe üzerinden resim alınacaktır. AJb 
y soıu bunlar hakkında da yeni 

tarife kanunu tatbik -edilecektir. 

Felemenk Sefar tind 
iner sim 

Felemenk kıraJiçesinin cülu.sunun 
enei devriyesi münnscbctile dün 

Felemenk sefarcthanemnde bir kabul 
rumi yapılmlfhr. 

Va ıf B. Rom 'J G ttl 
Bir müddetteııberi burada bulunan 

Roma Büyük Elçimiz Vasıf Bey dün 
akşam ltaıy ya gitmiftir. 

D ğ YUrUy 
Türk dağcılık, yüriiyücülük c kıt 

spor.lan kulübü geçen hafta c:umn 
günü havanın- bozukluğu dolayıaile 
Çmarcıga kadar yoluna devam edC
memİf ve guintiyi bu giine tehir 
etmiJt:ir. 

Uze Mlmarhğı 
Edime Maarif eminliği mıntaka 

miman Kemalettin Bey istaobul 
asan atika müzeleri mimarlığına ta
yin edilmiştir. Kemallettin Bey Türk 
mimarisi ve mimar Sinan hakkmdeki 
yan1arile tanınmıt mim rlanmızdan
dır. 

H1r ızhk T hklka ı 
Şark demiryollan malzeme amba

nndan yapılan sirkatin tahkikatı de
vam etmektedir. Çahnan ıeyler he
nüz Uın olmadığından şirket bunu 
arqtırmnkla meşguldür. 

Bizd n De alOmat istendi 
Amerikada ilk defa teaiı; edilen 

akıl hıfzıssıhhası cemiyetinin 25 inci 
yıldönümü münasebetilc beynelmilel 
akil hıfzıssıhhası cemiyeti, büyük bir 
kitap neşrine karar vcnnt,tir. 

B kitap için Türkiyedeki akıl 

hıfnasıhha hareketleri hakkında bir 
makale gönderilmesi için cemiyetin 
rela vekillerinden Fahrettin Kerim 
Beye bir müracaat yapılmıştır. 

Bir TUr U Bulu madı 
Birkaç gün evvel Kumkapıda 

aandalla gezmek iç:in denize açılan 
abveci E aduUah, bütün taharriyata 

rağmen bulunamamışhr. 

Bir Facianın 
Muhakemesi 

Kullandığı otomobili Bomonti cad
desinden gererken Darpane sabık 
tndürü ihsan Beye çuparak yaral -
masıııa ve neticede ölümüne aebe
bıyct veren şoför Şükrü Efendi ile, 
yarahyı hastaneye kabul etmemekten 
suçlu doktor Ziya Beyin muhakemeaf 
dün Birinci Ceza ahkcmcainde · 
bitirilmi tir. Karar gelecek celsede 

erilecCktir. 

esimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 

- Pazar ola 
lay l'elai .. Ne 

küçnk hanım ... Ko- \ - Mersi!.. Kendime çeki dilzen-
yapıyor.sun öyle?- nriyonım Hasan Bey'! · 

... Evnli, bak ıu kocaman duc! -
tuu küçGk bir kiraz olacak ... 

y 
lann:n k :uyıp, -

yay yapaca ı 

-· Şu ~ibiz göil • • 
nm kararbp, k gi ta 
takacatım .. 

la
kirpik 

J 

Huan Bey - Polislerimiz. mak
yaj yapıp çehrelerini değiştirme 

dcralui alacaklaruug. ,rel de aeııı 

oraya muallim yapalimL. 



H erg ün .. 
Münclericatımızın çoklu-• 
ıundan l dercedilememiş-
t . '1 
ır. 

~in--·._.··~-~---

·~ Tekaütlük 
Hususi Muhuebelerden 
Aylık Alanlar Nasıl Te

kaüt Edilecekler? 
Ankara. 31 - Villyetler hu

IUai idareleri mOtelcait undıiı 111-
zamnameai tucHlc edileli. Nlzamna
.. ye ılre hususi idarelerden maq 
alan muallim •• memurlarm te
lcalltleri halinde kendilerine •• 
Yefatlan halinde yetimlerine Yeri· 
lecek maatlann ~ muamelem 
lcanun mudbince mensup olclalr
lan viliyetlerce yapdarak ait ol· 
duldan •eklletçe de tetkik •• 
kabul edildikten aonra mUfdl 
aüktan Ye tabaia tarihi sandık 
idaresine bildirilir. 

1683 No.lu lcuun tatbik ta
rihi olan 1-6-1930 tarihinden 
2097 NoJu. ka1111n meriJet 1DeY· 
lcüne vuedileceji 1-6·933 
tailıleri arası ada tablia 
olunan maq ve ikramiye-
ler 1/6/33 tarihinden itibaren 
tadil ye tashih olunur. 

Yeni Bir Misak 
Ankarada Türk - Yuı1an 
R.icaliArasındalmza la nacak 

Atma 1 (Huaaal) - Bat•ekil 
M. Çaldaria ile lktiaat Nuarmua 
Ankara .,ahatleri, bir ensel 
çakmadıiı takdirde 9 eyl6lde 
YUkubulacaktır. 

Ankarada Tllrk ve v .... 
ricali aramda iki lhmleketl 
.ıtkaclar eden umumi siyaset 
•eeelelerinia slrilflleceti ve ne
ticede TOrk - Yunan dodlupu 
daha 11ka bir aurette tabiye ede
cek olan bir miaak imzalanacajı 
haber veriliyor. ---
Mehmetçiğin 
Mezarında 

Afyon 31 (H111111i) - Blytik 
taferin yal dln8mli mllnuebetile 
clGn Dumlapmarda fe)üt Mehmet• 
diin mezarında, eiftl' tehirlerden 
lelen heyetlerle birlikte heyecanh 
IDeruim yapıldı. Dumlupınar k6y· 
ltUermden ilci hatip tarafından 
llyiemıen nutuklar çok derin 
laeyecan uyanchrdı. 

Takas iP 
8tr Talima e Yapılma· 

aına intizar Ediliyor 
Taba uaul8 llp edilcliktea 

...... yalmz latanhalda tadrleria 
tleriatİe Od buçuk milyon &ralak 
talca. Y..ıka11 ............. 

baada aova piyüada bazı 
Plıldl itler taha.W ettiji ele 
~ektedir. Blttln bu p&rlz
liria hall için bir talimatname 
"kanlanauna intizar eclilmektedir. 

Fındık Mahsulümüz 
l>ün Giresonda Fındık 

T ezahurab Yapıldı 
lea Gireaua, 1 (Hususi) - Yeni 
clalc e. ~ahaulilnden ilk parti fın
CtU iÇ\ bilylik tezahurat arU1nda 

ceiıal vapuruna yü~enildi. 
• FancLk çuvallanna bk Sapan 
~ ll!Priai Slreyya B. tara• 
~ batıancla, 

ç: ı :ı s 

Resimli Malcale DXMılii.Ui Aldatuu il 

Sokakta bir dlleaeiye ,....._ 
dlflmb zaman, derllal elimbl • 
bimbe atap ilet 1raruf •erir " 
~riz. Bir uu o dileaei U. .... 
pi ol•ak alda•ısclan Pll...._ Hal· 
IMaki bet 11.,.. ...... eki. 40..c:Wa 
tl-41 ballMll•lt mhllr? ŞI ...... 
ba)'lr. 

Dleaclp •erditmm ... .... 
.. ... ip tletO. k•tll tefbbmu, 
1au .. k" ........... lautlarmalc, 
UCU flatle W Yicdaa lauun Aba 

abuk lpa.ilr. Y aai ts...U•IZI aJ. 
•atıı• ..... 

Hepbabla hayaHmbcle keaclbai& 
bak••aCla vw4lfimiz ldUdlmler YU

tlar. Bu hGkl•ler, dodlanmma " 
alcr'ü'a'lanmwa hO~OmlerDe tetabuk 
etmedlfi zaman, keD411ıiül aldat• 
....... me,-.a çakar. Çhld M• 
ldkate a,..U.tı ......... 

Kencliabi aldatma,..... 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Çok Garip Ve 
Bir Facia 

Esrarengiz 
Oldu 

Bir Hırsızlık Ve Bir Ölüm! 
DOn gece tehrimizde, fimcliye lw:lu mialine 

pek az teaadtlf obman çok prp Ye 1aaJB .....,_. 
• bir lunızlık ve bir facia olmuftur. Bu kantık 

r.c111e etrafmda tunları lfreacllk: 
Maruf matbaacılardan Alladclia Bey diba hususi 

otomobiline athyarak Beyotluna çakmlf, Tepeba
pnda (Lala) birahaneainin lnlbıde İDIDİf Ye biraha· 
neye ıirerek yemek yemeye ~ 

Birarallk ..... ~ P..All••lı ..... o-
biliniD yerlacle ,.. ....... ..,.... .. ... ft 
derhal poliae haber Yertniftir. 

Polialer otomobili arqbnmya bqlamaflar, 
fakat bir ipucu elde eclemem1flerclir. Ancak 
gece yanmıa dotru Mecidiye klylDlln ilerİIİDclelci 

Zincirlilmp çiftliji civannda bir otomobil fac:iua 
olduia laaber al•nmıfbr. 

lanua tnerine tahkikat yapdauf bir otomobllia 
Hasan iambade bir adamı çlpeyip lldtlrdtlil. fakat 
otomobW idare edenlerin ortadan lcaybolduldan 
aalaplm•fbr. 

itte badiaenin ud ıarip •• .....,... eilaeti bu
ra.da .,....._, Clakl ba etoaobil AIAeddin &e,m 
.... Mu! otOmobllldlr. 

T•lnnm ecliliyorlci otomobili çala adua YeJA 
ademlar buna Blly6kclereye lcaçanrkea CJ.:!8 
blyle bir faciaya aebep ohnutlar ve ak 
için otomobili bırakarak kaçmatlardar. Zabıta bu 
.. areap blcliaenin faillerini aramaktadır. 

Lise Ve Ortamektepler Kadrolannda 
Hayli Değişiklik Yapıldı 

Yeni orta tedriaat kadrota Lise Ye Ortamek· mektebine, ManiA ortamektebi tabliye muallimi T ahain 
teplere tebliğ edilmiftir. Kadroda Muallim ve 8. 1znair icaz liaeaine, Tarih muaDimi Ihsan Şerif B. 
mlldllrler aruanda epi te&eddlll vardır. im muallim mektebine, muallim mektebinden kim-

1.iseye tahvil eclilmit olan Vefa mektebi mudlir- yaca Mazhar, musiki muallimi Hulüai, beden terbiye 
ltljtlne Ankara liHai mlidlirl O.man, Onun yerine muallimleri Veyai ve Necati, resim mu•Himi ŞeYket 
Adana edebiyat muallimi Necmettin Halil, Uluk6J Beyler de Vefa lileaine tayin edilmiılenlir. 
ortamelctep mlldllrl8ğline ealci Vefa mlldllrii Hidayet Eytıp Ortamektebi mlidlirltlihe Kaat•moaa 
Beyler tayin edilmiflerdir. Maarif mtldllrtl lamail Kemal, Pstemiyal &.eli 

latanbul im liaeai mtıd0rl8i6ne eaki maarif muallimlijine Tallir Nadi Beyler, Gui O.... Pa
eminlerinden Sabri, Franaızp hocahtma mektebin p mlktlrllijbe Fransazca hoqlanadu Hadlçe 
b~tl mldirl Zeki, Vefa liaeai muaW.Uldetiae Galip, Erenk&y Üelİ llocalddanaa Le,ıt 
Falulc Nafiz, Esat Mahmut. riyaziyeci Hamdi, Se- n Şadiye hanımla ~tirilaiitler. Kah.tat 
racettia, b.ua Beyler ıetirilmİflerdir. Mllp f.tan- lilelİ riyaziye muallimi Oainua, PerteYDiyaldeD 
bul erkek muah me~W mlcllrl Saffet Bey ele ... mulHmi Baba, Aabra erkek lilıliDcl• 
im lileai hocalajma ~- taliliJe •ualMmi Malik. Vefadaa fea bilpi muaUiiıll 

Gui Ounanp11p taWiJe -..limi Lanet H, ı.. Arif. Vefadan beden terbiyeli ma•Himi lfabt ffa
tanbal Kaı Maallim Melctttbiae ilam.. orta1pektelti .., Vefaclma relia maalUmi Tahir Beyler l.taw 
taltiiye maallimlerinc:lea Aliye H. b*.ir Ka Muallim Km IJ111Üle ta,U. eclibaiflerclir. 

Bqve~ilin T qekkürü ı Cürmüme~Lut 1 ı Ozümler Müvot.111 . 
. Pi • Atlna, 1 (H111..a) - Şlctcıetll 

Ankara, 31 - ~idi Pqa Bir Banka MGdirü ya~ ~ lleta kat'a-
bllytlk zaferin yıldlaam\ ·-- T ewltlf Edildi liaHa •hlir lrAaallea _. • .,... 
aebetile yapılan tebriklere tefek- lzmir, t (Hud - Oie~ •llflur· 
kirlerinin ibllima Anadolu Ziraat Renk•• --ifldtlrll Hilmi ==:ciii:lh:=:==m::=llm=etfmt=;::~;:b&iat:r:=:::;:::;Mi;:;:::CiCIJ;:111:• 
Ajanaam tavait buyurmuftur. 8_eJ tevkif eclihalftiİ"· Bima 1ehep umulnf Abidin Bey taraflfadaa 

bır ri1pet dlrmlmethacladur. yapalauftar. 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 
Bir kaç rGaclar ıazeteler bu sene mektepaiz bir İH 500 biaclir. Demeldd claha melde,.a kalaa 700 

çocuk blle kalmıyacaj'laı Ula edip duruyorlar. bin çocuk Yarclır. 
Şlphuls memlekette mektepaiz çocuk kalmamua 

Halbuki yine vekiletia ~tialilderiae auaraa • bü,Ok • ._elimizdir. Fabl bu ruml rakkamlara 
tilrldyecle llk tahsil çatında 1, 200,000 çocuk •ardar. auaran, ~teleria bu .... mektepab çocuk kal. 

Geçen aene ilk mekteplerde okuyaa talebe miktan .. yacata hakkında yerdikleri haMre artık 

iSTER iNAN ISTBR iNANMA/ 

Sözün Kısası 
---

Fulıuş Ve Yualc 
Bağdaşabilir Mi ? 

.. c 

FuhUf, artmlfbr. 

• 

Anadolu paçliji ba memnu 
çiçetin zehirini J1Hlum yuclam 
içİJOI'. Ve lrlyleria bakir, manm 
yavalanna kadar IOlmlan fah111e 
yahm paç blnyeleri tahrip et
IDİJor. Ba çiçefin etrafuula bal
dıran aibi Jetiten lnalrançhk mem
lelcetia çmar Pi birçok nlltla• 
naı da ya mellara p linclana 
altlbilyw. Ve .,U tabi ld bO
ld\met buna brwa zeat tedbirler 
abnalc ihti,.cmilaClar. 

• Buıtınb paetelirde Dabili,e 
" S.bhiye Veldletlerimla fa .... 
-... •lifterek bua ..... , -
nrt.chldaruu byclecllyarlar. 

Me.ele yeni clejll6. 
Kalchnmlarda ,..ken falml 

ada alu, salonlara IİflDCe atlı 
Ye aeYda pktine ıina ba ..... 
tabk inunhk tarihiaia • elld 
kahramalilcbr. Ademle ffanac:ln, 
HC)livut nazeninleriae kadar ka
dın ve erkek bu menma atla• 
pençesinden kurtulamamlfbr. 

Fuhp karp ne pre nrdar. 
- y uald Buı ndalarda, .. 

nirlerde, adalede ola bir lauta
hta brp mllpet bir mana ifacle 
etmiyor. Ba malukbk 

içki ve fabta bqa - ku.. 
vetli tetlriLM bile im kaim.,.. 

Anaclolada klylere bclar , .. 
yalan fahfU bir hamlede orta
dan lcalchrmak m••kt. midir. 

Biz mlfaheclelerimlse n tee
rlbelerimize .... bw i•k•• 
alrelDİJOnlL 

Solrap ..... lged ........ 

.... pttMe ...... lr .... 
kin mlldllr. Cimi lldlt...,_ 
meftU yanda tatmia etmeldea 
kiz bir pnci lel'be.t bir bMI• 
allkaclar olmaktan ..... edebilir 
miyiz. Bana lri1111e mllbet cevap 
yeremez. 

Umumi evleri kapatmak ........ 
lara 81jman aerbe.t bchnlan laer 
tarafa dajıtmaktan ve bİlllletice 
kontrolauz baralcıp tehlike uha
lanm genişletmekten bqb bir 
teYe yaramıyor. Bu tehlilceyi + 
cezalar, kunetB aiu••arla ber-
taraf etmlye maddeta lmkla 
yolltur. 

Fulı111 aamerl bir mikrop 
ıibiclir. Handa, nda, damarda, 
kanda her yerde yqar. ea
ketfedecek " tahrip edecek bir 
kunet tuanar eclilew. mi? 

Harpta IOlll'a ....... Abam 
cemiyetini megal edecek kadar 
beynellliilel bir ........... . 
Fakat yine b.,a.aa. beJMl.Ulel 
meaeleleri ıibi bm da ..... 
bir çare .,., ... _ ... ...,. 

Slda .... . 
F ... ezirle.JUIW ........ 

rab batta taMit laue ......,e
cek hl; alet* ........ -,..... 
,.... ı"t•Mlttal .......... 
koetii ebiUI Mı w •••• iciB 
ele ,... ••dlfeluila nezareti 
albBcWd 11 l ., eYlere tahaia 
....... blfllrlı ~ Joktur. 

Yunanistan' da 
Bir Kasım Zabitler Ordudan 

ihraç Edilecekler 
Atüaa, 1 <Humal) - Pllatinm 

diktat&rlllk hareketine bntaaat 
olan zabitlerin onlaclaa ihraç
lan baklandaki layiha, çok 
glrilllRl mllDabplardaa IOIU'll 

80 muhalif reye kup 124 re1 
ile kAWI edildi. Kanan dert.al 
tatbik ecliW:ektir. Fakat mahalif 
l'ueHlt- yeal lrea -~ 

~------------------------------------------... ---..-----.....1J .... .... .. , ..... 



