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ismet Paşa Bu Sabah Geldi ·---
Başvekilimiz Parlak Teza· 

hürat ile Kar.şilan'dı 
----·----- . 

V arnada Bir Görüşme Daha Yapıldı 
Ve Yeni protokol İmzalandı 

Yavuz dritnotumuz bu sabah bütün azametile Karadeniz b:>ğazın
claa seçip tatlı bir yol ile limana girdi ve Sofya seyahatindan 
daneu Bqvekil İsmet Pata ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyi 
Ye refakatlerindeki zevatı şehrimize getirdi. Yavuz zırblamız 
~ heniiz gircifti ki istimbotlar ve motörler ile karfilaıtı. 
Bafvekil İsmet Pqa ve refakatlerindeki zevat Kllvertede kendileri
ni denizden kartılıyanlara selamlar ve iltifatlar gönderdiler 
Bq•ekil Paşa mütebesıim ve mültefitti. 

{Deva- ı 3 üncü sayfada) -= - --

Bir Sabıkalı Esrar Kabağı Önünde Can Verdi 
-------· 

Galatada Heyecanlı Hidise 
-~~----·----~--

Zabıta M~murları Eğlence Masası 
Yerine Bir Ölü ile Karşılaşıyorlar 
Dtin ıabah ıaat 9 da, Gala

t.da, Arapoğlan sokağmda bir 
adamın ö M milç neticelenen ~ir 
...... 4'da: 

Sab.hleyin saat dokuzdan az
ıonra çalan telefonu açtığımız 
ıamat1, helecanlı bir erkek sesi : 

- Efendim, dedi, az evvel 
Galatada BlilbUI sokağmda bir 
cinayet oldu. Bir taharri memuru 
labıkalı Zeki isminde birisini 
boğarak öldürdü. 

Ve daha sual sormak için 
•izımızı açmıya trakit kalmadan 
telefon yilzümüze kapandı. 

kat tamamen yanlıf, dediler ye 
kısaca izahat verdiler : 

- Burada, Arapoğlan soka
tında, sabıkalı Zeki isminde bi
risi zabıta tarafından takip edi· 
lirken düştü ve nefesi tıkanarak 
öldü. 

- Neden takip ediliyordu ? 

Mümkün müdür, 
Olabilir mi? 

SEVDA iHTiKARI 
Aklımıza ilk selen ihtimal, 

bunun, işsiz gBçatiz bir muzibin 
ltizi boıuboıuna harekete getir- Nasd Vapllabillr? 
inek için böyle bir hile yapmış 
olması idi. 

Bu itibarla, verilen haberin 
•ılı olup olmadıpu •• yakın 
Yerden aorlll&k istedik: 

- Tamamen alan dejil, fa-

Mahmut Yeıari ( Son Peet8 ) 
için yazdığı edebi romanında 

anlabyor 

YAKINDA OKUYACAKSINIZ 
-ı1ı. _.. --- --

Esrar 
içerken cllrmU
mqhut halin· 
de yakayı ele 
vermişti .• Elin· 
deki ileti cür-

mll mllnuip bir 
yerde alzlemek 
için kaçıyordu. 

- Pekali, 
birdenbire iilti· 
verifine sebep 
nedir acaba ? 

- Efendim, 
6len zeki bun
danon ktUur 
seae enel kal
binin az tlze
rindea bir kar-
ıua yemif. Ve 
bu kurpn çıka· 
nlamamaf. Bu 

1( Devamı ltlacl 
aayfada ) 

S.6ılc•lı z.1cı.;. 
H/ci 6ir ,...,,., 

Harp Akademisinde Diploma Tevzii 

2r Dün Harp Akademialnde, tabaillerini bitiren kara Ye deniz zabitlerimizin cilplomalan, bkıat umumi 
kını Harbiye Reisi Müıir F evzl Pqa Hazretleri tarafından tevzi edildi Ye ltu milnuebetle nutuklar 

.:!J~i. Karilerimiz mektepten pkaa zabitlerimizin iaimlerbai clirtltbacli uyfamazda ltalacaldarchr. 
-...Ueriai tebrik ederi&. 

j Ankara· Kalabalı~ Olmıga Başladı 

Mecliste ilk Müzakere 
Edilecek Liyihalar 

• 
Mebusların Bayramı lntih ) Dairele
rinde Geçirmeleri Çok fvıumkündür 

Ankara, 25 ( Huauai ) - Bilyük Millet Meclisinin açılma tarihi 
artık yakl&flDlfbr. Bir teırinievvel toplanııında hUJr bulunmak 
tlzere Ankaraya doğru meb'uı ve birkısım iıinli memurlann mukabil 
akım bq~termİftir. Meclisin 29 tepinievvel bayrammdan evvelki 
içtimaı çcik ima slireceji için bu dar çalııma safhuma en mllhim 
birkaç an plin meseleai ııkaıbnlacaktır. Bunlann ilk sahncla İktıaat 
Vekili Celll Beyin Almanya ve Avusturyada yapbğı iktıaadi an• 
lqmalar, Yunan bnkümeti ile yapılan misak, ı~ıt:-tanla mlddeti 
uzablacak olan doltluk itilifı ve takasın uından doian 
vuiyet 16rB9ülecektir. Bu müatacel mevadda takiben hllkümetia 
tamim ettiii af llyihuı mllzakere o!unacakbr. Btıtiln bu itlerin 
yirmi tqrinievvele kadar tamamlanıp o tarihte Mecüin tatil yap
maamın teminine çahtdacakbr. Çlhıkil onuncu yıld6nllmlbal idrak 
eden Ctlmhuriyet Tlirkiyeıinin bu bayramında, btlttln meb'ualann 
mllntehipleri •rasında bulunmalan ve Cumhuriyet Bayrammı onlarla 
beraber tea'it etmeleri muvafık ıörülmektedir. 

