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Sofya Görüşmeleri Tamamlandı 

Sofya 'ya giden husuaf muhabirimizin gönderdiği resimlerden: Batvekll Pat• ve refakatlndekller kendllerınr kartıhyanlar arasınd• 

karadenizMisakıMeselesiDel 
Müzakere Mevzuu Oldu 

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

Türk - Bulgar Dostluğu Daha Kuv-
vetli bir Şekilde Devam Edecek 
Sofya 28 ( Hususi muhabirimiz

den: Telefon ) - Tlirk - Bulgar 
Siyasi müzakereleri dün öğleden 
tvvel tekrar devam etti ve konuş· 
ltlalar saat dokuzdan on ikiye kada:
tam üç saat sürdU. Fakat gereft 

l'Urk heyeti, gerekse Bulgar heyeti 
l>u görüşmelerin dilnkü safhalarına 
ait bir tek kelime söylemediler, 
daha ilk günden takınmış olduk· 
ları ketumiyeti dün daha fazla 
bir kıskançlıkla muhafaza ettiler. 
İyi ve mevsuk haber alan mahfel
lerden sızan haberlere göre, dün Uç 
saat süren siyasi _görüşmelerin 

siklet merkezini yine Türk-Bul
gar dostluk muahedesi teşkil et
llıiştir. Ancak Bulgar heyeti yeni 
bir muahede tanzim etmiye lüzum 
bulunmadığı kanaatini tekrar iz
har etmiş, müddeti yakında bite-
cek olan eski dostluk mukave
lesinin bir sene temdit edilmesi 
•uretile iktifa olunması noktasında 
durmuştur. Bu tekliften sonra siyasi 
müzakereler tamamlanmış ve 929 
•enesinde Ankarada imzalanan 
bitaraflık, uzlaşma ve hakem mu-
ahedesinin beş sene müddetle 

Hegetimiz ue gösterilen samimi tezahurattan baıka bir sahne 
temdit edilmesi hususunda iki daki emlak ve ticaret meseleleri 
taraf mutabık kalmış ve bir pro- üç kişilik bir heyet tarafmdan 
tokol imzalanmıştır. halledilecektir.MUzakerelerin en bariz 

Ayrıca Türk-Yunan misakının neticelerinden birisi de iki memleket 
Bulgaristana mUteveccih olmadı- arasındaki dostluk rabıtalarının 
ğına dair Bulgar hükümetine res- kuvvetle devam ettiğinin karar 
men teminat verilmiştir. Protokol albna alınmış olmasıdır. 
mucibince iki memleket arasın- ( Devamı 6 ıncı aayf ada ) 

Devletler Endişe içinde! 
--~-----~--~~~~-~~--

Bu Def aki Silahları Bırakma Konf e-
t ansı Dananın Kuyruğunu Kopartacak 

Cenevre 23 (Hususi) - Silahları bırakma etmişti. Fransız Hariciye nezaretinin demir ka-
konferansı yirmi altı Eyliilda açılacakbr. Bu ıaları içinde bulunan bu dosyaya göre, Al-
sebeple Cenvreye diplomat akını başlamıştır. manya gizliden gizliye deniz altı gemisi ve tay-

Şimdiye badarki müzakerelerle silahları bı- yareler, Danimarka ile isveçte de silah ve top 
rakma veya silahlanma bahsinde muhtelif dev- yaptarmaktadır. 
letler biribirlerinin fikirlerini öğrenmiş olduk- Fransızların bu defa Cenevreye bu dos-
ları için bu defa dananın kuyruğu kopması ya ile gelmek istemeleri vekilsiz bir infilaka se-
çok mümkündür. bep olabileceğinden İngiltere endişeye dtiş· 

. Zira, Alman hükümetinin silah bahsinde tam müş ve hariciye müsteşarı ayni zamanda ce-
hır müsavat istiyeceğinin malum olması, Fran- miyeti Akvam delekesi M. Edeni Parise gön· 
sızlarla müttefiklerini sinirlendirmiştir. Onlar, dermiştir. Bu zat Fransız devlet adamlarile 
•on kozlarını oynamak ve icabında Almanya- görüştüğü gibi Paristen İtalyaya geçmiştir. Ve 
Ya karşı harekete geçmek meylini gösteriyor- orada da ayni fikri müdafaa etmektedir. M. 
lar. Çünkü Almanyanın silahlar bahsinde mü- Musolini henüz mütalaasını bildirmediği için-
ıavat isterken gizlice silahlandığı iddiasında- dirki vaziyette hoş kaçmıyan bir müphemlik 
~ırlar. Fransızlar. Almanyanın gizli bir surette vardır ve herkes endişelidir. Hitlerin, hava si-
hlihlandığını isbat etmek Uzere gizli bir dosya lahları bahsinde Alman noktai nazarını mUda-
azırlamışlardır. Geçenlerde bu dosya meydana faaya karar vermesi, bu endişeleri büsbütün 

· · t brmı tir. 

Keyif Veren Zehirler .• 
~--------~-----------

Keyif Veren Zehirlere 
Nasıl Alışılır Ve ... 

Alıııldıktan Sonra insan Ne Hale Gelir? AıaA-ıki Sa
tırlar, Size Bu Feci Sinemayı Seyrettirecektir 

-9-
- Demek mücevherleri Pol arak

ladı ?. 
- Bilmiyorum müfettit bey .. Hem 

okadar çok soruyorsunuz ki zihnim 
karatıyor 1 

- Peki o halde, otur, biraz dinlen .. 
Hem ıen neden böyle sinirlisin sanki .. 
Adeta yerinde duramıyorsun! 

Genç kız, ufak odanın içinde 
kafeae aokulmut vahşi bir hayvan 
gibi hiç durmadan, bir baştan bir 
bqa dolaşıyordu. 

Güzel yüzü sararmıı, güzel gözleri 
adeta camlatmıfb. 

Pencereden giren gllnün son 
ıtıklan kansız yüz.üne cana yakın bir 
pembelik veriyordu. 

Müfettiıin sözü üzerine biraz 
oturdu. Fakat tekrar kalkarak odayı 
arıınlamıya koyuldu. 

Müfettiş: 
- Dinle Madu, dedi, ualu uılu 

oturursan aana çok hoıuna gidecek 
bir hediye vereceğim. Bilirain ki seni 
her, her zaman düşünürüm. 

Sonra çekmeceden biri siyah biri 
beyaz. iki ufak paket çıkardı. Beyaxını 
açtı, içindeki beyaz. tozu genç kıza 
gösterdi: 

- Görüyor musun? dedi. 
O dakikada genç kızın göz.lerin· 

deki parıltıyı ömrüm oldukça unuta• 
mıyacağım. Çölde, gi!nlerce susuıı: 

(Devamı 11 inci · sayfada) 

lzmir Mıntakasındaki ih
raç Mallarımız Ne Halde 

İzmir limanını11 ihracat ,ünlerin• malasa• bir manzar••ı 

lzmir (Hususi) - lkısat Veki- 2 - İncir... İncir iıtihsalatı-
leti tarafından Amerikadan cel· nm tahdit veya tezyidinden alı· 
bedilen lktısat mütehassısları nacak neticeler. 
Mr Somer W el ve Gadmer lktısat 3 - Tütün... Tütün istihsali· 

· t k d ·ık t tk"kl • · d" tının tahdidinde fayda olup ol· mm a asın a ı e ı erını un d v 

akşam bitirdiler. Mütehassısların ma ~gı. Afy 1 t B 
tetkikatı beş muhtelif noktada - on. v.e pa amu ·•· yu 

t l kt d 
iki maddenin ıstıhsalit fazlalıgı 

op anma a ır: .. .. v• • 

1 Ü .. u·· .• • t'h ı· onunde verecegı netıceler. - zum... zum ıs ı sa a-
tının tahdit veya tezyidinde gö- 5 - Gülyağı ve pamuk... Pa-
rülecek fayda. Devamı ' ıncı sayfada ) 
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2 Sayfa 

[fi a~kın Se~i] 
Para Muharebesi 

Kızıştı 
1 uu "Son Po~tıı,, dn okudunuz: 
İngiltere ile .\merika arasında 

mu .ıareb · ~i~de6en ._... 
erl.iu \ e l lar nav-

ıru ir hız yenid dıişmi-

Y" baı;lamı tır. Kendilerile gö
rü tügümüz kim cler bal·ınız .ne 
dilorJar: 

~i Hu tl Bey (Ukm k p al-
li P inden) 

- Bana öyle geliyor ki dünyada 
ıon birkaç scnedenberi :v.ulcu bulan 
bütün ıhadisclcrdc iktısadi buhranın 
pamıağı varclır. F.a'kat her d~c 
milletler söz bir.1·ği edip lbuhranm 
o unc geçemiyorlar. Bilakis lbirib'ir-
lerinin KU)'l.l. nyol". ar. Esaaen 
isterlin ve tar 'aktilc :gayri tabii 
bir şckild~ -km •ştir. Şimdi lbub
r. ın ille · b lik~ paraJı da l re 
de\ "riyor. 

* 1\ nl K rn) 
- fCcr bu vaziyet bö} e g'decek 

olınsa i gifü. rra c do an da:b 
bir haylı düşeceğine tüphemiz kn,
mnsın. J:lc.r ıcyden ene! bu~ ı 

dindirmek lazımdır. Başka türlü 
"kurtuluş yolu yolttur. Uydurma ted
birler ile ortalığı düı.elt:miye blkış

mak fayda y • e uı-ar rİT'. Fakat 
mnalesef büyük milletlerin hüsnüni
yetleri henüz ok kıttn:. 

* 
İbrahim Ziıhtu Bey (Sn mat~ a 2~) 
- Azizim ben kendi vaziyetimizi 

diğer milletlerin ıvari etinaen claha 
iyi görüyorum. Onlar ne yaparlarsa 
yapsınlar, biz şimdilik kcnôi yagımı% 
• lca manm <yoluna a'l.cılım. 

Maliyede 
Bir Tayin 

lstanbul &1caf müdürlüğü 
merkez tahakkuk ve tahsil me
IDU!'U o·· ameddin Bey Be} erBeyi 

· ~ ta sil murluğun 'tayin 
-tııtn.·fc: g.. den itibar._en y.eni 
vaz;fesine a 1 mıştır. Hüsamed
din ey evkaftn bulunduğu müd
det TJlffındn bilhassa iş sa'hip1erine 
karşı ;gö terdiği dürüstlük e iiyi 
muamele ile takdirler .karanmış 
ve en karışık zannedile.."l lhesap 
işlerindeki sadeliği ile vazif esiııde 
muvaffak olmuştur. Yeni i§inde 
de muvaff:ik olmasını temenni 
ederiz. 

l. hisarlarda Jslahat 
· arların ıSlahı · · e • gul 

olan müteh~m lcırm Cibali fab
rikasının tanzim· e bapadıklarını 
) muştı •. 

er a1a ğ-ı ıza göre mü 
bassısların Cibali fabrikasındaki 
işleri ıbir hayli kohıylam~ ol
~ için on in1en1le P.aşa
bahçedeki müskirat iabrik.a ·ıe 
de meşgul ılmrya .bıışlam aroır. 
İdare evvelce, bu fabrikanın da-
ha 'f:ai-deli H" 1c e ilincsi 

in !lira rfe mesi 

li~ım,gilct\ğine araT 1\-ıerm:Ş:İ:r. 
ütehusıs'lar · e lbu • · llOO-liD 

a ü:nlriin ~~ 
.oylt'l!Djflerilir. 

SON POSTA 

D • 
B L 

Haliçte Tehlike· Başladı 
Suyun Derinliği Hayli Azaldığı için 

Vapur işlemesi Güçleşti 
Haliç pa ~pe ibir !'anayi mmtabsı haline 

geliyor.. Son R.nclerde burada fabrika inşaatı hiue
dilir bir derecede -çoğaldı .. Her iiki sahil boyunda 
Y ·den büvok fabrikalar yapllıJ or. 

Halicin tcmiileDmeyİfİ bahsine gelince; bu da 
ehemmiyetli bir weÇhe an.ediyor. Bugün, Balattan 
itibaren Halicin yukarı kısımlannda vapurların i§le· 
mesi güç bir ~ariyete girmiş gibidir. Çünkü bura· 
larda vapurların geçebileceği sahalar gitgide darat
maktaclr. Bilha a Hahcıoğ'Ju ile Defterdar ve 
Hasköy arası b1mRmile sığlaşmışttr. Bu wmyet 
Sütlüceden Kağıthaneye doğru daha tehlikeli bir 

A) ansarayda otomobil lastiği yap ca yeni bir 
fabrikamn bitirilmesine çahşıhyor. Yeni yapılanlarla 
beraber bugü:ı bu mıntakad 100 d fazla hlbrika 
var. Fakat bütü~ bu yerli müe 
istekleri bir oktada top1am1 or. 
\ e Har cin senelcrdenberi tem.iz:• ... n""T>o•" 

ekil aıma 'ıttad ır. 
Öğrendiğimize göre; Haliç mıntakasındaki fab

rikalar m-şterek bir müracaatta bulunacaklar, hem Hakikaten bu eksiklik lbilh -!arda bahn sayı ır bir dereceJi b ştur. Rıbtım- Halicin bir an evvel temizlerun · ·, hem de nhtım 
işinin mümkün olduğu kadar ur~atle bir neticeye sızlık yüiünde.n bu fabrikalar birlıaylı ılantı çek

mektedirler. 

Gümüş Paraları 
Yakinda Görecek 
Değiliz 

Yeni .gümüş anılamı basımı 
"çin ,Jhım gelen :bazırlddara de-
\'Jlm ıediliy-0r. Darphane ve Dam
ga matbaa müdürlüğü bu iş 
için lünımhı olan 'te' isırtı hazırla
makla rneşguldiir. 

Gümüş paraların ,fikilierıi tes
pit edildikten sonra,, kalıplarının 
'hazırlanması ve dö'küme 'başlanı-2 
labilmesi için kısa bir zaman ka-
fi ~elecektir. 8u · "barla te~ni
sani başlaqgıcuıa doğru faaliyc'te 
&es:ilmeıi mümkün olacakbr. Şiın
aiye kadar top1anan güm~ün 

milda.rı 'l"i tondan ıfaziadil'. ıBu 
miktvm 7,) ıtonunu ıİngilter-eden 
getirilen gTunüş 'kü1çe1er teş'kı1 
e'tmektedir. Geride kel an lkısmı 
ise 'Merkez Bankası vasıl:ası1e 
toplatılan eskı gümüş paralardan 
ibaı·ettir. Anadolunua mubte if 
şehirlerinden de bruıka~a par.a 
gönd ilmiJlir. Bunlar: n ıQoğ nu 
mcoidiyeler l-e.şkil ekredir. 
Fak at basım ışı tçm a :on 
gümüş lazım ld ğu a göre elde 
mevcut olan kı m kifayet ctmi
~ eoeldir. Bu ·ıibatil ıteşri · -
niyekadar lngi1tereden 'temr 
üç parti gümtış 1 çıesi mübayaa 

ileoıekfir. 
Kanun mucibince ilk defa () 

milyon liralık giimüş para basıla

aktır. Alakanar!Arın 'V.e.r.dikl.erii 
izahata göre, basım işi anca'k iki 
~enede mamile lbitirilebileoektir. 
Fakat basılan kısımlar peyderpey 
t ille ıçıkar.ı'lacak.tır. 

r ni ap~:!ı ! 'lil 

An efın 

bağlanmas · yeceklerdir. 

Telefon ıAfgon Tacirleri 
Yirmi ~ofe lekeUe Muha- id _... ş·k .A l 

Mümkün vere Odu ıı areuen l age 
Avrupada telefon muhaveresi 

yapabildiğimiz m leketlerin sa
yısı geçen hafta 18 i bulmUJtu. 
Birkaç gündenberi Lehlstan e 
Danimarka mıntakaları da tele· 
fon edilebilecek memleketler 
arasına girrni bulunıw&t.adır. 

Bu .suretle, Rusy_a ile c!aha 
iki hükumet istisna edilirse, te
lefon tesisatı bulunan ııen küçük 
bir avr.upa kasabam ile bile 
telefonla konuşabilmek temin 
edilmiş demektir~ 

Kimsesizler 
Yurdun T ekıral' Açılması 

çin Ça JI ıyor 
Belediye Ay.asofya etlııese-

s · deki lkimscsiiler yurdunu b
pa1mıjtı. 933 !bütçesinde yurt tah
si atı ğ iiçin e1ediye kı
ş ekr.ar J-urdu açmak tasa 
ru dadır. Bunun İçiıı p ir 
yer .aranmaktadır. Ya m Jenİ 
ymt e · · gibi oda, oda !k:l·ınısıe
siilere eıilııll; ecektir. Y ur1da 1bir 
kaç lhüj~ saJo:ı o acak · se
siiler aY11Jp da olduğu gibi yal
nız geoderi ardaki kar
yo a_latıda 17i'tacaklar e sabahle
{ yuri!u ter ed erdir. IBur.a
ln ra da yalnız .işleri \•e ka?.ançları 
olınıvan fakirler .a1ınacaktır. 

eu asd Sarhoş1uk 
a atta ıişsi~ ıta'krm d D ~ 

ism~de 1>. rlEl varb<>Ş O~ru-.a.it ıf\.1 -
hiddin -efendinin kahvesine zitm ~ 
ve bhvenin ônünde1ci büttm s-J
çek saksı1anm yere -devirerek 
kırnı1'ibr. Davi-t -yaka1anarak ka
rn'ko1a gotürülmüştür. 

D:a1ak Atını§ 
A c.e m Ali ·amin e lirr. • i Be

şi ktaşta Aile Parkında garson 
Mchmede dayak atmış ı.·e ~aka
lanmışttr . 

Edignrlar 
Afyon lnhisar İdaresinin ;yal

ııuz. stanbnJ piyasuandan afyon 
aldığını yazmıştık. Öğrendiğimize 
gör..e afyon tacirlerile inhisar ida
ıresi ar.asında bir ihtilaf çıkmıftır. 
Mesele şudur: 

İnhisar İdaresi afyonları mor
ıfinlerini nazarı dikkate alarak 
satın almaktadır. Son variyete 
göre bir morfine 59 kuru,Ş ver

ektedir. Ancak idarenin harman 
y~ ımakineleri llaenilı: :celme
diğinde.n Afyonlann kimyeT.i t.alı
mı h u ~ lbir üess e3 e t•apb· 
n)malctadır. T aoiderin verdiği 
malfımata göre eaub :tekilde ıve 
fenni bir surette harman edilme
den a1ınan nümunder.de bakıH:i 

morfi ni5be.tini isabetle tayin 
etmek oldujıından bu-
gii~-ü tahlil işinden mutazarnr 
oınıaktadırl ar. 

Maan afih ôğr:endiğimize göre 
in isar idaresi harman yoğurma 
makıne1erinin lbir an evvel gelme.si 
i,çin te.şeb :erde bulunmuş
tur. Makineler ge1diği takdir
de taci.de.rm şikiJetlerine mey
dan kalmıyacağı söylenmektedir. 

Ahırtla Hırsız~ık 
Pangalbda 10turan Behpet Bey 

isminde bir zat .kar.akola gideııok 
amrr.ıdan bir ir.gi!iz e~ eri çuhn· 
dığım, sey1s1erindcn Fa'hri<lcn 
füphe el'tiğini ıöy1eıniştir. Fahri 
istic:v.ap ıedilme.ktedir. 

M. TUUlesko 
Romanya Hariciye Nazırı M. 

1r.itüleSko"nun memleketimizi ziya
rıe't edeceği malümdut. Bir habere 
göre M. Titülesko buraya Teşrini
ev\'el ortalarında gelecektir. 

Eylul 23 

ı Gün~n ~arihi 
Tiftik Sat.şı İyi 

Gidiyor 

] 

Yeni sene tiftil& l'ekolesi tam dl.., 
rak ıNlrak cdiJmiftir. Bu eendci re
b'lte lkır.k bin ta.lyedir. Bunun Oll 

•ekiz !bin baJ1esi Iİ.taabuJe gdmiftir· 
(!2t bin balye.ai de Anado]uda ikincİ 
ellerdedir. 