Mem1•ltet Manzaraları 

Zafranbolu Mü
nevverleri Ve 
Köylüler 

Zafranbolu (Hususi) - Zaf
ranboJu köyleri bu aylarda çok 
kalab~hktır. Her hafta köylere 
kamyon, araba ve otomobiller 
akın akın yolcu taşır; bu yolcu
ların bir kısmı lstanbulda ame· 
lelik yapanlar, bir kısmı patron
lar ve bir kısmı da muhtelif 
mekteplerde okuyan talebelerle 
yurdun muhtelif köşelerinde va
zife alınış gençlerdir. Ötedenberi 
Zafranbolu köylülerinin çoğu ek
mek paralannı dahilde çift ve • 
çubuldannc' an fazla dışarı mem
leketlerde kazanırlar... Burada 
yazın toplanan muhtelif meslek
teki köylülerin sınıf mııf ayn bir 
ejlence tana vardır. 

Burada yurdun ve Konan 
paçleri haftanın muayyen ak
pmlannda köylerden birinde bir 
e.e toplanırlar. Bu toplantılarda 
kıymetli münakaşalar yapdıt •.• 
Mtmakqalar hep ilmi esaslar da
hilinde cereyan eder. Mevmlar 
ekaeriyetle: Ziraat, iktısat, tarih, 
felaefe, içtimaiyat -.e edebiyat 
bahisleri merindedir. Bu mev
mlar içinde konuşan gençlerin 
çoğu lise ve Darülfünun müda
.unlerile bir kısım muallimlerdir. 

içtimalarda önce müzakereleri 
idare etmek üzere bir hakem ta
Jİll edilir ve temas edilecek mev
zularda her hangi bir müşkülü 
hal için o mevzua temas eden 
kitaplar da hazırlanır. Sazan bir 
kelime üzerindeki münakaşa sa
atlerce ıriirer ve muhtelif lü
ğat kitaplann müracaat edilerek 
ihtilif halledilir. Bu içtimalarda 
birisi IÖz IÖylerken, aöz alma
dıkça diğer birinin söz söylemesi 
ve 16z kesmesi yasaktır. Her 
hangi bir tez u.ul dahilinde mü
dafaa edilir ve aırasile herkea 
m&daffaa edilen tetez" tizerinde 
mtiabet ve menfi k•n•at ve m6:
talaaımu söyler... İçtimalarda tab
siyet ve sadet haricine çıkan 
arkadq sadede davet olunur. 
Dinlemezse d1f8.rı çıkarılır. Bu 
konuşmalarda ekseri köylüler de 
bulunur ve zevkle dinlerler.. köy
lülerin istifade edebilmesi için 
konutmalarm bilbaua çok sade 
yapdmasma dikkat olunur •.• 

Ştıpbe yok ki bu içtimalar 
gerek burada toplanan münevver 
gençlerin fikri inkişafı ·ve gerekse 
köylü vatandqlann tenviri için 
en giizeJ bir vesiledir. 

.Mehmet Enver 

Uşak'ta 
Şeker Fabnkası Ne Kadar 

istihsal Yapacak 
Upk ( Huusi ) - Şeker faı,. 

rikası 1933-34 kampanyasına baş
laımşbr. Bu sene 7500 ton ince 
ve 7500 ton kesme şeker, 200 
ton un teker, 6000 ton kuru 
küspe, 4000 ton melis ve 1,120,000 
litre bam ispirto çıkaracaktır. 
Fabrika gece gündüz çahşmal<· 
tadır. İşçilerin mesaisi aekizer 
aaattir. 

Tuzlaya Mektep Yapıhyor 
Gebze, (Hususi) - Tuzla kö-

. yüne de yeniden bir mektep in
şası karargir olmuş, inşaata da 
başlanmıftır. Mektep menfaatine 
bir pehlivan giireşi tertip edilmiş-
tir. Güreş neticesinde Manisalı 
Rıfat pehlivan Cemal peblivam 
)lenmiştir. 

HABER 

Köylerde Tavukçulıik 
- - . 

Havza'da Köylüler Legorn Cinsine 
Pek Rağbet Ediyorlar 

Havza, (Hu- teksirinde civ-
ıusi ) - Burada cıv makinelerinin 
bir tavuk çiftliği faydası değil; bil· 
kurulmuştur. Çift- ikis zaran gö-
liğin gayesi yerli rülmektedir. En 

tavuk cinsini ıslah ameli usul hin· 
~tmektir. Islah dilerden istifade 
itine 7 ,ift beyaz etmektir. Bir 
legorn ile bq- hindi asgari elli, 
lanmış, ilk ae- azami 80 yu-
nede 130 civciv murtayı . altına 
ahnmıf, ikinci alabilmekte ve 
ıenede bu mile- ~- hiçbirini çürüt-
tar 800 e çık- HaozaJ. IArwa cinai t•aak çljflljiıuln 6ir /c:if• meden civcivlerini 
mıttır. Ayrıca da köyllllere Kliyltller senede asgari 250 sapasağlam çıkartmakta ve bil· 
d6rt bine yakın yumurta tevzi yumurta yapan bu tavuklardan yitmektedir. 
edilmiftir. Bundan başka da yine pek memnundurlar. Ç&nldi bu Bir çütlikte civciv makinesi 
yüzlerce damu.lık horoz veril- cimin besleme wı &retme usulleri biç. olmazsa mali 1dllfeti mucip 
miftir. Kaylerde legorn cinm yerli cinsten farkb değildir. Ayrı olmakta, fakat hindi esasen 
teammiim etmiş, istihdaf edilen ve hususi bir ihtimama lüzum mevcut olduğu için hiçbir klllfete 
gayeye kısmen vasıl olunmuştur. göstermemektedir. Tamklann mahal kabnamaktadır. 

Manisa' da 
Üç Avukat Define Aradı

lar, Fakat Bulamadılar 
Manisa ( Hususi ) - Ankara

da avukat Ali Rıza Beyle Muzaf-
fer ve Hasan Beyler namında iki 
arkadaşı, evvelce Yunanistana 
hicret eden bir papazdan bir 
mektup almışlardır. 

Bu mektupta; Manisanm Ço-
ban laa köyii civannda yeni inşa 
edilen N ümune köyü istikametin-
de işarab mahsosalı bir taşın 
yakımnda bir teneke Türk albnı 
saklandığı bildirilmekte idi. BOyOk 
bir teneke içinde olan bu altın-
lann ( 52000) adet olduğu da 
zikredilmişti 

Bu zevat htlkômete müracaat 
ederek, tabarriyat icra111na müuade 
istemişler ve yüzde otuz mikta
nnda bir hissenin bnkümete deY· 
redileceğini de zikretmişlerdir. 

Dahiliye Vekaleti, buna mü
saade etmiş; bu zevat Manisanın 
Çoban İsa köyüne gibnişler ve 
taharriyat yapmışlardır. 

Taharriyatta, Manisa vilayetin-
den tefrik edilen resmi memurlar
da hazır bulunmuştur. Avukat Ali 
Rıza Bey, beraberinde bulunan 
zevatla Çoban lsa köyü civann
da, değirmenin bir yanında işaratı 
mahsusab bir taş b~lmuştur. Fa
kat bütün taharriyata reğmen 

aranılan albn dolu teneke bulu
namamıfb.r. 

Birçok heyecanlı taraflan olan 
bu araştırmada bilhassa nazarı 

dikkate çarpan bir nokta vardır. 
Ba nokta, bundan bir mBddet 
evvel Akbisardaki altın araştır

masında olduğu gibi, Çoban lsa 
araştırmasında da • yeni kazma 
eserleri ve izleri mevcut oluşudur. 

Eğer pyıalara bakılırsa, bu 
define yerleri, ıoo seneler içinde 
bilen kimseler tatafmdan aranmış 
ve ağlebi ihtimal albnlar alınmış
br. Bununla beraber, bu ıayıaları 
teyit edecek kuvvetli deliller 
mevcut değildir. ._ __ _ 
Adana' da Bir Tekaütlük 

Adana ( Hususi ) - inhisar 
idaresinde müstemirren 35 sene 

4 ay 24 gün hizmeti olan Tuz 
Muhasibi Mes'uli Halil Esat Bey 
63 lira maaşla tekaüde sevkedil
miştir. Halil Esat Beye 1008 lira 
ikramiye verilmiştir. 

Ramazandedede Marmara Havuzu 

Rancaz..Jetlede 11,,,...,.,. Haoru• 
Gerede (Husasi) - Belediyenin bOyftk gayretler urfile Rama

zandede Çamlıimda 'tikude ptirditi Marmara ha'ftml lualk iati
fadesine açılmıştır. 

Açılma işi merasimle yapalnuş, autuklar iradeclillnİft metire 
bayraklarla donatıbmttır. Havuzda halk arasında husui Jizme 
yanşları yapılmaktadır. 
sis CTF ... 

Güdül' de 
9 Bin Nüfus Var, Fakat 

Eir Doktor Yok 
Gndül ( Hususi ) - 15 köy 

ve ilç mahalleden ibaret olan 
nahiyemizin nüfusu 9 bini aşmak
tadır. Yalnız nahiye merkezinde 
4500 nüfus vardır. Fakat. bu kadar 
kalabalığa rağmen nahiyede bir 
tek doktor bile yoktur. On bin 
nüfuslu Bayburt~ta (5), 20 bin 
nüfuslu Mersin'de ( 30) doktor 
mevcut olduğu ve bu doktorlann 
hasta muayenesinden bunalacak 
bale geldikleri düşünülürse (9) 
bin nilfuslu nahiyemizde doktora 
ne kadar ihtiyaç olduğu anlaplır. 

Muşta ·Bir Otomobil Kazası 
Mut. (Hususi) - Balamlc ka

zasından Mu.p gelmekte bulunan 
ıoför Reşidia idueaindeki kam
yonet Çanak dağında devrilerek 
parçalanmış -.e yolculardan iki 
kişi ile bir çocuk mubte)if yerle
rinden yaralamışbr. 

Uşakta Sayfiye 
Uşak ( Hususi ) - Buramn 

sayfiyesi Murat dağıdır. Bu dağ 
çamlıkları ve temiz havasile meş· 
burdur. Halk yazın dağa banyo 
yapmak ve eğlenmek için gider 
bir ay orada kahr. Oraya giden
ler ayda 8-9 kilo siklet kazanr 
makta ,ve< i)ailepltektedir. Bağa 
her yaz ·ecnebiler de aelirler. 

Adapazarı'nda 
Belediye Memurları Dört 
Aydır· Maaş Alamıyorlar 

Adapazarı ( Husuai ) - Bele
diye işleri çok bozuk gitmekte
dir. Memur ve müstahdemler dört 
aydan beri maaş alamaDllŞlardır. 
~una rağmen Belediy.e reisinin 
lstanhula giderken ağustos maa
tım bile alması teessür uyan
dırmışbr. Belediyenin yegine 
ehemmiyet verdiği tube itfaiye 
teşkilatıdır. Mevcut makinelere 
ilave olarak yeniden bir motör 
alınmışhr. Fakat kasaba dahilin
de yollar geçilmiyecek kadar 
harap olduğUndan bu vesaitten 
hakkile istifade edileceii f6pheli 
gartUmektedir. 

--~-
Umumi Müfettişin T eflişleri / 

Diyarıbekir (Haausi)- Umumi 
Müfe~~ .Hilmi B. teftit mak
aadile Elizize gitmiştir. Mumai
leyhe istasyonda harareUi bir 
teşyi merasimi yapdm11br. 

Gebzede Çekirge Kalmadı 
Gebze, (Hususi) - Beş sene

denberi devam etmekte olan m6-
cadele neticesinde kaza mınta
kasında hiç çekirge kalmamıştır. 

Tırhalda Bir Kadm Boğuldu 
Tırha1, (Hususi) - Pazar ma

hallesinde oturmakta olan Zile ara
bacılarından Osman kansı Hanife 
Y eşihrmakta dört kadınla bera
ber ytk~talar iken boğul-
1nuştur. 

Güzelliğin 
Kıgmetini 
Bilelim 
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Ortaköy camisi, bizim güzel 
Bogaziçini en ziyade· süsliyen 
binalardan biridir. Daima lekesiz 
kar gibi duran beyazlığı, ince ve 
zarif minareleri ile bulunduğu 

yerde güzellik saçıyor. insan 
vapurla önünden geçerken bu 
gtlzel binaya hayran oluyor. 

lstanbuJu görmek için gelen 
seyyahlar da Ortaköy camisinin 
meftunudur. Bötün rehber kitap
ları onun güzelliğini methederler, 
kartpostallar onun resmini diln-
7anın her tarafına götürürler. 
latanbula seyyah taşımak istiyen 
vapurlar, yçbrdıklan ilanJara 
onun resmini koyarlar. Ortaköy 
c•mi•i yabancılara karp adeta 
İstanbul'un bir mimeuilidir. Ôyle 
zannederim ki, lstanbul' da Tnrk 
eseri olarak yabancı memleketler-
de en ziyade tananmıt ve en 
ziyade boşa giden bina hangi-
sidir, diye bir anket yapmak 
m&mkün olsa, Ortalcay camisi en 
çok rey kazamr. .. 

Boğaziçi aöniyor, mahvoluyor 
diye ıık sık şikAyet ediyoruz. 
K6m&r depolan. gaz depolar 

~ pzel Boğaziçini çirkinleştiriyor, 
temiz havasına kömür tozları 
gaz kokulan karıtbnyor, bozuyor, 
diyoruz. 

V alna Boğaziçi enelki halı 
gibi yalnız lstanbullular için gü
zel bir sayfiye olmaktan çoktaıı 
çılnmfbr. Boğaziçi dtbıyanın büytU 
caddelerinden biridir. Bu cad
deden geçecek •apurlar için h fı· 

mllr depolan, gaz depolan yap
maya mani olmak milmlriın de
ğildir. İktıaadi zaruretin önüne 
sreçilemez. . 

lf-
Fakat ikbsadi zaruret, güzel· 

liğe hürmet lüzumunu unutmıya 

bir sebep değildir. Bu depoları 
yapan adamlar biraz da zevkı.e
lim sahibi olealarch elbette de
polannı Boğazın gllzelliğini boı-
mıyacak surette yapabilirlerdi. 

Banlar olmUf, geçmiş feyleı 
diyelim. Şimdi düzeltmek kabil 
değil. Boğazın gUzelliğini bozaD 
hesapsız yangın yerlerini imar et
mek, hatta yabıızca düzeltmek te 
çok paraya muhtaç. Kandillinin 
yangın harabeleri ne He düzelir? 
Çırağan sarayım yeniden yapmak 
değil. hatta yıkmak için şimdi 
bulamıyacağımız kadar para lazım. 

Fakat ucuz, hatta parasız, 
yalnız biraz dikkate, biraz da 
zevkıselime muhtaç itleri niçin 
yapmıyoru%? 

* Ortaköy camisinin bir tarafına 
llç dört tane ocak idaresi yer
lefmİf, kapanın llzeriade aaıh, 
yazıları ıolmut l~vhalarmdan an
laphyor. Bu idarelerin oraya yer
leımelerine hiç kimsenin bir diye
ceii olamaz. Kendileri için dahıı 
mftnasip yerler bulamamışlar da 
oraya yerleşmişler demek. 

Ancak, o solgun levhalar ca
minin güzelllqini ne kadar bozu
yor! zaten yazıları okunamaz hl\Je 
gelmit bu kocaman levbalann 
yerine kapının yan taraflarına 
camdan, yaldızlı yazılarla zarif 
levhalar yaptırmak bir atla, bir 
deve parası kadar olmasa ge-
rektir. 

Ortaköy camisi gibi lstanbul
lulan da. yabancılan da hayran 
eden güzel bir abidenin güzelli· 
ğine hürmet lçin dört tane temiz 
levha bedeli çok mudur? 
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(Siyaset Alemi ) 

Japonya Ameri
kaya Tuhaf Bir 
Nota Verdi 

Son l'elen lnpiz srazetelerl Japon
,. hükumetinin Amerikaya yerdiği 

bir notayı mevzubatı. ediyorlar. Ma
.. afila bir:kıaım aiyui DOta1ar l'İIX 
ileri aürdütü bazı ıartlan lbtiYa 
e.ttifi için buna, notadaa ziyade 
G'timatom da demek mGmldlndGr. 
Hatta bu, bir Gltimatomdar. 

Japonya lıükümeti. ita Gltimatom 
b9ır:lı notuile Gç nokta ilzeriad• 
claruyor n ezcimle diyor ld: 

1 - .. Mançaride herek.it yapmak 
p sadece hiık&mranlıık hakkımıza 
te.Uuk eden vukuat japooyama dahili 
ahvalindendlr. Amerika bAkAmeti, 
bu münasebetlerle Japooyaıun ara 
l!IJl'a na:randikbtfni celbetmektedir. 
Bu tiırzıbareketio y eıı...., olnt.dıfnq 
bu swetle taba efmit oluyorus. 

2 - ee..pta. Japonyamn büy&k 
bN-pte ffia ettiti hizmet. mukabele 
olarak ve.rileıı adalar müna.ebetile 
);ne. Amerikaom bazı tefeblM'ialeri 
vukua ~li7or. 

j.ponyanm dalailine ait bir muele. 
oldup için bundan böyle be miinue-
betle Amerikaa tetebôüaabaa c:nap 
ftrilmiyecetlai kaydediyoruz. 

3 - lkbudl kalkınma Yeaileaile 
Amerika bGktmeti otuz yedr yeni 
harp remW yaptuaralr dounmuını 
kuvvetlendirmeyi hedef tutuyor ve 
höylece birçok Lpizlere it bulacatını 
heya e,,ti7ow. .&. gemilerin fntuan-
... Nl'fmazu edlWlti muayyen za
-- urfıada lia ollln .. cbfa takdir* jllpGD llılkemeti ele doaumaam 
t.biye içia icap e41ett tedbirleri 
......._ lse-'W•i .erbe.t addeder " 
im mu•Jwfaile mulr.anet ı.Wmez. 

Notaam iUtimatom mahiyeti, • ._yyea umaa zariuada" ~W 
zaıua kayduadaa çıkmaktadır ld 
Amenb lçl'D b. "9ikadaa atv bir 
fey e..aYYUr edile.es, b.na ...tle~k 
~ a.,.Gk Wr t.ımla-Mli:le -~ .. 
UriL ÇlnkG istikbal için 90k feyleri 
bUe öt~tecektir. - Süreyya 

Avusturya Ordusu 
KuvvetlenlJOI' 

Pw 31 - US Jumal pzeteal, 
A"8tarya talebiaia Sen. Jermen --eM.ial ilılll etmecfitini yazarak 
cl;,or ki: 

.. Ord.nun Oll bin kiti fulalq
bnlmaa muvakkat mahiyette olacak
br. Da. MUlı bir- huaa.iyettir. Çünkü 
~.bir mecburi ulrerlik filuiae 
ıoUan kapamaktadır. 