Keyif Veren Zehirler •• 
~--~-·~~~~~ 

Esrarkeşler Zehirleri 
Nerelere Saklarlar? 

Polis Memurları Bir Çekmecenin içinde Küçük Bir 
Miknaba, Bir Yumak Tel Buluyorlar 

-11-
Nuyorkta mi•· 

huıru lkeyf Hna / 

zehirlerle milcaclele 
eclen zabıta t ... 
ldllhmn merk•d 
Noreatic Blrodur. 
Bu tetldlibn men· 
•uplan bilyllc bir 
dikkatle en etuur, 
tn tecrilbeU, •• 
muktedir taharri 
memurlanndaa ıe
çllmlftlr. ÇOnldl ka• 

~akçılarla bOyOk bir 
kurnazlıkla, irade 
ve sebatla mücıa. 

dele etmek lazımdır. 
Bilhassa san 

ırk mensuplarının 
fizlenmekte ve ka· 
çakçılıkta bulduk
lan hileler, hayallerin almıyacağı ka-
dar emaalıizdir. 

Bir pollı memuru bunlann toplan
dıklan buık tavanlı kahveleri bula
l»Hlrler. Ve bilirler ki orası afyon çe
kilen, enar çekilen bir yerdir. Atır 
kokulu ke1lf bir hava buna kafi bir 
delildir. 

Memur; kötellrdeld ııralarda yer ................... ,.... .. ·-.. 

l olan esrarkeılerin araaandan geçer, 
geldiğini g8ren patrona yaldapr. Ona, 
cevaplan tatmin etmiyen sualler so
rar, gözlerini büyOk bir dikkatle her-
kesin ve her ıeyin üıerinde dolatbrır. 

Ortada ne çubuk vardır, ne esrar 
ne de afyon. 

Fakat polis çıkar çıkmaz, onun 
ıeldljinl haber veren pıcü çocuk 
ko..,.ak dlSner ve müjdeler: 

- A6:::. tüydO keyfinize bakıal 
( f MC11 ..,tada , 



[Halkın Stui) 

Balkanlarda Sulh 
Kökleşiyor Mu 

Dersiniz? 
B~vekiliu &ı•atoi ah.W.den 
a~ mumda ııe dü~ ti oüyor
•uouz? lıte alWğtmu cıeraplar: 

lhrat Be) ( Doktor , -ırkeci Remal 
Bey slııeınuı karş.lBında ) 

&.lk•a'larda S.U. -taca köle tul'
au diyorlanlı. IBiı:üa lalavuırhat..-w. 
~ ap\: politikamu: ıaayeüde Ba'l
kaalarda Atb fidam tlıttıı ft. ycıait-
lerini de ver:miyc lsatlach. ilk yaait
lttini Türk - Yunan ve Türk - Bu'l:rar 
dostluldan tqkil ediyor. Apaa iıstii 
aha bir,ok meyvelere :rd>eclir- Y.a
lıanda Romanp .dostlufıd:' Macaristan 
donluğu da oiacakbr. 

~ 

ı afa Be ( M al çen-
krl ta, h.a.Il e. artımanı ) 

A \Tupa mcdeaiyetini yeni aldık. 

Cotrafi vaz:iyctimiz dolayisile bu me
lleniyete köprü olduk. Bunu Şarka 
)'aymak gı'Di millim l>ir .-:arifeyi de 
izerimize aldık. 8U1Wo ıiçin unm bir 
.mh ve sükiaa dev.resi yapımy• mec
buruz. Yuaanlı, Bulgar komflllanmız
la dostlulc misa'ldarı, mukaveleleri 
imzaladık. Bizim bu sulb~uluğumuz 
dünyaya ör.ue'k olmalıdır. 

* H.a.fız Kimil Be~ ( Be~ aut '.Dev· 
fanta ı 83 ) 

Dünya umumi harptca yar.ah çıktı 
aı.wa miid.W tecim 'ft ıistiraluıte ih
tiy11e1 vllnlar. ıBu Ü bizim 'gibi ıbiitün 
devletlerin sulh iılerinde samimi o1-
masile mümkün olacaktır. Biz barut 
fıçısı denilea :Balkıualan 11Ulb cauıe-

tine çevirecetiz.. Avrupanın büyük 
devletleri de Garbin emniyetini 1e'min 
ederle.rae dünya ebedi sUlha ka•uş
--e ıe'l.r. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Eclirnehpıda oturan maruf 
kaç.akçalan:lan Sabahaddinm kız

kardcşi Yaşar Hanım bir bohça 
içinde maha21e .aralar111da ka~ak 
el satarken ya'ka1anmıştır. 