Bu Joik bin balyenm takas uaulil 
• mart ayına kadar tamam~ sabla· 
ajl ümit edi1m4:1ıtffir. 

!latLca alıcılar Amerika, Ru•r• 
•• llaJilteredir. 
Am~a lbdli ba,1J tiftik müstah· 

•illerinden old* halde bu .ene 
1'ür'kiyede11 tiftik almaktadır. Geçen 
sen~ rekolteden lkumı auı.mı 16a'fıl
mıfbr. Yalnız (4) bin a1ye bu se eye 
dc~dil i§ür. 

T":ıftik fiatlan 6()..! 5 guroş rn 111-

dadır. 

T111bzon"da Tütün Rekolte•• 
Trabzon - Bu sene Trabzon

da tütün mahsulü fevkalade nefis 
olarak yetiştirum·ştiı'. Trabzonda 
fÜ% doksan bin, Polothanede bir 
milyon altı yüz bin kilo mahsul 
yetifmi~. 

Maden ihracat. için 
Ankara, 22 - İlrtısat V.e-

lrileti, madencilerin buraya gön
derdiği heyet ile temas et
miftir. Hükumet maden ihracatını 
kolaylaşbrmak ve aıtbrmak içi rı 
ıtedbirltt ainnya karar •ermiştir. 

Kıymetli HAtıralar 
Atina, 22 - Oiimhurreisi J.1. 

'lainüı ismet Pap ie Tevlil< 
Rtiştü ve Celal Beylere Sov'ör 
IDİfanını, Hariciye MDsteşarı Nu
man Beye de Feniks ınişanırıı 

ibda etmiştir. 
Yen1 TarHelerin J'eairl 
İhracat ofisi, yeoi vapur tarifeler.İ

nin harice vaki olaa nak1iy.att1l1c1 
teairlerini tetkik etmektctlir. 'Bu bıı

austa l ekiiletc bir rapor gönderile
cektir. 

P.eynir Ve Y•ğ YiikseUyor 
Tıicar.e.t borsasındaki beyaz pep1it 

aaiıflarında hafif tercffü göriilmckte· 
dir. Son günlerde ysğ fiatlanndn bit 
u yükseli§ hissedilmektedir. 

Maarif MUdUrlUklerind• 
Aldığımız ınalümata göre baJI 

Maarif müdürlükleri .arasında tebed" 
dülit yapılncaktır. Bu \ebeddüfatıt 
ait 'kadro Maarif Vekaleti tarafandll,. 
hazır'lanm1şhr. 'Valcmda tasdik iktİ"' 
nn edecek ıve tebliğ olunacakb'• 
V•ni !kadroda İstanbul iMaarjf müdÜf' 
tütünde -değişildik yoktur. 
Ebel...- SirHAI Kunaluyor 

Kabile Bclm ŞeYket Hanım t r•
:fmdan ( Ebeler birliji ) paıuile hlf 
cemiyet trsis ıedilmitt miUaade içli' 
v.iliyete müracaat olunmuştur:. 

Firarilerin 
Bir Müracaatı 

Sofya 22 - Tür'kiye'den millt 
mücadele günlerinde buraya fira~ 
edeule.rden bazıları, affeclilere 
tekrar memlekete kabul .olun~ 
maları için İ.smet Paşaya isfr 
dalar göndermişlerdir. 

Son PosUmm Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan B. Digor IG: 
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•. Hiç &anılctmiy.or.ilum,.ümidi ' .. Fakat a_ş1colsun,, doğrusu, Hasan B. - Bu kailar müza
kttcden, bu kadar mümikaşa8an, 
JçtimaJardım '°""··· 

ketnni;tıim. şaşbm ... 

-, Ansan Bey ne oldu, öyle 1 Hasan ıli.- D.a.ba ae .olacak 6ai:ıU•" 
kendi kcn'dine ne söytenip .ôurg. ıBu *-adar ..rwültü pahrchdaa ..-r• 
·yorsmi? ~w:oul• ~.rt H1erhi'miflıet".-· 
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23 Eylül 

.. 

-Mündericatım1z1n çoklu
/undan dercedil~memiş
iir. 

Hattın Sökülmesi 
Bir Suikastla 
Alakadar Değil 

Tavşancılda tren hattının cı
vatalarının sökülüşü Başvekil Pa
şaya karşı tertip edilmiş bir sui
kaste hamlediJmişti. Yapılan tah· 
kikat suikastın Baıvekil Paşaya 
matuf olmadığını göstermiştir. 

Hat Başvekil Paşanın treninin 
o noktadan geçmesine müsadif 
aaatten 18 saat evvel sökülmüt 
ve derhal görülerek tamir edil· 
mif, iki marıandiz trenile dört 
yolcu treni tamirden ıonra bu 
noktadan geçmiştir. 

Başvekil Pqamn treninin geç
memesi hattın bozukluğundan 
değil, Reisicümhur Hz. nin ken· 
dilerini Derincede istikbal etme• 
leri dolayısiledir. 

DUnkü nushamızda da bildir
diğimiz veçhle emniyet umum 
müdürü Tevfik Hadi Beyle demir 
yollan tahkik heyeti dün bo
~ukluk olan mahalde tetkikata 
devam etmişlerdir. Hattın bo
zulduğu esnada mezun bulunan 
Hat Çavuşunun akrabasından iki 
amele isticvap edilmiştir. Hattın 
öteden beri fen memuruna · münfa
il olan hat çavuşu tarafından 
fen memurunun dikkatsizliğini 
ispat maksadile ve bililtizam bo
ıulduğu kanaati çok kuvvetlidir. 

Evvelce Gebzeden zan altına 
alınan iki köylü serbest bırakıl· 
mışlardır. Hatbn bozuluıuna ait 
ilk tahkikat evrakı dün Gebze
deki tahkik heyetine gönderil
sniftir. Tahkikat bugün de devam 
edecektir. 

• 

Bursa' da 
23 Dükkan iki Han 

Yandı 

Bursa 23 (Hususi) - ·Evvelki 
gece saal bir buçukta Çıra paza· 
rımn Keresteciler kısmında yan· 
sın çıkmış, 23 dükkan, iki han 
)'anmışhr. Zarar miktarı yliz bin 
liradır. Yangının nedt:n çıktığı 
tahkik olunmaktadır. 

M. V enizelos 
Pazartesi Günü Geliyor 

Atina, 23 (Hususi) - M. Ve
bizelos pazartesi günli 1stanbula 
vasıl olarak İsmet Pş. ile görü
ıecektir. 

Aynı gün ve belki f smet Paşa 
ile Y alovaya giderek beş gün 
kalacak sonra Giride hareket 
edecektir. Girit M. Venizelosun 
doğduğu adadır. 

rl Eski,ehir At Koşuları 
ı ı Eskişehir (Hususi)- Sonbahar 
at koşuları yapılmış, koşulara 
Bandırma ve Milis civarında cins 
atlar iştirak ettirilmiştir. Taham
mül, mesafe, sür'at koşularında 
kazananlara yüksek kıymette 
hediyeler verilmiştir. 

Eskişehirda Tenis Kordu 
Eskişehir (Hususi) - Halkevi 

tarafından Halk Fırkası bahçe
ıinde inşa ettirilen tenis sahası 

ikmal edilmiştir. 
Pek yakında heveskirlar ara

ıında bir tenis müsabakası yapı
lacaktır. Şimdiden ekzersizlere 
başlanılmıştır. 

Resimli Malcale a iş 11 

Düıünmeden yapılan i ler. Düşünülüp te yapılmıyan itler. ı İkisinin de biri birinden farkı 
yoktur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Heyetimiz Coşkun Tezahurat 
Ara~ında Sofyadan Ayrıldı 

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

Bulgar Hükômeti, Verdiğimiz Teminatı 
Derin Bir itimat ile T elikki Etti 

Sofya, 23 ( Hususi: Telefon ) - Başvekil ismet gelecektir. 
Paşa, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ve refa· Tevfik Rüıtü Beyin Bır Cevabı 
katlerindeki zevat ıu dakikada Sofyadan çok coı- Sofya, 23 (Hususi) - Tevfik Rüştü Bey, ga-
kun ve samimi dostluk tezahuratı arasında ayrıl- zetecilerin, Yunanistan Bulgaristana tecavüz ederse 
dılar, Varnaya hareket ettiler. Türkiyenin de Yunanistan ile birlikte bu tecavüze 

Yapılan teşyi merasim ve tezahüratı Türk-Bulgar iştirak edip etmiyeceği sualine ıu cevabı vermiştir: 
dostluğunun kuvvetini ifade edecek bir zenginlikte " Biz. başkası tarafından hücum yapılırsa berabe-
oldu. Türk heyeti bu akşam Varnadan Yavuz riz. Yoksa Yunanlılar Bulgarlara hücum ederlerse 
zırhhsile lstanbula hareket edecektir. ittifak mevzuubahis değildir. ,, 

Sofya, 23 (Hususi) - Mevauk olarak öğrendiği- iki Baıvekilin yeni Sözleri 
mize göre, Bulgar hükümeti ve siyasi mahafili, 
Türk - Yunan misakının Bulgaristan aleyhine hiçbir Sofya, 13 (Hususi) - Başvekil ismet Paıa 
noktayı ihtiva etmediğine ve Türk • Yunan dostlu- gazetecilere bayanatta bulunarak müzakerelerin 
ğıınun Bulgariatan aleyhine mllteveccih bir hidise neticesi hakkında şöyle demiştir: .. Bu neticelerin 
olmadığına dair Baıvekil ismet Pata tarafından iki milleti biribirinc bağbyan mütekabil samimi 
veİilen teminah derin bir itimat ile telikki etmiş, dostluk milnaıebetlerinin daha ziyade sıklaşmasına 

hizmet edeceğine mutmain bulunuyorum. ,, 
Ttırk • Bulgar dostluğunun kuvvet bulması için or- Bulgar Baıvekili M. Mupnof ta ıunları söylemittir: 
tada hiçbir engel bulunmadığı neticesine varılmıttır. "Yapmıt olduğumuz konuımalardan dolayı 

Yakında Tnrk • Bular ticaret mukavelesinin de bahtiyarım. Ve bu konuşmalann vardığı neticeler 
imzalanması mümktın olacaktır. Bizzat lktısat Vekili bir kere daha isbat etmiştir ki bizi Türkiyeye 
Celil Beyin riyasetindeki bir heyet kısa bir müddet bağlıyan çok aamimi dostluk sağlam bir esaa 
ıonra bu mesele ile meıgul olmak llzere buraya iizerine kurulmuıtur.,, 

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

Müşterek Resmi Tebliğ 
Sofya, 22 (A.A.)- Türk - Bulg.ar konuımalarının hita- Ankarada 1929 da aktedilen bitaraflık, u:daıma, adli su-

mında aıağıdaki tebliğ neıredilmiştir: reti tesviye ve hakem muahedeaini timdiden ve bet sene 
" Başvekil ismet Paşa ve Türkiye Hıtriciye Vekili müddetle yeniden temdit eylemeyi kararlaştırmışlardır. 

Tevfik Rüştü Beyle Bulgar Başvekili ve Hariciye Nazırı Bu münasebetle her iki hükümet, tarafeynden biri nya 
M. Muşanof konuşmaları esnasında iki memleketi alaka- diğeri tarafından glrilmit veya girilecek teahhütlerln 
dar eden bütün meseleleri gözden geçirmişler ve umumi mezkür muahede ahkamını hiç bir veçhile ihlal edemiye-
vaziyeti tetkik eylemişlerdir. ceğini veya bu ahkamın şumulünü azaltaınıyacağını 

Bu fikir teatisi bir itimat, açık yüreklilik ve aamimi- kaydetmek hususunda mutabık kalmışlardır. 
yet hava11 içinde devam etmit gerek Türkiye ile Bul- Bu fikirledir ki Türk vekilleri 14 eylul 1933 te An-
gariıtan menfaatlerinin tesanüdünü gerekse iki memle- karada im.zalanan Türk - !unan muah~des.inin katiyen 
keti ve beynelmilel teıriki meaaiyl alakadar eden mese- ne Bulgarıstana ne de dığer herhangı bır memleket 
lelerdeki noktai nazar mutabakatlal'lnı bir kerre daha aleyhine müteveccih olmadığını ve bilhassa Bulgaristana 
meydana koymuıtur. karşı hiçbir ha1mane temayülden mülhem bulunmadıtını 

Umumi •ulh ve anlaşma •iyaıetini tatbikte devam kendiliklerinden Bulgar hükumetine beyan etmiılerdir. 
etmeye katiyen azmetmiş olan ve iki memleket arasındaki Bundan başka her iki hükümet Türkiye ile bugari•tan 
münasebetlerin mümeyyiz vufını teıkil eden mütekabil araaında muallakta bulunan bir kaç meselenin en kısa 
doıtluk ve muhabbet hislerile daima mütehalli ve bunun bir müddet zarfında tetkik ve taıfiyeıinin muhtelit bir 
ifadeıini tecdit eylemek arzusunda bulunan iki hükumet, komisyona tevdiine karar vermi,lerdir. 

Kayboldu, Bulundu 
Londra 22 - Diln akıam 

Bremen posta vapurundan hava
landıktan biraz sonra kaybolan 
Alman deniz tayyaresi bugün 
sağlam bir halde Suthampton'a 
gelmiştir. 

· ------
lzmi r Panayırında 

iımir, 22 - Panayir komiteıi 
ilk garden partisini dün gece 
muvaffakiyetle vermiştir. Bütün 
konsoloslar ıarden partiye davetli 
idiler. 

r 
iSTER iNAN iSTER 

Tahran Musevileri 
Tahran, (Hususi) - Hükume· 

tin hazırladığı yeni bir kanuna 
göre Musevilerin şehir içlerinde 
ölülerini yıkamaları kat'i surette 
yasak edilmiştir. Bundan sonra 
Tahran Musevileri ölülerini ıehir 
haricinde yıkıyacaklardır. 

iNANMAI 
Adana gazetelerinde gördüğümüz fU utırları 

ıiz de okuyunuz: 
" Elimizde, bu ayın üçünde Adanaya gönd,erilmek 

üzere " İstanbul-Aksaray ,, , " Tckirdat ,, ve " lstanbul 
19 ., postanelerine verilmit üç mektuba ait üç zarf 
var. Bu mektupların hepsi de ayni akibete uğrayarak 

- Adaqaya gelecek yerde - ilkin uzun bir " Van " 
yolculutu yapmış ve şurada burada epeyce taban tep
tikten sonra, soluk soluğa ayın 17 sinde Adanaya 
gelebilmiş! Çok değil, şöylece 14 günlük bir Anadolu 
turu!.?. • 

iSTER /NAN iSTER iNANMA/ 

S.Jfa S 
• 

Sözün Kısası 

Şimdi 
Buna 
Ne Lüzum Var 7 ,._________________ * * 

Bizim Ticaret Odasının "Tet
kik ve İstihbarat,, Şubesi yeni 
bir keıif yapmıı: Soya isminde, 
daha ziyade baklaya yakın bir 
nevi fasulye varmış. Bu nebat 
her İşe gelirmiş. Bundan ın
sanlar için un yapılır, suyundan 
nebati süt çıkarılır, peynir kuru· 
lurmuş. Ezilince hem yağı çıkar, 
hem de sabun yapmıya yararmış. 
Meşin, muşamba, 1ıliıerin, batta 
patlayıcı maddeler yapmak için 
de kullanılırmıı. Bütün bu işler• 
den başka hem hayvanlara gıda, 
hem de başka nebatat için güb
re olabilirmiş. Hulasa bu nebat 
kadar, muhtelif itlerde kullanıla· 
bilecek baıka bir ıey daha 
yokmuş .. 

Jf. 

Yusuf aleyhissclim kıssasın· 
daki yedi senelik kıtlık içinde, 
yahut büyük harp eanasında sü
pürge otundan ekmek yediğimiz 
devirde bulunsaydık, muhterem 
Ticaret Odasının bu keşfi çok 
hoşumuza giderdi. 

Fakat şimdi böyle her iti 
görecek bir maddeye ne lüzum 
var? İnsanlar buğday kıtlığından 
şikayet mi ediyorlar? Dünyada 
hayvan sütil kalmadı mı? Peynir·: 
sizlikten hazmımız mı bozuluyor? 
Zeytin ağaçları kurudu mu? Meşin, 
muşamba yapan fabrikalar ken
dilerine lazım olan iptidai mad
deleri ~bulamıyorlar mı? Pek ya
kında yeni bir harp kokusu var 
da acaba şimdiye kadar yapıl
dığından daha çok miktarda 
patlayıcı maddeler yapmak mı 
lizım oluyor? Otomobilleri, ziraat 
makinelerini kaldırmak isteyen 
adamlar acaba meramlarında 
muvaffak oldular da tekrar or
taya çıkacak atlara, eteklere arpa 
mı 'yok? Gübre fabrikalan klfi 
miktarda mal mı yetiıtiremiyorlar? 

* Hayır, bunların biçbiriai değil. 
Bütün dünya tabii ve ıun'i ticaret 
mallarının çoklugundan fikiyetçi. 
Ortada herıey var. Fakat alıcı 
az. Mallar sablamıyor. Onun için 
bütün dünyada ikbsadi buhran 
var. Milyonlarca çiftçi ve amele 
elleri böğürlerinde it bekliyorlar. 

Bizim Ticaret Odasının galiba 
dünyadaki ikbsadi buhrandan 
haberi yok ki, btitün dünyanın 
aksine gidiyor. Birçok yığılmıı, 
satılamadan kalmış maddelerin 
satışını büsbütün durduracak ye• 
ni bir nebatı haber veriyor. Eğer 
bu Soya denilen karakatı çok 
yetiştirilip te sablırsa onun yer
lerine kaim olduğu bütlin madde· 
lerin satışı geri kalmıyacak mı? 

Hele ayni maddeyi bu zaman
da hem insanlara, hem hayvan
lara gıda, hem de nebatata 
gübre olarak yetiıtirmek tama• 
men zevksizlik değil midir? 

* 
Ticaret Odası yeni nebat 

keıfedeceği yerde şu elde kalan 
istokların sablması çarelerini 
"tetkik,, , 1 biraz da dtınyadald 
buhran haberlerini " istihbar ,, 
etse daha hayırlı it görmiiı ol
maz mı? 

l M. Ruzvelt İyileşti 
I Vaşington 22 - Dtin biraz 

daha eyileşen M. Ruzvelt, resnr 
vazifelerine yeniden başlamıştır. 



rıM-w.t Mw•-'-ı t 
l'egnir Ekmeği 
Bile Rahat Yige
ınigen Bir Vali 

lzmir (Hususi) - Burada ,U
aln hidiseai 9 eyliil panaymdır. 
G&nlerdenberi herkes oraya ti
.lebilmek ve sergiyi prebilmek 
icin can abyor. Serıide herglln 
• binlerce lcİfİ kayn8f1yor. SeY
puer binbirlerine burada ran
deri veriyor, akfamcılar ralolanm -...c1a içiyor, beklrlar pnftlle
ıiai burada awtuyorlar. Haaune
feacliler yeni taftletlerini harada 
~rlar. Burua bir etJ• ve 
mal .......... li1acle boy boy, 
.. cim bir .... ...pine ben· ., .. 

SersriaiD ea çok t.~ ıinD 
••1e1i \ira paYJODU.. erkek 
"'8ıa ile ekmek ahr pi biribirl
.m llfbDa binmit bira bekfi)or. 

Bir b••m lcoe .... ıı kolundan ,. .... ı çeldfs: 
-.....,..;. içme arbk.. 

Bitin paraJI biraJa verelin.. Ba 
P'llı IMmim ipekli çoraplan 
ilım JWP plibL .. 

Gklsi lldlea koca, yalnn-
,.., iki bardak daha diyor! 