BinaenaJe~ hazırlanmakta olan 
anlatma kat ıyeo muahedeleri ihlil 
ecfeeek mahiyette detildir. Anıstur
~ kudreti ukeriyeainia mu..-alcka
tea arttınlmua bir lftzutn mueıe.i-
4ii• ve biçbir Yeçhile bir mİul tqkil. 
edemez. .. 

SOll POSTA 

BABiCI TILIBArLAB 

Silihları Bırakma - . 
Işı 

Amerika Mümessili, lngiliz Ve Fransız 
Nazırlarile Temaslar Y ap.acak 

V qington 31 - Amerlkama Tah
didi T eslihat konferanauıdald mlmu
aili M. Normaa Deria, lnsiliz " 
Franıız DUVlarile prilfmek Gzen 
Londraya ve PariM sfclecektlr. 

M. Da.ta. ba Prifme1er1a ...ı 
bir netice Yere:.,u.ı t&a.lldea tab
min edemlyecetfld IÖylemiftlr. 

.M. DHfa demiftir ki: 
itin pç tar.a.... olm·-• nt

m~a hcı.aGni~ dby.,. ..U. 
getireeek bia aalqınıya alaplaafuu 
zannediyorum. 0.ldlml, maele,e 
hayati bir ehemıniret nrea Ye aallae 
her zamandan cl'M& fUla Wr allb 
a-österen M. Rmnlt'la 6ektiflerlDe 
baj'lıyonam. 

M. Dam u.p hor"9n lflerlaln 
ibtiaaa haridade alııl•taaa. ballflD•
Jarda bu meaeleclea bah.letmiyecetiai, 
bununla beraber plaaen harp borçlan
nm lcalclanlma11 aleylıJnde oldutunu 
aöylemiftir. 

Akdeniz Fikir Merkezi 
Parla, 31 - Frausz hlldlmeti, ta

aınmıt f&lr ve filo&oftudan Ye aka-
demi azuındaa Pol VaJeri'yi Nia'te 
bir "Akdenh: fikir merlred" tetkilfne 
m ... ur etmiftir • 

M. VaJeri bu 7..U eutltllle yGbek 
tedrisat meu.plan ile ilmi Ye edeW 
ıah.iyetler tarafuadaa ~ 
verileceğini blldirınJttlr. 

Bu tetkik merl&al apl uwanda 
fikri m6badelelen de merku ola
eakbr. 

M. V aJeri buraya 111k sık muhar
rirleri, alimleri. artJstleri dnet ederek 
Niı ıehrini bir killtür merkezi, bll
haua Akdeniz hanuı ldlltilr merkezi 
J•P~ çalitae..._ 

M. Valeri bu propamm aaa flkriai 
Akdenizbı tabii ıeraJti Be Avrupa 
fikrinin teeadbinde oynamıt olduj'u 
roldea .W.tım tanih etmiftir. 

Harp Hala Devam Ediyor 
Aaompaiyon 31 - BoliyYa ile 

Parapvay uaaandaJd muı..rehe bili 
devam etmektedir. 

Reaml bir tebUp f8re Ptrizal'da 
yapdaa Wr mahuehecle Parapayhlar 
mühim bir 8'•aimet elde etmitlerdir. 

Grandra mıntakuında harp ıiddetle 
devam edi)"'r. Dlımamn ağır zaylab 
Yuchr. Kampo Aeenl mmtakasnıda 
Boli .ya bYYetlerinln mukabil hG
c:umlan plakiirtillmlftiir. 

Hitlercilik Kongresi 

Kongre Dolayısile Büyük 
T ezahurat Yapıldı 

Nuremberı. 31 - Hitlercillk koo
rren bupa açalmıftu. Hltlerdle
riıa bima19 kat'alan oa blnleree balla 

geçffilde zaptedebitiyorda. BGtün tehir 
Hitler haçı ifueti albncladar. Han-
da binlerce bayrak dalplanmaktadar. 
Evluin pencereleri haWarJa örtül
miiftür. Şehrin dıt mahallelerine 

Yeni Bir Hava Rekora 
Şlkago, 31 - ltalyan tayyare kuv

vetlerine menaup bir mü)bim Sen -

Luiz ile Şikar<> arasında 420 kilo
metrelik bir mesafeyi ba.tatatı uçmak 
ıuretile 3 saat 6 dakika 39 saniyede 
katederek yeni bir dGoya rekoru 
kazanmı.ttır. 

kamplar kurulmqtur. Oteller ae7yah
lula dolmUflur. Kona-renin büyük 
ziyafetine çatnJan yanm mDyoa 
ldtiye yemek temini için tedbirler alın 

mı.tbr .Baıvekil, görününce on binlerce 
kiti "Almanya herşeyin ibt6nden 
mar:pu aöylemiye bAflamlfbr. Bq
vekil kJA bir nutuk aöylemiftir. 

Haydutlarla MUcadele 
Vafington 31 - Amerikada hıty

dutlara ve adam kaçırma bidi.c:Jerine 
Ul'fl açılan mücadeleye devam edil
mektedir. Amerika Batmüddeiumumiai 
emrine bu cidaJ için yeni bir tqkilit 
verilmiftir. Büttin milli polia kuvvet
lerinden m6rekkep bir birlettirme 
p"*amı yapılmaftır. 

Dlnkllerla Bom anı 
ellerinden tutulmayınca merdiven 
çıkamıyan çocuklar gibi.. mek
tepler, programlar tedris usulleri 
genç dimağlan bir kalıba istif 
eden şekilden çıkmadı. 

yenin lıesabmdan birçok nüfus 
ve toprak tem.il etmiye muvaffak 
oldular. 

Edebi Roman 
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iman bu biribirine zıt manza
rayı g&-dlkten soma umduğu 
lurtuluşmı Reaoe dağlarına çık
mak Yeyahut Babailiyi bumalda 
Wıaldmk edemiyeceğini ~or. 

Bize bir demir pençe li%ım 

-- bir demir pençe 1 

Anadolu ayahatim birkaç 
lhe kadar bitiyor. lata.bala 
cilad&kten eoma bi.... dinlene
-tim. Ahmet Rıfladan mektup 
.rdnn. O da l:Nma bir pnç.lik 
lırb.ından bahaediyor. 

Bana bbna l!tihat 'ft Terakki 
badi.ine rakip gibi çıkacak 
ha,le bir yeni fırkayı yaşatmaz. 
Zaten son tqekküller halk ara• 
•nda da pek kuvvetll revaç 
bulmaz. Böyle bir teşekküle işti
l'lık edecek genç kuvvetler bulu
.... Fakat her yeni fll'kaya 
~t olan gayrimemnunlar 
auuesıni banlaidaa ayırmak 
•'wldYclOr. 

Neile ....... 
Iİ,.ei....,... 

Şimdilik pzlerinden öperim 
azizim Reşit. 

Cemil Hakki 
Ahmet R .. ı'dan Partala 

Alamet ltefld• 
Lıtanbal .. 1900 

Kardeşim Reşit. 
Paristeld hayabna dair haber

leri b-.lca Yuıtalarla almak ca
mmı ııkmıya bqladı. Halbuki 
ben sana ait bandisleri yine ae
niıl kaleminden 3ğrenmek ister
dim. Bana yalnız miistakbel bir 
izdivaçtan bahaettin. Buna rağ
men l.tanbula gelen haberler 
bu işin arbk tarihe intikal etti
jini anlatıyor. Diyorlarki senin 
lstokholm seyahab adeta bir bal 
ayı tenezzllhü olmuş. Pariste ta
m§bğın la\ eçli bir kızla bu seya
hatin başlangıcmda birbirinize bağ
lanmışamız.. bari hakikati b&i
latile anlat da seni tebrik et
mekte ve saadetler dilemekte 
gecikmiyeyim. 

Her pnç lstiklNde lnftncleld 
.... iden bltmm'ak balayer. 
Hayata heL=eclecek sens&. lilll 

lnkılipçılarda nasıl Eııergie 
kalmadı İM gençlerde de el' aa 
yok. Memleketin fikir alemi bala
mk ve durgun bir göle benziyor. 
Hlhriyetin ilk glnlerinde göriilen 
hareketten eaer kalmadı. 

Gençliği muayyen bir fikir 
i.tikameti balamyan bir memle
kette tabii " bazırldda bir iaJo. 
llp bayal bile olamaz. bkzam,eo
lar ün heri9e yapılan yenilik 
mlnabplan bile yağlandı, 
eti endi. 

AnJadp fU ki bizim ilk 
meşrutiyet ,ouJerinde tasavvur 
ettiğimiz içtimai, fikri hareket
ler bu malzeme ile tahakkuk 
edemiyecektir. 

Dava yedi 8811' göderini Şarka 
diken memleketi garba doğru 
itmekti. 

Hürriyet, prp ufuklanm ay
dınlatan bir lflk olacaktı. Fakat 
bu lflk saman alevi gibi parladı 
t'e a&ndil.. 

(Reval) m&likabnda Torldye 
üzerinde yapdan hesaplar 1908 
hıkılibe ile brmak-.k oldu. 
8-a ......_. A'ftl8bWya. ltalya 
ft ··- clnletled ,_ T..ad-

Bu iş bu kadarla kalabilirdi. 
inkılap yürümüş olsaydı. 

Halbuki Avrupa timdi ~lüm 
hastasını bekliyen kassam gibi.. 
Bizim yine eski a, kumuza dal
dığımızı garda. işini zahmetsizce 
görebilmek için afyon yutturmak
ta de•am ediyor. 

Devlet adamlanmız ( Devleti 
Ebedmllddeti Osmaniye) firmaamı 
Kabe örtllsQ gibi mukaddea ta
nımakta devam ettikçe Fasın, 
Mısır ve Hindin mıibdder aki· 
belinden Tiirkiyenin de kurtula
mıyacağı mUhakkaktır. 

Balkan mubarebeainde tekke-
lerde hüngftr hüngür hatim indi
ren bocalar, şeybleria duaa alia
tecap olaydı gökten kar yerine 
piliv yaiard.. 

Ne yazık ki İf bapndakileri
mizin seviyesi ve idraki Ebülhii-
danın itikadından ileri geçmiyor. 

ittihat ve Terakki sıkı bir 
muhafazakar, hem de gittikçe 
sağa kaçan bir mubafazakir ol· 
du. Mebusan reisi bile sarayda 
arkadqlanna iftar yeriyor. 

Halka bot glrlnmek eyi bir 
19ydir. 

Fakat halk •vİJelİDİ . ytibelt-
mek nzifeclir. 

1 ( Göniil /ılerl 
Bir iki 
Aile 
FiıCiası 

] 

Nazlı isminde IMr kadın iki 
defa riifanlamyor. Fakat bun
lardan muhtelif sebeplerle ayrılı
yor. Sonra meslek sahibi iyi bir 
adamJa tanışıyor, birlefiyor. Sefa-
letten saadete ka""1yorlar. Mem
nundurlar. Fakat kızın annem titiz 
ve uabi bir kadın. Bu çiftin 
saadetini bozuyor. Nihayet bir 
gün kızım ahyor, evden kaçırıyor 
ve eşyalan da alarak başka bir 
yere naklediyor. Kız erkeği seri
yor, onu anyor. Fakat annaııi 
bırakmıyor. 

Bana hikAyesini anlatan genç 
kız diyor ki: 

.. Mazideki bayab unutmak 
miimkün değil. Tarziye verip af 
dilemek istiyorum. Fakat anneme 
de itaat etmiye mecburum. onu da 
incitmek iatemiyonım. Güç bir 
mevkide kaldım.,. 

Annelerin evlitlanm kendi 
kaprialerine kurban edişlerine bir 
nilmune. Hayatta yegine mesnedi 
anaıı olan bir kız ne yapabiBr? 
Fakat bence annesi berinde 
müessir olmıya ve eski vaziyeti 
iade etmiye çalışmaktan batka 
çare yok. Annenize bayat ft 

mukadderatım% tizerinde b6yle 
bir rol opamuma tab•mmlU 
etmiyor g&ibaibılz. 

* İkinci bir aile fac:İall : 
lzmirde içtimaı yaziyeti iyi 

bir aile ve bunlann Pzelce bir 
kızlan Tar. Bu ailenin ko~ 
c1an bir kadm 1ıer11aa 1mm aıe,
hinde •na•M baJıı.u.M mekiap
lar pncleriyor, kızcağızı lekele
miye çal1f1yor. Kız bir müddet 
sabır ve tahamm61 ediyor, fakat 
nihayet abn tlkeniyc>r. Kadıma 
aleyhinde iftira davaa açm,ek 
istiyor, fakat ailesi mGaaade et
miyor. 

Bu kız benden bir fikir istiyor. 
Siz olsanız ne yapardımz 1 

Mademki ailesi mektuplarm ba 
kadından f~=ğine ve mUIMDI 
olduğuna · dir, varanı istedi-
ğini söylesin ve yazsın. Aldırma
yınız, lakayt kalınız. Mektup14 
kabul etmeyip idade ediniz. Bu 
suretle kadım kendi barebtile 
bqbaşa bırakmış olununuz. 

HANJMTEYZE 

Y ec:li aaır Arap ve Aftıa 
adetleri telakkileri içinde beka
retini kaybeden nrk milleti 
yeni ve taze aşılarla filizlenmek 
ihtiyacmdadır. Bu apmn Kama 
bağlanndan veyahut Mekke bur-
malıklanndan g~lmeaine imkAn 
yoktur. ÇUnldi Karadeniz layıla• 
nnda hurma yetişmiyor. Ve niyet 
kervamnm Asyadan geçip gitti
ğini, hatta Avrupayı bile ealdtip 
Atlantilderin 6te yakaauada yeni 
bir kervamarayda k«MMlda ..... 
kavnyamadık. 

Bilmiyoruz ki: 
- Şark, tarihi yulfemü ik· 

mal ebnİftİr. 
- Aayada hayatiyet tllken-

miştir. 
- Yeni fikir cereyanlanma 

klmelendiii Avrupa mihYer ol
muftur. 

- rıkirlerde, cemiyet haya
bnda, maifette derin iltlbaleler 
olmut ve Tnrkiye bunlara bİiine 
kalmıştır. 

Eğer bizim için bir ileri hare
ket programı baz:ırlamak lizuma 
bu çerçeve içinde hazırlamak 
lizımdı. 

Halbuki kanunu esasinin imam 
Hüeynin içtibadmdan farla .ti: 
tar. v esikalanm, ahkimım. 
dat medre8elerindeki badia llim
leriadea alan aecelle Amıpaam 

Arkaa ..,, . 
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Bir Hırsızlık 
Leh Reisicümhuru M. Moscic

ki'nin sarayı bir müddettenberi 
d. . y··k ı e· K mizi Doğru irine U Se en lr Orsan Halledenler 

te isicümha- tamir edilmekte
v dir. Reisicümhu-an n..asasını . 1 

S 
run zengmce o -

ogdular duğunu bilen ve 

bir kısım parasını yanında sak
ladığından haberdar olan bir 
hırsız çetesi M. Moscicki'yi soy
mıya karar vermiş ve amele kı
yafetine girerek saraya dahil 
olmıya muvaffak olll).uşlardır. Bir 
defa saraya girdikten sonra on

dan ötesini yapmak zor bir şey 
olmamış, ellerine geçirdikleri bü
yilk bir kasayı açmış, içinde. bul
duklan 86 bin zeloli ( Leh para
sı ) yi almışlardır. Bu paralarla 
beraber hırsızlar, birçok ta resmi 

''Osman~. Bir Daha Kor
sanlık Yapmıyacağına 

Yemin Eder 
M .. ? 

ısın • ,, ~·'~ 

evrak aşırınışlardır. Bunlnnn için
de affedilmek üzere reisicumhururi 
merhametine iltica eden mahküm-

lann istidaları, isfamhk kimselerin 
kiğıtları vardır. Bütnn bu r~i 
vesikalar da kimilen hırsızlarin 
eline geçmiıtir. ~ 

* 
Rakip devletlerin don~nma• 

lannı kuvvetlendirmek 
--l ... n_g_i_Il_z_-. ıçın yaphk' ~ n 

ga~etleri gören 
Donanması lngiliz. Bahriye 

Nezareti de lngiliz donanmasım 
P,ntin ihtiyaçlarına mukabele 
edebilecek bir kuvvet derecesine 

çıkarmak gayretile yeni bir pro
ıram hazırlamıştır. Maamafih bu 
program mevcut muahede. hu
dutlarının çemberini aşmamakta

dır. Bu program mucibince inp.sı 
istenilen kruvazörlerin adedi yirmi 
beş, birkaç sene devam etmek 
üzere her sene 13 • 18 torpito . .. 
ve torpito muhribi ve birçok 
denizalb gemisi. Bu programın 

bir icabı olJJtak üzeı:~ l~giliz 
donanmasının mevcudu birden
bire on bin nefer arbnlacaktır. . . 

* ' . 
' Japonların yeni itgal edip 

mllstakil bir hale koy.duk-
Mançıırgada larım iddia ·eyle

dikleri Mançurya-
Hagdutl•lc da ·sUihlı ve grup 

halinde haydutluklar güniin adi 
wkuab aıraıma . girmiştir.. Bu 
wkuat bilhassa cenubi Mançur-

yada olmaktadır. Geçen Jia(t4 
Haylin ıehrinin : otuz kilometre 
kadl.! yanında ve Erho deiıile_!ı 

noktada 300 den fazla "Silihh 
qbu 53 Çili zenginini dağa 
kalclırmıılardır. Erko orta hU. 
yüklOkte bir Çin kasahaaıdıt. 

Haydutlar daha evvel · kasabayı 
baftan bap yağma etmiş 

0

et'dir. 
Fakat bu adaitılann ellerinde 
aon sistem tüfek ve ·~tralyoz 
bulunmaaına rağmen tbt ve 
bqları son derece· ··perişandı. 
Bundan da, hu bayd~tlann kaçak 
askerler olduklan zan.O~ .~ hasıl 
olmuıtur. Japonların tiddetli ta
kiplerine rağinen hiçbiri ele geÇ
memiştir. 

• 

Malta limanına bir korsan 
gemisi gelmis, muhtelif milletlere 
mensup bir yığın eslı- getirmişti. 
Esirler, pazara çıkarılmış, · satil-
mıya başlanmışh. · 

Malta liman reisi '( Amo ) ~iS-
minde bir Fransız, ellerini arka
sına bağlamış: . kayıtsız . blr halde 
esir paz.a,.ını dolaşıyor, çehr~leri 
sefalet ve ıstıraptan ç9kmüş ve 
sararmış olan bu · zavalhlan 
s,~yrediyordu. Birdef!hİre gcSzüne 
bır sima çarpb. Pe.k çok elem 
ve mihnet çekmesine r.ağı.Öen bu 
simada b9sbiitün başka bir kud
ret ve zindegi vardı. Gözleri, 
zeka ile parlıyor •. " Çehresinin 
bütün hatlarında saffet ve mertlik 
okunuyordu, Amo, dayanamadı, 
tercüman · vasıtaşile bu adama 
sordu: lf 

- AcJm ne? •• 
- Osman. 
- Nerelisin? 