>f. TakSunde kasap Abdürrah-
man EfenOinin. .dört f.atıııda kaı 
Sevjm yeai yapalan bir e .. ın iske
esindc aumuıkt:a iken malı~ ço

cu1danmn taş atmasından !kork
muş, <Saklanmak isterken düşerek 
yJralanrnıştır. 

"lf- Sinan isminde biri Beyoğ-
lunda tramvaya. atlamak ıi~erken 
düşmüş ve ağır surette yaralan
mıştır. 

.>f- Şoför Sadığın idaresindeki 
otomobil HampaT"SUTl isminde bi-
rine çarparak ağ .. surette )ara
lamıştır. 

)f ÇadırC11arda esrarkeş Ab-
dürralımanın kulübesinde yapı1an 
aramada orada btthtna.n Cevdet 
isminde biriaia wzıeriade b:r 
miktar esrar yaka1anarak müsa
dere edihni,tir. 

lif- Enelki pce Kiiçôkpaıar
da ,..,,.,. ---ııt· ... bir(.ok ••...m• üz.eiede lapza
• b.a bip'< Ye aift .... 
--- .-.dere erP -.... 

SON POSTA 

AB iL BA LB 
iktısat Vekili Tetkikatta 

Sanayi Erbabı Son T etbirlerin Hafif
letilmesini Rica Ettiler 

Şehrimizde bulunan iktısat Vekili CcW Bey 
din ~elen evvel llş Bankamuı gelerek bir müddet 
•eaul otma, ve bazı müracaatlan bbul etmifl:ir. 
~ekil Bey 6ğleden sonra Sümer Banka gelmiş ve 
Sanayi JBirliııi Umumi Kab'"bi Nazmi Nuri Beyin 

on-on bq oldup lıaide bizde maliyet fiatınm otuz 
kuruş ohnawna rağmen gfnnruk Tesmi 50-60 kuruş 
olan iptidai maddeler vardır. BinaeınaJeyh iptidai 
madde tarifesinin değiştirilmesi. 

4 - Sanayie lazım ycdelt parçalar endce A 
listesinde idi. Şimdi herhangi bir ye.dek parçayı 
gümrükten çekmek için vekiller heyetinden mü
saade almak icap etmekte. Ve bu merasinı işi 
biraz uzatmaktadır. Bu merasimin tahfifi. 

riywtiDdelD sanayi miimeuilleri ile göriipn.iiştiir. 
Saayic.iler Vdcil Beyden ban tem nilerdc bulun
mtqlardır. Temenniler şu lardır: 

1 - Muafiyet listesi baıira da yapılacakh, 
yapılmadı, bir .an evvel yapılması. 

2 - Gümrüğe gelen iptidai maddeleri çekmek 
için Devlet Bankasma y-zde on isbetinde para 
yahnnak mecburi} etinin de kaldınlması. 

3 - Bqka memleketlerde iptidai addderin 
pmrük resimleri maliyet fiatına nar.aran ;rlD.de 

~ 

.. Üç Milyon Lira Muafiyet 
Oğrendiğimize göre muafiyet listesi bir ay 80llra 

neşredilecektir. Bu sene sanayie üç milyon lira 
muafiyet verileceği öylenmektedir. ı~uafiyettcn en 
ziyade yün, pamuklu mensucat ve demir sanayiiııin 
idifade edeceği tahmin edilmektedir. 

Mahkemelerde Talebenin Adedi 

Bir Kasten y . 15 Bini Aşlı 
angın Bazı Mekteplerde Şubele-

Çıkarma Davasına rin Arttırılması icap Ediyor 

Bakıldı 
Dün mahkemelerde bazı mü

him davalara bakı1c1ı; 

:f.. Beyoğlunda Minare soka
jındaki 9 numaralı evi, 1500 
liralık sigorta bedeline taraa ede
~ yaıc...ıktaa .çJa Ptero. 0.
Jcat, Kamil ~e Y aai Efendilerle 
Madam 01fa ıİSIDİDde 6 kipnin 
Ağırce.za mahkemesinde mu ha· 
kemeJerine baş1andı. Hepsi de w
kar ettiler. Duruşma ş.abit cel
bine kaldı. 

Jf Perşembq>azan civamada 
çakmak tap satarken ciirnriimq
aut haliade y.akalaaan Hidayet 
tte Adem adli iki kişi 9 ~ 
İlıtisas mahkaııest.de ı6 ~ ay 
hapse Te 30 lir.a para oeu&1Ba 
mabkiım .oldular. 

'* Birinci Ceza Malıkemcsiıı
de, Ga1atada Nuri isminde biri
sinin blıvesinde 'CSnl1' içerken 
yakalanan Lffi kadının nmhak-c
mesine başfam!dı. 

lf. Rakı kaçakçılığı yaptığı 
iddiasi\e 9 ımaı ihtisas Mahke-
me.sine .se:vkednen Huma yak Ef. 
6 ay 7 gün hapse ve 18 küsur 
tira par:a oez.asma ımahkfım eail
wıiştir. 