Ben de burada bir W..,oa 
ppbldan IOlara il.ıeclim. lzmirli
.... kumar "talih cymlarma M 

tle ~ reralo •alDlf. Şitelere 
.... aeçirtea, ip~. piyan-

Cac çektiren açık sizlerin etrafa 
ılunç dolu. 
- Bet defa çeki~ .• Hep 

aJtw'f paralak plaldlYit çıkıyor. 
- Bana ela bir Jlblikle bir 

firkete çakb .• 

• Guiaocla Wr-..bire bir Wre-
11111 .ı• Herbe ....ıat,ıwde 
.......... Seli ... WıiWrilli takip 
.. ,. .... Herkelia taaıdıja! ....... 
... teb•Bmle 1el•mlacbğl IJa 
..... kimdi? Baprı Çftintim. 
.. 4e •khr ki, Vali Kizim 
r. " •• takip eden r ... genç, 
pziaocla hazırlanaa bir muaya 
tlojau ilerliyorlardı. Küım Pap, 
.trldma bol bol 11ellm clatıtarak 
....... oturdu. Valinm etrafım 
Wrçok mllracaatçılar aldı. VaU 
lleJecaala "-utuyor, .. ;a mola 
talimat •eriyOl'CIL 

Vakit S'JG~ Yemek zame• 
p•••flis Vali •.-- da yemek 
,__ lbamclı. p... ...... 
emretti: 

- ... ,.. ba1ır yaba ,.,.. 
--- ~....... Biraz ela .... 
Qcadar laerkea pe~ ekmekle 1-.._·-..&ye haJİetle ..., ... 
._ Raat •e ı..r iPacle peJDİI' 
elmft _ıemekte de bir melet 

dlr. Fakat rleaalar, WribirW 
ta1s1p 4Nlyor __. ValJe ,.,. ......... ,... ...... ,...... 
y.-lanlL ... lokm.- •imam 
IHr kltaiae ba.-diyor, Jaerk• 

=-··=~ ... taramda aeclm bu 
~ ....... için kiti 

Meptir llmuila. 

* Sersıhaht ea pel pa•7oım, 
lmair San'atlar mektebinin ~~ 
bjı .yatak od• takımı idi. 360 
hra malıtetem Wr talnm. ba 
kiti hayran hayran karyolaya 
laaloyorda. Biri dedi ki: 

- insan 360 ı •ymktaın 10ma 
ı.. karyolada ~e u7ku. sir

Ya JriL - S.. ab 

• MEMLEKET HABERLERi 

Pozanti Ve Civarı Büyük 
Bir Sel Tehlikesi Geçirdi 

Pozanti (Hu-
9Uli) - Havalar 
bq ayclanberi 
kurak pdiyor, 
herkea 1afmur 
bekliyordu. Bek
lenilen bu J•i· 
mar pldL Fabt 
ba ,.,._. Po-
nati için bir 
felü.t old& 
Gln ortaanda 
bqhJaa Jaimur 
Ye dola Wr aa
tla ...W -.n ...... ... 
çak -t ...... 
ıeWrde Wr telq 
"Myeca .... 
lact.. Oe aat 1on

ra ela pbri ıu 
bum.ya bafladı. 
Salar eneli hl
ktmet konağımn 
alt katma, •nra da •ra ile ma
ğazalan iatill etti. 

Her tarafta imdat aealeri ve 
imdat iatiyen ıilib Adalan du
yubmya batJadı. IArtık aobldar 
1eDeria lllrlldedil' llfır, koyan 
•e qyalarla dolu leli. Ba alim 
alaabmadan mal kurtarmak clr'e
tini saateren babaJiiitler de 11-
rlllJordu. 

S.ltld ilci •asara 
Bu hal -t albya kadar de

vam etti. Seller Pmuffei• llt: 
tarafındaki mezarlara llkmlf, 
116lerin kol, bacak, bfa kemik
lerini tehrin içine llrllldemif ve 
baralmnfh. Ba hal pelc feci bir 
manzara anecliyorda. 

Y ajmur tren batbna da boz· 
mat. i1taaJon bİDUI ve iatuyoa
clald ambarlar • altmda 1ı.ı..,,._ 

br. Karapmar • 
aomtı • Çiftehan 
laatbndaki bozuk
luk ancak 12 ... 
atte tamir eclile-

hllmif, bu )'izden 
T oro1 ve Adana 
trenleri 12 -t 
teeldalirden 10nra 
yollmu de ... 
edelrl , lerdir P F • 

Tren ..,...... 
• erini temin içba 
Şimendifer L!·re
li .Wabcle..ıcrl 

cJddeD ·~ .. ,
ret " feclaklr. 
hk~ ..... ,... 
p._ .... lld 
1Ut meafecleld 
muhitine mln
ham kalauf. b• 
.... laarici-
.. bir clam'a bile 

ppur dOp..emiftir. iki ... ı me
..tacleki klylenle de yağmur 
habn aayıhr tahribat yapllllfbr • 
Bu meyanda Şahlı klytinde Oll

dan ziyade ev Jdnlm11 .U., 
bağ •e &o.tanlan llkmtifler, bir 
miktar ha)'ftll ılttlrmilflerdir. 

Çalar IU)'ll kenarmdaki Afİret• 
ler de pek peripn bir hale ıel
mltlerclir. 

Bir 
Şiir 
Kitabı 

Teıalit 

Geçe:ı -. m pkmlf, k 
HDe mi çalrm•f, iyice bilmiyorum; 
hslallcle benim elime clalta bu
stmlerde selen bir tür kitabım 
kanttınrkea tlzllm pirin bmdan 
90DrA çıkaracağı ldtaplana İlim-
lerine ilİftİ. Elimdeki kiçük ki
tahm ismi: .. SlabGI sizli kadıa_ 
ElıJ _pek o .. .., acaJİp clejil; 
fakat Galip F•l Be, huadu 
IOlll'aki fİİrlerİllİ baba ne isim· 
1-le toplamak İlt:İyor: uı: &kblo
ı. kraliçem,. , .. ıa lira ıs 1w
.....,, O kadar ela cleiil; bir de 
-maım zalHta romınlua Mrili 
pbracakmf; h=' • ........... 
ü: "Paria Wıriuci _, -.ıta 

mektebiaclen mum po• laafİJe-
li Ş.ppk Necdet ...,., ...... 
Buhhehrhltlla~ 

mimıettar edecek «h-teadir. çin. 
idi pirin bitin d~, ..,.uu h...... .. ..bddi
.... clUa IJI .... editwiyor. 
Bell ld Galip Faat Be, MDatl 
yalnız liııema percleaWa latlacle 
,are,or; aruınclaa deiil, a.tlnde • 
Çlnktı nemadan hueketi, illsu 
mllerini cleiiJ, dojradaa dojruya 
menalan da alayor. 

.. Menalanm ahyw • derkeıı 
latilaal kudetmiyonma; o. birer 
film iımi oJabilec:ek 1erleftalar 
MÇerken meJmı.n.. da elbette 
liaemaya ayacak Mette intilıap 
eclecefhü za....,ttijW 81.f11J.,.. 
,.._ p_. Wr ~fMat 
mpn &anlan maw ,_..tr 
iltiyor? Şimdiye kadar aearin ne 

Ayaş içmeleri 
Asrileş~qor 

Ay-., (..._.)-AJ .. 45 
ld&ametrA •••l•ra• Wr .... 
·~.,,........ ....... l 

bhaltatini pcll? Hele --
at.ta romw yn-M • olupr? 

Nam• ...,. ........ ..,.. 
mıJAcajı, .bu huuata pir ,_. 
bir alet oltluta _. ..-.kk•k 
gibidir • ....._ Wllljelerde De 

dar. Ankandan .... ....... 
Alcklprtktea pçtiktea ..... Jalmz 
Ayq belinde hlru' maniaya t.... 
dlf ederJer. Burada yol blru 
bomktar. Ayq kapbcalan ile 
mqlaur bir k-hadır. 15 kilo
metre mııdede de IUJll tasla 
bir kaplıca ...... Kaphca ... 
nadan.__..._. .......... 
ve mam- ..ter yaplmaktadır. 

....,.,..,a1 .... ..,.,. ..,_...... llrl 

Ba içi.el• lam, braclter. 
tİrifİD, teıap JautalaJdan ip. IOD 

derece iatlfadellclir. lcmeıere reni 
yeni ajaçlar clildlııvkteclir. Ziya
retçiler en liyade Ankara • Ku
kin, 8111, Çıhık ...... laallmı-

BabaeUi ( Ha1111t ) - Muchra kiyi Babaeaki kadar ha,11 
Ye Baha elki kadar nlfaa kaafetine maliktir. Bu kayla dYUlllda 
Ers- Mlai lwiDe yenidea S klprl Japalm•fbr. Bu klprBler bil
ıa .... ticari nakliyat ylzlaclea •leem•iyetlidir, Bab•eeldnm ikbacll 
lnkipfmı temin ecieeektir. Bu klpdler aaclece Mandıralalana hfmn et 

cludır. 

ve pyretile yapılmlfbr. Mandırahlar ba HM baprmak tbel'e prot
ramlanna koydaldan itlerin bitimi dolayi.ıle kl1leriade blylk me-
ruim t~· lleruimcle bJ1Uka• ve teker fabrikam mlclil-

Elbüstan'da ıl ele balım-.•ırchr. 

Gençler Evi Bir Kütiip- Borsada 
hane Açtı Yol Gen:·•etilirken Ealri 

FJ• .. n (H....ı) - Tetek· ._. 
~ blJ• ...wdar Bir MaP.,a Bulundu 
,.__ Geaçleren .. ele Buna (Hami) - G•ıipep 
bir ..... ........... aAldeliDia Setlı ... kmDa ....... 
8m · ...nfclerimiz ,.... Nwlr ateli 1•_.,H 
ldltllplaaneP .. ,.... .-.dide uld kQieenW albncla Wr ....... 
kitaplar tela•1t et...ldedirler, ve tlael fdr•p. 
....... ... ~ ., .. Halk ---c1a epeyce decll-
12 clt kitap hecH,9 .... ftlr. lrocla ....... bu ............ 

llblltanhlar "8 iltllaAlae- nel, clefiDe pyialanaa ela ,.ı 
den pk lltlfade etmekte, ...... açr..,... 
macliyea olmmıld:adarlar. llıpra 11ı.a.. 1.,, w.-

B ,..... - aJtnvleM ocladlr. Kap111 ele ıl bu 

fJbllta Q-11111111) - Poatala· dwlir ve hiç ,..a1DP1mıfbr. 
nam 'Jmc&Je kalar llarqtan T..ı. pliaee, ~ metre lra
hayYanla ve w:ak '· 4 sinde dar mr- ı. 11Pdin ici top
f::'tbilircli.. Simdi trenden ve J ralda doW.. 8-w kuıhrken 

olıdan iatilade eclilmiye ha.- bir bakır boru bulmmmftur. 1'1-
lamlmlfbr • ElbOatan poatala Kapı- elin ne kadar Berilere aittiii 
derelİ İltaaJ•una bclar °'8mo- D t...:... 

bWe yapabaakta. Kapıderuhadea daha •ea1s .... '1•· 
_. • ..._ be•aldedar. BelelliJ• fea M,.tl lna ~ 

Adana' da 
Ana Mektebi Kapacla 

hlanektep Açtldı 
Adua ( H....ı) - Şelarlmlz

.J_L! ·-· ideli .. ilt ·ıcli.ıı.: 
UCIU ft8a ~d91t-- •• 
pkilde idade .._... ltat1 
aarette ........... • tahlil pp 
cla Olup mektep adedbdn atala 
Jldaclea iaelrtebe clevam ede
..,_ ,aderce talebem mektep-

• ~ alrllmlt ye ·-
~ha mektep lajTeclilerek ~·· 
denleri yine bu m.ldep _. ... 
leri tanfıadu obtMI ·k llere 
iç 11mfla hlr ... aekteWa ..... 
11D& daimi enclmea toplantımacla 
karar verllmiftir. 
===-=====---dald topraklan atarak ttbaeliD 
MreJ• ~ anyacak ve bu 
M'etle, fol.,_.....,. .... altta 
~ti 1~ laerlıusi bir 
~--•.. ...,.. ..... 

ldlr. 

iir avlô -·hilJ•-. De de 
bikAye ıeftl. r......, bbilmit; 
çlbaldl eskiden WWJe hakikaten 
lplhlal bir luıWe icl. o.ı.ida 
.... va1ı· .... .,. .. - ..... 
nrıMlr giW lüll•ill .. ifaclell 
.... •• HaJWd .. ,.. ...... 

..... va1r·- ... ·

..... yoldar.-
Banclan ... .-- kitap

laruun iaimlerille b.ktaktaD .,..,. 
Galip Fal ~ .. Slahll 11111 
iradın ,. ddl (IJ :tlıferinl de ka· 
npclam. Nıpa itiraf et.iyeyim? 
Çojunu aonuoa kadar almma~ li
zum g6rmedim. Ga&p Eaat 8. fana 
b~ pir ma"? Ha)'ll', laattl nazmı 
olclakça maharetle ....... ,.. 
itte kitabua ilk mmalan: •11ıt _., .......... ........ 
lobp - S.C•• = ...... ... 
............. _.y.1c1 ..... 
çoktan .... - ... kolda~ 
mata. - itte o ıWn•m shl• 
de kaldı mler •.• " Gaip Faat 8eJ 
keaclmi ...,. ....... Wlrey• 
llnlap kole1 ...... ıııil'lit ..,.. 

..... 48 uhifa, 



SON ltOSTA 

-==. ,,,. .................................................... ~ 
(Siyaset Alemi l 
Bir Kör 
Döğüşünün 
Kurbanı Gibiyiz 

Siyaset sahneaine baktıtımız zaman 
mütbit bir kör dövüıüne 14hit oldu
tumu:ıu rörüyoruı.. Öyle bir dövüt ki 
ne s<iyliyen belli, ne de dinliyen. 

Almanya ile Fransayı bilhassa 
Wr misal olarak alabiliriz. Avrupa 
aulhünün iki ut mihverini tefldl eden 
bu dulctler mGtekabUea blribirlerhal 
ittibam eder, dururlar. 

Son vak'a sabık Fransız Hariciye 
Naan Briyanın heykelini açarken 
yeni Nazır Pol Bonkurun alyledifi 
bir nutuktur. Bu nutuk, daha enel 
Nürembe,...'te Alman Baın.ldll Hitle
ria irat ettiji: hitabeye cevap veriyor. 
Pol Bonkura ıöre Almanya sulbü 
tehdıt etmektedir. Binaenaleyh o ve 
onun t'lbi hareket edenler aleyhine 
zecri tedbirler abnmalıdar. 

Adolf Hitler iM N8'e•berl''te 
bqlıca fU ıaöden .öylemitti: 

.. Tarih 6a1Dde hallumwa aakeri 
teref ve bayaiyetiai iade etmiye ihti
Jae1mız yoktur. ÇflnkG bu pref hiç 
l»ir harp meydanında elimizden alın
•t cletildi. Bldm üzerimize kibua 
t'ibi Jiklenea bir tek namuuuduk 
•udlf'. O da ne tuk Ye ne de prptan 
.. e)miştir. Keneli milletimi&den 1rel
ıni1tir. AUaba çok tükür olaun ki 
timdi onu tamir etmİf bulunuyoruz." 

Her iki tarafın saderini itittitimlz 
..... eaaah bir ihtUlf meYcut olme
dttnu lf6rlrtb. Şu laaWe meYcut an
lapmamuhlc aeredea pliyor? İki 
tarafın da biribirinin aöııünil dinle
IDemelerinden. ıu halde dünyanın 
bir kör daviiıüne kurban aitmekte 
old•tunu iddia edebltıriz. - Sür'e)) a 

Vileg Post 
Ağır Surette 
Yaralandı 

Kinsi 22 - Dln7a etrafında 
Japt&it devir seyahatinde vaktile 
rekor lul'llllf olan tayyareci Vi
ley Post, don monore limanından 
La•alandıj'ı sarada tayyaresinin 
)'ere diİflllelİ ylztlnden ağır su· 
rette yaralanmıfbr. 

ltalyada iktisadi Vaziyet 
Roma, 22 (A.A.) - Milli em

titn tarahndan aqredilen bir ia· 
tatistiğe g6re ltalyada geçen 
Temmuz ve Ajustos aylannda 
.... yi Alemindeki faaliyette, ec· 
•ebi memleketlerle ticaret mua
-.&deriode biaoluaur derecede 
fazla bir canhlık priUmiftOr. 

Siyasi Bir Ziyafet 
Paria 22 - Leh hariciye na· 

ıan M. Bek dl1n Leh elçiliğinde 
Başvekil M. Daladye ile Hari
eiye uama M. Pol Boakur'un 
terefine bir iğle ziyafeti ver-..... 

Reisiclimhur M. L6brün de M. 
Beke 1..ejyoacloair ai .. nınaa bi
rinci rltbe9İJIİ YermiftİI' • 

lısarda kabine Buhranı 
Kahire 22 - Bapekil S.tkı 

~... ! --.!~ .._,d: IRll"a e......,..r. 

BABİCI TILIB&rLAB 

Almanya Hak istiyor! 
Fakat lngiltere il; Fransa Arasında 

Anlaşma Hasıl Oluyor 
Londra 22 - ltalyan elçisi ı 

dün hariciye nezaretine gelmif, , 
Naar Sir Con Simon ile ı&rllt
mftftilr. 

Bu mnllkatın, Cenevrde 
ıillhlan azaltma iıi hakkında Sir 
Con ~imon'un ltalyan mtımeail
lerile ve diğer murahhaalarla ya- , 
pacaj1 konuımaları kolayla,bra
cağı zannediliyor. 

Biraz sonra F ranaız elçisi de 
gelerek Sir Con Simon ile ko
nuımuttur. 

anıa .. ıorlar 
Paritı 22 - Gazeteler buıila icra 

edilmekte olan Fransız. ln,Uiz mGki· 
lemeJerinin Paris ve Londra tezleri 
arasında bir yakınlık huıulüne medar 
olacatını iimit etmektedirler • 

almanyanın emniyet hakkı 
l erlin 22 - Amerika gazetecile

rine beyanatta bulunan Hariciye Na
zan M. Nöyrat Almanyanın diter dev
letlerle aynı derecede emniyet hakkı 
oldujunu ehemmiyetle kaydetmittir. 

Tan Gazetesine Gellnce 
Paris 22 - " Tan ., gazetesi 

paris'te yapılmakta olan siyasi 
mlizakerelere tahsis ettiği bq 
yaamnda, bu müıakerelerin mü
•ait bir •urette devam ettiği fik· 
rini ileri sllrmekte ve şunları 
söylemektedir: 

•lagiliz zimamdarlan silAh kuv
vetlerinin kontrole tabi tutulması 
ve bu kontrolün tesirleri olup ol· 
madığını açıkça anlatmayı mtım
knn kılacak bir tecrübe devresi 
lüzumu hakkında F ranumn ileri 
al1rd6jG delilleri daha iyi bvn· 
yor. 

Peştedeki .Macar harbiye mektebinin talebeleri Romada M. Musolini tara
fından kabul edilmişlerdir. Resmimiz talebelerin İtalyan devlet adamına hltıra 
olarak tektim ettikleri bir altın balt.yı gösteriyor. 

Rayhştag Yangını Davası 
Heyecanlı Safhasında 

-----· 
Laypzig, 22 - Rayttaı yan

gınının maznunu van der Lübbe, 
dnn yapılan muhakemesinin baş
langıcından sonuna kadar ıimdi· 
ki siyaai .drllf ve d~~erini 
bilcllrmeii -,Çin İlorulD ...... 
nefretle kanşık bir sükiıtile kar· 
ıılamaktan ıeri durmaD11fbr. 

Muhakemenin bir •fbuuada 
maznun gtilmiye başlamııhr. Rei• 
ba ıGl&tiln aebebini •ormUftur. 

Van der Ulbbe " bu muhake
meyi ,W6nç buluyorum ela on
dan!,. cevabını Yumiftir. 

Muhakemenin birinci celae•i 
saat 15 te tatil eclilmiftir. 