~ 40' • 

;- Anadolulu~. 
.. .. 

- Hangi millettensin? ., 
- Türkliın. • .. 
-:- Belki de, milslümansın ? 

. - Ona ne fiiphe. 
- ·Esir olmadan evvel • ne iş 

yapardın?. ~ 
~ - · Korsan... 1 

Bu dürüst Çf!lireye yakışan 
bu tok sözler1 Arno'nun !1azan 
dikkatini celbt:tti. Esirci' ile P.t· 
zarlığl;l, giriş~i. Osmanı satın . aldı. 
Evine yolladı. . . .. ' , 

Amo, ·ilk .defa ·.olarak bir 
müslüman Türk.le karşılaşıyordu. 
Türklerin zalim ve vahşi olduk-

r . . '\ lanna dair binlerce efsaneler 
- TA KV / M =: · işitmişti. Şimdi bu Tnrkü göz 

·Gb CUMA Hım önünde bulundurup . onun ruhu 
,!! t EYLOL 93~ 119 ve hiss~yab · üzerinde tetkikler 

Arabi Rumi yapacaktı. 
tı CezıaH!lllnnl 1~~ 

Vıkll Eu1t1 "•ut1 

o-. .. ıo .tı ' 28 

Ott• '~ ı:ı 14 

hıt.dl 9 u ı:. ~ 

19 • ApıtN • JŞ41 

..... ...-
Vakit Esua1 Vuatl 

Akı.aıa l:& - 18'" 
Yata 1 31 30 19 
lmu)J 155 1 ., 

lf- .. . 

·· Günler, haftalar', aylar · g~ti. 
Osınaıu müteaddit ~lerde · ~lla-

" f ~ ~-, 4 .. 

nan ~o, onclQ sadak~t, mu-
~bbet. .Ukün ve b.ilmiyet, bil
hassa q.yıflara kartı derin bir 

şefkattan b.tŞka birşey g-. mcdl .• 
Nihayet bir gün gel<li. Arno, elini 
Osmanın omuzuna koyarak: 

- Osman!.. Bir dalia korsan
lık etmiyeceğine ve... Bilhassa 
hiç bir yerde ve hiç bir zaman 
Fransızlara ilif miyeccğine dair 
söz ver; seni memleketine gön
dereyim. 

Dedi... Osman, bu teklife 
karşı hafifçe güldü: 

- Pek iyi amma.. Ya söz 
verir, buradan kurtulur da, o sö
zümü tütmazsam. 

biye sordu. Amo, cevap 
verdi: 

- Sana, inanıyorum. 

Arno, çok zengindi. Osmam 
gemiye bindirirken, bir haylı 
para ve hediye de vermişti. Gemi 
enginlere doğru açılırken, böyle 
saf ve mert bir. adamdan ayrıldığı 
içm Amo kalbinde büyük bir 
boşluk duyuyor.. Osman da, ken-
disine göster~iği ~ ~u ~ emniyet ve 
itimattan dolayı Arnonun bu iyi 
kalpliliğine ne suretle mukabele 
edebileceğini düşünüyor~u. 

* ~ -Aradan seneler gepnişti. Os-
man, korsanlığı terketmiş; devlet 
hizmetine girmişti.. Bir müddet, 
uf ak tefek memuriyetlerde dola, .. 
tıktan sonra, günün birinde talü 
yardım etti. • , 

Birinci Sultan Mahmut tara-
fından uhtesin& vezirlik verilerek 
Niı'e valilikle) gönderildi. Artık 
Osman, (Osman Paşa) olmuştu. 

lf 

yatik aalıilinde Ölgün limanına 
gitti. Orada, Osman Pqa tara
fından gönderilmiş bir heyet ta
rafından istikbal edildi. Sırmalı 
haıalı ·atlara irkip edildi. Bütün 
menzillerde hakkında fevkalade 
hllrmet gösterildi. Büyük bir 
debdebe içinde Niş tehrine ka
dar götürüldü .•. Osman Paşa mi• 
safirinin şerefine bütün şehri do
nattırmış ve kendisi de ytiriiyerek 
t~hrin haricine kadar istikbale 
çıkmışb. Arno, eski esirinin gös
terdiği bu vefakarlıktan o kadar 
mütehassis oldu ki; Osmanın el-
lerine sanld.ı. Hıçkıra hıçkıra ağ
ladı~ Başka bir tek söz löylemiye 
mUktedir olamadı. 

Oıman Paşanın m·aiyetinde 
bulunanlarla, ona refakat eden 
şehrin eşraf ve ay~nı, pşırmıt 
kalmışlardı. O zaman Osman 
Paşa, Arno 'yu gösterdi: 
- - Bu adamı ıCSrdtinüz mil? •• 
işte ıben, bütün htırriyetimi, bü-

,. tün . ikbalimi, botun saadetimi 
bunun ynZünden 'kazandım. MaJ .. 
taya zencirler ~çinde götUrü~
müş bir esirdim. Bu ada~, 
benim zincirlerimi ç.&:ı.dU. Beni 
o azaptan kurtardı. Sonra da bir 
tek sö~üme ... itimat ~de.rek ı beni 
memleketime yolladı. Onun . bu 
iyiliğini ebediyen unutamam ıre 
Fransızlara· - ka!'Şı da · duyduğum 
muhabbeti, bir' ıaniye kall>imden 
çıkaramam. 

Dedi. 

* Bu koca· Türkün, bu büyük 

. Bu ~snada, büyük ticaret iı- iyiliği, Fransız'lara aksetti. Bütün 
lerine girişmif olan Amo, iflas Fransa'da ondan bahsedildi ..• 
etmiş.. Ölümü; nimet bilecek bir Günün birinde Osman Paşa, 
hale ıelmişti.:. Kendi eski 0s- sadrazam oldu.·O zaman lstanbul-
mamnın nail olduğu ikbal paye- da Fransa sefiri olan ( Vilnov ) a 
sini 

0işitti. Son bir ümit ile ondan pek çok yardımlarda bulundu. 
yardım istedi. Osman, ·ona ·pek Fransızlarda, Osmanı Patamn 
kıÜ bir cevap · ver<li : ' IJ!ertliğini ve lvefa~irbğım unut-
. ( P9!hal, buf ~ya .ıeliniı: ... l mak istemediler. Glizel bir cad

' · J,\me, !tf~tadaii f bir . ~emiye · ''delerini, bu •damın ismile te-vaim 
bindi. Niı'e gitmek için Adri· ' ettiler. ~ Yalçın Kaya . .. 

[ Dünkü nüshadan mabat ] . 
Birer dolma kur,un kalern 

alacakler: 

Şişli Terekki liaesi talebesinden İs
mail Murtaza, 1 inci llkmektep talebe
sinden 401 Münevver, Teşvikiye Ihla .. 
mur sokak 6 M. Nazmi, Beyazıt Tav
f&ntaşı eokak 16 İhsan, Qapa Sl inci 
mektep talebesinden 200 Mihriye, Ar
navutköy Feyziati mektebi talebesinden 
196 Şehiın Kemal, Samatya Hac.ıkadm 
mahallesi Tatyos eokak: 65 Sabriye, 
Fatih Nışancada 11 numarada Aliye 
Hanım ve Beyler. 

Birer dolma mUrekkepll kı.

lem alacllkl•r: 
Üsküdar Doğancılar 214 numarr•la 

Hilmi Avni, 2 inci lık:mektcp talebesin
da 48 Müfide, .Aksaray 87 Hayriye, 
Unkapam Hacıkadın caddesi 5 numa • 
rada Emine İffet, Pangaltı Mıhıtaryım 
mektebi talebesinden 370 Zare, Beyn
zıt Dilsizler ocıniyetin Erdekli Mehmet 
Kemalettiıı, Fatih Sangüzel Taksim 
sokak 80 n~a Selçuk Baki, Ey
yup Ortamektep talebeainden 20 Meta. 
hat Kadri Ha.mm ve Beyler. 

· ..... r kart alacakları 

· Uzwlköpril Posta telgraf mü·l iiı ü 
Tevfik Bey kızı Cahide, İst&nbul 44 
tlnc.fi mektep talebesinden 284 Taajc, 
Kuznuncuk Makastar 80kak 64 Halit, 
Kırklareli NamazgiJı caddesinde kahveci 
Murat oğlu Murat, Akhisar sıtma. 

mücadele merkez sıhhat memuru Fahri, 
Beyoğlu 19 uncu mektep talebesinden 
968 llbami, İzmir Tepecik Lii.le sokiık 
'8 No. da &fika,~ Eskitehir su ui'üfct
titi · Adem Bey oğlu Kemal, Kırkağaç 
Cümhuriyet mektel>i talebesinden 102 

Ziyaeddin, İstanbul 44 üncü mektep 
talebesinden 853 Süleyman, Y enima
halle Pazarbqı 1111 Emine Hüsnü, 
Çorlu merhum tapu memuru Bana 
Bey oğlu Nuri, Aydın doktor: H.alil 
Bey oğlu Orhan, IErenköy Tunuslu 

caddesi 15 Mediha Cemal, Galata 
merkezi mürettebntından Remzi, Gala
tasaray lisesi talebesinden 65 Hammat, 
İstanbul kız orta mektebi talebesinderı 

86 Müeddep, han tıkmektebi talebe· 
ainden 58 Ali Daver, Ortaköy Tayya
recifeyzi ıokıık 8 Remzi, Burgazadıı 
KöklU caddesi 16 No. da. Serim Zeki, 
Ankara Çocukıarayı caddesi ziraat 
bankası muavini Hakkı Bey kızı M ii
zeyyen, Nazilli Recepbcy 1lkmektebi 
talebesinden Osman oğlu Orhan, Ntı• 
zilli üıü~ çarşısında fınncı Mustafa 
:peyden Hayriye, 4& üncü mekt-'P 
talebuinden 270 Saliha, Üsküdar Sul· 
tantepe 25 No. da Samiha, Edreruit 
yeni lıükumet caddesinde bakkal Ka
zım efendi oğlu Mehmet, Zonguldak 
Gazimuetafakemal mektebi talebesin· 
den 8 Cemil, Tarsus Sofular mahal· 
lesi Rafet Bey evinde Toğu, Bakırköy 
llkı:nektep talebesinden Belkıs İbrabrm, 
lran llkmektep talebe.einden 72 nan.iz, 
Büyükdere Tan fotôğrafı:ıanesi Osm":.uı 
efendi ~ğlu Feri( Darüşşefeka liseıi 
talebesinden 55 Ilüeeyio, Samsun ns'· 
kerlik daire reisi miralay Ziya U··y 
kızı Bedi&, Dursunbey jandarma bı;.. 
lük kumandanı kızı Umran, Gaziantf.p 
64 üncü alay levazım müdürü biobası 
Ahmet Dey oğlu Fikret, Beşiktaş I\:ı• 
lıçali mahallesi . Aeariye caddesi HS 
AH1eddin, İzmit balyor Mustafa lf.i lıai 
Bey~en,Nuriye, Diyarıbekir Musq_llu 
zade T-1ıir Abdullah Bey oğlu Hi~· 
ıaet, Çorlu gimendif er demiryo~an fen 
memuru Kemal Bey oğlu Gürbüı, 
Kütahya jandarma . mektebi birinci 
bölük kumandanı Mustafa Bey oğlu 
Urhan, "Osküdar 22 inci mektep tale· 
besinden 230 Mualla, Salihli inhisarlar 
kantai- memuru oğlu 'Ali Turhan, Teş-

vikiye ŞekaYik sokak 2 ı To.da Hikmet 
Mitlıat, Beşiktaş Şenlikdede 16 No.da 
Edip, Adana. Heşatbey mah&llesi 71 
No. da Selma, Ankara muhasebei hu· 
ıusiye müdürüyetinde Zehra, İstanbul 
kız ortamckt.ebi talebesinden 495 Sai
me, Kaaımpaşa. dibağhane sokak· 26 

No. da Adile, Konya kız muallim 
mektebi talebesinden 876 Vedia Lütfi, 
Sıva• Cfunhuriyet me~tebi •taıebeliıı· 
-den 222 Nfiazi Bey ve Bahnnlar. 

1 fi '\. ft t 
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Ziraat Bilgisi (•) 

1ohumluğa 
Ehemmiyet 
Veriniz! 

Nebat olsun, hayvan olsun 
yaşayan herşey varlığını idaıne 
ettirmek için 6lmeden evvel döl 
Terir, tohum döker. Bu sayede 
yeni nabatlar, yeni hayvanlar 
türeyerek nesil payidar olur. 
Yeni nesil; yaşadığı muhitin ıe
raitine göre az çok değişe bilirse 
de . umumiyetle anasımn bü~ 
evsafım taşır: Sütlü bir ineğın 
yavrusu da sütlü, vergili bir pan
cann tohumu da vergili olur. 
Bilakis hastalıklı, vergisiz, kattı 
evsaflı hayvan ve nebatlann dallı 
do hastalıklı, verıisiz ve kötü 
evsaflı olur. Bu itibarla ~atte 
eyi mahsul yetiftirmek marifetinin 
en batıoda tohum mesele.si gelir. 

Fılhakika tohum ziraatin ru
hudur. Bütün çiftçiler bunun kıy· 
met ve ehemmiyetini az. çok 
takdir ederler. Fakat bu tak
dire rağmen birçok çiftçilerin 
de ihmal ettikleri görülmüştür. 
Halbuki iyi tohum kullanmak, 
tohuma daimi surette seçmeye 
tabi tutmak yalnız ~çinin değil, 
btitün Ttirkiyenin itini alakadar 
edecek mahiyettedir: Türkiyenin 
1ert buğdayları; dünyanın az 
yerinde yetişebilen çok iyi evsafa 
m8lik ve hemen bütilıi istih
llk memleketlerince rağbet 
gören buğa8ylardandı. Hal böy
le iken :son seneler zarfında 
dünya piyasasına bu mqlım ·buğ
daylarımızı çıkaramaz olduk f 
ÇWıkü tohumluğa ehemmiyet 
-yennemekle temiz buğdaylanmız 
günden güne kötüleşmiye yüz 
tuttu, yabancı tohumlar kan~. 
Başka memleketler ise ; dünya 
buhranından daha çak gayretle
nerek tuttukları yol ile çarçabuk 
bize rekabet edebildiler. Yoksa 
iyi bir mahsule her zaman piya
aalar açık bulunur. Netekim Zi-
raat Bankası da temiz buğday
lan dejer fiatla satın almak au
retile bu hakikati köylümüze bir 
daha isbat etmiştir. 

Bu mesele buğdayda olduğu 
sibi, diğer şeylerde de aynıdır. 
Memleketimizde her ihtiyacı içe
riden temin edeceğimiz güne 
kadar ancak yetiştirdiğimizi aabp 
kal'fllığında bu ihtiyaçlan almak 
aretile refaha eriteceğimiii gaz 
inine getirmeliyiz. Onnn için; 
ekip biçtiğimiz hm- teyde tohum
luk, en önce gözeteceğimiz nokta 
olmahdır. Tohumluk, her aene iyi 
aeç.ilmek, iyi temizlenmek suretile 
pdtilmelidir. Toprak hizmetıerile 
beraber, gerek İç ve g~rek dıı 
~arlarda yüzümüzü ağartan 
mabsuln, ancak bu aayedo elde 
etmek mnmkt\ndtir. 

ileri memleketlerde •rf to
humlan ıslah etmek için yüzlerce 
müessese, senelerce çahtmış ve 
laalen de çalıtmaktadır. COm· 
lauriyetin kurulmasile bizde de 
kurulan ha müesseselerden Tiirk 
k6y16s6 çok feY bekliyor ve iimit
•ardır; Fakat meydina getir.1-
mif iyi bir tohum da netiee iti
barile çift~in elinde g6dtllece
tinden tohumluğa verilmesi la
zııngelen himmetin köylüce de 
bilinmesi llzımdır. 

TohumCla bir senelik emeği
lllizin kartıbğl. gizlidir. Binaenaleyh 
buğday, arpa, mısır, pancar, ~ 
Ubı, fasulya, keten, afyon, susam, 
pamuk, pirinç ve bütün ziraati-
anizde daima iyi tohum seçmeyi, 
bu tohumlan . kalburlamayı, ilaç
lam~yı ve iyi vasıflan ilerletmeyi 
kat'ıyen ihmal etmeyiniz. Her ne 

, bahasına olursa olsun, bula11k ve 
eoyauz tohum ekmektellse hiç 
-.emek hayırlıdır. - Çiftçi 

(9) Ziraat h .. ıuıUIMlıkl.. •lltkl!Jwf .... lat 
tona•.us. Son PoM_.!11!• -Clftıı. .t 

elae •«Tıp 9CM•ktlr,; " ' 

• Son Posta Ru$ya 'da t L'k 5~ · 1 
- tısat utunu 1 

Sovyet Rusya Ne Yapıyor? ~eni (Bari) Ser~ 
Rusya' da Para, Sınıf, Aile Ve Hayat f~;!nJ;;,:f;;,zrlık

lşleri Nasıl Halledilmiştir? Şark ile garp arasında ikbsadJ 
münasebetin inkişafına amil olan 
Bari aerguı her sene eylfıl 
ayında açılır. Son üç sene zar
fında, Otrant kanalı Uı:erinde 
bulunan Bari limanı bu yiizden 
çok rağbet görmüştür. 

Saracenideki kalelerile §6hret 
kaz~ olan Bari, ayni zamanda 
~ bir liman haline getirilmek 
&zeredir. Yapdınalda devam edi
len inpat 1937 aenesinde bitecek 
ye Adriyatik deİıizinin en viai, 
e'.n gti:ıel Ve en url limanı ola· 
Caktır. . 

Bari sergili tehrin ve limanın 
ticari faaliyetini artbrmıftır. Y eid 
mimari mullerle yapılaıi inpat 
Bari'ye bir h~et vermİftİJ'. 

Birinci Bari ıergisi, 1930 da 
M.. Larocca tarafından küpt edil
miftir. Ondan monra bU seiıe 
8el'giye iftirak edenlerin adedi 
arlmıfbr. Meseli, 1930 da 1221 
mlieuese iştirak etmifkeiı 1931 
de -4145 firma pavyon açmıştır. 

Birinci sene 134 ecnebi mn
eaese iştirak etmiştir. 1931 de 
S81 ve 1932 ele ba miktar 710 a 
çıkımpır. 