Jf 27 okka tütün k~f'ırken 
yakalanan lbxabi• Efendi ile 
Mü~t 'Hamm 9 'tlllCO İhtisas 
mabkemeaiude birer ay hapse ve 
1.35 lira para cezuma naaWmwı 
ediUa~k:rdir. 

Tabanca Bulundı • 
~ Pıf:ıheli hir ra-

ziyette y•bl-•n iıa.-aUMp Ham
~ lftl°ilMle: t8'1 s•a mc s 

W m • bbnc:a ~arak 
- ı " -..h. ı 1e1e c - ~ ..... 

Bu sene İstanbul ilkmektep
lerine kayıt .. e kabu1 iç.in ( ıs ) 
bin talebe müracaat <edeceği 
tahmin edilmişti. Halbuki öğren
diğimize göre müracaat mikdarı 
tahmini aşmıştır. Mevcudu iki yüz 
ola• baxı melcteplerin blebe 
mikdan uç yüz elliyi bulmuştur. 
Bunun üurine bazı başmuallimler 
Maarif idaraine müracaat ederek 
vaziyeti anlatmışlardır. 8uı 
mdcteple11de ycnidea pı'beler açıl
mua beklenmektedir. 

Fatihte Eski Bir 
Lahit Bulundu 
İki gün evvd ıuüzeler ida

resine bir ihbar yapı1m1ş, Fab1ıte 
Sangiizdde Aynalıçeşme cadde
süıde bir anada asan afikaya 
tesadif edilcliğ'i haber ffrilmiştir. 

Müze midi"irii derhai bir me-
mur gôncleftrdc vuiydi tetkik et
tirmiş, bu arsadan ~ •e ılıo12SaB 
çıkaran Mehmet imıinde bir 
amdenin laprağı kaıdığı ~rada 
buihi bir lilıide tesadüf ettiği 
aniaılmıflır. 

Diia mheye nakledilen bu <e9tt 

bir boçıuk metre boynnda ve 
mcnaecden ~ılmış bir ~cuk 
lil11:lidir. Üzerinde kabar!ma 
resimler vardır. Bunu haber ver:en 
Mehmet Ffeodiye mlıze idaresiace 
tayin edi1ecelc 'bir Thramiye verı
lecektirA 

Diğer taraftan dalaa bu p,i 
kı) metli e.serJere i esa düf edil
mesi ihtimaline kaJ'ŞI müze tara
f ı.daa l.a arsa ve civu.da .arq
tırmalaf' r•pal•as1 kara.rlqtd
mqhr. Hafriyata l>w.gm.lc:rde 
bql lacakbr. 

Askeri Müzede 
Zafer Hatırasının 
Canlı Tablosu 

Yapıldı 
Askeri Müze idaresi çoktan

beri Dumlupınardao kmire kadar 
dCYam eden büyük zaferimizi 
ziyaretçiforine bir şclıamet levhaa 
'haliade göstermek için kabartma 
haritalu hazırlamakla meşgotdü. 
Ba haritalar iizerinde ltütirı 
dağlar, dereler tesbit edildiği 
gibi T-ıurk aslccrinin 1ıüeumlan, 
düşmanın kaçışı ve esareti de 
bütün tefemıatile gösterilmiştir. 
Hari~la... üıerinde kurşundan 
döki)lmtiş Türle ve düşman H

ketlerinm henürffi llarekctleri 
canlı bir halde temsil edilmiştir. 

Bu leVha1ar hiiyitüdi dfı!'bünler 
vasıtasne ziyaretçilere gösteri
lecektir. 

Müze idaresi bu ij.ile ıimdiye 
kadar görülmiyen ve yapılmıyan 
eyi bir temsil sahnesi teşkil et
naiftir. Müı:eler heykeltJ'afı İhsan 
Bey de Sakarya harbine 
kağm.sik cephane f8f1yan bir 
nirk lkadıntnın ço\c nefis bir 
beykdüıi y;ıpmışbr. Bu he7kd de 
Müzede tqhir edilecektir. 

Adliyede 09ğ;,iklikler 
Adli,ede 1.aıı malake.mder 

azalıkları arasında tebeddülif 
o1mu,ıı&r. Bu meyanda, ikinci ceza 
malakemesi azaw.nda• .M.nnz 
Hanı"' beşinci tn&:uk aza!ığına, 
ikiDci ~ BTH-daa Hikmet 
Bey üçiiaci c~.r.a ar.altjma, ..._ 
bk auwadan Salôp Her ilö.ci 
ttıa u.ahjma. 9'iwi uu aza-

-™ s.ı.i ., de .... -
bk arli' ....... n -.. erdir. 
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[ Glinlfn r.arihi J 
Asri Hapishaneler 
Konyada Ve Bile

cikte Yapılacak 
Bir hafta aonra meımaİJctioi bi· 

lirere'.k Ankaraya Jridecek olna Ad
i}oe Müsteıarı Tevfik NUif 8. ~uku· 
bulan 'beyanatında Adliye 1ntihap En· 
eümeninin DiT ftaftaya kadar mesaisini 
bitireceğini, Edirne hapisaneıinin bir 
ay sonra ikmal edilmit bulunacaflnlt 
buraaının bir Daritnlnaa olacağ•oa, bir 

de çoçu'k losmına ihtiva edeceğini, Aı· 
ri hap·shı1neler inşa111 ifin beşyü:ı bin 
lira ta'hSısat o1uu(rıma, hapishanelerin 
henüz yerlerinin tayin ec!i1mc-diğinlı 

maamafih Konya veya bilecilde ya-
,pıtmas ihtimalı galip olduA-unu, inşaa· 
tın il934 senesi urfında ikmaline 
ça!ışılncağını &öylemişlir. 