Nevyork 22 - Dnn alqam 
yilzlerce komünist Laypzii' de 
yapalan muhakemeyi proteato et• 
mek here Alman konaolosluju 
önlinde bir takım nümayişlere gi
rifmitler, M. Hitler baklanda 
dllfmanca •&zler sarfetmiılerdir. 

Laypq 22 - Sinir haatalık
lan mntehassıslan mamun Van 
der Ulbbe'nin aklında bozulduk 
bulunmadığını a6ylemişlerdir. 

"Eier ingiliz hllkwneti Franaaz 
formllltlnO akla ve adalete uypn 
bulm111 ile bir aalqmaya Yarmak 
hakin Ye ihtimalleri e~mmiyetU 
mrette artmq olur. ,, 

Fr•n .. • Lehlabın 

Amerika 
Sovget Rusyayı 
Tanıgacak Mı? 

Lindbergin 
Paraları 
Meydana Çıktı! 

Aynı pzete Fransaz • Leh mü
nasebetlerine tabaia ettiji bir ya
zumcla da diyor ki: 

11 V niyetin blipldl halinde 
Fransa ile Lehiatanın harici te

tebbO. ve faaliyetleri aruındaki 
muvaziliii bozabilecek mahiye.tte 
birtey sezilmiyor. 

"Gllnln b&ynk meselelerin hal
li hususunda her iki hlikiımetin 
anlaşarak mntterek t-.ebbWer
de bulunmak ve Cenevre pllnma 
uyıua aurette barebt etmek İ9.o 
tedilderi tahakkuk etmİf demek-
tir.,, 

V qington, 22 - Cumhur Re
isi M. Ruzvelt Sovyetler birliti 
hOldlmetinin Amerika tarafından 
tanmmuı meselesini tetkik et• 
miftir. 

Hariciye Nazın M. Hul, bu 
t&Dlfma İfİDİD kararlaıtmlacağı 
tarih hakkında henüz hiçbir ka· 
rar abnmadıjuu söylemiştir. 

Rusy a~aki Fransız Nazırı 
Moskova 22 - Franaaz ha-.a 

itleri nazın M. Kot, diln sabah 
Moskovadan aynlmlfbr. M. Kot 
cllnlifte kief e ağrıyacak ve Pa-
n.. a•det etmek üzere ot'8dan 
bustın havalanacakbr. 

Brilbel 22 - ÇalUUDlf bia 
lapia lirahk bir banlmo"1 boz. 
durmak iatiyen nç kiti tevkif edil
miştir. Araıbrmalar neticesinde 
bu banknotun Lindberg tarafın
dan çocu;u kaçırmış olanlara 
fidyei necat olarak verilmif olan 
banknotlardan olduğu anlqıl
mııtır. 

Bir tta va Faciası 
Balermo 22 - Cenevr - Paler

mo hattında çabşan bir deniz tay
yaresi, Palermo limanında denize 
inerken nhtıma çarpmııtır. 

On iki yaralı vardır. Kazaze-
delerin yaralan hafiftir. 

------... ---~------------------------ makul buluyordu. T ereddOt et
meden: 

Kolmodin vaıtuile Ahmet 
Reşit Beye 

Dl11kllerla Romanı 
Edebi Hoınan -..................... ... 

......... ______ Burh•n C•hlt -----· 83 

Şimdi llOll bazırhklanmı yapı
'--- Hiç vaktim yok. Arhk 

:::~in olana oradan yuanm. 
kal Rqit. Heyecan ve 

~ içindeyim. 
Ahmet Rıfkı 

-.::.:: Retit ba mektubu 
- artık (Stoldaolm) ... lr..•·- .... _ olclapau 

....... lar. lle•lebtte Japdacak 

itler vardı. Onun batıacla, onun 

itaret ettiği bir vazifeyi· yapmak 
en b11yllk borçtu. Millet ön&ne 

dlfen btıyllk halAsklra emni
yetle sanlmlfb. 

Ahmet Reşit ıenç karısile 
her akpm vaziyet baldwıda ıc;.. 

rOflyordu. Karanm ona da açtı. 
Gretta oaua bltla fikirlerini 

- Hay bay, dedi. Memleke
tin bOyUk davasında çalışacaksm 
ve ben de MJIÜD hayatım paylaı
biam için beraber geleceğim. 
Kocamın vatanı benim vatanam• 
dır. Bana verilecek bir vazife 

oluna onu da iftiharla kabul 
edece;im. 

Ahmet Refit Anadolunun cenup 
sahillerinden bir yere çıkmak için 
vapur tarifelerini altüst ediyordu 
ki ( Mu•tafa Kemal) imzalile 
Ankaradaa p telpfı aldı: 

lstokbolaa' ele fabrikatir il. S. 

Milli mUcadelemizin neticeleri
ne göre hariçte çalışmak ve .eri· 
lecek direktife intizar etmek Dze
re (Geneve) e! nakl~diniz. 

Ahmet Retit bu emri ahr 
almaz derhal hareket etti. 

O akşam genç kan koca 
(Danzig) e geçmek kere vapura 
bindikleri zaman Ahmet Reşit 
Gretta'mn alnından 6ptti: 

- Sana çok tetekkilr ederim 
Gretta, bir ecnebi imla eylea
mekten yalmz bir noktadan kor-
kardaaa. Memleketime ait teJlerd• 
laialeri Ye dOflnceleri beadea ay-

s.,aı s 

( Göniil Jiıerl ] 

Çalıştığımız 

için 
Evlenemiyoruz/ 

'·Çalıgan iki ıren~ kızız. llayatta 
yegine ümidimiz iyi bir evlenme ya
parak mee'ut olmakta kaldı. Fabl 
bwıdan da gWıden güne umidımisi 
kemnek lazım geldiğini anlıyoruz. Çüa
kü çalıfan bir kızı hiçbir vakit iyi bir 
adamın aJım,acağma kaniiz. ı:sasea 
eimdiye kadar çıkan talipler de bunu 
sö•riyor. 

Bu vazi) et karı ısında ne yapabiliriz, 
bize akıl öğretiniz. Bazen bu havatı 
terketmek aklımıza geli) or, fakat Lu
DUD da mümkiin olmadıgmı anlı) ur \ e 
vaz geç..yoruz. Çok meyus ve ıinıit
ıiziı. 

Ankal'ftda iki gen ku 
E G', 

Çalııan kızlar hesabına yük
.ıtilmİf acı bir feryat. 

Ba lmlarm iddialan laela dot
ruclur, hem ,ani .... 

Dotradur, çlnktl bizde birçok 
erkekler bentız eski hodılm ta
auubuna terk etmemiştir. lsterki 
kansı olacak kadın, evlelıinceye 
kadar kimse tarafından ı&rillme
ain. Onan aeainl Dk ifiden erkek 
kendisi olaun. ffa&uld bayata 
ablan im her gln birçok kimse
lerle konufUyor. Biraz daha ser
best bir hayat yaf1Yor. Daha 
yakından g3r6n0yor ve mahre
miyetini kaybediyor. Ba Hbeple 
ele cuibeal azalıyor. Ba kabil 
erkekler çalıtan kızlarla etla
meji kabul ediyor, fakat ..._.. 
meğe yanaımıyorlar. 

Bu lmlann iddiua yankftan 
Çllnkil bir ıeaç im içia erkek
le laDlflp evlenmek yollan eakill 
fibi mahdut deiiJclir. Artık .... 
rilcll ile evlenen erkek kalm••.
tır. Erkekler hayat arka.,__ 
ya meclialerde, ya ifte, J• ei
leacelerde, veyahut umumi rer
lerde g6rUp aeçiyorfar. İt hayab, 
erkek ve lmlann tan11inalan lçha 
en emin yerdir. Burada blrlhirlnl 
daha yakmclan tetkik edip ula
mak imk•D'M maliktirler a..u. 
içiDclir ki. it bay.bu ablaa lm
lar arumda evlenebllenler, ... ·at 
JUYa km-anlar çotalmaldadar. 
Evinde ka,.Ja kum evlenme ilati
mali daha uclar. 

Çıkaa talipleria fenahjma ba
lap mltteeuir olma)'IDIL Eviade 
kapalı kalan lmlar içinde biç 
talip bulamayanlar Yardır. 

Kaldı ki, ifinizde ciddiyet Ye 
vakarıma muhafaza eder, çallf"' 

maaızda llllbaliGk sa.terme& ve 
herkese hilrmet tekin ecleneaiz, 
iyi bir talip bulmakta flçlnk 
çekmeuİDİL 

nlar diyet S.. laarabmm her aclı
mm takip etmllde Mili IMa klııa
ttıden kmtanlm. 

Genç bdm la• umaald sibi 
IUDİIDI birw çiçek bahçeiille 
beueıen iri yefil slderial koca
.... çe\'İrdi: 

- Daima •e laer yenle be
raber RqiL Bütlba MrYetimİae 
rağmea ea acı mahrumiyetlen 
katlanan•. Yeter ki sen mea'.t 
ol J 

Ve bOyük Mustafa Kem•Ha 
ipret ettiji yola doina yDrldDI•. 

Bitti 
Ulukoy - ~ Eylul 1933 ..,.,,.,. °'"' 
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Dünya Hddlseı;ıf
r-

Yeni Irak 
Kıralına 

Dair •• 
Irak Kırab Faysalın oğlu ve 

onun yerine geçen 
Veliabb Birinci 

. Gazi tahsilini Lo-
lılcanlıdır dranın Harrow 

iaimli mektebinde yapmıtbr. Bu 
aene, lngiliz Harbiye mekte
bine girecekti. Fakat ba
basının birdenbire ölmüş olması, 
bu cihetten tahsilinin yarım kal• 
masana 'Sebep olmuştur. 

Birinci Gazi Hai'row mekte
binde iken gayet mahçup ve 
aessiz bir talebe olmakla ma
ruftu; o kadar mabçup bir ta
lebe ki, bir çok arkadqlan 
mektepte bir premio dahi mev
cudiyetinden haberdar değillerdi. 
Birinci Gazi, o derece hüviye
tini .. klamıya itina etıİıit ve 
muvaffak olmuştu. Bir gün Har
r0w mektebini iki Amerikalı ka
dın ziyaret etmiıti. Bir ara, ta
lebeden birine, mektepte bir 
Irak preiısi bulunduğunu ve bu
nu kendisine göstermesini rica 
etmiflerdi. Talebenin böyle bir 
prensin vücddundan haberi yok
tu. Fakat malümatsızbk beyan 
etmek te işine gelmiyordu. Bü
,ak bir aoğuk kanlılıkla ka
dınlara mfisbet cevap verdi, 
yerinden kalktı, pencereye yak
lqb, bahçede gezen uzunca 
boylu, zaif ve esmer bir talebeyi 
ıa.tererek: 

- işte, dedi, Iraklı Prens 
budur. 

Bir müddet sonra kadınlar çı
lop gidiyorlardı. Bir münasebet 
dlifiirerek az evvel kendilerine 
prens olarak gösterilen talebeye 
yaldqblar. Kendisile konuştular, 
Prensliğine dair bazı sualler 
Hrdular. 

Ümer ve 1 uzunca boylu lngi
lizin prenılikle hiç alikası yoktu. 
Fakat Amerikalı kadınlann sual
lerinden şüpheye düştü, O da 
mektepte bir prens bulunduğundan 
haberdar değildi. Maamafih biç 
bozmadı, kadınlara, kendini bir 
prens gibi tanıttı. Onların yapbk
lan çay ziyafetini kabul etti. Er
teıi gi1n yedi, İçti, bir hayli eğ-

lendi. Sonra mektebe döndükten 
aonra bu garip ve eğlenceli sırrı 

ifp etti. Ancak ondan sonradır ki 
Harrow mektebinde Irak Veliah
dımn talebe olarak okuduğu ma
lüm oldu. Bu hikiye mektep ta
lebemi arasında çok meşhurdur. .. 
M qbur komik Şarlonun Hn 

yapbğı filim, verilen ba-
r 0 it e berlere • inan

mak icabederse 
Aleghta Hi~rin aleyhinde 

imif. Malôm olduğu üzere bütiin 
filimlerinde Şarlo mahut bıyığı 
ile anı endam eder. Fakat Hit
lerin de Şarlo gibi küçOk bıyıkla: 
olmam, Şarloya bir fikir ilham 
etmittir. Bu filimde Şarlo bir 
berber dtikkinma gelmekte, Hit
lerin duvara asılmış reamini gör
mekte ve birdenbire hiddetlene
rek berberin elinden usturuım 
almakta ve bıyığım kesmektedir. 
Şarli Şaplenln bu filmi Alman· 
yada dehıetli gllrilltii k~acağl 
için ona, bu fikrinden vazgeçme
IİDİ çok ıöylemiflene de Şarlo 
fikrind• ısrar etmiftir. 

KaradenizMisakı MeselesiDe -.-: f _Ka_,, Mı_""'-"P'fl-" _....~ 
Müzakere Mevzuu Oldu 

---- · --------

Bütün Bulgar Gazeteleri Türk- Bul
gar Dostluğunu Alkışlıyorlar 

--- - ------
( Baftarafı 1 inci aayf ada ) 

Diğer taraftan çok mevsuk 
olarak alınan bir habere göre, 
dünkii görftşmeler çok yeni bir 
sefhaya daha zemin teşkil etmiş
tir,. Çtinkü mlizakereler ~ana
sında Karadeniz misakı meselesi 
ortaya ablmıı ve bu mesele 
~trafında da mükalemeler ya
pılmııtar. Ancak bu sahada 
nasıl bir karara vanldığı he-

nüz malum olmamakl.a beraber 
siyasi mahfellcrde neticeye ehem
miyetle intizar edilınektedir. 

Her halde neşredilmek üzere 
bulunan milıterek resmi. tebliğ, 
zihinlerde yer bulan meçhul ita- · 
retli k1S1mlan aydınlatacaktır. 

Gazeteler Diyor ki 
Sofya, 23 (Hususi)- Bulgar ga

zetelerinin Türk - Bulgar dostluğu 
etrafındaki hararetli neşriyatı de
vam ediyor. Hemen bütün gaze
teler, ismet Paşamn yapbğı bu 
ziyaretin bütün Bulgaristamn ge
niş bir sevinç tezahuruna vesile 
verdiğini yazıyorlar. Size dünkü 
gazetelerin Başmakalelerinden top
ladığım veciz hülisaları bildiri-
yorum. 

Slovo, Zname ve yarı resmi La 
Bulgarie gazetelerinde çıkan bat 
yazılarda Türk - Bulgar dostlu
ğuna geniş mikyasta yer veril
dikten sonra Gazi Hz. nin yarat
tıkları inkılap eserlerinin azameti 
üzerinde ehemmiyetle duruluyor. 
Bu makalelerde Gazi Hz. nin 
Bulgar milletine karşı besledik
leri hüsnüniyetten de ehemmiyet
le bahsediliyor. La Bulgarie ga
zetesi diyor ki: 

.. Her şeyden evvel dünyaya 
Türk - Bulgar dostluğunu göstcr
miye matuf olan bu ziyaret, Bal
kanlarda bir muvazene amili ola
rak tecelli etmektedir. Bu ziyaret 
iki komıu memleketin devlet a
damlarına, alınan yolu ve yeni 
şartların icap ettirebilecegi küçük 
tadilatı takdir ve tespit imkinını 
verecektir. 

"Yeni Türkiyenin icraabnı her 
memleketten evvel hayranlıkla 
takdir eden Bulgaristan, bu mem
leketin milli ve beynelmilel pli
nındaki muvaffakiyetlerden aami- ' 
mi bir surette sevinmektedir. 
MiHfirlerimiz bunu, liyik olduiu 
ihtiramı bulmakta olan Türk -
Aulgar dostluğunun bu saatlerin
de burada takdir edebilirler.,, 

Zname gazetesi de diyor ki: 
" iki meml,eket arasındaki mü

tekabil rabıtalar, aym zamanda 
iki milletin menfaatlerindeki itti
rak esasına mUstenit s'1u dostluk
larına hizmet edecek mahiyette-

dir. " 
Çankof Gazetesinde ise şu sa

tırlar okunuyor: 
.. Dost Cumhuriyetin Balkan 

komşuları içinde Bulgar zimamdar
larımn ziyaretlerini iade için bize 
mes'ul mümessillerini gönderen 
ilk memleket olması bizim içim 
çok ehemmiyetlidir. " 

H&kümet liberal fırkaaı naşirı 
efkin olan Nezaviuimaste gaze
teıi de fU aabrlan yazıyor: 

" Blitlln matbuatımız, Bulgar 
milletinba TOrk milletine karıı 

1 
duyduğu hislerin ani olarak teza- 1 
hUrünft kaydetmektedir. Buna bi
naendir ki, bu mukabil ziyaretle
rin istihdafettiği netice elde edi-
lebilmek için, bu ~amimiyet ve 
açık kalpliliğimiz Türkiye tara
fından hakiki bir rayrete makeı 
oimabdır.,, · 

· Muhalif Slovo gazetesi diyor ki: 
•t Türk - Yunan misakını araşb

racağımıza, müttefiklerimizin Tllr
kiyenin menf ••tleriyle hangi 
noktalarda uygunluk gösterecejini 
aramaklıjımız Ye bu eaas üzerine 
bu memleketle bir anlaşma imka
nını derpiş etmekliğimiz daha mu
vafıktır.,, 

Bununla beraber bazı ıazete

ler, Yunan matbuatı tarafından 
Türk .. Yunan misakın& dair yapı
lan muhtelif tefsirat hakkındaki 
hayretlerini gizlememektedir. 

Zora gazetesi bu buıusta ıu 
sabrlan yazıyor: 

.. Türk • Yunan misakının 
Bulgaristana karşı tevcih edilmit 
olduğunu iddia eden Eleftron Vi
ma gazetesinin yaptığı entrikalara 
kapılmamalıyız. Türkiyeden isti
yecek hiç bir şeyimiz yoktur.,, 

Kıral Hz. nln Ziyafeti 
Sofya, 23 {Husu1ti) - Kıral 

Boris Hz. dün saat birde Başvekil 
ismet Paşanın riyasetindeki Türk 
hey'ti ferefine Vrana sarayında 
muhteşem bir öğle ziyafeti kefide 
ettiler. Ziyafettte kıraliçe Hz, 
Prenses Evdokya, Prens Kir.il de 
hazır bulundular. Başta ismet 
Paşa olduğu halde Türk heyeti· 
mensup bütün misafirler ve refi
ne kalan, M. Mutanof, Sobranya 
reisi M. Malinof, Ankara sefiri 
M. Antonof ve refikaları ve aa
ray erkanı ziyafet sofrasını tetrif 
ettiler. 

Sefirimiz Çay Verdt 
Sofya 23 (Hususi) - Türkiye 

Elçisi Tevfik Kimil Bey dün beı
te 200 kifilik bir çay ziyafeti 
verdi. Ttirk heyeti, Bulgar devlet 
ricali ve daha birçok zevat ziya
fette hazır bulundular. 

Gece Verllen Zlyefet 
Sofya, 23 (Huau•i) - Sobran

ya Reisi M. Malinof dön alqam 
Bulırarya lokantasmda ismet Pqa 
ıerefine mükellef bir yemek ziya· 
feti keıide etti. 
Batvekll Patanın Reflkeları 

Sofya, 23 (Husuıi) - Baıvekil 
paşanın refikaları biraz rahataızhk 
geçirmiılez ve Kıral Hz. derhal 
hususi doktorunu göndermittir. 

Londra Sokaklarının Hu
susiyeti Neresindedir ? 