Bari ~ mesahal sathi
yesi 182,000 yarda murabbadır. 
Nefis pavyonlar ve glUe) aokak
lar 9Crgİnin rağbetini çok artbr
mıştır. Bari'ye gelen ziyaretçiler, 
tehir civannda çok enteresan 
tarihi ,eyler göreceklerdir. 

Bari .ergisi eylülün 6 11nda 
açılır 21 inde kapanır. 

SON POSTA 
lıtaobul 

BORSASI 
31-8-1935 

Paral ... ( Batıı) 

i:uruı tara 
rı.tertt. , .. , .. 178.00 10 kuro. 122,-

147,00 1 tllhİ A•u& 25,-
• 1r. Pr••• ....... 188,!M> 1 pn.t• 17,50 

223,- 1 Mark 80,03 
117,00 J slotl IC,00 • "· n.ltllıııl 

.. "91aal .......... ...... 25,- • ,.... ··-
122,- • ley ~ ..... J6,oG • ..... ~-
~ ıç. ..... -,-
Çekler 

LH.. 178,00 Pr•• 1~15 
...., - ,_. C,51125 "'7-aa '14f 
,..... 12,CD lladri• a,eım 
.... ~ &rll:I 1,8(1)7 
aritbea l,38ll V•ıu• C,2211 
Mla• 82,HI P.,t• l\70 c..... 2,4432 ...... 7't5e75 
hfı• 18,835 hlırat 3'8ltl5 
....._ .. m ı,122 Moek.Y~ ı-.. · " ............ ... 

Um Lira 
rlaalL(N•••) i,."IO Aıtadolu" IOI~. ~ 

• (HbalM) 8,.1\0 ferls D. Y. •4e,U 
• ..... la) 1 te;- l.t. TraıaY9' 48,50 

O.•.... B..a. 31,- "~•_...ı_ .. 
U9SQ...s M 11,0I 

h!lalk " 1,15 Terk•• rr.. f50 ....... ...,,.,. m,oo 
Neu. O,M ile••••" 87.-
A•a.i• .. eov. z.ıo 1 •l•foıa • 13,0ıt 

• ~ P. • ~ Be .. Dll • 2f"2s 
~ebem • w• TahYlllt 

Lira 
~ 

1•3 lkrımt1•U 8!\ ,00 
letlkıua 

~ l).blll 97,00 
Dtl,11,.11 Mu. M,2S 
••t4•• terdpl 9,25 

• • D 11.7~ 

BORSA 

lt•ft 
Tr•laY•J 
lbht&ro 
Outtd•1 111 

Ted"' 
Elektrllc 

HARİCi 

Ura -~ 
·~1 

18,00 
JJ0,-
4&.50 . --.-

Tahvllat - MeakOklt 
J.1ra J.tra 

fit... UY t'l2,C0 
... • lo,M 
... • 8,.1\3 
au • Jtl,85 
11Mldt1• :;!PJ 
1 .. 110•' ,o .. e.> ~ 
Kalıa IMflb&r!lk ılt~n 

• \ Ga.b..riJ .. J 40~ 
l~•) , 441,2~ 

'"...... ~ 

-ıRetall O,,IJ 
tVa.ıltı ~ 

Jae. betlb•rH41 al a 

\Cllı;ıh.r7;~~a-
ıH•"' I J •• ı.uıl °""ı'' 
IR•t•tı • 40 ~ 
\ V anlıJ • •1-" 

k&aea .. lu.P ~ 1181 G..~4 
" • • IVllJ 8•,\19 
• " • l•U "' 't __ ...._.,,..---,---

bu sQ 11 •ıuıı••'• 



GÜL HANIM 
Haçlılar, Milcahltler, Fedailer Arasında 

'9 45 Ya:zaa: Ômer Rıza 

Bütün Ümidim Bu Yoldadır Doğan 
Bey Konuşmıya Vaktim Yok 

Sinan cevap verdi~ 
- Zaloğlunun başını yana 

deği , öbür gün akşam size tes· 
lim edebilirim Fak at Gru Hanım 
burada kalacak.. 

Elçi cevap verdh 
- O halde, Sultan Salihad

diD namına size karşa harp ilin 
ediyoruz. Bütün bu yurdunuzda 
taş üstünde taş kalmayıncıya ka
dar sizinle döğüşeceğiz. Sizi top· 
tan mahvedeceğiz. 

Sinan hiddetle ayağa kalktı, 
sakalım sıvazladı, sonra bağırdı: 

- Buradan hemen defolun. 
Efendiniz olan köpeğe deyin ki 
ona pek · büyük bir ıeref bahfe
diyorum. Çünkü matem biter bit· 
mez onun bemfirezadeai ile evle
neceğim. Yanımda oturan Ba'lebek 
emiresi, melikem olacald 

Gül Hamm, bir yılan 11waıış 
gibi, yerinden f.arlayarak kalkb. 
İki elile ytlzünii kapadı ve lu~ 
kırdı : 

·, Elçi ona bakarak: 
- Ba'Jebek emireaif Dedi,•~ 

bu haydutlar eleb8f181 ile evlen· 
miye rıwmwmz? 

Gül bağırdı: 
- Hayır, bayır! Katiyen razı 

değilim. Ben onun elinde bir esi
rim. Dayım, ne yapabilirse yapsın 
beni buradan kurtarsın. Benimle 
beraber, kardeşlerim Doğanla 
Kurt ta esirdirler. 

Sinan Güle döodO ve 
- Susl dedi. Soma elçilere 

bakb ve: 
- Selahaddinin elçileri! Dedi. 

buradan heme -ı defolunuı! Yoksa 
sizi, sonsuz bir sefere çıkanrım. 
Efendinize deyinizki benimle har
be cür'et edecek olorsa, benim de 
fed:ü!erim ona cevap verirler. Ona 
zehir sunarlar ve kalbine bir 
hançer saplarlar. f edailerimden 
yüzü ele geçerek öldürülürse 
yeniden yüzü meydana çıkar. 
Salabaddinin haremindeki kadın
lar onu "Zehirliyeceklerf Ölüm, 
sultanın koklachğt havaya karışa
cak, onu her yer:deıı saracak! 
Sultan bütün bu öliimlerden 
kurtulmak istiyorsa Şam şehrinin 
ıçıne kapanarak •e haçlılarla 
dövüşerek eğleuaia. Beni burada 
seçtiğim kadınla rahat bıraksın! 

8q elçi: 
- Bu sözler, tam haydutlar 

reisine yakı~an ıözlerdirl dedi. 
Sinan devam etti: 
- Fakat biz 'yalnız s6z say-

Jemiye kanmayız İstersen g6rl 
VeHI, Hasan! Efendinize ne kadar 
muti okfuğunuzu bu adamlara 
pıteriniz. ikiniz de ihtiyarsmızf 
Haydi gidin ve beni cennette 
beldeyinl 

iki ihtiyar hemen kalktılar. Ve 
bir aöz söylemeden yanyana yii
rüdüler. Kendilerini uçurumdan 
qağıya bıraktılar. 

Sinan Elçilere bakb: 
- Efendileri dend~ Salahad

dinin böyle bendeleri var mı? 
Bir kimse cevap vermedi. 

Sinan bir lahza sonra devam etü: 
- Bütün adamlanm .böyledir. 

Hepsi de benim yolumda kendile
rini öldürmiye hazırdırlar. Gidin
de gördüklerinizi efendinize aaıa.. 
tm. &.t.neaiz bu iki uılzadeyi de 
beraber ıatilriha de pbit biti-

Doğan bemm GeT&p ftrdk 
- Bizim burada llıalledilecek bh

davamız. yapıl ... bir mubaw 
miz Yar. &. ,.pmadaa -
meyiz. 

Sinan: 
-Pek Alil ..... 
Sonra ad•" L ıww baka"*ı 
- Elçilere ;ts••k ~ "9-

rin. Sonra onlan 9r1&ym. 
Fakat hat timi acı acı _.P 

verdi: 
Biz ka . ekmeğini .. 

:ıuna yemeyiz. C-. için lwiaı 
gideceğiz. Fakat 1llr hafta ıec
meden on bin 1 1 s hitle d&ıaDI • 
ğiz. Ba 'lebek 1 3 ., şayet ı. 

adam size taama edecek oılıana 
namusunuzu k..-..ak için lıııs

ıeyi yapın 1 
Baş elçi da..- çıktı. Aı4a-

daflan da onu ....., ettiler. 
Onlar gittiktlD 90IU"8 ~: 

- Madia t- dedi. 
Gül Hanım ..... ve Me .. e 

ile birlikte ıitü. 
Diğerleri de~· 

- ıs -
Kurt ile Do .. Şeyhllk .... n 

yanından çıkhkllıt zaman ._.. 
ouna.Ju. Kurt k•detine d&le
rek: 

- SaJahadda dedi, yard9ııı· 
mıza gelecekf 

Sonra ovaya tt-et etti. 
Sultanın elçileri gidiyorlardt 

Doğan: 
- Evet, d... Suttan bize 

yardım için koşacll. Fakat ~· 
cikmesinden korillltorum: 

- Gecikmek m demeki biı de 
onu karşılamıya •cağız. 

Doğan Diitfllllftk: 
- Ortada bl7' Mesrure YM', 1ı ve biz bu ka sadakallnıe 

bağhyu. Bütün m*adderabmum 1 
bir tek kamna. w bir tek kadt- - ,I 

nın sadakatine blıilJ olmasa QOk 
a~l ı 

Kurt itiraz etli: 
- Hayır, 11111kadderabmn 

onun sadakatine ~lı değil! BI· 
:ıim mukadderatmuı onun pıar

maldan yazıyor. Bunlan bnek 
ta çıkahm, atlanDNa bineJid 

iki kardeş çıldsr. Muhahdar 
kendilerini takip ediyorlardı. Al
larıoa binerek b.ı-ede ~ 
ken UZWlt dik kayayı gö.ı.d. 
kaçumadılar. Oba her tarait• 
nasıl •an&.ca;ım. karanlıkta W. 
nan& tataraııyac hesap eıt· 

tiler. Ba itleri Nltadikten tcD'B 

tekrar içeriye ılıwek Gül Ha· 
nımdan bir ~ bekled-... 
Fakat bütün int~rı boşa gitti. 

O akşam, Cel.lde ziyafet 
ver:lmedi. İki '-det ,yemek· 
lerini misafiri J k yedilıer 
Bir aralık Mesrllftl onlara g6rl\· 
nerek dar köprilf9 gideceklerini 
söyledi. 

iki karde,, ~ Hanımı bek· 
lediklerini, onunla birlikte yemek 
yemek istedikieriai söylediler. 
Fakat Mesrure: 

- Hayırl d.L Cebelin Me-
likesi hiçbir ~ ile, kardet
lerile bile ye_. ~· Mı.. 
re tam dlfan ,• ken, .... 
bir ..,. i.. ., tfhi ~ 

üzerine doğru döştü ve yavqçr 
cık fısıldadı: 

- Bu akşamı unutmaylDlZ 1 
Sonra kalkıp ıitti1 
Ay doğduktan sonra ,eyhin 

zabitlerinden biri pribıdtl Ye iki 
kardeşi alarak dqan çıkardı. 
Onlar da atlarma bhaerek hare
ket ettiler. Hedefleri iç tehri cht 
tehir ile bağlıyan mahut klprG 
idi. Oraya yaklqtıklan. DIPU 

Zaloğlunun da siyah ab ile kap
riiyil geçtiğini gördnler. Birçok 
insanlann toplanıp onu 1eyret
melerindeo keı disinin bu kapril
den birkaç defa geçtiği anlatı· 
hyordu. 

~an, " Duhao ., m üzerinde 
idi. Duban köprüye yaklaşınca 
homurdandı, fakat yine yiirüdO. 
Birkaç adını atbktan sonra 
seğirtm.iye başladı. Duban k6p
rfuıün ortasına vardıktan sonra 
Kurt bapdı ı 

- Durf 
Doğan hemen durdu. 

(Artı: ........ , 

İngiltere 
İrlanda 
Mücadelesi 

Irlcinoa pi9angosunun reklamı 
böyle gapılıyor 

lrlindanın senelik meşhur bir 
piyangosu vardır ki bütfin dOn· 
yada büyük rağbet görür. Bu 
sütunlarda birkaç defa bahaetmif 
olduğumuz bu piyaDgooun bilet-

. leri. husateo lngiJterede çok sa
tıhr f rlioda ile lngitterenin arası 
açıktır Birçok lngiliZlcr İrlanda)'1 
ıengin den bu piyango biletleri· 
a;n tngiltercde satılmasına ·mua· 
razd1rla.r Fakat bu biletler elden 
ele devredilir. Onun için satanı 
ve satılan biletleri ele ıeçir· 
mek mümldia olmaz. Fakat 
Londra polis müdüriyeti, büku· 
metin emrile bu bilet kaçakçılı
ğına karşı amansız bir cidal aç
mıştır Şüphe edilen her yerde 
taharriyat yupılmaktadır. Şimdiye 
kadar herhangi bır cürmümeşhut 
tesbit edilmemiş ise de biletlerin 
satış lan ıorlataıışbı'. Okadar ki, 
lngjliz poli.i, piyantoya dair ya
palan pıopaıraadaları. iliıılan da
hi topta...ktachr. 

Bu Cuma Nereye Gitleeelc.lniz? 

Modanın Eğlencesi Gibi 
Modası Da Meşhurdur 

Eğer Bir Sandal Tutup Sahilde Gezer. 
seniz Masrafsız Eğlenmit Olursunuz 

Moda şa/ıilhrinMıa iJcl ••-

Modanm iambıi .. Moda,. ko
yanlar, mutlaka cinci boca torun• 
larmdan birkaçıdır.. Ben böyle 
zannediyorum .. gaibi, istikbali iMi 
kadar mnaffakıyetli bir aeçit 
olabilir mi/. 

Ep bu cuma, Moda gazino
lanndan birine, yahut Moda' da 
bir aandaJ gezintisine gidecek 
olursam:ı, Moda'mn her iki ismi 
ve manuile sizi nasıl sardığını 
nasıl ipek ve ten renkleri, içinde 
denizin serinliğile hayran kaldi· 
ğınızı anlarsınız!.. Akşam altıdan 
sonra, Moda ııazinolan ve Moda 
önleri kalabalıktan geçilmiyorl •. 
Hele gazinolar!... Hele hasna. 
ram, müstesna Hanımefendilerle 
gelen erkekler, hele yüzlerinde 
makyajın çok iyi oyun oyanadı· 
ğı kadınlar, kalabalık, içki, ho
vardalık ve masraf, pek hoşu· 
nuza gidecektir!. 

Buraya gelen kadınlar iki 
çeşittir. Biri bu yerlere alı.şık. 
fazla serbest, fazla boyalı, fazla 
hoppa kadınlar ki, mütemadiyen 
kıvranırlar, sandalyada bir türlü 
rahat oturamazlar, sağa bakarlar, 
sola bakarlar, gülerler, ikide bir
de .. Amaaanl" diye nazlamrlar. 

Ekserisinin gözleri limon su
yile parıl paril parlablmıf, yüz
leri, bir noel pastası gibi süs
lenmiştir. Kirpiklerinin her teli 
birer ok gibi fırlak, dudakları 
taze ve kıpkırmwdır. Ekseriya 
bol bol bira içerler, içlerin
den bazılan sarhot olmıya bayılır, 
ikide birde ince bluzlanm par· 
mak uçlarile çimdikliyerek, kal
dınrlar ve içlerini havalandınrlar. 

İkinci kısım kadınlar, durgun 

birer c.,llu bemedlr. F.B.rial 
yuvarlak ft ~- paılıriDe 
koyduldan ... mtlerce o nd
yette, Mç Jap.rdamadu bbr 'fe 

aanki dlnlemrler-
Eier cama pi, Moda pd

nolanntlan birine plecek olma= 
Dl%, bir bOa Jm.dWe ..... 
aaat 80lll'a, cahs bir mahllk lıa-

linde lıhlp bep.Wlt• a&•• 
DÜ%.. N..a iDi cB,ec.ı.+mr?. 
Şiyle: 

Y edl alalü kadmla ıelea 1m 
saçlı bir zat, rakılar, praplu, 
biralar içiWikt• SGlll'a, elini 
cebine atar, c:lsda•11 Çlbm. 

- Bir. iki, tıç, yedi sem. 
OD İki, OD yedi, tam yirmi -
lirayı ganonm çatlak avaçlan 
içine diker. 

O, bir iki saat enel. yedi 
dilber kadınla, kOllalduma ka
barta kabarta giren adam. ç:dr.ar
ken sönük, mahzmı ve bitkin bir 
hale gelmiştir! 

Bu cuma gideceğiniz yer, a,le 
bir yerdir ki, mutbka pnonlarm 
manevralarmdan aakmmaaız llzım 
Çünkü içtiğiniz bira, bopmuda 
kalır, hele biru sarhot ol• da, 
hesabı ~ yudıpm 
gündür!.. Muraf p•Ph• göd
nüze uzablmca p9kma daaenina. 
O zaman cumaan.. moclamz, p 
nünüz, ha7atma: zehir olar plert. 