M. Ventzetos Bugün Geliyor 
M. V.eniı.clos bugün nat 15 tt 

~imize gelecek Perapalast hazır• 

lanan daireye inecektir. Munaileybin 
geceyi Tarab}eıfe geçirmesi ırte 

yarın Ya'lovaJ a lhattket etmui 
mllhtemeldir. Mumaileyh İamet P.a,.
mn misafiri <dlara.k 3 g6a ka1acaktır· 

Muaaileyhi .şehrimizde 'binıt İsmet 
P.aıa • s\ikbal edecektir. 

Yeni Kontenjan Listesi 
Y eai ~ontenjaa liste.si dün resmi 

gaz.ete ile neşredilmiftir. 

Belediye Bayrak ahyor 
Belediye CümA.rl)'et bayr ımıad• 

be1cdi1e ıube biaalana1 süslemek 
ve 'tenvir etmek için 10 bin bayrakl• 
25 bin ampul satın almıtbr. 

Zahire Boraa•nda 
Dün Anadoludaa lataabııla 43 

vagon buğday gelmif -.e iyi maftann 
okkası heı kuruş on paradaa .aatıl
•ı.ftır. Buğday piy.aeua kuneUidir. 

Soa bir halta urfmda lngillere)'• 
ıehrimizdeu iki bin baJya tiftik •ev
kec!i1mi.1lir. Yap~tı piya1u1 dur· 
rundur. 

Karışık Bir 
Deniz Kazası 

Ev\•elJci gece limanımızda bir de· 
niz kaı..ası olrnu" Yunan bandır-" 
bir vapur iki vapura çarparak rrıi· 
him ıurclte hasara .sebep o?muıtur. 

Hidısc 1u ,ekil de cerl'} an et• 
miftir. 

Yunan baadırala Atla• •apuru e, .• 
.elki a~tam K•adenize hareket et
mek için maneYra ppukcu o esaa· 
da Marmaradaa selerek Salıpaıarı 
iıa'Je,.WCU. .demir ataıa Amerikaa ba•
dlralt .Ek.lİ)'OA \'apur.u.aa sarpmıf 'f• 

hasara uğratmı,a.ır. 
Atlas vapuru süvarisi bu kaz.aY1 

iıledikten sonra Karadeni'z.«- dotr" 
yo1maa deV&lll etkrkea, YmikÖJ öaı· 
~ Romaoyaclaa ılıereate yü~ 
gelme'kte olaa Eleni Yapururile de 
çarpışmış, her ;"; Tapar miibim _... 
rette ........ -tranufbr. 

Hit4 :ft11 tMt~atdp Ektııi .. ~ 
Beykoz, Atlu vapuru da Yellik,, 
&nle.rinde d~emi~ir. 

Atlas vapuru au al•ya başladı
:tm4a• t.aWisi.Je tarafaNaa tedWr 
..... p. 

Atlas •a..-111•- ild.ci -~ ... 
meeir= .... ..- ~--· 
Yersi ._r ·- ats wcöe y_.ı.r 
.. W.ri eılil... lmrr ~ 
....._mıc:aiae kaltltnl ...... 

Son Postanın Resimli. Hikayesi: .. Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

Ha .an Bey bu y~k..W.rcla 
Halice gittiğin 'Dr mı?.. Oralan 
hiç goraun mü? .. 

- -Hasan Bey - Hayroıla •• 
:Mühim fey..ler, r-•"ikJer, .r.ılıhm
Lar. teaizlilder mi war 1-

Hayır Hasan Bey sema 
gaz.cUR .)'&ayordu, Haliç )'İDe 
dolmıva baslamıa.. 

.. . Vapurlar kuma saplaamak
tan .korJwyoı-lanmf-



frlıirul~ricalı-;1z:n çoklu
lıındtın tlercedilenıemiş
tir. 

oktor Fişer 
emleketiınizden 
ıkarıldı 
Haber aldıjlmıza •öre Robert 

toaıej ikinci müdüril doktor Fiıer'in 
~lttep idaresince vaıifeaine nihayet 
~ittir. Bu zabn bir daha avdet 
"-emek üzere memleketimizden ay· 
~eatı da aldıtımız ~be~ler cü~
:--aaadendir. Doktor Fııerın mazıal 
~kında Türk okuyucularının bir 
'-1.ıeeik olaun malümatlan bulun• 
-.k rerektir. 