Londra sokakları dünyamn 1 
en eğlenceli yerlerinden olmakla ] 
maruftur. Çllnkü, burada, dllnya-, 1 
ınn başka yerlerinde teaadllf 
edilmiyen şeylerine . raatgelinir. 
Meseli bu ıehrin başlıca hususi· 
yetlerinden biri, seyyar ressamla· l 
rıdır. Bunlar köte bqlaruu tut· ' 
muşlardır. Gelen ve fidenin 
alaminut resmini yaparlar, yahut 
renkli kiğıtlan makula keaerek 
karikatürlerini çıkanverirler. ln
giliz . polisinin bu açık bava 
san'atkirlarına kartı hususi bir 
zafı vardır. Nizam hilafı köte 
başlannı tutmalanna göz yumar, 
bu suretle, hallan biraz da mer• 
bamet ve insafını tahrik ederek 
geçinen bu biçareler, en maruf 
ressamlar kadar para kazanır
lardı. Fakat son zamanda, bir· 
çoklan gibi bu ıan'at ta rağbet
ten dütmiye bqlamışbr ve Lon
dranın ıeyyar reasamları, denile
bilir ki iti dilenciliğe dökmüfler
dir. Kiminin elinde bir armonika 
vardır : Ttirlti havalar çalmakta
dır.. Kiminin cebinde t~lü kart• 

postal doludur. Şür iöyliyerek, 
manzum nutuk irat ederek bun-
lan satarlar. ltiıi tuhafı ıudur ki 
birer dilenciden b .. k• birıey 

olmıyan hu adamlann baımda 
lilindir ıapka, arkalannda da 

f fırak vardır. 

lzmir Mıntakasındaki ihraç 
Mallarımız Ne Halde 

---· ---
( Battarafı 1 lnei ıayfada ) 

muk cinsinin Walu ve Glllyağı 
istihsalibnın fazlalqbnlması. 

Mfitehauıslar Akhi .. rda ttı
tiin, Maniaada üzllm, Aydında 
incir ve pamuk... İzmirde 
pamuk aanayü, Denizli ve Sa
rayk&y havaliainde de dlyajı 
ve diier maddeler lzerinCle tef· 
ldkat yapblar. 

T etkikabn verdiği neticeleri 
töyle bulisa edebiliriz: 

Ttıtün istibsalibmn tahdidinde 
fayda yerine zarar vardır. İnciı 
ve llzllm istihsalitı, yetiştirme, 
hazırlanma ve sabş noktasından 
tamamen · kusursuzdur ve sahcı 
kadar alıcıyı· da tatmin edecek 
bir mahiyettedir. 

Afyon istibaalltmm fazlalq-

Bu Hale Hakika
ten Tahammül 
Edilemez 

T arsuıta ASlrlarca evvel Ya
hudilerden ilk hiristiyanlığı kabul 
eden (Sen pol) namında bir Ya
hudi idi. Bu adam Tarsusun el
yevm {Sen Pol Kolleji) namile 
müesses mektebin ıahamnda bu 
gilne kadar eseri mevcut olan bir 
mağarada nefri dinle uzun müd· 
det uğraşmııtır. Bilihara buraya 
bir Amerikan milyoneri bu kol· 
Jeji yapbrmaftır. 

1909 tarihinde (Adanada) vu
ku bulan Ermeni ihtililinde ihti
lilcı Ermeniler arasanda bulunan 
bu Amerikan misyoneri maktul 
dÜflliüştür. Maktultln cesedi el
yevm mezkUr mektebin sahasmın 
bir k6tesinde metfundur. Mezar 
tqımn llzerinde lnıilizce olarnk 
"1909 tarihinde Adana ihtililinde 
tehit dlfen" diyerek yazılıdır. 

Acaba bu adamın teJıadeti 
nereden geliyor. Mezkür ihtilal 
onlarca mukaddes bir cihadın 
makaddemeai mi idi. 

Sen PolUD iami incilde mez
k6r imif, onun için tağfiri zinup 
etmek üzere avrapanın muhtelif 
yerlerinden KudUae fiden lüris
tiyanlardan bir inamı memleket
lerine avdet. ettikleri macla Tar
ıuıa gelerek mukaddea (Sen Po· 
lun) ibadet ettiği mağarayı ziya
ret ederler. Orada medfun Erme· 
nilik uğruna ıehit diifen bu mis
yonere de fatihalar okurlar. Bu 
hacılann bazı zenginleri tarafı~
dan dahi mezkür tekkenin ,eyhi 
olan "mektebin mldtbil "Mister 
Vulvurta hediye olarak bir mik
tar da para bırakılır. 

Filvaki mezarlara hürmet la
zımdır. Fakat bir ibtililde mr.ktul 
düpn ve devlet kuvvetleri aley
hine çalıpn bir adaımn mezar 
tqi &zerine "iebit" kelimeainin 
yazılmaıına ve bu mezarın "TUrk
ler tarafından lldflr81m0ş bir- aziz., 
11latı verilerek ziyaret edilmeıine 
tahammlll edemeyiz. 

Tanuata: Mütekaidiııi askeriyedı n 
Nuri 

ma11, fayda verid bir tekil arz et
memektedir. Ç6nldl ahcı puarl•n 
ıon verilen pkille iatihıalitın 
ancak buglinktl dere~eaiııi sarfe· 
decek bir vaziyetle kartı kartı ya· 
dır. Gllyağı tetkikatı beniz bit
memittir. Mütehassular bu ııb< h 
Denizliye hareket ederek gtll) ağ ı 
mıntakaeında tetkikata girittiler. 
Tetkikabn vereceği netice henüz 
belli olmadığından, bu hususta 
biç bir maliimat verilmemektedir. 

Son haberlere fire, lkt ısat 
Vekili Celil Bey, ey161 nihayetin· 
de lzmire gelecek; mltebaüıslara 
müWd :Olacaktır. • 

CeW Beyin bu seyahati iki 
noktaclp kıymetli ve ehemmi
y.etliClır. Bunlardan iM ClearinJ .. 
.,. doian vaziyeti tetkik etmek; 
iklllcW iH iktıaadi giclifiıııize v~ 
rilecek dtızeni tesbit etmektir. 

Vaziyet ne olursa olsun, her
hangi 1tir maddenin iıtibsalibPI 
tahdit etmek mtıstahsil için ol
duğu kaaar sabcı için de faydah 
görülmiyor. Bizim mallanlllllt 
eğer harici piyasalarda ynkse~ 
fiat bulmuyorsa, bunun sebe=• 
az kazancın doğurduğu para • 
tamnda aramak JJzımdır. Yoksa• 
alAkadar kimselerin l.ll'ar ile ,Jy-
lediklerine göre, iltibaal faz~ 
bi~im iatilıaalibmm tehdit eclecc-
bir mahiyet tapmaJ•· 
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Fenerbahçe - Sarı Kırmızı 

----~ 

Dünkü Ekzersiz Maçı 2-2 
Beraberlikle Neticelendi . -
Bütün Seyirciler Yeni Takımın Mağ

lup Olacağını Tahmin Ediyordu 

.. 
• 

• 
Diinlc6 Fut6ol •kzer•i~ine ilfirak edenl~r 

Evvelce haber verdiğimiz , gibi Sarı • Kırmızılılar yavaş yavaı 
Viyımanın en kuvvetli takımla· çılmıya başladı, onlar da muka-
rından olan profesyonel Viner bil hücumlara geçtiler ve oyun 
Spor kulübünii önümüzdeki hafta mütevazin bir şekil aldı. On be-
memleketimizde ikinci defa ola- şinci dakikada Fenerbahçe sol-
rak seyredeceğiz. dan inkişaf ettirdiği bir akında 

Viyana futbolünün inceliği Sednt takımının ilk sayısını kay-
hnkkında bütün Avrupa matbuata detti. Bu sayıya otuzuncu daki-
bilhassa İngiltere· Avusturya ma- knda Adil mukabele etti ve bi· 
çından sonra mUttefikan yazdılar rinci de\'re birer sayı ile bera-
•e şehrim :ze gelen Viyana takım- berlikle geçti. 
Iarmda bizler de bunu görmüşt\ik. 
Fakat: Viyana futbolü asıl te
rakkiyatmı son seneler zarfında 
elde etti ki biz üç senedir bu 
meşhur takımlardan hiçbirisinin 
oyununu yakından göremedik. 

Viner Spor bu seneki prof es
yonel Viyana Jikinin dördüncüsü
dür. Gelecek takımı da esas 
oyuncularından mürekkep olup 
Viyanada lik maçlarına iştirak 
eden tam kadrosudur. 

Bu kuvvetli Viyana takımile 
oynıyacak olan Fenerbahçe ve 
Sarı Kırmızılılar son ekzersizleri 
ni dün Fenerbahçc stadyomunda 
yaptılar. 

Vaktin erken olmasına rağmen 
sabada oldukça kalabalık bir 
seyirci vardı. Herkes daha yeni 
teşekkül etmiş olan Sarı - Kır· 
mızıhlarm bir haf ta evvelki kuv
vetli rakibine karşı aldığı O - 1 
neticenin gayri tabii olduğunu ve 
bugUn F enerbahçenin karşısında 
çok fena bir vaziyete düşecekle

rinde hemfikir bulunuyordu. 
Nihayet takımlar sahaya çık

tılar. F enerbahçe takımı: Nejat, 
Yaşar, Fazıl. Cevat, Bülen\ Esat. 
Hiyazi, Biliil, Zeki, Sedat, >-lkret. 

Sarı Kırmızılılar: Hüsamettin, 
Şakir, Asım. Rıza, Kamran, Ha
san. Ahmet Kemal, Adil, Ali, 
Latif, Rebii şeklinde idiler. 

Oyunun ilk anlan Sarı Kırmı
zılılar için hakikaten müşkül ge
tiyordu. Hakemin düdüğile hücuma 

geçen Fener mu hacimleri Sarı-Kır
nıızı takımın kalesine birçok tehli
k lcr geçirtiyorlardı. Bu yekdiğerini 

" takip eden sıkı akınlar on daki
ka kadar devam etti ve nihayet 

İkinci devrede F enerbahçe 
Cevadm yerine Ekremi Sarı -
Kırmızı da muhacim hattında Ke
mnlin yerine, Celali Utifin yerine 
de Necdeti koymuıtu . Bu devre· 
de Sarı - Kırmızılılar daha canlı 
oynadılar ve F enerbahçenin yap· 
tığı bir sayıya mukabil Ali de 
takımının ikinci sayısını yaparak 
oyun 2-2 beraberlikle neticelendi. 

Doğru D v•ı ı egı . 
Spor İşlerine Kavg~. 
Karıştırmak Ayıptır 

Söğüt, (Hus~i) - Kasaba .. 
mızda spor hareketleri canlılık 
göstermektedir. Geçen cuma gü
nü kasabamız İdman Yurdu genç
leri Gülpazarı sahasında Gülpa-

zan, Bursa ve Yenişehir gençle
rinin teşkil ettikleri muhtelit bir 
futbol takımı ile kar§ılaştılar. Fa-

kat neticede müessef bir hadise 
çıktı. Maç yüzlerce ıeyirci önün-

de başladı. Oyun ilk dakikalarda 
mütevazin gidiyordu. Bu sırada 
her iki taraf birer gol yaptı. 

Devre sonuna doğru Gülpazarı 
takımı bir gol daha yaparak üs
tünlüğü temin etti. ikinci devre· 
nin ilk dakikalarında Söğütlüler 

arka arkaya iki gol attılar ve 
işte bundan sonradır ki oyunun 

düzeni bozuldu. Söğüt müdafii 
bir tecavüze uğradı, kavga bü-

yüdü ve Söğütlüler bu vaziyet 

karşımnda sahayı terkettiler. Ta
bii müsabaka da neticesiz kal· 
mış old~ 

\Balıkesir' de .Çirkin 
Bir Hadise 

Seyircilerden Bir Kıymetli 
Biri Sporcuyu Yaraladı 

Balıkesir, (Husuıi) - Geçen 
cuma öğleden evvel yapılan Yurt 
ve Birlik liçilnctl takımlar maçı 

iki iki beraber vaziyette iken 
Yurt kalesi önUnde çıkan bir 
kargat•hk müessif bir hadiseye 
aebep oldu. 

Netice olarak Balıkeairin kıy· 
metli porcusu Şeref, seyirciler
den 15 yaılannda bir çocuk ta
rafından ansızın bir bıçak taar
ruzuna uğradı ve sırtından bir 
yara aldı. Çocuk poliı tarafından 
yakalandı. Şeref te Memleket 
hastanesine götilrlildü. 

Öğleden ıonra yapılan Güç, 
Yurt ikinci tckımlar maçında 
GüçlU kllçilkler Yurtlu kllçUkleri 
2-3 mağlup etti. 

idman Birliği Midilli seyahati 
için mıntakadan mllspet cevap 
almııtır, Dahiliye Vekaletinin mu
vafakatini beklemektedir. Onu 
da aldıktan sonra büyük bir 
sporcu kafilesile Midilliye iİdecek 
maç yapacaktır. 

Yelken Müsabakaları Kaldı 
Denizcilik heyeti amatörler 

arasında dün yapılmak üzere bir 
yelken mUsabakası tertip etmişti. 
Fakat müsabaka görülen zaruret 
üzerin başka blr gUne tehir 
edilmiştir. 

···< .. ·~. ·~· --~-- .-.1 :· 

Atletizm Birincilikleri 
---~-

Atletlerimizden Sistemli 
Çalışma Bekliyoruz 

· ----
Dün Bayrak Yarışına Fenerbahçe 

Kazandı Takımı İkinciliği 

J 

Diit1ki koıularden canlı bir lntibe 

Dün F enerbahçe stadyomunda 
futbol ekzersiz maçından onr 
lstanbul atletizm birincilikleri 

müsabakası da yapıldı. Dah 
evvel unu söyliyelim ki bu sene 
ehrimizde atletizm faaliyeti, di
ğer senelere nisbetle fazla bir 
canlılık gösterdi. Futbolde eski 
senelere nazaran gerilediğimizi 
bütün por münekkitleri itiraf 

ediyorlar. Son enclerde ise fut· 
holün aksine olarak denizcilil 

bilhassa güre mUsabakaları 
yüzümüzü ağartacak ve bize 
limit verecek neticeler ile bıtmftk-
tedir. Bu arada atlet porcuların 
ıayretleri de ümidimizi çoğalt
maktadır. Bununla beraber biz 
bunu henii.z bir başlang~ ay-

Biz De istiyoruz I 

maktayız. Çnnkü sistemli çalış
mak devre ine henüz girmediği
mizi, zannederiz ki kimse inkar 
edemez. Si tem me elesine ehem
miyet vermemiz, sporun terakkisi 
için çok zaruridir. Bu satırlardan 
sonra dünkli atletizm birincilikle
rine ait müsabaka neticcler:.ıi 
okuyabiliriz: 

----·-· ----
Ha va Sporu F utbolden 
Daha Lüzumlu Değil Mi? 

B•hrimalıitleri aıan hiiyülr spor t•ygereleri,.tlett 6irl 

Bizda ıpor denilince aklımıza 
evvela futbol, ıonra d atletizm 
ve yUı.ücUIOk gibi klasik ıpor 
ıubeleri geliyor. Halbuki medeni 
dünyada bugün futbolü fersah 
fersah geride bırakan canlı spor 
hareketleri var. Hele tayyarecilik 
yani hava ıporu yeni por ha
reketlerinin en başında geliyor. 
Bugün Avrup ve Amerjkada 
genç erkek ve kadınlar büyük 
bir ekseriyetle tayyareciliğe, yani 
hava sporlarına heves ediyorlar. 
Bu sebepledir ki havacılık busıün 
sporun en kuV\'etli bir şubeıi 
halini iktisap etmlı;tir. Biİhassa 
Fransa ve Amerikada hava ıpor-

larile uiraşan ıenç erkek ve 
kızlarm ıayısı, defterlere ıığmı
yacak kadar çoğalmışbr. Biıde 
ise henüz ıivil tayyarecilik bile 
başlangıç devresinde bulunuyor .• 

Avrupa spor gazetelerinin te
min ettiğine göre, gelecek olim
piyatların programlarında hava 
sporu da geniş mikyasta yer tu
tacak, beynelmilel bava sporları 
yapılacak ve rekorlar tesis edi
lecektir. Acaba bu feyizli spor 
şubesi bizde de teessüs edemez 
mi? Biz bu suale müspet cevnp 
vermekte tereddüt etmiyoruı.. Fa
kat her ıeyden evvel ciddi bir 
teşebbüs lazımdır. 

200 metrede: Birinci Levi, 
ikinci Semih, üçüncü Papadoplos. 

400 metre manialı: Birinci 
Sami, 2 inci Sami, 3 nncll Kayn. 

800 metre: Karançoplos bi
rin cı , küçük Besim ve Besim 
ikinci, Şevki üçüncü. 

5000 metre: Mehmet birinci, 
Salahattin ikinci, Niyazi üçüncü. 

Üç adım: Selim birinci, T ev
• fik ikinci, Kaya üçüncü. 

Sırık atma: Birinci Haydar, 
2 inci Fethi. 

Ciritte: Birinci Karakaş, ikin
ci Sudi. 

Bayrak yarışı: 1500 X 4: Su
at, Feri dun, Cemal ve Be imden 
mürekkep bayrak takımı birinci 
ve F enerbahçe takımı ikinci ol
muşlardır. 

Dağ Ve 
Kış Sporları 

Haber aldığımıza göre önli
müzdeki kış mevsiminde dağ ve 
kış sporuna lazım gelen ehemmi
yet verilecektir. Şimdiden birçok 
sporcularımız Bursadaki Uludağ
dn "Kayak,, sporu yapmak üze· 
re hazırlığa girişmişlerdir. 

Bilhassa Galata araydan bir 
kısım sporcular karlı günıerde 
Uludağa gidecekler, orada on 
beş gün kadnr kalarak kayak 
sporile uğraşacaklardır. Bu arada 
heyecanlı müsabakalar da tertip 
edilecektir. 



Bir Barem Ata11111n BAtıraları 
KENDİ LİSANINDAN 

._ __ _. Tefrika No. a .._ __________ _. Ya•an ı Saat ·0.,,,11 .._ __ ,,, 

Zatı Şahane Merak Buyurmasınlar .. Çı
r ağandan Dışarı Çıkmama imkin Yok •• 

Evvelli Glnkl ıı Olllkl 
Kandanı Hlllsa11: 
Hayrettin iaminde bir köle, 
Melekper umiııde bir blfanuı 
yanında hizmet etmektedir. 
Kalfa birgün onu Yıldız sara· 
)'IDa, hazinedar ustaya gonde• 
ıiyor. HayreUia heyecan n 
..ıişe icıindediı. Çüııkii hüsı
k&rm yanma ilk defa çıkıyor .. 
Bu yiizden tecessüaü büyük 
bir helecanla kendisini ıaı
llUftır •. 
KoridorJara.a geçerbn birden
bire 'kapdardaıı biri açılıyor, otnı 
otuz bet yaılannda bir adam. 
leD9 n güzel hazinedarlana 
oıtuuıda dıpn çılayor. Ba 
Saban Baürtir. Kendurine 
tlıbnl: bakıyw: 

- Sell kimin " M zamandır 
buradaaaJ Di,e IOIQYOf •• 

H&Jıe\tia aaıaya henü& geldi
iini eöylerkea hilııkirua vehim· 
ler geçirdiğiıa.e dikkat etmişti .• 
Padişah namu 1nlarbtı mah
pae biraderi Muradm, ymundan 
geçtiğini söylüyor, ter ter tepi
m,o.du. Hazinedar uta İıle 
1apem bir halde 'ultaa Ha
midi teakine çalışl)'OıdU. 
suıı... Hamit, llayreltini yanı
na alarak ~irçok korid rlar 
geçti ve kızlar aguile pa a· 
lardan bitine dtrh&I Muradı 
görmiye gitmelerini irade etti ... 
& aNda kaslar .ğua, Hayttt· 
Üaİa OlllUIUDQ O şadı. 

Sonra ..._ clöDerek mrd.. 
-ismi. aetir? 
- Hayreddin köleabf 
- Ha)'l"ettiD Aia bize araba 

lauırlansın! a 

• 
Biraz sonra Kızlarağaa ile 

ıa•er .... pata ara•aya girm..
lerdi. Arabama kap191m kaparken 

•i• efendi bana keskin bir seste 
tu emri verdi: 

- Arabacmı JMIU çıW 
Hayret ve dehşetle yOziilae 

baktım. Yapaıcık hir teJ yoktu. 
late.r istemez bu emre itaat ettim. 