Moda guinolanma caiarm-
dan en çek kim istifade eder 
bilir mieiuiz ?. Sandalla Moda ISD
lerine geıintiye gelealerl. l.ter
seni:ı siz de bir tapdal tutap, Ud 
saatçık f6yle Moda İ8bleei 60-
lerinde pziainiz.. hem bitim kala 
balıiı iaediilaiz sl>I .,.-... 
hem • muraftaa brtuhu.-1 

1 lstanbul Belediyesi 1 
iıkmektepler için yaptınlacak 600 adet t.W. m- bpM 

zarfla münakasaya konulmuştur. Talip oı.m. ... inme hk ize. 
re hergün l.eYUUD MüdürlüğüM. mllracaat etmeli, mDnak"ı,. 
girmek için de 29'2,5 Hrahk teminat makbuz ftJ& banka melcb t• 
ile teklif mektuplannı 4191933 pazarteai pi aut cm bete bW 
Daimi Encümene vermelidirler. 11 4054., 

· Haydarpaşa Emrazı lstiliiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

Hastanemiz binuımn çatısının tamiri 23 E,tw 93' taıiWMı 
müaadif cumartesi günii saat 14 te Galatada Kara ........ 12111 
90Jmğında lstanbul limam aabil .hbiye merkednde açık mlnMı r 
auretile yapdacağmdan taliplerin prtnamelerW slrmek isen....,. 
k6r merkez leTuım ............. ..,. ...... ... ..... 
mlracutt.n. "4527 .. 



i'l'llBAT ve t'BB&B.lll 
- Her Aalkı malı/uzdur. - Na•ıl llold• 1-

••• •• 1 ... -· - ll••l 1' ..... P-
N_, lJlt14'1 •• Üçüncü Kısım No. 6 

~===========>z.,a~<===============================================~ 

Türkler Yakında Kuvvetlenecek, Bızim 
Emellerimiz De Suya Düşec 

l'erjaılsı JlkwJmiye baıWı· J 
Bu bat wıe hek•z fcqııafl

,t W..ıen ....ı, .. ar 111JFB= 
.kim ..,. • ...-_ • Bv'sn 
çetesi, ·~ Çal 

1 

,, ---

' r ı ...... ,....,.,. •At ftza-
ama mmmr tups:a cft#B! tdsa
~ .,.,. ..... ş.J1:-. bqwa
..... lel~ eldik dtP ,....,. -.... aa ve'wMı> aittier. 
ı deı• .._ • as r r dc:•ul1ı 
ae bir pki tat' ı ••• m ..... n... ...... '# Çeltan-
~ ~etine --611 ,alın 
Wr ~ elzn 'ıa nı+ıL+w.,.._ 

apurcu uli inLisarı 
Bugün işe Başladı 

' 
t Battanfı 1 '-1 aıfMla t 1 mtid&rlüğü ihtiyacı kartd 

Yai 8eferler .. v'ri'ch te.- içia h..- npur lmımpanalmrllll 
bit ecliJmiflir": dan şu vapurlan kiral ... br: 

Tıabzm hatta - Pe11emhe Sakarya, S.. •, 
gtlnleıi 91r'at, pnar ve sah Kirlangıç, Gene, Adnan, A.y 
gilnleri poste sefealeri w aynca Nilifer, Dumlupnar vapurlan. 
..... ı'M se ••wfesf ahi Diierikl vapw:• ııc·inll-Mllıl 
de bir aefer flf PM:el+r. liaeaedir. 

Bartın hatb - Her hafta pa
zarteai Ye pcqembe ,llnleri ol
mak izse. iki ...,., itleye
c*tir. 

iz.it lmtb - Cmna, pazar ve 
.......... elmak ~ iç tefer 
181' .. ala. 

.....,.. hattı - Cama, pa
... pwwwlı ·~ .... prfamha Ye 

peıfUJllie ..-mm olniak &zere 
haftada altt gi\n Mudanyaya va
Pl6 ~. 

Banamnu hatb - c rtes1. 
- perf«flbbe olmak lwe t..pit 
eAolf&. 1-. ı.tti cama ..... 
A}fthts Maı JmlEI' w ...., .. 1-ıe 
aWeıi, . 1-ir laatt ......... Gmek '- 1al&e w pnk 

•·· • ... ıfUF - .... ılı 
! ....... ._ ... 

..-. wiı'alar &llletiswrcl• ili 
lıleputiyetin bidayetinde tıilllala
nm te6n etJen 'ft ~ 
~ea 1Wpr komitedleri, 

.. ,,,,. .............. . 
• Yak cuma "1-ilnleri Japalacak, iz. 

mir • ~ hatb pazrr .werı 
" !&zum 1ıud oluna aynca cu
ma ,Weıt 'de bir itletil .. 
celtb-. t.m. • Pire ~ena&teıire 

1 attı erldait ltibi Ah ,enleri 111-
,... - .aie'k1aİlae riica edi
J ..... Çe-H\ "llirlrlerJa -
•' ki114: ... mm,- lna ••lllıd _. 
- her feJ.. - .... ..... 
cloathıktan dal. e..a, .... .. 
791eftni ..... ..,.. ... &. 

Metrutiletin llmndaa laud 
elaiamfeıte ............. 
... O,,..,..+ ...,.. ı.a.tlrrllll 
gllpembe g&ilyorlar • ı. rr 
t.a,le b1"C'ljmı wmedijmfardı. 
v.'-'-- ı.: .. a.:.. _a;ı • ~ -, ~ - r. .,.ea _. 
ı ıı •ı ••w .... ·O ı • _.,, bl* cilaam 1-yzet!er 
ip.Mle ............. 1e11derdmbeıi 
Atı...-1= Mkareila- ,...,_ 
...., .... o it 1 • &etle 
•Ur.ta...,. fa :' l & Decld 
llr, P ıliıW -lt'r ellrin
._ vase: ·11er, ..... ...._. 
•etime ........ at.. eıa 1niliyd 
pener Jr.omitecler ~ mlcadeJe 

litlh1anıh ter~::f erdi· Aftl1PI 
muvueaelini aza etmek ~n 

Şarkta ...... ·-- ..... 
- iatiyen denetler iciD bu 
..a,.t. taW&ıl.W pil wıöi 

·~ memır_,__ 

Fabt. 1- in\.T'•ptan _.. 

•. ,.hı.,. --- t.aWd 

edecejini, ordz - -
1 = 

da laiııwt we aatwıt llıetıl>eylye-
cejini •uı le• •ıillwtj1el'ell 
k.,.... .Wetlerd8 ... Wlt .,., 
............ Wailbı dte·Jrip. 
ilk ı..yn1 ah1u.i 9sstiJrtca ....
ra; BaJpristanda, y. '. 3 •• 

.. ••ıw • MınıW' + •= a;u ·--,-
• htilduaeti aleyhine bir cıa~ 
............. Ça.kl .. 9c w.ü
nrm, lair ~ , ••• haf 
• ı t W t i r Mı ia ul 'ı lar 
olmak ibtimd ~ 1Wamfaa, 
~ 'Biııla.._n.ün) meliDi ta
laaklm'k ettirmek.. Avuatury'- -
M.,....,_e, B•- · ffemzk •e-
1elelliıd k6'ılı._ ......._ Yu
_,..., 1la Girici ilhalr ~ek 
lrtiJ'Ol'Jarda. F abt. Ariniv al
tındaki bakW... ., .. ........ 
nndan Çlbrzsq-,~ .. nç 
memlekette dnflin1lea baıfıca 
meaele, 111ndaıa iban4ti: 

- Ttırkler, yakın ,.mwla 
lm-.etıl:aı••ir. Ve O-.. lmv
,... ·nce 6izim eadlıerimiz de 
.W.,C. 11.....te 81'1 A)K~. Btt
- Wneen, TDrklu keadileriai 
~-- ev.el, pyeJeftmi& 
tatMr~r. 

....... -peli: 'tb4p- *' ' , .. 

W ke'mry-. Miıılik • ., :Jırin atlea •yam .. ft geceyi sindlze 
husullne .... aç..Jr icia iptidai btaıak talimler, nUmevralar ,.,.. 
teklifler de -.. W.,aıdL Nete- tnmak, n~lan ikmal ederek 
ldm .,...... me ... - ... 1liç olmnsa bir ildklafaa kuvveti 
,...m. O)'lml ayn--.k ~ u.ma- t.ndamak irJ1p tdyordo... Bu 
.ı r!9Hdl.,..ee ilri ,..._ .... 'hususta vakit kazanmak için va
~ .. ~--~. l"pri z.iyet te fA)k mhtitti Rwlar, 
ile '5· , r t).. Villase"11s" &Jaı.vlarla - tldl gqaemi,,,.- r 

.... • .,.. w b.Jdlprl lar; hiçbir • 1111• etnılıwla iliMI 
Bulaariatana ilhakına taraftardı. edemiyorlardı. .K&ylerde kiliae 
Santralistler .ise 'Mabılcmya me- •D••• 'an fiddede •vw ecli· 
aelelaiae B.Iprilitan• ........ yordu. Rum ve Bulırarlarla melllia 
... , • ...,.. .. ·,. _.. .. , .... -· • sa1a1ı1e111a nen-
.... ıı,.t. da. Bs 1 'r,, ıe,eıll den Mpttar Jdliayi ifp1 ediyor-
kll edecek Mr bmite wm- 1ar. i'.adettstil Jdliae nlmana top- , 
halile ıaWıat ,.,.._ l'lık· lanaia Jtumlan. mat' ip. •atlerce 
lede iti1lf makedmı ı.kip .abet ~ 8r satı 
..,_.._ Bn,tik •ye elıafm. albac1a AllDa w Mnihe Mwlet 
ti.iri ~ t.. ...... ~.. edebibaek isiD -.... kille -........... ..--- ... .-.. ,. -. 

M4*uti1et ilta edilip te Mır aopır. \,ıpk. llDıelw:r ebik Gl-
tarafta hlıriyd - --- ..... .., .... berp bir kitedea. bM 
ı..n ... _ye .....-1ı ,...,"" tnr hlme ~ Şc•·r&ıcde 
C,!_..__ı:_., ~~;- rii =- ce- de ayni hal htıldhn driiyordu, 
..._.._ .... _, - Bir D..ı- ~ ._,..ı,_ _ _ı_D 
..,• elia itıill .... tlahl ... ~-~ •!"' ... AllllllDllUm 

' bir La. ~ ; ........ .. 
.e .tık 1ııWr:it1m1p me• · · • ArkMa .,., ) -•aab• olmayrs;ını 4eir I============= 
..... - itillf ........ 
...... Clı.Ja, Virlwmsder 6'e 
bma tema_,m gWıadiler. Ve 
..... da. --- ..... Maki
....,. m-lı •r m .. a\ele,. 
~ .e imk• 'ridradı:i&lli ..,_ 
tedler. A11cak, cemi7et"e im "9-
yanaame Yercll•··· Da t.e,waa
ae. İd bıaMlı. B"ırhaci 1moada, 
D9S tam& wUJat •DIMme-

--~ n. - .-. .... --- •ıllJdM• lıir ... .... 
ıra. llıiacl • • ........ 18 . 

,. ile Edime tllyetistin .. ..... 
~ve .. Wrtili•Da 
idare olunmuı teklif edi'lmilti 
~ n41ıih't·e Webita --n

dan ıelecek .,.._. w ı ti• 
rpa1demtl ol• latdUıe1eri lmlfet· 
mek te l>IJiik Mr lteluuaete muta
taç değildi. 
........ Wr t.-aftan 

l lrra la-. .... .,.._,.cı 

eeırapl• wwwa.elde la ... er9i
taraftu G. aı •il)ii derW ..,._ 

Beyc!lluda IW.:i61ma ...... ğmda 
171 NG. ............ , ... ...... 

ilr.ea ~ ~ .-eçW -
Laka - o••4a Bll'illtıal k-1beli .a.,;. 
tın.da komia,1bACU P11iP4Wi dımclilera. , 

W 1 '1 ...... •Ml•Miltd••z 
H.i11etlen buJwncJupnuz ~ TGp-
çularda Bayı:ampaoa cadtiisbde ı Mo.. 
lu bağ mahalliDm .Fatma Sabriye ha. 
DlllWl Fatma hanıma oluı banmn+n 
tlo1ayt -- tlnıDıa tayini cılıetiue ~ 
gWileoeğindeo ~ mu..U .arak 
taJin ö1finaD 19-9-993 tarilaine m~ 
elif N1ı ....... 14 Ce hazır buı.ua! 
mmm llznD geleceği ve aksi tü~ 
8aemi JuızGrUDuzYa ımirafu iera ve 
....... Wunara\- l!lltıf tanını .. 
kılınaceiı Rhliğ .makaıdma kaim o).• 
mak tızere iliııea te\l i olu.ııw. (6674) 

Sıhhi Müesseseler r.tUbayaat 
Kollllsyonu Riyasetinden: 

Heybeliada • r 'w;c •ı r< ' calr • uia l*•is •• lti
rina ıa.m •• kapela ...ea u« ı' _,. kw ' aaftW'. IWe • 
121911!3! alı _... a.t 14 t'e Cai•llıiua Mlıl a&ı•e.._ 9 

•üblii, 1mmitrbaılıacıa"J'IP4acAtır.~ ~ .. tafi1llt 
.. lliPeli ~Wııli .. ~ ...... ........ ....... 

plaeaktır. 

~"deniz yollan ifletme lait•ftir. 
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1 Eylet Cima 1 2 Erlal C111artest 

l.tantnıı - 1!.80 Gmıdüı ııeıri· Moaowa - 7.16 SUab bnıllfi '* Tim)e Gnaofoll pli\ları: Pllk 10.20 öğleyin konseri, lLll ıs il: 
s ı .,.., 18 pa_,,_· Ftik ...,_.., konaen. 
1J .ıiQQ aas ~ 20 Or ., PeA- Varto"• - 21 T5rk mnüiei, a.a 
ha, tOJcf" -.mw li8yed, n.IO a.ıpeoia eeedeıh:ıim ,....., -..: 
gramofon: l1lll aeıriyab, !2 Anadolu hafif akşam m111İkiaİ; IUO ea. 

ajm11
, bora habe~-~ ayan, • isim~iyuaab' -d~~6.~ ee7&•Ü., 

V....- - 'l,!O ~ bmen, ır per ınaa -....., 22.uu .... 

Q,16 ~ ~- lUD öôe D- musikisi. 
wi. 11 hdeds. güadis bmm. Miline - TorlM • "-ama 
~ il Seehlik k--. il 45 Kant-k ae;ıdp& 

2105 habeıler ft bnit1c .npiyat, Pras - 20,16 ... .. .-
23.45 a.n. ımısi1risi. im, 21 bntalr Jltlfli;8' ...... ... 

Peıte - to 35 .Muhtelif tarkılar, Rw - IJ.19 PiMier. il.,$ 
22 plak ile rlvü, 21.1 O. tiyatro 

VJpaa - 21..25 "LeyWdana aç- 8a1uet - 20..ll Malıtelif ..._ 
tığıod41.. iınni verilee senfonik komer, ile parçalar, 21 .löliıııt mmikili, il •-

• IUO p1ik Jıonaeri, f&lll musiki& 
'Ml1lao - Torino - floranu Brealau - 21 Tı.rua amr'iei. 

; Orkeetıt.,k'JDHft, !1.15 ıadyo or- IS.35 dam muiDD w ı.tif 'ft -.......-.-.,-

k...ı-, 21.16 ~ muaiki. 
Praı - 21 Kanş k odrıHba kon· =============Pli 

HtJ 2.1.20 ~'l>erJer. 
Roma .!.. 21. lö Orkestra. 2! 20 

tiyatro, !3 ~ete. 
Blbef.U 13 Kouer -ı>tAk ile,, 

14 o. kt>&tra, 18 keza, 19.20 hafif .mu 
siki, 20,45 Verdi'.oin • Aicla,, operua. 

Brealau - n wıgner'in "Biem, 
isimh openun, !f .f5 dam 1llU8İlr:İllİ. 

Yüksek Orman Mektebi 
·Rektörlüğünden: 

13 E~ 1933 prpmba ,oan ..at 14 , ıs te ••leleri lılft 
Uıamak JRre C>rma. Aıne&pt meldebinia 1,5 a,wr~ M,wı 
aleni m~ya ll•wwdnuıftur. l.teldileria u11 E .. l &J• llflirllk iclnl 

·meı.ktr iariltte Yllmk lılektepler Ahm S..- Kı lıraa .... 
··F~,. .-Uımlileri okc rk iciıi ele •ktelle ~ 
lhıli\l'f w miılaw::ı Uau. ....W., 

Cialtitl~ Killİlnt . Cinııni IQloıtla CİEllİ 
Daef{ ·"" • 6080 Siph n el wık .-0 Sovaa, .W., ...... 
K.,m ıefl ı.> ş.l.ıife 50 Portaımı, ahı•, -
"- ·:'\' - lC. ....,. 40 Faul,e, ..... Jel .... 

.. s.1e y.ğı. 700 Kıs peıaıir S0 --. llf••ık. b=ı 
Ze,tiıayllil S30 Tez ıso bahar, 111--a ,.,.. 
f1ri1Eç 750 Ywwwmta adet 8500 rait. tw J&ınk. _.. 

ıeoo ı jwop •• 2000 Jata. Tae Mkla. .. 
~..ı,. 408 K---. 30 par.-.......,. 
.. ,_ peJı·· 321 Kara kayı11 SO duo&, kaMk, ....... 
7.eytia 2GG Pirinçuna 70 domal-. patiKa. ili.· 
Ua Jb. 450 Saban 170 ber, zerdall.he'hkja, 
.P•l•IN n. 550 Soda 80 taae lzllm. a.... k.-

.. JSG Kure ~e 40 pm., *'"' llı'.,..Wr 
J8 Slıt 1-t«IQ ........... JE~ 
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Kar_a Ceb_ennem 
Her Hakkı Mabluzdur. 

• .. _ _. z. Ş. Tefrika No. 9 •--' 

Genç Adam Kimdi? 
kudretinin insan cür'etinin en yüksek 

nümuneslnl gösteriyordu 

Bir aralık durdu. Bu sesleri 
dinledi. Kalbini uzlatan bir kor
ku ve merak ile bir daha bak
maya ~ar verdi. Tekrar pence
reye gitti. Enell. hiçbir şey p
remıdi. Ştipbeaiz ikisi de, kay· 
bolup gitmiflerdi. Kalbi, daha 
fazla yanmıya ve acımaya bq
ladı. Fakat tam o ıırada, yahclaa 
eUi kulaç kadar metafede, blylk 
bir dalgama 6attinde ı&ztlne bir 
adam çarpb... Şimdi, mellmhk 
habçesinin nbtımında topla· 
aaalar da: 

- Ha, gayret.. Ha, ,t1ayret ... 
- Yap, be Doğan ..• 
Diye haykmyorlardı. 

F otini, oka dar sevindi ki: Az 
kalım, o da bağıracak.. Doğan 
elenilen bu koca cilretkin, o u 
alkıthyacakb. Gene demir par
maklıkları tuttu. Ve arbk, g6z· 
lerini kırpmadan o Doğan denilen 
adama bakıyordu. • 

Dalgalann, bazan bir beyaz 
dantel gibi yllkselen köpük ve 
Hrpintileri, Doğan 'ın yüzünü g61-
termiyordu. Likin o, sanki bu 
hain denizi tedip etmek iatiyor
•Uf gibi muntazam fasılalarla 
kollarını geriyor; azgın dalgalan 
tokatlıya tokatlıya yalıya doğni 
ilerliyor; beline aarılmıı bir ada· 
mı ıiirtikliyordu. 

Fotini'nin biraz evvelki korku 
w beyecam, timdi hayret ve 
takdire mlinkalip olmuttu. G6z· 
lerini kırpmadan bakıyor.. Ve, 
her kulaç darbesinde yalıya bi· 
raz daha yaklaşan Doğanın çeh
resini, artık ıeçebilmiye bqhyor· 
clu. .. Doğanın ıslak ve san saçları 
alnına yapışmış; altın bir miğfer 
sibi parlıyor.. Vncudüne sımsıkı 
yapışan ıslak iÖmleği, kahn ve 
adaleli pazularile, genif göğsiinil 

tamamen gösteriyordu. 