8.a zat, tarihi ve ll'ki bir aücle mi
~ olmak üzere anünde eırjile yol
.. tiden bir Türk kiJylüaünGn reaml
'i tlatermit ve cinaalı bir eda ile: 

itte demlfti; TGrp arkının mükem
~ bir tip n6muneal. 
L. ~oktor Fifer IMa hadiseden sonra ...._t hariciae pbnlauft bilihara 
"'tttilerek tekrar aYdetine müsaade 
'ılq•iıti. 
L_.~oktor Fiter'in bu defa memle
~llliıden kat'I aurette ayrılmuını 

P eden sebep, bir Amerikan ••
~•inde Tilrk tarih ve medeniyeti 
~kında çıkan bir yazıdır. Bu yazıyı 
~il muharrir, TGrk medeniyet ve 
~i etrafında aon yapılan arqbr· 

rı mevzuubah. ederek doktor 
~ re atfen bu n~ırlyatta mübalega 

"ndujunu kaydetmittir. Geçmiıe 
~.olan sabıka nazarıdikkate alınırsa 
~or Fiıerin bu davada ne derece 

af oldutu kendilijinden anlatılar. 

iltün Anadoluda 
•aslı :ve Adli 
eftiş Yapılıyor 

Ankara 25 (Hmuai) - Aclli
:lt VekiieÜ 15 fiindenberi mer-
·~ ve ıarbi Aıadolu viliyetle
~e umumi üır teftit yapbr-

tadır. 
&.ı.Bu teftitia ıeyeıi buıiinkll 
~ t91killbn ve adli kanunlarla 
i~: kaDunlannm ihtiyaçlara ne 
~tceye kadar kifayet ve teka
~ ettiği hakkında bir kanaat 
~ etmektir. 
'L: T eftit bir buçuk ay sonra 
:'."ttcktir. Miifettitlerin raporl-t_ Vekilete ıelmiye bq-

·~br. Bu raporlar tet-
' edilerek teşkilatta 
~- kanunlarda liizumlu tadilit 
~ları hazırlanacaktır. Kanun• 
·~ızda esaslı tadilata ihtiyaç 
~"l'Ulnılyeceği ZflDDedilmektedir. 
J& • Mecliste bulunan son tetkilit 
\iilıaıının Meclisten geri istenip 
~ '.llnıiyeceği bu tetkikatın neti-
•ıne bağlıdır. 

lınanlar lstanbul
da Mezarlık Satın 

ON POSTA ___________________________________________ ....;. __ .:;.. _________________________________ ___ 

Resimli Makale 

j 
(f (iv"' "' . 
Sabahları erkea kalkmak, bet oa da

ldka bedea hareketi J•P••k, HIU'a KIJbt
mek ,,. •••11•• Yalrltte ite sltmek; ,,., .. 
hut bu.UaU. lflal r•nH b11 .. mamak .... , 
t'Jler 111 ltl1atlarchr. 

Esrar çekmek, 
morfin kullanmak 
lardır. 

kokain ve 
fena itiyat-

11 Fena lti6atlar il 

• Fena itiyatlarınızı öldilrlinüz. 
Çünkü bir l6n onlar sizi öl
dUrebilirler. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
Yeni Takas Taliniatnamesi Yapıldı. 19 
Yerde Takas Komisyonu Kurulacak 

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

Ankara 25 (Hususi) - lkt11at Veklleti yeni tifade edeceklerdir. Fakat ancak ihraç kıymetinin 
kontenjan kararnamesinin takaaa müteallik ahki- yüzde elliıi nisbetinde takas kabul edilecek, mllte-
mı hakkında bir talimatname hazırlamışbr. Bu baki yüzde elli memlekete d6viz olarak 
talimatnameye ıöre halı, kilim, tiftik, giilyağı, pa- girecektir. İhraç edilecek takas maddelerinin 
lamut hülasaaı, kereste, travers, maden kömiirti kıymetlerini tayin ve mallan muayene etmek iizere 
ile 930 senesi ve daha evvelki seneler mahsuliinden istanbul, İzmir, Antalya, Menin, Samıun, Trabzon 
tUtOn ve peynir ihracah mukabilinde kontenjansız Fethiye, Milis, Silifke, Çanakkale, Bandırma, İzmit 
itbalit yapılabilecektir. Kars, Edremit, Ardahan, Artiivin, Enez, Edime 

Bu takas hakkı 20 Tetrinsaniye kadar ihraç şehirlerinde beıer kitilik birer komisyon teıkil edi
edilmit oluna muteberdir. Maden kömürü mtıstesna lecektir. ihracat mukabilindeki ithalit ta alb ay 
olmak llzere diğer madenler takastan bir sene iı· zarfında yapılırsa muteberdir. 

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

Başvekilimiz Parlak Bir Teza-
hüra tla Karşılandı 

·aqtarafı 1 inci sayfada 
Yavuz mbhmız limanda de

mirledikten biraz sonra Bqvekil 
ismet Pqa ve Hariciye Vekili 
Tevfik RGşttl Bey ve kendilerine 
refakat eden dijer zevat Yavuz· 
dan mot6rlere ıeçtiler ve nhbma 
çıktılar. ismet Pqa ve Tevfik 
Riittll Bey doğruca Dolmabahçe 
sarayına azimet ettiler. 

Rıhbmda meb'ualar, hiikiımet 
erkim, bazı ecnebiler ve kalaba
bk bir halk kiitlesi Başvekil Pa
şayı coşkun tezabUrat ile karşı
ladılar ve alk1Şladılar. 