Mehtaph ve ıüzel ltir eyliıl 
ıeccaincle, Çaraian aarayma doğru 
yol almışbk. -·-Bu ilerlemiş ve saldn gecede, 
urayın mağmum " metruk bir 
ıörün&p Yarda. Ara'8mız l>alıçe 
kapı91ndae ağır ajır girdi. nabet· 
Pler Selim Ata ile Pftr P8faft 
.... llllf olcJ. ' lan itin acele ile 
bp-n ild baachr birden aça
rak, ihtira.la Wze yol Ye,..._. ..,. 

Arabanın, babçeam pka1....,. 

•vı tistünde ile- iatemezler.. Çaldığı parça bitene 
rilemesi, sarayın 
içiade bir he· 
JecaD yaratmııb. 
Kalın kafeslerin 
arkasında, hafif 
fmldapıalar, ve 
hareket eden 
allıeler vardı. 

Arabamız &J. 
ranca, muhafız 

kumandanı kop· 
rak yanımıza gel-

1 
dL Yaver ..• pap ona zati pha· 
aeaia irademi teblii etti. Biraz 
ıonra, harem bpllD"D inilne 
gelmipilr. Kamanclaa cebinden 
b&ytlk bir anahtar çıkararak 
kendi elile kapıyı açh. Ve içeri~ 
dekilere haber vermiye lüzum 
g6nneclen kaptdan girdi. Biz de 
ona takip ediyorduk. Hayabmda 
ilk defa olarak müsJiiman kadın
lana buhmduğu bir yere erkekle
n. bayle penmıza girdiklerini 
~<IGjm için haynt ,. ... 
tim son dereceyi balmllflu. Genif 
koridOl'lat, b&Jük dehlizler gayet 
u " kuoetsiz ıpklarla tenir 
edilmit oldup için adeta karaa
hlıb. 

Etraf, tozlu, kasvetli ve kor
kunçtu. Merdivenlerden yubn 
çıktık. Sabık bü.nkir ailesi efra
dile ikinci katta bir daireye yer
lettirilmilti. O.lamı Mluocluğu 
dairenin kaplıllDB ıelmiştik. Ku· 
mandaa cebindea hir anaı.tar 
daha çıkararalı laa kapyı da 
açh ve yüksek bir sesle: 

- Destarl 
DiJe luaylmdı. Ônimiizde ht

tulmut kiiçlk sayhalar, fmlda.
llllllar, kaçışan ayak lle8leri oldu. 
Banla• flpbeaiz kacha efendilerin, 
genç ...ıtanlana ve suayLlarm 
ayak aealeri ve haylonpaalan idi. 
lçeri pmiftik. Ba,ak aofada 
kaqnmza gayet ihti,... bir kaclm 
çddı. Sonraclu ~ ki ba 
kadm Murat Ef. nin dadısı İmİf. 
lhtiyuhjma rağmen dik duralft. 
len ba bdmm harikulade .a.
ve bmUf'lk bir )iizl .e inwlmya
cak bdar donuk •e CM9D mavi 
pderi Yardı. Keurdalrl maumn 
liatibıde üç mum yamyordu. ih
tiyar kadın aofamn ortama kadar 
ağır acLmlarla ıeJmiş ve durmqtu. 

Kumandaa onu ıelimlaiQ.lya 

lümm gi>rmeden: 
- Paşa hauetreri iradei p

baoeyi Murat Efeadiye tebliğ 
edecektir. Kendısıni zörmek 
istiyonız. dedi. 

ihtiyar kadın, Murat Efendinin 
oda kapısile bizim aramızda cln
ruyordu. Yolumun mani elmak 
ister gibi bir hareket yapar.it, 
ta maldardan ge&r gibi &ir ahengi 
.... titrek ..ne: . 

- Kabil değil diye cevap 
...ti. Zabtah ı fiatli ors plt
,..__ .,.. -- le ...... 
elduldan zamD •h 'w 1 p • 

kadar beklemeliabıizl 
Yaver • • . Pap ıa çıkarmadı 

fakat rengi biru sual'llllfb. 
Baflm çemerek reketaizlıa 
c:laran kızlar ağuma baktı. 
Bir an için kalbimde bir şliphe 
ayaachl Belki de biraderini oda· 
1111da ,ardllfllntJ söyleyen zatip
hanenin hakkı vardı!.. Acaba 
Murat Efendi odasında değil mi 
leli?.. Kumandan mlttehzi bir 
leale: 

- Murat Efendinin bnaerinin 
bitmesini bekleyecek vaktimiz 
yokt. 
Dec:IL 10D1a pddetli bir hareketle, 
.... bir org MAİ ifitilen odaya 
cloiru ilerledi. Onu takip ettik. 
ihtiyar bdmm. arkamızdan liay
lmmuma rağmen, oda kapısmı 
açmıfb. 

Y almz iki mumla tenvir edil· 
mit büyiik bir odada idik. bk 
nuarda köfedeki biiyük orgun 
önünde oturan Murat Efendiyi 
ıördüm. O, bizim odasına pdi
ğimizi prmemİ.f Ye duymamıf 
gibi b- hile çeYirmeden ora 
çalma • aenm ediyordu. 

Okadar giizel çalıyordu ki, bit 
an için nerede olduğumu, buraya 
niçin geldiğimi bile mıutmuştum. 
Kumandan: 

- Murat Efendi l diye ae..
lendi. Fakat o, bu sesi de işit· 
memİf gibi davranarak, sükônetle 
orgunu çalmakta devam etti ve 
ti, çaldığı parça nihayete erene 
kadar, başmı bile çevirmedi. 

* Orgun kapağını kapadıktan 
sonra hafif bir sesle ve yüzümüze 
bakarak: 

- Hoş geldiniz 1 dedi ıizi 
çok beldetmediğimi ümit ederim. 
~il akşamki ziyaretinizi hiç bek· 
le•İyonlum. 

Sonra batını çevirip paşaya 
baktı, ye biraz müstehzi bir te
h.llbn'e: 

- Ziyaretinizin ~ebebi acaba 
nedir pata 1 diye sordu. 

- Zatiplaaaenin ali• hll
maymlanm tehlip memuru 
efendimiz, dedi. Zatifahaae bir 
teYe ihtiyacum olup olmadığım 
....ı buyanyorlar. 

(Arkul yann) 
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ABONE FIATI 
TCHKf\ E ECNEBİ 

1480 Kr. 1 Sene ".70I Kr. 
750 • 6 Ay 1400 • 
400 .. 3 • 8IO .. 
ıs• • l " - .. --··-· 
Helen evrak •eri verilme.L 

l~n .. rtl•n mea'uffret alınmaz. 
Cevap ı ·m mektuplara ( 6) kuruşluk 

pul iliftSI lizımdır. 
Alin• tlefi,tirlmni (Zil) /nınqtar. ·-
Guetern•d.e çı.ku ıesia ve Yualarm 

bütun. haklan mahfuz ve 
gazetemize aittir. 

Darüşşafakanın 60 ıncı Yıb 

Dün Dartlnafakanın 60 ma yıl d6ntlml mllnuebetile Tepebap 
tiyatroıunda güzel bir mllsamere verileli ve kutlulama meralimi 
yapıldı. Resmimiz miiaamendea bir aafba pteriyor. 

SILVIA SİDNEY 
Ôaflmkdeld Çarp.ita alqammdan itlbar.a 

MELEK • 
sınemasının 

lra..me batbJaeatı 

MADAM BUTTERFLY 
Şayanı hayret franaızca .azl6 fllmladekl metbu rollacle en blJGlıi 

yıldızlara tefenulc ediyor. (76M) 

.----.Baatm 
ALEMD AFi 

Sinemasın 
A"ZU ve talebi umu 
lataııbul'da son de 

da 
mi üzerine 
fa olarak 

• KABI 
BENi ALDA TIRSA 

~ 

Bap 
FERA H 

&INl!MAD A .. 
AKKT 01' D8A 

tarafından 

BI BI 
Ye 

ııa• ., a&T 
sli ve ıoılü 

filmi 
Darülbedayı arba\len 
oynanmış Tiırkçe •e 

opereti gösterilm 

Matineler : 2,30 • S 

ektedir. 

•ece 9,4S 
77No.lı EV 

<M2> _ -

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Hendek kaza11nın Tmlabanao devlet ormanından ga,n 

mamul metre mik•ap beuılHle Bekiz ayda 621, 656 D 3 kaym ve 18, 
494 D 3 mete etcan beher gayri mamul metre mik'aba b,_. 
121 kUl'llf ve meıenin 3'R kanıt muhammen bedeli &zerinden 
talibiae ihale edilmek kere mln1edeye konulm8fbır. M&zayede Ye 

ihale açık atbrma usulile 681 ve 799 numaralı kanunlann ahk•nu 
mnlllllİyeai veçhile 8110/933 tarilaiae mtlaaclif pazar pi aaat 15 te 
Kocaeli Viliyetiade miitefe)ddl Ormaan Safıt Komilyoaa 
bmunında icra edileceihıdea taliplerin 3000 lira aermaye 
vaz'ma mali iktidarlannı gisterir Ticaret Oda11 veli-
kasanı ve muhUD111en bedelden aşağı olmamak prtile vereceil 
bedelin yllzde 7 ,S nishetindeki teminati muvakkataaım muhtevi 
tektfnamelerini ihale kanuau.nan onaneu macldeili .....ı.ati daireliade 
mezkur saate kadar komisyona tevdi eylemeleri ve f&l'baame 
ve mukavelename sureti musaddakalannın Ankarada Orman 
İşleri Umum Müdürltiğil ile Kocaeli ve lstanbul Orman Mlldlrf.. 
yetindeıı ahnabileceği ilin olunur. "5059,. 

1 lstenbifı Belediye9i llinlan 
1 

1 
Kadakiy 38 inci llektebia tamiri : 154 lira te.ma.t 
0.küdar Repdiye • " : 197 " ,, 
Çatalca a,.._. ,, ,, : 19'l,S ., ,, 
Betiktaf 18 illci ,, ,. : 161,S ,, ,, 
Yabncla yUlh mektepleria tamiri '1ipelr ..&a zıı·n_,. 

lm-L ~ ı ' ...... koaul,..tm. Talip olanlar pr.baame • - ..,.._ ••il· • 
aek Ozen Levazm Midlirlliilae _....... _., • ._.,. 
pmek için de temiaat makbuz ,,.,. be telrlif mekl ' 
1anm 2519/933 pazartesi pi Mat Glll bete kadar Daimi •el•••• 
vermelidirler: 114577., 

İstanbul Sıhhi Müesses er Satmalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

Bakrrltlyde ktia Akliye ve Aaahiye HutabaaeliDde ,.pllnlaeak 
J0,000 lira lıedel kefifli Adli paVJaa elbaptald ketifauae " _... 
••ıli weçlıle w 3 Tefriniewel 953 SU - .at 14'9 ar• 
wf as M'ı ilaale .M' zir .._. m'mekı ıp •• rl 341 ı. • 
tıı.,t.w .._ •prhıorı;ri .....- _.,..... • 'ne••• ..,. 
racaatlan. .. 4681. 
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Na•ıl Ôltla? .. 

~======~Zi)a Sakir~==========================~-

Yıldızda Bulunan Arap Ve Arnavut 
T aburla.rdan Şüphe Ediliyordu 

Abdülhamit, üç beş sözle -- ' ca Şeref sokağına gitti. Şiırayi-
lbeb 'mlann kalbini teshir ediver- Gmmet gazetesi idarehanesinin 
~· Esasen bu hal, Abdülha- listfindeki, zahiri merkezi umumiye 
llıidin yegane sihri ve sanati idi. müracaat etti. O esnada orada 
Otuz Uç senelik saltanat hayatında bulunan Ahmet Rıza, Enver, Ha-
bıaanları daima kalbinden avla· fız Hakkı Beylere meseleyi an-
llaıya ahşmıı olan bu tecrübeli )attıktan sonra. Ahmet Rıza Be-
ldııdimdar; en bOyiik aleybtarlannı yin Abdtilhamide gitmesini, bu 
l.iıe kendi tarafma temayüle mec- vasıta ile Arap ve Amawt ta-
'-r etmit; bu auretle kendi hayat burlanna nasihat verdiğini ricada 
9e aaltanabmn bir m6ddet daha bulundu. Remzi Beyin mütaleası 
tladitesizçe beka ve devamını Cenai••lin kutlretli erkanından doğru olmakla beraber, bir türlü 
ten.in ey)enıİftİ. Bi111Hııı luaail Hdltı Bq kabul olunamıyor, Abdlllhamidi 

1c (Buru ulıllfi•d• eararea,.ııı: bir ölümle gGcendirmek korkusile uzun uza-
Hlat etmlıttr.J 

324 senesi kinunuevvelinin 
SJ İnci çarpmba g&nD sadrazam 
kimu Paşa resmen meclisi meb'
"8na gelmiş.. Sadareti deruhte 
etliği günden bugüne kadar 
devletin umuru dahiliye ve hari
d)resi hakkında yapılan işlere 
clair hesap venniıti .. 

Bu izahatı kifi ıören meclis 
•ı.ları tarafından Kamil Paşa 
IİddetJe alkışlanmış ve tam bir 
ittifak ile itimat kararı almıştı .•. 
F' akat meselenin garibi şurasıdır 
lci; son günlerde Kamil Paşa 
hakkında şedit ve tenkitkar yazı-
1.r yazan eJler de, bu zab alkış
laınıştır. Bu da aösteriyor ki 
lbecliai meb'usan, açılır açılmaz, 

t-u ve nüfuz alhnda işe başla
lblfbr... Cemiyet hesabın• bir 
l'ic:atten bqka bir teJ olmayan 
~ bldise; bütün memlekette 
ICtnüJ Paşanın perestişini arttır
""-· Kimil Paıa taraftarı olan 
.._haliflere de hak kazandırmışb. 

Fakat.. Şu anda bütün ba 
~a ve takdirlere bıyık albn
~11 gülen bir kimse varsa; o da 
inat Kamil Paşa idi... Kimil 

Pata çok iyi takdir etmiıti ki, 
~IDiyetle elele vererek yibiimek, 
lllaibnknn değildi. Ve bugtin ken
tlisine verilen itimat karan da, 
lllauvakkat bir itilaftan ibaretti. 
Çnnkü, Kamil Paşanın şahsi 
Programı başlıca ,u üç kısa madde 
'zerinde toplanıyordu: 

1 - Mazinin yolsuzluklarını 
lalah etmek. 

1 
2 - Cemiyet erkanının tegal

Gplerine mümaneat eylemek. 
la 3 - Ordunun, siyasetle ali

-SUU kesmek ... 
Kimi) Pata, son iki madde 

~rinde durdukça, cemiyet ile 
'-ll-...aaına imkin ve ihtimal 
roktu. Halbuki Kamil Paşa, mem
. eltetin seli metini bilhassa bu 
~addede mündemiç buluyor 

-~~.:-:=:=============== 

Re&im Tahlili Kuponu 
""--"" ....... ·-- ......... . 

'l'Abiatioaz i öğrenmek jstiyorsanız 
l°f'aminizi a adet kupoo ile birlikte 
gijnderioiı. He oıiniz •ıraya 
tabidir ve ia<le edilmez. 

ve bunların behemehal tatbiki 
için blltlin kuvvetile inat ediyordu. 

Merkezi umumi, Abdillhamidin 
son iltifatlarmdan sonra, bir müd
det daha Kamil Paşaya mümaşa
ta karar vermişti. Hundan mak-
sat ta - Kimil Paşaya kat'i 
bir darbe vuracak fırsat 
zuhur edinciye kadar - ona 
mütemayil olan Abdülhamidi 
gücendirmemekti. Hele Ahmet 
Rıza Be~, artık enikonu Abdül
hamide tevcih etmişti. Padişahı 
müteessir edecek her hareketten 
tevekki gösterilmesini tavsiye 
etmekte idi. 

Bu esnada mühim bir hadise 
olmuştu, Ve bu da Abdülhamide 
kal'fl •erkezi umuminin noktai 
nazannı ortaya koymuştu. Hldise 
tundan ibaretti: 

Yıldızda bulunan Arap ve 
ve Arnavut taburlarından ıüphe
leniliyor; fakat Abdülbamide fena 
bir fikir verilmemek için bunlara 
fimclilik ilışilmiyerck, bazı tedbirler 
ittibazile iktifa ediliyordu. Taı
kıtla vak aamı müteakip, üçllncft 
avcı taburu kumandana bin
baıı Remzi Bey, Harbiye Na
zın Ali Ru:a Paıanın garip bir 
dfttüncesile derhal Sirozda bulu· 
nan 34 üncü alay kumandanlığına 
tayin edilmişti. Rıza Paşanın bu 
hareketi. Taşkışla hadisesinde 
üçüncü avcu taburunun aldığı 

vaziyeti hazmedemediğine delalet 
etmekte idi. Fakat Merkezi Umumi 

bunu haber alır almaz derhal 
Cemal Beyi Ali Rıza Paşaya koş
turmuş, bu emri geri aldırarak 
Remzi Beyi Yıldızda bulunan 
ikinci fırka erkinıharbiye riyase
tine tayin ettirmitti. Yıldızda va
zifeye batlıyan Remzi Bey, muhi
tini tetkik ederken, Arap ve Ar
navut taburlan üzerinde tevakkuf 
etti. Bunlar hakkında kolordu 
tarafındu DütBnülen ve fakat 
henilz tatbik edilmiyen tedbir
lerin ittihazına girişti. 

Kolordu, Arap ve Arnavut ta-

dıya münakqa olunuyordu... Li-
lrin, vakit geçiyor; askerliğin 
icap ettirdiği mutlak itaatin, bu 
taburlarda da temini zaruret kes
bediyordu. Arap ve Arnavut 
taburları, Türk neferlerini kıt· 
lalarmdan kovmuş olmaktan mü
tevellit bir gurur ile şımarıklıklarını 
artmnışlar ve tahammül edilmez 
bir hal almışlardı. Askerlik na
mına bunlar tedip edilmezse, 
mühim ve kanlı bir hadise çıka
cağı muhakkaktı. 

( Arkası var ) 

=:RADYO:= 
23 EyfOI Cumar:esi 

latanbul - 18 gramofon, 18.30 
FrRııı"7.ca cf,.,., ( Muptt"dılere mehms). 
19 Ht·fik Tttfat B. ve arkadaşları, !!O 
Btdııyii musıki lıPyeti. 2 ,30 gramofon, 
22 Aj lDS, lıor81l haberleri, 11aat ıı~·arı. 

Moakova - H t>rgüııkü neı;ıriyat. 

Varıova - 20.!>0 Homaıı tefrikuı, 

21 hafif musıki, 2i.80 Bopen'in eser· 
lerinrlen konser, 23 damı musikisi. 

Pett• - 20 50 KonsPr, 22 20 ka
rışık neşriyat, 24 aigan musikisi. 

Viyana - 21.t>5 Olmi~en F.anz 

isimli mutıikili dört perdeli saJıne, 
23.30 caz. 

Mllino - T orino - Florana 
21 .05 Haberler, 21.45 kan~ık neş

riyat. 

Prag - 20.30 Karıoık neşriyat, 21 

kanşık neşriyat, 21.50 Avanturye bir 
eeyahat isimlı hikaye, 22. tf> musaha
be, 23 20 gece kouseri. 

Bükreş - 21 Ziter aletile kon er 
1 

21.3;) tııganni, 22 20 Romen halk mu-
sikisi, 

BresJau - 21.15 Eczacı • isımli 
opPnı, 2!i.GO kanşık n~ri~ at. 

Gla 
so 

TAKViM 
CUMARTESi 

23 EYLOL 933 

Arabi Rumi 

Hmı 

141 

3 C•-· abu 1~2 11 • E11t1 • 13-49 

Vddt 

u .... 
ot•· 
U.ladl 

Leal ,,Hat 

1140 ~48 

~ ~ ıı. 