Selamlık nhtımındakiler, mü
temadiyen baykınyorlardı: 

- Ha, gayret Doğan •.• 
Doğan, batım iki tarafa silki

pr; ağzına toplanan sulan pla
ldiriiyor, şen bir Hile cevap 
J.a'İyordu: 

- Benim gayretim yerinde 
amma .... Bu meret kendini kaptı 
alıverdi. . 

S. e1nacla ena çarpan biiyilk 
\ir clalp, Doğannı lelİDİ kesti. 
&duaclaia yer, bembeyaz kapik 
kelİlcli... Fakat k6pülder dataJir 
uilhUt Fotininiıı rizthıe feci 
ltir manz.ua çarpb. Şimdi DoiuJa 
• kurt•rmıya başladığı adam anı
anclA; feci bir mllcadete bqlamiftl. 
Onlara bu IOll çarpan clalia o 
kadar kuvvetli idi ki, Doğanla 
kazazedeyi biribirinden ayırmıfh. 
Kazazede adam, bayabndan ümi
tlini keser kesmez, can korkusile 
Do .. amn bacaklarına ıanlmıfb. 

hareket Doğanı da yilzmekten 
menediyor.. anaforun en şiddetli 
bir yerinde, ikiside bahp çıkıyor
lardı. Bu sahne pek korkunçtu. 
Artık şüphesizki, ikisi de alüme 
mahkümdu. F o tini kendini zapte
clemedi. Demir parmaklan Jma .. 
cak gibi oldu. 

- Allalum sen onlara acı ••• 
Diye bir çığlık salv erdi. 

Bu çığhk, çalgın dalgalar tıze
rinden 1e(lerek, J>otana kadar 
abetmit6. Dopn. biiytlk bir ha· 
yat ve memat mlcadeleai pçir
mekle beraber, bu çıjhjı İfİttİ. 
Duclaklanacla acı bir tebeullm 
belirdi: 

- D~mek ki, IJana acıyaa 
ela V&rllllf. 

Dedi... Yapmak ve yqatmak 
ihtiyacının verdiği 10B bir kuv
vetle ıilkindi. Artık mecalsiz 
kalan o adamın ellerinden kur
tularak evveli kendi serbestliğini 
temin etti ve sonra, sol elinin 
parmaklanm, onun elbisesine ge· 
çirdi... Doğan, şimdi bütün kud
retini sarf ediyor, yeniden yüzme
ye başlıyarak ağır ağır ilerliyor
du. Yahya yaklaşbğı zaman, 
biraz evvelki çığlığı hatırladı. 
Bllflm dimdik tutarak, pencere
lere baktı. Kendine acıyan o 
kadım, gözlerile aradı. 

F otini, gözlerini kırpmadan 
bakıyor ; Doğaiım en knçnk ha
reketini bile &"Özlerinden kaçırmı· 
yordu. Arbk onların yalıya yak
latbklanm ve llllm tehlikesinden 

uzaldqtıklarını görünce pek çok 
sevİnmİfti. YilzDnde geniı bir te
besslim, gözlerinde büyük bir 
sevinç parladı. Artık aahile ta· 
mamea yaldqan Doğana son ve 
takdirklr bir nazarla baktı. işte 
o zaman gözleri, Doğamn kısa 

ve keskin bakışile bir an karp
laşh. 

* Omuzuna, bir el dokundu : 
- Kızım.. Pencereyi kapa .•• 

RilzgAr dokunur, hasta olursun .• 
Malum ya, bu gece efendin ge
lecek .. Seni basta değil, neş'eli 
görmelidir. 

Dedi... F o tini, kendine geldi. 
Kim bilir ne zamandan beri bu 
pençerenin 6ntlnde böylece kal
dığına hayret ve taacciip etti. 
Hakikaten riizgir dokuDDi111; 
Yileadu kaıkıb keıilmitti. K&ç
lülde ıeri çeklldL.. Daima hizme
tine bakan Arap halayık, yemek .--.ti. 

Fakat o, 1emek yiyecek halde 
değildi. Kadım uvdıktaa sonra, 
boylu borac• yatağa uzandı. 
DOtllnmeye haflaclı. .. Daha hali, 
hayret ve heyecanı geçmelllifti. 
pzlerini yumuyor.. ve hiclıeyi 
yem bqtan hayalinde canlandırı· 
yordu. Hele bir 1abne vardı ki, 
onu bir tlrltl gözlerinin önlndea 
kaybetmek istemiyor .. yalının 6nü
ne pldilderi zaman, kazazede 
adamm bitap vücudunu siirik
leyen Doğanın, kudretli bazula
nnı, geniı omuzlarını, ve geoit 
omuzların üstünde albn bir miğ· 
fer Fbi parlayan ıslak saçla· 
rud; ve sonra . • ilahi bir 
nur sibi parlayan o bir anlık 
~n kudret ve haşmetini, 
blr daha görmek ihtiyacile ya• 
nıp kavruluyordu. 

t Arkam var) 
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Tren Yoldan 
Çıkınca: 

Yolca 
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Neden buradan 

lteawr - G&rmllyormaaunu 
)'Ol tamir ediliyor 1.. 