Varnadan ayr1hrken 
Vama, 24 ( Gece yansından 

sonra ) - Başvekil ismet Pqa 
bu sabah saat on buçuktan sonra 
huıual trenle Sofya'dan buraya 
geldi, istasyonda çok aamimi 
şekilde karşılandı. 

• 
ca fllzel bir nutuk söyledi. 

ismet Pqaya Sofyadan itiba
ren M. Mupnof da refakat edi
yordu. 

Misafirler istasyondan otomo
billere binerek V arna sara11na 
gittiler. 

Tam bu sırada Yavuz zıhlııı 
Vama ıulannda göründii. Yavuz 
önde, torpidolar arkada bn
tün heybetlerile limana girdiği 

zaman halk TOrk-Bulıar dostluiu 
namına coıkun tezahüratta bu
lundu. Bu sırada ıemilerimiz top 
atmak suretile tehri selimladı. 
V ama kalesinden de bu selima 
mukabele edildi. 

Baıveldl Paıa ile M. Muıanof 
V ama sarayında uzun süren si
yasi milkilemelerde bulundular. 

Temin edildiğine ıöre bu 
konuşmalar eınaaında Sofya ıö
rüşmelerinde tesbit edilen husus· 

Rag Hadisesi lar bir daha ıözden geçirilmittir. 
Mnteakıben ismet Pqa Vama 

Tahkikatı plajına gitti. Gezerken armut 
satan bir Bulgar köylüsile Türkçe 

Bitirildi konuştu. 
Gebze ile Dil iskelesi arasan· Köylü karşısındakinin kim ol· 

da demiryolunun civatalarınan sö- duğunu öğren!nce ismet Paşanın 
klilmesi hidisesi tahkikatı ikmal ellerine aanldl ve öptü. 
edilmiş, Dahiliye Vekileti bir de ismet Paşa ve refakatindeki 
tebliğ neıretmiştir. zevat bir müddet ıehri dolaftık-

Vama, misafirler ıerefine Bu tebliğde birkaç amelenin dan sonra öğle üzeri belediye ta-

Aı 1 battan bqa Tiirk - Bulıar bay- vazifelerine dikkat eder ı&ziik- rafından belediye bahçesinde ve-
ıy or ar raldarile ıüslenmifti. istasyona mek ve bu suretle ikramiye almak rilen ziyafette hazır bulundular. 

~ Alnıan sefarethanesi istanbul- birikmit olan kalababk bir halk makaadile rayın cıvabılannı ıök- Akşam llzeri Türk misafirler 
() 61en Almanları ı&mm~k için kiitleai Tilrk misafirleri candan tnlderi ve ıonra yerlerine takhk- ile M. Mnpnof ve dijer Bulıar 
l.lktıdar'da Seydiahmet deresinde tezahilrat ile alkqladılar. lan anlqılmııbr. ricali hep birlikte Yavuz zıhlı11na 
~ ~e~bk aabn almıya karar Varna valili bu sırada kısa ismet Pı.nın Derincede trenden ıeçtiler, Yavuzda Bulıar ricali 
C'lllıftir. Esasen umumi harpte bir nutuk aöyliyerek misafirlere inerek Ertutrul yatana bin- şerefine bir çay ziyafeti verildi. 
~halda ölen Alman askerleri "hot ıeldiniz,, dedi. melerinin sebebi battan bozuk Varna 24 (Gece yarısından 
~~arda bir tarlaya defnedil- Milteakiben V ama Ttırk ıenç- olmasından değil, Derinceye ge- sonra) - Tiirk-Bulgar dostluk 
~ 1• Sefarethane tarlanın sahi- liği namına Tallt Nafiz Bey is- len Gazi Hz. ne mülaki olmak muahedesinin beı sene milddetle 
~ -.ılatımı d&n de Belediye minde bir zat türkçe ve. bulıar- içindir. temdidine dair olan protokol 

Sözün Kısası 

Yeni Bir kontrol 

Dairesi .. 

---------A. E. 

Amerika Reisicümhuru birinci 
derecede ikt11adi buhranın, ikinci 
derecede de ipizliğin 6niine ıeç
mek makaadile hem buit, hem 
de dibiyane bir usul ketfetti. 
Gazetelerde okumufSUnuzdur: 

1 - Yevmiyeleri artıracak, 
2 - İt saatlerini de eksil

tecekti. 

* Halk aruuıda esasen sevil-
mekte olan Amerika Reiaicilm
burunun bu kararı nepeder etmez 
bilhassa maq sahipleri arumda 
nllfuzu artbiı muhakkaktır. Maq 
Yerenlerin " dllfiincelerine plince, 
tahmin edilebilir ki onlar karana 
telİriDİ seç ,Werea clutea oldu
ğuna inanmakta olcluldarma hiik
medebiliriz. 

* Aalqabyor ki timcliki halele 
mesele maqlann :ı::elettiril
meai neticesinde h cebine 
firmeye bqlayan dolirlann har
cettirilmeaindedir. Kabul edeni-
niz ki meselenin halli mGfkWdllr. 

Öyle ya halk aikıntıdan kork
mUftur, fimdi eline para ıeçince 
elbette ıeçirdiii acı lflDleri dü
ıünecek, ihtiyatkar bulunacakbr. 