9 25 '' S2 

Yakh ITva .. t 
Akfaaa 12 - -;" 07 
Yata 1 31 14 40 
ı..... 10 00 4 08 

Son Poate lllltb•••• 
• ~ :-~===----==----=-~c=m 
Sahibi: Ali Ekrem 
Nefriyat MidGrii: tlalil Lütfi 

rilkmektep Tarihleri 
Maarif Vekaleti tarafından hkmekteplerin dördüncü ve beşinci 

sınıflannda okutturulmak üzere 

T. T. T. c. tarabndan yazdırılıp tab'ı we tenli 
"V A K ı T" mlessesesl taralıadall deralde 

edilen TARiH kitapları sabp çdıanJDuttır. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin değil berkesin istifade edeceği bir 

surette yazılmış bir çok haritalan ve resimleri ihtiva etmektedir. 

Bir llartollla lıaplanm11 olu ba Tarllderba 
ııaoarı aelasettae we saydalaruua çok••lm 

raiJBea 15 fer lmraftllr. 
Sabf ve tevzi yeri : lstanbul Ankara caddai 

~-----.VAK 1 T YURDU 41m ____ _, 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...,_;~ 

Satılık Emval 
Emniyet Sandığından: 
Musakkafafın ihale bedelinin yOzde ellisi ikraza '6ohmahilir. 

Mevkii No. 
Cinsi .&ki Yeni 

Yalı ve kötk 36 48 
lki ev 31 36fl 

Emirginda Emirgin caddesinde 
Çubukluda Çayır sokağında 
Bakırköyünde Cevizlikte Hatbo
yunda Hamam sokağında 
Üsküdarda Y enimaballede 
K.ıramanlı sokağında 

Ev ve iki • & 53,55,57 ti 24,26 
dükkin ••32,34., 39 
Dük kin 27 11 

Fatihte Manisalı Mehmetpaşa 
mahallesinde Yukarımeydan 
Bakırköyünde Basmahane 
civannda 

Maa oda 14,7,7 14, 16,8 

Kartalda Üsküdar caddesinde 
Galatada Sultanbayazıt maha
lesinde Kasaplar sokağında 
maa dilkkin otelin yarım hiast"si 

ahır ve dükkan 
Bahçeli ev 

Dük kin 

124 

() 

.3 

26 

1 
3-1 

Sandığa ait yukanda yaztla gayrimenkul emval 25 eylül 933 
tarihine müaadif pazartesi günü saat on dörtten on alhya kadar 
Emniyet Saacbğı binuında açık arttırma ile sablacaldır. lateldilerin 
0 o 10 pey akçelerile birlikte mliracaatları lazımdır. (482~) 

1 Emlik ve Eytam Bankası llAnlan 1 
İstanbul Albncı icra Memurluğundan 

Bir borçtan dolayı paraya çevrilmeaine karar verilen Beyoğlwı
da Avrupa pasajında 13 No. Eczayı Tıbbiye depoeancla mahcuz 
bulunan müteaddit ilaçlar 28/9/933 tarihine müaadif Peqembe glinll 
aaat on ikiden on dörde kadar birinci artırma suretile sablacağın
dan taliplerin mahallinde hazır bulunacak Memura mlracaat etme-
leri ilin olunur. (213) 

* * B. Tabu Başmemurluğundan: 
Beşiktqta Y enimaballede Posta caddesinde klia •ID 52, 52 

mükerrer numaralı ve 3119 arpndan ibaret Ti parça ananın 
sahibi olan Hazinei Maliye tarafından iştirak hiaseai mukabilin
de Emlik Eytam Bankasına devri mukarrer İM de tapu 
aenedi olmadığından aenetsiz tasarrufat ahkamına kıyasen muamelei 
tesçiliyesi icra kılınacağından işbu 27 parçaya iddeayı tasarruf 
edenler varsa vesaiki tasarrufiyelerile birlikte ve on bq gOn zar
fında Sultanahmette Defterhane binasında Beyoğlu tapu baş me
murluğuna 932 senesinin 1852 ila 1879 No. sile müracaat etme
leri ilin olunur. (210} 

Zonguldak Ticaret Ve 
Sanayi Odasından: 

3558 Lira 31 kurut bedel kqifli ve 9/91933 cumartesi günü 
kapab zarf usulile ihalesi mukarrer Ticaret ve Sanayi Oclua bina
sının Dçllncü kat inşaatının ihalesi g6rülen lü:ıum üzerine on beş 
gün tehir edilmiştir. 

lbalei katiyenin tarihi ilandan on bq gün BODra 2419/933 
tarihine müsadif pazar gtınO uat on beşte yapılaeaiJ ilin 
olunur. 

=-t.a._, nıealek 
•tya earı'at 

burlannın beher b61nğline yirmi
ter Tlrk neferi vermek ve bu ıa
retle bu taburlan muhtelit bir 
hale getirerek (Arap) ve (Amavut) 
damgalannı ıilmek bununla da se.
nelerdenberi bu iki taburun haiz 
olduğu imtiyazı refeylemek isti
yordu ... Fakat bu iki tabur, ken
dilerine misafir edilmek istenilen 
Türk neferlerini kabul etmek 
föyle dursun, giden efrada ha
karet etmişler, kolordunun emri
ne itaatsizlik göstermifludi ••• 
Remzi Bey, bu meselenin sekinet 
ve mülayemetle halli için dojru-

Nltant•tınd• • Tramvay ve Ş•k•ylk c•ddelerinde 

huıundugu 
llıelllleket --ite · 81111 intişar 
~~k mı. 

Resmin kli ... esi 30 kuruşluk 
pııl mukabilinde gJ>nderilebilir. 

ŞıŞLi TERAKKİ LiSES 
Leyll - Ne ... ri - Kız- Erekk 

65 sene evvel Selii.nikte tesi! ve 1919 da lstanhula nakledilmıc., J'u ki'\ enin en p,,l,tı hu ı i ın ktebıdır 
Resmf Llulere •aadeleti w muameldtının düzgünlüİü Maari/Çll mıuaddaktır. 

Kız ve erkek talebe için yanyana ve geniş bahı eli iki hin ada a~ n )f ~ li teşkiliitı aua - ilk - orta Jı e mnıfları 
k Franmca • almanta - iı ~ilizı e kurlan vardır. 

411kişUi bir Maarif encumeniııin nezaret. ve himayesme nu• bardır. ~1 ktt>p herguo ıt ıKt 10-17 ftt&ı!ıtıda" 
Telefoa : 42517 7fY13 
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Kara Cehennem - ... - - -
! ;tWIMTURJf ! Sıhhatin başlıca 

Düşmanı olan 
Sıtmaya karşı Her Hakkı Mabluıdur 

Kırk Katlı Bina
lar Diyarında: 

~~z. ş. Tefrika No. 28 •-•" 

- Koş.. Ağalara Söyle .. 
Sakın Ateş Etmesinler 

- ~·.......==:=. 
1 PERTEV 

• • 
KININ 
Komprimelerile 
Kendinizi 
Müdafaa ediniz! 

-----· 
Kaplları kapasınlar, üç çifte kayıklardan biri 

gitsin .. Tophaneye haber versin .. --· Esma Sultanla Hüsnü Melek, mn kenarından dışardakileri göı- (G9 l J 

korkularından birbirlerine sarıl- terdi: 
mışlar, öylece, donmuş gibi kal
mışlardı. Sarayın selamlık tara
fmda da büyük bir gürültü baı
Jamıştı. Baltacılar, bahçıvanlar, 

bostancılar, ahçılar, harem ağalan 
oradan oraya koşuyor, saraya 
müdafaaya hazar lam yorlardı. 

Bat (Kaplan ağası) nın ince 
ve cılız aadası işitiliyordu: 

- Kapıları kapayın. . pençe
relerin önünden kaçın... Baltacı
lar, piştovlarınızı hazırlayın. 

Dışarıdan da halkın arasından 
hiddetli sesler yükseliyordu: 

- Ne demektir?.. Bir taraf
tan chliırz hatunları, topraklara 
gömerler .. Taşla öldürmek ister
ler .. Diğer taraftan da zevkuse
fahet içinde envai herze yerler .. 

- indirin, şu camları çerçe
veleri.. 

- Kırın şu kafesleri pence-
releri... 

- Taşlamak öyle olmaz, böyle 
olur. 

- Allahını seven, şu kahpe
lerin yuvasını taıa tutsun ... 

Mütemadiyen camlar çerçeve
ler kırılıyor .. mütehevvir feryatlar 
biribirine karışıyordu. Baltacılar, 
kimilen ıilihlanmışlar .. Duvarlara 
merdivenler dayamıtlar .. Buradan 
halk üzerine ateş etmeye hazır
lamyorlardı. 

Sarayın harem tarafı da çığlık
larla dolmuıtu. Genç ve dilber 
saraylılar oradan oraya koıuyor
lar.. Korku ve helecan içinde 
haykırıfarak &aklanacak yer arı
yorlardı. 

İlk taşkınlığı geçtikten ıonra 
Esma Sultana bir cesaret gelmiıti. 
Şimdi, etrafına toplanan birkaç 
sadık hazinedar ve ustalarının 
arasından sıyrılmıf yayaş yavaı 
pencerelere sokuluyor.. bu küs-
tahça cür' eti gösterenlerin kimler 
olduğunu görmek istiyordu. 

Bu esnada, bir Bektaşi babası 
başındaki yeşil sarığı çıkarmış; 
elindeki teberin ucuna takmış, 
salıyor .. halkın hiddet ve galeya-
nını arttıracak sözlerle bağırıyordu. 

Esma Sultan, vaziyetin ne 
kadar vahim olduğunu anlamıştı. 
Duvnrlara tırmanan saray balta
cılarmdan birinin elindeki silah 
patlıyacak ve bu isyankar halk
tan bir tek. tanesi vurulacak 
olursa, sarayın dahiline de teca
vüz olunacağını tamamen tahmin 
ediyordu. 

Osırada gözüne iliıen harem 
ağalarından birini çağırdı: 

- Koş.. ağalara söyle .. sakın, 
halka karşı ateş etmesinle. Kapı
ları kapa1ınlar. Arkalarına ne var
sa yığsınlar. Üç çifte kayıklardan 
biri gitsin.. Tophaneye haber 
yersin.. asker getirtsin. 

Diye bağırdı. 
Bu sırada, Hüsnümelek te Es

ma Sultanın yanına yaklaşmış-
. tı. Cumbanın kenarından so-

kağa baktı. Dışarda hal-
kın heyecanlı vaveylası artı-
yor, hiddetli sesler ve küfürler, 
ıarayın duvarlarına çarpıyordu. 

Hüsnümelek, usulcacık Esma 
aultanın kolundan çekti. Cumba-

- Aman aslanım fU delikan
lıya bak. 

Dedi. Parmağı, saraşın bir 
genç adam üzerinde temerküz 
etmişti. 

Bu genç adam, bektaşi baba
sının yanından ayrılmıyor.. Sol 
elile, belindeki kılıcın ortasından 
kavradığı halde sağ elile müte-
madiyen yerlerden taı alıyor, 
sarayın pencerelerine fırlahyordu. 
Geniı omuzları, gergin ve adali 
vücudü, hiddet ve faaliyetten 
harelenen pembe yanakları, ona 
müstesna bir mahluk hali veriyor. 
Şu felaketli zamanda bile bir 
kadının nazarıdikkatini celbede
cek derecede cazip ve şirin gö
rünüyordu. 

Esma Sultanın cı-riyeliğinden 
baş ikballiğe kadar yükselen 
Hüsnümelek, bu sarııın deli
kanlıyı görür görmez ne vahim 
bir yaziyet içinde bulunduklannı 
unutmuş .. güzellere karşı kalbinde 
büyük bir meftuniyet besliyen 
Esma Sultana, onu göstermek lü· 
zum ve mecburiyetini duymuştu. 

Esma Sultan, Hüsnümeleğin 
gösterdiği gence bakarken yavaı 
yavat söyleniyordu: 

- Hahikaten güzel fey .. çok 
teessüf ederim ki, onu böyle çirkin 
bir ite karııtığı esnada gördük .•• 
Acaba, kimdir? .. Ne yeniçeriye .• 
ne de yamağa benzemiyor. 

Sedirin kenanna çıkan Eama 
Sultanın omuzundan dııarı bakan 
Hüsoilmelek, cevap verdi: 

- Kıyafetine bakılırsa, esnaf
tan olacak .. fakat ne atik ıey ..• 

Nihayet Esma sultan dayana
madı. Biraz geri çekilerek: 

- Bu gürültü defolduktan 
sonra, ağalardan birinin kulağına 
fısbyıversen de şunu takip ettir
sen.. kim olduğunu öğrensen ... 

Hüsnümelek cevap vermiye 
vakit bulamadı. Halk birdenbire 
ecı acı bağırarak kaynaştı: 

- Topcular geliyor.. savu
şun.. dağılan ... 

Diye bağrışmıya başladı. 
Bu bağrışma, bütün kadınların 

korkularım bir ande teskin etti. 
Herkes, kaçanları görmek ve 
topçuların gelişini seyretmek için 
pencerelere üşüştü. Halkın bir 
çoğu, Ortaköy semtlerine bir 
kısmı da, yıldız tepelerine doğru 
kaçışıyor.. küfürlerle karışık öf
keli sesler, gittikçe uzaklaşıyordu. 

( Arkası var ) 

- Çocuk çocuk şimdi fU 
mektubu atıyorum, yarım saat 
orada bekle alıp postahaneyc 
verirsin!. ... ... .. ...__... ......... -- ........... . 

r "' Resminizi Bize Gönderinz 

.. * Size Tabiatinizl Söyliyelim 
Resminizi kupon ile gönderiniz. 

Kupon diğer eayb.mızdadır 

15 Muğlada Cemal Ef. Arka-
;:!sılarile ıyı 

geçinmiye ta
raftardır. Gü· 
rültücll kavga
cı olmak iste
mediği gibi 
mücadele ve 
m il n a k a şayı 
de pek sev• 
mez, yaratıcı 

.. olmaktan zi• 
yade te&adllfiere tabi olmayı ter· 
cih eder. Teıviklere uysallık 
göıtere bilir. • 44 Hacer H. ı HUrriyetlnl, tavru• 
h a r eket lerinl 
takyit etmez, 
dilediii ıibl 
giyinmek ve 
yaıamak iıter, 
kadınlara maJı. 

ıuı intizam ve 
titizlikleri gös• 
termez, iıin 

oluruna trj,bi 
olur. Bu hu
susta müsamehakardır. 

• 16 lzmirde : Ali Remzi Ef. (li'o-
toğrafınuı dercini istemiyor.) 
Cin fikirli ve tatlı yaramazdır. 
Yaşına rağmen tuhaf fikirli ve 
sözlerile etrafını güldürür ve ken
disini çabuk sevdirir. Tavrı ha
reketleri, konuşması serbestir. 
Başkalarile meşgul olmaz. Aklına 
geleni yapmak ister. 

Is tan bul Ziraat 

FOTOGBAF 
Amatörlerine Müjde: 
Kapelllnl ,. B le D 1400 n Superfilmleri piyasaya 
çıkmııtır. En kapalı havalarda bile enatantane 

reıim ancak bu filmlerle elde edilir. 
Bayiinizden talep ediniz. 

Türkiye acentası : Umberta J. Reforzo 
Galata Çituris Han No 10111 P. Kutusu 2295 

En son kimyevi teamüllere cilt müı.
haaıııslarının en yeni tecrübelerilt 
hazırlanan 

•• 
KBEMVENUI 
cildi solduran, buruşturan, çehrede 
yer yer !;Öküntüler yapan ıeneltriA 
tahribatını çarçabuk geçirir ... 

BBBMVBNiil 
kullandıktan bir hafta ıonra kendiııill 
aynada taniyamazıınız! Tesiri bt't v• 
devamlı - Terkibi ıtıiz ve beazenls • 
latanbulun bütün yübek banıml-0 

yalmz K R E M V E N O S kullamrlar. ( 7594) 

Zafiyeti umumiye, iftihasızlık ve kuvvetsizlik halitında bllytlk 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

Akay Vapur idaresinden: 
idaremiz ihtiyacı için halat, el incesi, savlo, testere ağazı, zılll'" 

para kağıdı, eğe, cilA suyu, şali sancak, soda, beyaz sabun, ar&P 
sabunu, don yağı, pamuk ipliği, üstüpü, silgi bezi, tomar fırçat•• 
boya fırçası, yağ galonu, yağ lambası, faraş, maşrapa, çinko ko\'• 
ve 27 kalem kırtasiye malzemesi pazarlıkla satın alınacakbr. istek
liler uümunelerini görmek için hergün levazım şefliğine ve pazar 

bk için de 27 /9/933 çarçamba günü saat on beşte idare encümeni-
ne gelmeleri. (5006) ~ 

Bankasından ı 
Sıra Semti • Mahallesi Sokağı Cinsi Hissesi Emlak Hiueye gör• 111~ 
No. No. hammen 1aJ111 
693 İstanbul Eminönü Şeyh Mehmet Keylani Arpacılar Kagir mağaza 14160/155520 39-41 2735 T. L-
694 Tophane Karabaş Lilleci Ahşap dükkan üstil oda Tamamı 17 600 ,, 
695 Galata Beyazıt Beyazıt Kagir mağaza ve apartman 3/40 37-39 4500 '' 
696 ,, Kemankeı Şerbethane Kagir kahvehane ve üstü hane 12/16 9-1 l 6000 ,, 
697 Kadıköy Caferağa lskele caddesi Kagir mağaza üstü oda 9/24 32 3375 ,, 
698 ,. ,, Muradiye Kagir hane 112 S 3500 ,, 
699 Bakırköy Zeytinlik: Taşeveler Arsa arşını 327 Tamamı 10/12 327 '' 
700 ,, ,, ,, " ,, 292 " 10/13 292 ,, 
701 ,, " ,, " " 211 " 10/14 211 ,, 
702 " " ,. " " 222 ,, 1011 s 222 ,, 
703 " ,, " " " 340 " 10/16 340 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek ilzere yukarda evsafı yazılı gayriaıe~ 
kullerden 696 sıra numarala şartnamesine tevfikan kapalı zarfla ve diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ibalelea-• 
25/9/933 perşembe günü saat 15 tedir. Kapalı zarfların ve pey akçelerinin müzayede günü saat on dört buçuğa kadar tevdii lizıaıclat• 
Şartname bankamız kapısına asılmışbr. Senei haliye verıisile belediy~ rüsumleri miifteriye a&tür. "4761., 



23 Eylül 

nın af, 
ve n n fi 
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ECZ 
DEPOSU 

-"" 

eyif Veren Zehirlere 
A ışılır Ve ... 

asıl G L HANIM 
Haç ı1ar, MücahiU r, ..Fed il r Ara nd 

& ... __ __ 
\'az.an: Ônıer Ru• 

f Başlar ı t inci ayfada ) 
kalmış bir ad (Cla auya ka\ §tu u 

adar &evin mr i! 

a ()O 

ecrvetten, ıv t. 
her, her )dC' 

tdi. Ve nıha)d .. ~ 
yaşları, hıçk klar 
izahatı verdi. 

ellerini uzattı. 

Müfett" d"nl~dilde.r"n.i bir "jıda 
ya:zdıktnn sonra mevcut mükafatı 
uzattı. 

Madu üstuşte iki des, ild uv-
etli ve derlı:ı nefes çekli; aıtık ilküu 

bulmuştu. Oturabildi. Birkaç nn'ye 
f şlnn şaşkın bakınarak titredi. Son
ra ço O.Ş adınlar,a as ~I n 
bir kahkaha savurdu: 

- Bunun u,ğnına bir gün atkımı, 
'ş•ğı ile de " · e • Wç 
akl emişti! dedi. 

obfümiz,, .wlıkç.a ve dar 
bir •oknk b da durdu. Arkada ım: 

- Burada! dedi. 
Az ilerdeki bir evin kapısını çal

dık. Old ç ihtiy r bir ka çtı 
ve "d içeri e a1dı. Sok ktan daha 
aronlık ve daha dar bir sofadan 

2" Ji tel}e}e giı-dik. 
ihtiyar hi~metçi, vurm dan .diğer 

" kapıyı as:tı. Bize döndü: 
- Daha iki gün evve1 T.avallı :u· 

rac:.ıkta uyuyordu! ,dedi. Ve hıçkıra 
ıra ağlıyarak yatağın önünde diz 

çoktü. Soluk dudakları kıpırdandı: 
D ediyordu. Sonrn: 

- Öldüğü ıv it go et'e.k kim-
• nr dj>e e:vfoirord m. Hal-

i o, benden evvel gitti! dedi. 
Sevgili efendisini cerasını bü-

- tafsilatile anlat akta bir teselli 
ıdert bulmuş los lnr gibi bir 

uıur buluyordu; 
- Evvelki gGn ögl den sonra her 
itki gibi onu uyaodırmıya gitmiş
• Uyanmadı; fakat hiç te ölüye 
zemiyordu. ÖJu lınli yoktu onda .. 