Terfi Eden Zabitler 
~~~~.--~~~-

Terfi Listesinin Mütebaki 
Kısımlarını Neşrediyoruı 

- - -------
Terfi listesinin son kısmını 

neşrediyoruz. 
Aakerı tallrlkalar .. • teri 

.... nldr: 
Mlr•layl•r: 
Rıza Kemah Bey. 
Kaymakamlı .. : 
Hamza Bitlis, Halit Edime 

Beyler. 
......... ııta: 
Muhiddin Elbiistan, O. F eni 

latanbul. Fuat Kayseri, Muhtar 
Samatya, A. Suat Sultan•hmet, 
Bahaettin Kırcali, Selvet Drama 
Beyler. 

Aallerl Mldmler: 
Şemaettin ıstanbul ikinci mm• 

fa, A. lhaan MeneıneR ikinci u• 
nıfa, V. SaWıaddin Kumkapı 
lçlhıcl sınıfa, Selik Avrethisar 

Girit, M. Emin erzincan, A. Ham· 
eli Gümllşane, C. Y qar FloriDe, 
Hasan fstanbıal, M. Alieddin 
Edirne, M. Ştlkrlı latanbul Beyler • 

Altıncı eınıta terfi eden mu .. 
mele memurla": 

Dunun Bayburt, O. Rıza 1.
tanbul, 1. Rept ıstanbul, A. Ha
di latanbul, Kemal lataiıhul, S. 
Sadettin latanbul, S. Sun Litan
bul, M. Emin Urfa, Abdullah 
Harput, BGrlıanettin latanbal, Sa
lih Ka111Dpqa Beyler. 

Denla Mndl: 8U,,.,.._ lkaıma
lııamlıtına terft etl•ler: 

( MEKTEP l'Ll!RI 

Kayıt Ve Kabul 
Ve ikmal 
imtihanları 

tlçilncl smda, M. lbralüm Buna 

) 
lçünc& llDlfa, İzzet SiYu llçln
cn sımfa, H. Nazif Kuımpqa 
dördlincll sınıfa, M· BiW Samsun 

L 
hıaan Eylp, Mutafa TralJzoa, 
Rıza Girit, Cevat Betikt8f, 

Semse~ Kuımpap, Mehmet 
Gireson, Latfi Kuımpap, Bi111 
Girit. Zibni Kasımpqa, L Hilmi 
Keamekaya Beyler. ............................... 
le yUzbatılarl: 

A. CemalKasımpqa, O.Nu
ri Kadıköy, Muzaffer Ka:kı,etme, 
Hüseyin Tophane, C. H iz. 
mir, Cemil Bağdat, Sait Kasım
pap, Rıfat Girit, Cevdet latan
bul, Hulki G&kıu, Huan Girit 
Beyler. 

Uselerde ve ortamekteplerde 
kayıt ve kabul muamelesi başla· 
mışbr. Bu mekteplere girmek 
istiyenler şimdiden müracaat 
ederek kayıtlanm yapbrmah, eski 
talebeler de tecdidi kayt mua
melelerini ihmal etmemeli dirler. 
Mektepler 11 eylülde açılmak
tadır. 

ikmal imtihanları yann başlı· 
yacak ve mektepler açdıncıya 
kadar devam edecektir. 

* N. H Hanım. Posta kutuıu 50 
Eaklşehir: 

Kardeşinizin ve sizin arzu
nuzu yerine getirmek isterdik. 
Fakat kardeşiniz ilkmektep me
zunudur. Gllzel San'atlar Aka
demisi resim şubesine girebilmek 
için asgari ortame1d:ebi bitirmek 
lizımdır. Mademki bu fevkalide 
istidadm s6nmemesini istiyorsa· 
nuz tlç ıene sabrediniz kardqi
niz ortamektebi bitinin ve aka· 
demiye gının. Teveccilhlinilze 
teşeklc:lir ederim. 

"" İmzasız mektup yazan kariimize: 
- Terzilik Mektebinin kayit ve 

kabul müddeti, bugünlerde bitmit 
olacaktır. Maamafib bir kere 
müracaat ediniz. Mektep nehari, 
meccani, muhtelit ve resmidir. 
Mektebe girebilmek için ilkmek
tep mezunu ve 17 y8flndan btı
ytlk olmamak llnmdır. Mektebin 
adreli fU,dur: Sultanahmet, dizcla
riye ... hallesi .. 

* Beyoğlıında Finızağada Şevket 
Beye: 

Orman Fen Memur mektebi 
Sanyerdedir. Buraya girmek için 
lise mezunu olmak lazımdır. Mek· 
tep leyli meccanidir. · Talipler 
fazla oluna mliıabaka imtiham 
açılır. 

* tlskiidarda Rana Hamma: 
Mektebinizi bırakmanızı tavu• 

ye etnieill. Hayata ablmak ve 
çalışmak mecburiyetinde olan bir 
kadın için en iyi meslek te mual· 
limliktir. Madamki bir ıeneniz 
kalllllfbr. Mektebi ltitiriniz. Bu 
programınızı o vakit de tatbik 
edeniniz. 

* İstanbul Sirkeci M. 
Beye: 

Abdiilkadir 

O mektebe müracaat ediniz 
ve şeraiti anlayınız. Resmi lise-
lerden birine müracaatla ıeraiti 
öğreniniz. 

MektapçJ 

dördtincl aınıfa, Şe.vki Manasbr 
dördllnctl smıf a, bmail Hakla T o
e_ane dördiincll sınıfa, Dilaver 
Edime beşinci 11D1fa Beylar. 

Aakerl mualllmlera 
ikinci eı •. ıl• terfi edenler: 
A. Su~t Kumkapı, Namık Çer

kef, M. Cemil Cerrahpqa, M. 
Cemal Osküdar"'Beyler. 

DllrdUncta Sinde terfi edenler: 
D. Şiikrü B. Samatya. 
Heaap memurları: 
Betlncl eınıta terfi edenler: 
lbrahim Oskilp, Şevket Edirne, 

Rıza Eskitehir, Ali Ufak, lsmail 
Hakkı Dirzur, Ahmet Kizmı Er
zurum, A- Rıza Balıkeair, Hayri 
Karui, Mehmet Marq, M. Ali 
Draç, H. H&ail Bağdat, Rıza 
Kayseri Beyler. 

Altıncı eınıta tem edenler: 
M. Mucteba Adana, R&tttl 11-

tanbul, M. Hilmi CumaU»lll, A. 
lhun lstanbul, A. Nuri Akhisar, 
Siileyman Malatya, umer LO.tfi 
Gerede, Cemil Halep, A. Haydar 
Manisa, O. Nuri Erzurum, Kimli 
Van, Abdtllcebbar Gerkiik Beyler. 
1. Vehbi Sıvas, Dervit Bl!Yburt, 
O. F eni taşlıca, A. Refet Uıldlp, 
M. Fevzi Edirne, M. Faik Yanya, 
l Nuri Erzincan, Emin lzmir, O. 
Bahri Nazilli Ahm ' t Edime, Musa 
Diyanbekir, l lbrahim Etem Ger
kük, M. Abf Konya. Osman Ertuğ 
rul. Zekii Kırklareli, AbdDlkadir 
Maraş, Behçet Van, l8a Kalkande
len, Halil Kütahya, M. Vufi Si· 
mav, A. Osman Trabzon, ibra• 
him Oıldidar, M. Hilmi Uzun
köprü, A. Hilmi Eliziz, S. Ruhi 
latan bul, Fevzi Erzurum, A. Hil
mi Buna, Şaban Antalya, M. 
Runuri Malatya, Muhiddin Eliziz, 
M. Ha1an latiınbul, M. Celilettin 
Eliziz,. M. Ali Çqme, Sadettin 
Çanakkale, Mehmet Hakkı Milis, 
Halit Gllmtilclbıe, A. lhaaa Er
zincan, A. Fevzi Aziziye, A. Av-
ni Dtlzce, Zeki Sakız, M. HulOsi 
Çankın, Hliseyin Çankırı, Hilmi 
Şark6y, Hilmi Şarköy, M. Vehbi 
Çankın, Abclllkerim Ertuind. 
Mehmet Balıkesir, l Situ S....: 
dırma, l Edem Bilecik, M. Tur
lllD Boyabat, Mustafa Mihalıççık, 
Tevfik Elbiz, Şeyb Emir Elhiz, 
H. Fehmi Kula, Mehmet Edirne 
Beyler. 

......................... ikinci 
aınıtaterfl ...... ler. 

Alledclin Edirne, Ferit latan· 
bul, irfan Balıkuir, N. Hul6sl 
Kavak, Selim Akbıyık, M. Nuri 
Bigadiç Beyler. 

Oc;ancU •nıta terfi edenler. 
A. Nasuhi Oıkiidar, M. Emin 

Bosna, Muhiddin Kifgar, Aaaf 
lstanbul, Ali Harput Beyler. 

DllrdUncU •ımt• terfi eden 
muamele memurıar1. 

t. Rahmi Bursa, Ztıhtii Os
küp Beyler. 

Beflncl aınlf• tem eden mu· 
amele memurları 

A Sami Prezirin, Faik Seli· 
nik, Cemal İstanbul, L Emin ls
tanbul. l Hakkı lataııbul. A. Nu
ri Edirne, Haydar Girit, tenanl 

Blrhıcl maıız1111lıja ..... 
eden gUv•rte mOllzımları: 

Snreyya Manisa, Adnan Kon
ya, Rıza Sivas, Haldô Heybeli
ada, Kemal Bakırköy, Şerafettia 
Sinop, Vedat Heybeli, Hizam 
Kaclıkay, Muhiddin, Nejat lataa
bul Kadıkay Beyler. 

K•rmakaunlıp lertl eden 
prhçı lllnb .. ıl•Pı 

Mehmet Emin Kuunpap, 
Mutafa Edirne, Beyler. 

Blnbafllll• terfi ..... c;arh91 
, ......... rl: 

lbrahlm Eyup, Mehmet Mar.,. 
M&nlr IStanbul, Yamf A,_.., 
Hasan Boyabat, Hamza Trabzon, 
ıhsan lzmfr, Tevfik Kumıpqa, 
Cemil Sany~, Stlleyman iırebo
lu, Şefik Girit, Cemil Ayvaua• 
.._y, Naci Kuunpqa, Beyler. 

Blrlneı •••llnll ...... adM 
çarhc;ı m8lkllnlar: 

Burhanettin Kuımpqa, AB 
Kaaımpaşa, Fahir Kadıköy, F etbi 
uskiidar, Asaf Oıküclar, Rebil 
Üsküdar, Saffet Oıkiidar, Muhtar 
Heybeli, Şerafeddin Oskiidar, 
Beyler. 

Mlr•l•rlll• terfi eden -n .. 
Jll harbiye kaymaklmıı 

Eylip Kocamustafapap Bey. 
Kaymakamlıl• terfi eden ... 

neyll harbi,. blnbatılart: 
Rakim Şehremini. Bey 

Blnba,ılıla 1W11 eden .. ...,. 
harlllr• ~zll•fllBPı: 

Ali Ferika,, Aslan Selanik, 
Miraç Kuampap. Beyler. 

Karm•k•ml•I• terfi eden ... 
lllp blnbafılar: 

Celil Kastamonu. Bey. 
Blnllafılll• terfi '"adan taldp 

yUzllatılllr: 
Naci Nullç, Ali Rmı y.,.., 

Beyler. 
Blnll•flll .. ter11 etlen .. ., .. 

zım rıuaf118PI: 
Ali Haydar K~ a.,. 

He ... -•tıliU:_p...,. .. 
•lnd•tertledenle 

Rotttı Te~· U8İD 1Ca-
11mpqa, Htı.,..~A Moloft. 
Beyler. 

.... ncı .....,. ..... ellenler: 
Nept Bey 1.tanbul. 
t.ltlncı •nlfa terfi edenler: 
Omer Lütfi Bey Trabzon. 
lluam•l•:teurl_.ı ll•flncl 

eınlf• terfi r : 
Tevfik Be& tanbul. 
Albncı eında terfi edenler : 
Arif Konya, Rifat İstanbul, 

Mahir latanbul Beyler. 
Muzlkacllar: 
Altıncı aınıfa terfi edenler: 
Ali Trabzon, 'Salih Eylp, 

Remzi Tekirdağı, Şllcaeddin Ku
laksız, Kemal Kadık6y, Oıman 
Yenibahçe, Hllaeyin Kadık4y, 
Muzaffer lıtanbul. Hamdi Cib811 
Beylet. 

•f 
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1 Eylül 

Yeni Memurların Listesi 

Maliye T eşkilihnın Me
mur l{adrosu Hazırlandı 
Yeni Tayin Olunan Memurların İsimle-

rini Bu Sütunlarda Bulacaksınız 
lstanbuJ defterdarlığı dünden 

lb°baren tarihe kanşarak yerini 
yeni teşkilata bıraktı. Yeni teşki
libn ili tasdike Ye Maliye Veki
letinin tasvibine iktiran eden b&
tün erkanı, müdürleri ve muavin
leri daha evvelce tayin edilmifler 
Ye fstanbula gelmişlerdi. Viliyetin 
t . .;dikile memur olacaklann mühim 
bir kısmının listeleri de dün ha-
zırlanmış ve geç vakit kendilerine 
ayn ayn birer mektupla tebliğ 
edilmiştir. Eski defterdarlık binası 
dün vaziyetlerini öğrenmek iste
yen memurlarla dolmuştu. Vakit 
müsait olmadığı için komisyon 
bütün teşkilab ikmal edememiştir. 
Düne kadar yeni teşkilata ancak 
eski defterdarlık ve maliye me
murlarile mNkiye mektebi mezun
ları ahnabilmiftir. Uae mezunla· 
nndan biç kimse alınmamıştır. 
Hukuk ve yüksek ticaret mektebi 
mezunlarının tayinleri pazar günil 
yapılacaktır. Yeni teşkilitta vazife 
almak için lise ve muhtelif mek-
teplerden (50) kadar hanım mü
racaat etmiştir. 

Bunlann ek.serisi daktilo ola· 
rak tayin edileceklerdir. Kanun 
mucibince peşin maaş alabilmek 
için ayın ilk gününde işe başla
mış olmak lazımdır. Halliuki bu
gün cama olmam buebile yeni 
memurlar işe bqhyamıyacaklar
dır. Bu takdirde maq ta aJum
y acaklan a6ylenmektedir. 

Bugün tayin emirlerini ellerine 
alacak olan memurlardan bir 
kısmının isimlerini yazıyoruz: 

l.tanbul tahakkuk müdür~üğii 
mümeyyizliğine Defterdarlık mu
amele vergisi memuru Bedri, 
varidat katipliğine istihlak katibi 
Kazım, Cevdet, Recep Nuri, 
dosya memurluğuna eski .. dosya 
memuru Süleyman, evrak mukay· 
yitliğine Defterdarlık mukayyitle-
rinden Tevfik, Zühtü Beylerle 
Nübiivvet Hanım, evrak sevk 
memurluğuna Belkıs Hanım, dos
ya memurluğuna eski evrak me
muru Necmi Beyler tayin edil
mişlerdir. 

Divanyolu tahakkuk memur
luğuna Maliye Vekaleti tasfiye 
kalemi tetkik memuru CeW, 
Sabri, tahakkuk katipliklerine 
Necmi, Re'llZİ, tahakkuk tebliğ 
memurluklanna Ali, Sait, Ye
dikule tahakkuk memurluğuna 
Hüsnü, mµavinliklerine Saim, Sü
reyya, katipliğe Tahir, Rıfat, 
tahakkuk tebliğ memurluklanna 
F ahrettin, Kerim, muamele me
murluklanna Tevfik, Atıf, Ab
dülhamit; Y enicamf tahakkuk 
memurluğuna Maliye Vekileti 
merkez mümeyyizlerinden Os
man, m61kiyeden Bedri lsmail, 
muavinliklerine Mersin varidat 
mflmeyyizi Esat, Bursa on birinci 
fırka muhasebeciliği katibi Mah
mut, Y enicami tahsil memuru 
Arif, tahakkuk katipliğine maliye 
IQealek mektebinden Tevfik Do-
lan, Fuat Nazif, tebliğ memur
luldanna Y enicami kazanç katibi 
lbrahim, Eminönü bina katibi 
Muharrem, Küçükpazar kazanç 
kitibi Mehmet lrf an, merkez va
rid&t katibi T alit, Eminönü vari
< ·at katibi Salih Sırrı, muamele 
memürluğuna Kumkapı Tahsil 
muavini lbrahim Hakkı, Mercan 
telaail muavini Abdülmecit, Kü-
~· ~r şubesi tahakkuk memt r 
!aiuna mülkiye mezunlanndan 
M. Hilmi, muavitıliiine Galata 
muamele katibi Edip, katiplikle
riile Kilçllkpazar tebliğ memuru 
Ha. .. Albmi-... blluıil ..... 

Ye11l lcdroB• Jıazırlaganlardon 11U1lige 
varidat müdürü Cezmi il. 

ni Saim, tebliğ memurluklarına 
Küçükpazar bina memuru Refik, 
Kasımpaşa tahakkuk katibi Ha
IBD Tahsin Mustafa, Küçükpazar 
kaunç katibi Eyüp, muamele 
memurluğuna Çarşı tahsil muavini 
Mustafa, tahakkuk memurluğuna, 
T aytmıh malmüdlbii Şemsettin, 
F atib tahakkuk memurluğuna 
Defterdarlık hesap memuru Muç
teba, muavinliğine Mercan tebliğ 
memuru Z. Tahir, katipliğine H. 
Ali, tetkik memurluklanna Top
hane kitibi M. Nuri, Abidin, 
Eminönü tahakkuk tebliğ me
muru. A. Nuri, Kumkapı tahak
kuk muavinlrğine Suat, katipli
ğine Yaıar, tebliğ memurluğuna 
M. Zülfikar, Aksaray şübesi ta-
hakkuk muavinliğine A. Avni, 
katipliğine Eşeref, tebliğ memur-
luğuna Necmettin Çarşı şubesi 
memurluğuna mülkiyeden Avni 
ve Mecdi, tahakkuk muavinliğine 
Sabri Beylerle mülkiyeden Made
let H. tahakkuk katipliğine Halit, 
tahakkuk tebliğ memuru Celal, 
L\itfullah, Rıfat, Tebliğ Memur
luğuna Mustafa izzet, Şebzadebaşı 
tahakkuk memurluğuna mülkiye-
den Rüştü ve Şerafettin, katip
liğine Osman, tebliğ memurlu
ğuna Salahaddin, Edimekapı 
tahakkuk memurluğuna Şevki, 
tebliğ memurluğuna Rıfat Eyüp
aultan tahakkuk memurluğuna 
Sezai, muavinliğine Zeki, katip
liğine Ihsan, tebliğ memurluğuna 
Asaf, muamele memurluğuna 
Arif Beyler, Şehremini tahak
kuk katipliğine Belkis Hamm 
tebliğ memurluğuna A. Haydar, 
Kocamustafapaşa . tahakkuk me
murluğuna T alit, muavinliğine 
Bürhan, katipliğine Nazmi, tebliğ 
memurluğuna Kadir, Hocapaşa 
tahakkuk memurluğuna Cemil, 
muavinl"ğine Cemal, katipliklerine 
Osman Zekai, Ali Riza, Ahmet, 
Münir, Faik, Mes'ut Bürhanettin, 
muamele memurluklarına HAdi 
ve Hilmi, Eminönü tahakkuk 
memurluğuna Cemal, muavinli
ğine Agah, katipliklerine Hamdi 
ve Ziya, tahakkuk memurlukları
na Enver, Şuuri, Cemil, Mithat, 
Saim, Şaban, Tevfik, Fener ta· 
hakkull muavinliğine İsmail Hak· 
kı, katipliğine Cemal, Fuat, teb
liğ memurluklarına İhsan, Resül, 
Füruzan Ali, tebliğ memurluklan
na izzet, Kadri, Mercan tahakkuk 
memurluklanna izzet, muavinlik
lerine Refet, Mir'at, kitiplijine 
Muıtafa Sabri, tebliğ memurlu
lm Ssızila •• Net' et ee,&er. 

SON POSTA 

iLAN 
Beyoğlunda Cihangirde Sor

maıir mahallea.inin Külhan soka
jında 12 numaralı Necati Efendi 
•e hemşirelerine tefviz edilmiş 
olan haneİıin 933 1eneai Eylfıl 
pyeainden itibaren bedelib ica
resi Kadıkay Sulh icra Daire.inin 
933/835 numarah dosyasile mah
cuzdur. 

Binaenaleyh hem-.i mftate
cirin mucire Kanunu Medeninin 
lananlbıiyet kaidelerine istinaden 
hedelitı icareyi tediye eylediği 
hakkında bir iddia dermeyanına 
meydan kalmamak bere keyfiyet 
ilin olunur. 

BALO TEHiRi ..._ 
30 Ağustos Erenköy Tayyare• Cemi
yeti menfaatine yapılacağı ilin edi-
len Kır Baloau hava müıeüt 
olmaruğından 4 EylUl Pazartesi ak· 
ıamı C.:dde Boetaııdal S.yfl~• 
gazinosunda yapılacağı muhterem 

ahaliye ilan <>lnnur. • 6901 

Haaekl lamel .. I• Vakfı MU
tevellllljlnden: Haseki lsmailığa 
vakfından Sirkecide Yalıkötkü nam ma
halde tramvay tevakkuf mahallinde 
8 No. lu ardiye ilri .ene müddetle 
kiraya verileceğinden 1 Eylw 933 ten 
itibaren yirmi gün müddetle müzaye
deye çıkanlmıştır. Talip olanlar yüzde 

yedi buçuk teminatlarile hergün Mül
hak Vakıflar İdaresine n yevmi ihale 
olan 21 Eylw 933 çaqamba günü saat 
enbeşe kade.r da Evkaf Müdüriyetinde 
Encümen'i İdareye müracaatJarı. 

Son P ..,.ta Matbaa• 

Sahibi: Ali EkreJD 

NetriJ•t Mtıdürii: Hı.bl LUtfi 

Sayfa 11 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlan 1 
Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 

Şubesi Müdürlüğünden: 

Şubemiz Mütekaidin 
Eytam veEramiJ iskonto 
Muamelitına ve mua
melelerin günü gününe 
intacına aşağıda yazıh 
gün·lerden itibaren baş· 
·ıanacaktır. 
Beyoğlu 
Kasım paşa 
Üsküdar 

Eminönl 
Yalova 
Sarıyer 
Bakırköy 
Adalar 

Kadık~y 
Beşiktq 

Fatih 
Eyüp 
Samatya 

ı 6.9.933- 11.9.933- 16.9.933-~0.9.933 

7.9.933 - 12.9.933 -17.9.933-2L9.933 
-

9.9.933 - 13.9.933 - 18.9.933 - 23.9.933 

l 10.9.933-14.9.933 -19.9.933 - 24.9.933 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(8007) 

T~QKiVE 

llRAAT 
BANKA51 
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.. Ankara Halkevl civarında 
Busasl Bizim Mektep 
A,,a, ilk, Orta, 

Bu sene mektebimiz daha csaıh bir ıekilde tamir .dilmit ve 
bahçeleri lier nevi terbiyevi oyunlara mtisait bir hale getirilmiştir. 
Seçilmiş bir 1 alim heye tile dokuzuncu ders senesine en yeni 
prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar 
ve bu gUnün son kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir ıekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorva imtihanların~ hazırlık için ders 
harici kurslar açılacaktır. 

Ücretlerde mühim tenzilat vardır. 
Fazla tafaitit ;çin Müdüriy~te ~müracaaC Tel: 2459 

SON POSTA 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI : 

Karaköy - Köprüba~ı 'fel. 4236!? 
S irkeci Mühürdar zari• han · 

Telefon : 22740 · 

. KARA-DENİZ 
2. nci arahk postası 
· E.RZURUM 
vapuru 3 Eylül Pazar saat v18 de 
Galata rıhtımından kall<acak, 
İnebolu; Ayancık, Samıun, F at
sa, Gireson, Tirebolu, Görele, 
Trabıon'a uğrayarak Rizeye 
gidecek ve DÖNÜŞTE ayni 

~! k M f C M iskelelere ilaveten Of,· Pulat
( Uf aarİ emİyetİ Üessese)erİ' hane, Ordu'ya da ·uğrayacak 

ı yalnız '"zoniuldaia ·uiramıya-
1 - Bursa Kız Lisesi : Leyli ve neharidir: Seçilmiı 

talim hey' etine Amerikadan getirilen . tcrl>iye mütchassıiı ili ve 
edilmiştir. Yabancı lisanların ö~rctilmeıine ehemmiyet verilir, 
ücretlerde niühim tenziJit yapılmıştır. 

2 - Ankara Mektebi : Ana, ilk ve Orta kısımları 
vardır. Tedris hey'eti arasında terbiye mütehassısı Mi!s Parker 
vardır. İngili~ce dilinin öğretilmesine çalıfatakbr. 

3 - Eski,ehir Yatı ilk Mektebi· : Leyli ve 
neharidir. Güzide bir talim lıey'et · tarafından ~ idare ediliyor. 
Üc~etlerde tenzilat yapılmıştır 

4 - lstanbul Talebe Yurdu: Yalnız yüksek 
mektep ve üniverıitt talebesine mahsustur. Cüz'i bir ücret alınır. 

5 - lzmir, Çorum, Adana, Konya Talebe 
Yurtları: Lise V\. Ortamektep talebelerine mahsmtur. 

Türk Maari' Cemiyetinin yukardald müeİseseleiine ,Umek 
istiyenler müessese müdürlnğllne veya Cemiyet ıuhelerine müracaat 
ederek dalia fazla izahat isteyebilirler 

Tlrk Maarll Cemiyeti idaresinde 
Leyli, Nehari 

Barsa Kız Lisesi 
Orta Mektep ve Lise Sınıflarını Havidir. 
.Resmi Liseleri Muadil olduğu Maarif Vekaletince tasdik edilmiş
tir. Seçilmit talim heyeti ve Amerikadan getirilen terbiye müte-
hassısı tarafından tedrisatı idare olunur. Yabancı lisanların öğre· 
tilmesine bilhassa ehemmiyet verilir. Saf hava temiz gıda nezih 
bir terbiye ve eyi tahsil verilir. 15 Ağustostan itibaren bütün sı
nıflara leyli ve nehari talebe kabul edilir. Mektebin resimli ka-
taloğu ve kayt kabul şartları talep üzerine gönderilir. Ücretler
de tenzilat yapılmııtır. Memur çocukları ve kardeşler için ayrıca 
tenzilat vardır. Fazla tafsilit için "Bursa'da Türk Maarif Cemiyeti 

Kı ' Lises MUdUrlUIUne mUracaat. ~ <3989) 611----• Leylt Nehari • Kız • Erkek 

İNKILAP LİSBLIBİ 
Ana • İlk - Orta ve Lise sınıfları 

MUessisl : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlamııtır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Veklletlnce taadik edilmiftir. GiiziCle ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi liaaaa tedriaatuaa ilk lr.ıamın aoa iki aaaıhndan baılanır. 
Dersler hariciade aynca paruız lisan kurları vardır. 

Cumadan mada her;ln saat 14ile18 aruında müracaat olunabilir. 
Calaloilu Yanık Saraılar caddeal 1el:20019• ('804) 

• 

caltbr. "4548,, 

Ayalıll ıtr' aat poit .... 

MER:S-J.N 
vapuru3 EyJul Pazar saat 17 de 
f dife nhtımından kalkacak ve 
. Çanakkale, Edremit. Ayvalık ve 
DilCiliye uğrayarak izmir'e ıi· 
decek ve dönüşte ayni' iskele· 
lere uğrayacaktır. "4549,, 

Menin aralıll poıta11 

KONYA 
vapuru3Eylül Pazar aaat lOda 
idare rıhtunından· kalkar. Ta
·tucu, Anamur, Kupdası ve 
Gelibolu'ya yalnız dönüıte uğ
rar. u4550,, 

iZMiT HATTINA 
Badema Cuma, Pazar, Çar

'ıamba günleri idare rıhtımın
dan aaat 9 da Kırlangıç vapu
ru kalkacaktır. "4551,, 

Muhtelif ıekillerde resimleri gö .. 
rülen AHENK iımindeki muıiki 

aleti tarafımdan icat edilmit ve 
S Mart 930 tarihinden itibaren on 
senelik beratı atanarak Eakitehir Ti
caret Odaaanın 879 teaçil numaraaına 
kaydedilmittir. Türkiyede bu •azın 
imali hakkı münhasıran bana ait 
oldufundan taklit edenfer hakkında 
daya ikame tdecetim Uia olunur. 

Eski~~hirde Hamam yolunda 
Alatı ~luıiikiye imalathanesi sahibi 

SUleıman Suat 

Rusyaya Gönderilecek İşçiler 
Slmer Bank Umum Mldlrlltbdea: 

Aşağıda isimleri yazılı Efendiler Rusyaya stejiyer göndericek
lerinden en geç 2 Eylul 1933 Cumartesi günline kadar 
Bankamız. Pamuklu ıubesine müracaatları. - Süleyman oğlu 
Huan, Ali oğlu Bekir, Faik Fikri, Halil izzet, Sadettin lzmir, 
Hilmi _Hakkı;- Ziya Necip, Mehmet Ata, Hamdi Konya, Aiimet 
ll111i, Ömer oğlu A mi, Raıit Ankara, Tahsin Kıbrıı Mustafa - ' Bursa, Rüştü Kasaba, Refik Eıref, Şefik İzmir, Ab1din Manastır, 
Ahmet Gelibolu, Kemalettin Ankara, Ahmet Riza, Vehbi 
~evrckop, ibrahim Şevki, Süleyman Necip. 

Bir Muadele: 
Sıhhat + Gençllk + Tazellk 

ıuzeıHk :__ Krem Pertev 
Bu muadelenin hUkUmlerl 
hiç d•lftmez ve rlJazl bir · 
kat'lyetle daltna ayni neti· 
ceye var1r .. 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan · Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Tetrinievelde batlar. 
Tam devreli Lise olduğa Maarif Vekaletince tasdik edilmiştir. 

Tdrkçe lnglllzoe, Fr•neızce : Sen'et, Zlraet. Tlceret. 
Leyli Ücret 220 lira, Nehari ücret ıılO liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ~ (6716) 

Hilaliahm~r Hastabakıcı Hemşireler 
Mektebi Müdürlüiünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir iatikbal hazırhyan 
mektebimize yeni talel:>e kabul edilecektir. Tahsil m6ddeti iki 

, buçuk senedir. Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iskan Ye iaşesi giyimleri Hililiabmer cemiyeti tarahn-

dan temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık venlir. Kabul şartları: 
1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaıından afağı 30 yaıından yukan olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak "sıhhi muayene mektepte yapılır." 
5 - ilk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahaill ikmal 

edenler imtihansız kabul edilir. 
6 - Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 

terkedenler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan sonra beş 
senelik mecburi hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyecek· 
lerine dair noterden musaddak bir teahhütname verecekterdir . 

7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemetler. 
- Bu tartları haiz olan hanımlann hüviyet cüzdanı, aşı ve mek· 
tep ıehadetnamelerini ve mahallesinden hüsnühal ilmllbaberlerini 
beraberine alarak 15 eylule kadar Aksarayda Haseki caddesinde 
mektebimize müracaatlan. "4534,, 

İstanbul Liman Şirketinden~ 

su KA TIKÇILABA 
Vapurlara yGk vermek ve vapurlardan yiik almak için tirketimlı emrine 
( 1/5) tona kadar au kayıta çalathnlacatından uzu eden ıu kayık:ÇILina 
EyfülGa ikinci gününden lflbUen hizmete baılamalc Gzere Şirketimizi 
Galata'da Haydar Hanında bUlıunan üçGaeO ıubealne müracaatla timdhlea 
kayıtlannı yapbrmaJan alikadarlara ilin olunur. 

(6883) Umum MUdUrlUlt 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa · baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Tem muz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene sablmaktadır. F'1atlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya 4epo1arımızda araba 

;:~im~:!~~: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta ·Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az bet vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde· ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, Şeker Telefon No. 24470. 

/ 