Ha.1buki doktorl r far.la eroin çekerek 
düğü öyl diler ve Konsolosluğa 
her verdiler. Resmi muamele bitsin, 

e ine gidip \'ns'iy tini yerine ge
tir ceğim. Çünkü ıb'r gün bnnn: 

- Bu znrfı al, ~ &enden e\•vel 
-rscm açarsın, İçindeki para, seni 

panyny , dDğduğu ve götürebilir! 
O.raya gider, anneciğime öldüğümü 

er verirsin 1 Hem bu işi bilhassa 
bizznt senin y pmam istiyorum! ,, 
d mişti! 

Sok.ağ pklJğımız zaman arka-
ıma: 

- Fakat neden, uis-in kendisini 
a.r.hirliyordu s nki ? Gnyet rahat ve 

a'ut yaşı) amnz mıydı, nesi eksikti? 
im. 

- R k pkl rı gjbi ha} ttan bık· 
J tı. Ve ~ehir onu bir müddet cen· 
tu y.o at biliyordu. 

ey6 , iç of zı biça.r~ ölürk~n 
ra .duy adı. Çünkü roio i w 

acı vermeden, keyif içinde öldürür! 
Fakat o kendisini öldür n ıte irin 
ubrabını; fü.erinde kaçak eroin 

lduklan için tevkif ~ttikleri ıamnn 
k!Dişti. 
istintak snaınnde, sabah çektiği 

lı vvetli ~ehirin tesiri dahn geçme· 
l§lİ. Bir tel'· duymuyordu. 

S at beşe doğru tevkifhaneye 
K .. nderileceğini haber aldı. Tesir hala 

v:uu etmekte idi fakat hakime, 
d•ha •onra baflıy cak olan şiddetti 
-cıyı (çekmemesini temin etmesfni 
)' lvnrdı: 

- Beni tedaviye gönderini diye 
$ırpını orku. 

- Halinizi mun) ene do söylersiniz! 
c vah.na aldı. 

Tevkifhan de muayenenin erteıi 
11abah olacağını söylediler: 

e olur, dedi; hiç olmazsa bir 
ktor etirinl 
Bu r nsına kulak an olmadı. 
Sabahki morfinin tesiri geç it ve 

J n ı tırnp duymıya başlamıştı. 
--- ... .-u.~diyen •oğuk lttlt:r dökllyot
du. Vücudü çok yorgun, asaba çok 

dokuzda bir pnrça 

bahın üçüne kadar 
uyanı~ çok dehşetli 
kafası ;patlıyor, kalbi 

rpıyor, her tarafı is· 
O%a ~utul uş gibi titriyordu. 

!farla nte.ş'i ~ar . ve gelen uhran 
ıır. da :ı:avallı çocuk başmı uvar· 
ln.r: N ur.uyord. . 

J ond, o o ra artık bir §ey ha
W.li) aDll)<>,r u. Çok cılk lbir banyo
dan ,;onra cak k dme ıge1ebildi. 
Gardiyan anl.ı:t yordu: K".ncfi · ' bay-
gın b"r de bulmuşlar v~ derhal 

oktor vermişler, banyoyu 
d ktoruu öyie üzerine yapmışlar. 

.Bu.,, u kısa brr znman için teskin 
drbild.i. Ve çok ~meden, hararet 
u ) iden ~ dı. O halinde, 

biçareyi orad ... n or ya dolaştırdılar, 
muamelesini gördü er akşam üzeri 

uh k ol caktı. M.nbke ede avu-
katı onun ted i içlin muvakkaten 
tahliyeBini istedi. 

ff ki.w: 
- Pekaffı, yarın akşam evine 

önd~rteceğim! diye vadetti. Ve zn
vaJlıyı tekr r .tevkifaceye iade e.U"rdl. 

Ertesi gün akşama doğru Jan 
'bakimin 'adini gardiyana söy'ledi. O: 

- Etiniz.de ıbjr k !Jt ıı.r ı? di
y~ ordu. 

- Hayır, fakat bir kere bakınız., 
belki hakim daha ;gitmemi§tir! 

- Pek a, olur ir b nz! 
Ka11t ğa kadar gardi) n a-özük

medi. :Halbuki ıh3.$laıuu b.uhranı yine 
şiddetf enmişti. lsy n ediyordu. Neden 
sonra gelen gardiya": 

- Jandar a1ara ~mir ıı:erilmesi 
unutulmuş, rahtıl durunuz, yarın gi
deceksinid dedi. 

Bu vaziyette ıstırabının dinmesi 
için .ölümüne dua t ekten başka 
yapac k bir f y kalmamıştı. 

'Y~e yu ·arlandı, anyoya soktu· 
ler, lbir.a.ı ra t etti; buhran iekr: 
bıı~-lodı, tekrar bnnyoyn lcoydulnr, ve 
bu hal sabaha kadar bö}1e devam 
etti. 

Nihayet ertesi günü kendisini mu-
ay~e cd doktor; 

- Yin mi bir E.roinoman.I de.di 
ve sordu; r 

- Kaç gündür kullanmıyor? 
- Dört! 
- Dört mü? Eh öyle ise tehlikeli 

zaman geçmişi harareti için bir şey 

içirİ\'crirsini:z; gece de höcresinde 
ışık bulundu runl 

"Harnreti için bir şey, sabahn 
kndar da ışık,, ... 

lf te tam dört günlük ısbraptan 
sonra Janın kavuşabildiği "ihtimam.,! 

Ertesi gün Tıbbıadli başhekimi 
onu muayeneye geldi. Doeyesinl tet
kik etti. Ve ıstırabını biraz teskine 
uğraşta. Onu hastaneye benziyen bir 
yere naklettiler. Doktor, kaynamış 
µortakal çiç i i uyku ilacı verdi. 
jan artık uyuy bilmeye başlıyordu. 

• • :ç • 

pli klw wı r.a,po• 
AUJ~.u'iyetiru tecil .etti· 

apor: 
- 1Bur.ac1a bir gün daha tutulması 

doğru df'ğildir, hastalık şiddetlidir, 
u. zamanda kuvvetü bir ''ereme çe· 
'1rebiliı"! diyordu. 

Do um ·asa bir ükü tan aonr:n: 
- Zavallıyı cr.t:Hi gi.Wü aat ede 

uyar.et .ettim, ..dedi ıve iç.ini fe'.ke.re.k 
ilave etti: 

- Mu tnrip bir tebessümle yüı.ü
e bakb ve şu lan öyle.di. 

" - Hapbhao~deki st..r bımın 
iddetiw gören ve sebebini anlıyan 

bir k8çal<çı bana bir adres vermek 
lutfündf' bulundu ve; 

" - Eğ~r sıı. bend~ ev.vel çıkar
" ıu:z. oraya gidin, beoim tarah d 
gittiki iz:.i ıııöyleyin1 idediğinizi verir
ler., dedi l u ... 

Ne büyük lütufkarlık, değil mi? 

* 
Bu Da Bir Başkaşı.. 

- Doktor yine gddim bcıı ! 
- A a, ılakin "z daha beş y 

evvrl tedavi cdilmiftiniz.. Hem b 
da, bir daha kullanmıyacağı ıza d 
kat'i gÖz vermiftinlı: ! 

- Evet am h nalı nüksetti. 
Acıya dayanamndtm, kurtulmak için 
telu: iğneye ba,lamak ecburiyc
tindc kaldım. 

- Peki, ner de buluyorduouz? 
- Hastanelerden birinde bir ope-

ratör ıvardı. Kendisi de kullanıyordu. 

Ondan alıyordum. 

- Günde De kadar kullanıyordunuz? 
- Altı jek iyonda 69 sanügr m. 

İğne yapamayınca buhran geçiriyor, 
korkunç hayaller görüyor, çalışamıyor, 
para, kazanamıyordum... O vaziyette 
rrorfin bulabilmek için hırnzhğa bile 
hazırlanmıştım. 

- Oosy mT.da bir de çocuğunuz 

olduğu yauW 
- Evet.. On )'atında bir oğlum 

yar! •. 

* ....• H r tarafım ğrıyor, başını 

ÇlltJıyor, her s niye ücuduma nnki 
binlerce iğne birden sokuluyor gibi f 

.... Bir tutam çekince dehşetli is
yankar oluyorum. Aileme bile ta
hammül edemiyorum. Çok sinirli 
oldum. 

.... Ölüm benim ıshrnbımın yanın· 
da hiç kalır ... 

İşte. ı.ehirin öylettiği sözler, ver
digi ı hraplar bunhırdır. 

Nakleden: acı Sadullah 

Akka Metrepoliti Mukaddes Salibin 
Yanında Duruyor Ve Döğüşüyordu 

Fakat bu inilti ne kadar h 
sızdı! Bu adamlar burada u! 
Diye '"nJiyecıelderine ne diye en· 
di yurtlarına dönmeyi düŞunmi
yor, ne diye taarruza geçiyor
Jardı. 

Halbuki karşıdan yükse1en 
sesler ne kadar canlı, ne kadar 
giirbüzdü! 

- Allah! Allah! nidaları bü
tün fezayı titretiyovdu. Bu este 
hakkım tsm; an, hakkım ihkaka 
azmeden insanlan erkek ve kuv· 
vetli iradesi o #unu} ordu, Bunların 
karşı daki h ·mları mahvetme· 
yi kur:dakları her hareketlerinde 
belli idi. 

B aralık mücahitler bu Av· 
rupa kıt' S!Illn her kiJşesinden 
serserileri büsbütün bozmak için 
yeni bir çare düşündüler. Ve ova· 
nın biitün kuru otlarına leş ver
diler. Ortalığı ö~le bir 'hararet 
basmıştı ki yazın kuraklığı, sıcak· 
lığı kat kat artmışb. Hele ortalı
ğı kaplıyan duman Haçlılnn b~ 
ğacak gı"bi ıidi. Hınstiyanlar ce· 
bennemden farksız bir hayat 
ürüyorlardı. 

Nih yet binbir ıstırap içinde 
geçen bir geceden sonra ~n 
ğardı. Haçlılar ordusu yme 

safhhsrp halini aldı ve iki cenahı 
ilerledi. Mücahitler onlann bu 
hal ve hareketlerine hiç te aldır
madılar. Çünkü akıbet büsbütün 
belli idi. Çünkü bu çöle dü en
ler, bu sıcak günlerde temmuzun 
güneşine uğnyanlar her halde 
felakete uğrarlardı. Onun için 
mücahitler beklediler. H smın 
cenahtan teşekkül ederek ilerle
dikten o ra iki tarafa birden 
yüklendiler ve ikisini de mahvet
tiler. Fakat bu hücumlar da mil· 
him değı1di Güneş doğduktan 
ve yükseldikten onra iş başka· 
1 b. iki tarafın mızrakları ve 
oldarı işliyorken haçlılar hep 
ıimal tarafındaki pınarlara v.ıır-

k için didi tiler ve mücahitler 
onlara mümkün mertebe fırsnt 
verir gibi göründüler. Fakat 
haçlılar tam mak ada varacak 
gibi olduktan sırada iş değişti 

ve ortalığı an ıı.ın ok salgını 
kapladı. 

Bunu müteakip salgınlar v 

LI 

karşı111dı buldu. 
Hü 3r ıve ,_T ..... _....... ~~ ........ .u.lar 
biribirini "1cliy ediyordu. Ortalığı 

p'lı) an suıl • en b d rt, 
buy- IShrapb. 
Doğ ile Kurt ne l apı:~·or • 

lardı? Bir ki se de f da de-
ğildi. 

ikisi de pianl n mu affa. 
kiyetle tatbik e • haçlıl ölüm, 
tuzağma - - emişlerdi. Toz du
man gözleri 0

1 dar körletm"şti 
ki kimse ki eyi g-rmiyordu. 

K .rtla Doğan bu fu att 
istifade et · er e Swt Salfı-

ddinin ordu.suna iltihak et
. lerdi. Dk rastgeldilderi mü· 

cahitlere teslim olan iki kar
deş, derhal tahliye olunmuşlardı. 

Onların karargaha vannala
rile yeni ve on derece şiddetli 
bir hamle başla • M hitler, 
tozu, düm m yarara yürü or ve 
hasımlarını ot biçer gibi saf saf 
yere deviriyorlardı. H çhlar pe
riş n olmuşlardı. 

Bu sırada Aklra metrepolidi
nin sesi duyuldu. 

- Mukadd 
toplanın! 

alibin tr::ıfında 

Haçlıların en son ümidi bu 
idil 

Akka petropolidi mücevherle 
işlenen salibi dik bir tepeye dik
mişti. Haçlı1arm hepsi b ğırdılar: 

- Mukaddes salibin etrafına! 
Haçlıların bu hareketile tari

hin kaydettiği muh rebelerin en 
müthi erinden biri dı. 

Frenkler, ye'sin verdiği son 
kuvvetle mücadele ediyorlardı! 
Mücahitler. kat'i bir zafer kazan
mak azrnile ilerlemekte , her 
müşküle katlanarak, her fedakaı
lığı göze alarak düşmanlarım 
lcırıp geçirmekte idiler. 

Mukaddes salibin dikildiği 
dağ, vnktile ı ihin cebel mev'i
zesini irat ettiği yerdi. Mesih bu· 
rada, herkese sulh ve müsa!emeti 
tavsiye etmiş, kimsenin kimseye 
taarruz etmemesini emretmişti. 
Onun vasiyet ve emrine hürmet 
göstermeyen, onun azünü yerine 
getirmeyen taraftarları da, talih 
ve mukadderatın garip bir te
cellisi olarak ayni yerde mahvo· 
luyorlardı. 

(Arka \'ar) 

kıy e li e şerefli b·r k··nde 
öm ·· r depoları o arak kirada bulunan iki 

parça arsa 
sahilhane . 

ile bir parça arsa ve üzerindeki 

lstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Kıymeti muhnnımenesi Mevkii Mahallesi 

Lira l'uru 
21158 25 Boğaziçi Kuruçeşme 

Sokağı 

Kuruçe me caddesi 

Emlak 
Eski 
105 

No. sı 
Yeni 
119 

Harita No. 

4 

Mıktarı cinsi 

3296 metre murabbaı area ve Ü7.e• 
rindeki sahilh ne 

16938 00 ,. ,, ,, 105 11912 2 3242 met.re murabbaı raa 
18459 00 ,. ,, ,, 105 119/3 1 3533 metre murabbaı ar a 
Kuruçeşmede bir tar fı tramvay caddesi ile mahdut lebideryada kain sahilhaneden miifrez ve yukarda muhammen kıymetlerile mahalle, 

sokak, emlak ve harita No. ları ve mıktarları yazılı ve halen kömür deposu olarak kullanılan arsalarla sabilhane ayn ayrı satılm k üzere 
kap lı zarf usulile 2/Eylül/1933 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıştır. ihaleleri 30/Eylül/933 tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
t S te İstanbul Evkaf müdüriyetinde idare encümeninde yapılacaktır. T liplerin müzayede ve münakasa ve ihalat kanunu ahkamı daire
sinde muhammen kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetindc teminatı muvakkatelerini ve teklif mektuplarını muhtevi zarfları tayin olunan 
gün ve s !itten evvel İdare Encümenin te,•dj eylemeleri ve haritalarım g6rmek ve ıeraiti sairesini anlamak istiyenlerin her &ü öğlede.o 
ıonra müdiiriyeti mezkure Mahlülat idaresine müracaat eyl~meleri ilin olunur. 614530 .. 
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RADYOLİN 
Türkiyede en çok kullanılan, 

betenilen ve •evilen dit 
macunudur. 

Daima 

RADYOLiN 
KuJlanınıı 

Çünkü 

Daima 

Tazedir 
Sıhhidir 

Temizdiı 

Fennidir 
Ucuzdur 

SON POSTA 

Deniz Yolları işletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - Köprübaşı Tel. 4286! 
Sirkeci MühUrdar zade han 

Telefon: 22740 

Karadeniz aralık postası 
CUMHURIYB.T vapuru 24 
Eyini Pazar 18 de Galata rıhb
mından kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Fatsa, 
Gireıon, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rize'ye Dönllfte bunlara 
iliveten Of, Pulathane, Ordu'ya 
uğrayacak yalnız Zonguldağ' a 
uğramıyacaktır. ' 15109,, 

Mersin aralık postası 
KONYA vapuru24EyUil Pazar 
10 da Galata nhtımından kal
kar. Taıucu, Anamur, Kuıadası 
ve Gelibolu'ya yalnız dönUıte 
uğrar. 115107,, 

Ayvalık slrat postası 
MERSiN vapuru 24 Eylül 
Pazar 17 de idare Rıhtımından 
kalkar. Gidiş ve dönüşte Ça
nakkale, Edremit, Ayvalık, 
Dikili, lzmire uğrar. "5108,, , ..................... .,,, 
~·--• Beflktef ----.. 

OiKiŞ YURDU 
Biçkiyi en son metotla mükemmelen 
öğretir. Muallim ve makaıtar yetiş
tirir. Diplomaları maariften mi.isad-

Eyltll 25 

DA.a.t~. ~BtR4 PARA#!LI 
:t-::0 il 

OL~BOL 

VI! şsı 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Sahnalma 
Komisyonu Reisliğinden: 

daktır. Şapkacılık, yapma çiçek ve 

T•ı:.':!!ı:~ayl BiC, Ki VE OiKiS MEKTEBi boya dersleri de vardır. Kayıt baş-
~... lamıştır. Gayri miislimler de alınır. 

Sergi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmıştır. .Mezunlar staj Akaretler 84 

Heybeliada sanatoryomu için Mayıs 934 sonuna kadar lllzuma 
olan muhtelif cins taze sebze ile 90,000 adet g(lnlnk yumurta •• 
20,000 adet mutfak yumurtası olbaptaki tartnameıi veçhile ve tO 
Teşrinievvel 933 Salı gftnll saat 14 te aleni mllnakua suretile 
müamele yapılmak üzere mtinakasaya konmuttur. isteklilerin mG· 
racaatları. " 4873 ,, 

görmeden mektep ve atelye aç rlar. 
._ ____ ... Çemberlll•f· Telefon: 22994 4m ____ _, ~------• (7564) 

Erkekler için: 
lngiliz 

MUSAMBALARI 
9112 . 

Liradan itibareo 

Çevrilebilir 

MUŞAMBALAR 

12 1
/2 

Liradan itibaren 

Gabardin 

PAROESüLER 
17 1!2 

Liradan itibaren 

Galatada Karaköyde kiin meşhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastann kusursuz 

biçimi ve atölyelerindeki itinakir terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ısmarlama 
Kostümleri 

her sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 

28 1/2 Liraya 
Yapmaktadır 

Bir tecrübe bin reklamdan iyidir. 

Tediyatta TesbUAt 

Kadınlar için : 
Deri taklidi mütenevvi 

renklerde 
Çevrilebilir 

MUŞAMBALAR 

11 1
/2 

Liradan itibaren 

Gabardin 

PARDESULER 
16 1!2 

Liradan itibaren 

ipekli 

MUŞAMBALAR 

1s 1ı2 
Liradan itibaren 

(7255) 

• • lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;::~tJ:Kristal Toz Şekerin Kilosu 36,75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az be' vagon tekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. lstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede.in yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan Hibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 

· ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon haıına beş lira tenzilattan istifade ederler • 

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

• .____ ___ _._& e.r Telefon No. 24470.~<6924) 