O halde ne yapmah? 
Amerika gazetelerinin söy

lediklerine bakılırsa halkı para 
ıarfma sevk için sokaklara ilan
lar yapıbnlması dütiiniilmektedir. 

Bu illnlarda: 
- Bugün ne sabn aldınız? 

cümlesi bulunacakbr. Fakat bel
ki gflnlln birinde bu teıviklerin 
tesir etmediği g6rtılecek, o za· 
man da iıe biraz mecburiyet ka-
nfbnlacakbr. • 

Hayret etmP-yiniE, bu ela müm• 
kündür, öyleya umumi ikbsadi• 
yatta baıhyan devletçilik neden 
hususi iktısadiyata sirayet etme• 
sin? Bu takdirde ifte size fert· 
lerin ıarfettilderi parayı kontrol 
ile muvazzaf bir daire ve itte 
bir sual ve cevap: 

Memur - Geçen sene 3000 
lira kazanmıpınız. Buradan kaç 
lirasını harcettiniz? 

Mnkellef - 2000 lirumıl 
Memur - Kifi değil, hepsini 

de harcedecektiniz. Ceza olarak 
harcetmediğiniz 1000 lirayı hü
kumete vereceksiniz? .. 

Lehülbamd hadise bizde ber
akiatir ve Tasarruf Cemiyetinin 
Ankara' da iş Bankua duvanna 
yapıttırtbğı bnyük leYha el' an 
yerinde durmaktadır: 

- Vatandaş tasarruf eti 
Votel'den k •• · a. 

Millet Mekteplerlnd• Kaç 
Kiti Okudu 

lstanbulda harf ialdllbındanberl 
dört sene içinde millet mekteplerinde 
(160) bin kiti okumuftur. 929 aene
ainde (90) bin, 30, 31, 82 •nelerinde 
de (2S) bin kiti phadetaame olmtt
lardar. 

-biraz evvel burada imzalandı. 
Yavuz zıbhaa Tlrk heyetini 

hamilen saat on bire doğru bu
radan lataabula hareket etti, 
hareket enamda cotkun ve sa• 
mimi tezahurat yapıldı. 

~ lıldar Miidiirliiğiine müra- r=====~~=-=====::::::::::::f::::::.~::::~~~::_::_:_=-=-::-::-=-=-=-=-=-=-=-:::.::.::.::_::_=.~::_::_::_::_::_=.::.::.::._::= 
.ı..i: ederek burada mezarbk ı·s TER /NAN ırs TER J'NA NMA I l Gençler Mahfeli ,,. ea,llyor 
-...ı:nde bir mahzur bulunup ı Sekiz, on sene enel tesis 

lllınıadığım sormuttur · edilmit olan Cümhuriyet pnçler 
~Onya Treni Bir Arabaya Geçen ,nn Eyüpte iki ıenç ralulanm almı,lar, me- ı binde ve bir mezarm üzerinde oturmuılar mezelerini mahfeli yakında kıt faaliyet dev-

zelerini ceplerine yerlettirmitler. içip keyif edecek bir yaymıılar, titeleri çıkarmıılar. • . resine firecektir. 
it Car ptı yer aramıtlar, dönmütler, dolaımıtlar. Nihayr.t EyGbün Altlarında yatan ölülerin ruhlarını tazıp etmej"i ha- Cemiyetin temsil, spor, musi• 

~lt0"~a, 24 (A. A.) - Konyadan Halice ve lstanbula nazar mezarlı~annd~n daha iyi y~r 1 tarl~rsn~ bile ıetirmiyerek, mezarlığı meyhaneye ki,.. lisan, şubelerinde miiracaat 
~- ~~re ıiden posta treni Konya- bulamamıılar. Mezarlıta J'İrerek bar aelvı •tacının dı- çevırmııler. edenlere parasız dersler verile• 
~ ::"T6ne aitmekte olan Kadınlı- ı• cektir. Evvelce Vaymaeye devam 

,,,.1•11lail oğlu laanın arabaama / S T B R /NAN / S T B R /NAN M AI ,, eden ıeçler, Cümburiyet mahfe· 
'tbr. Atır aurette yaralanan _J~ line devam etmive b•.LalDlflardır. 
~eye kaldarılmııtar. 1 ~ 
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Ziraat Bilgisi (" J 

Megvalarımızın 
Kıgnzeti 

1 

Yerli meyvnlarımızın Avrupa 
ve Amerika meyva cinslerine nn
zaran hem evsaf hem de cins 
it ibarile değeri çok yüksektir. 
Yazlık ve kışlık meyvalarımız ara
&ıoda Avrupanın en meşhur ve 
rağbetli cinslerine rakabet ede
bilecek nevilermiz o kadar çok
tur ki bunları birer birer tetkik 
etmiye makalenin ne yeri ve ne 
de mevzuu müsaittir. Esasen zi
raatin en ehemmiyetli bir şubesi 
olan meyvacılıkta ve bilhassa 
ihracat malı olarak ayrılması 
ve seçilmesi lazım gelen yerli 
meyva nevilerimiz arasından, 

meyva yetişfrenlcrin iyi neviler 
c.eçerek yet" :;tirilmasi ve nev'i iyi 
olmıyanların tcrkedilerek, cinsleri 
slah edilmiş olanlarm çoğaJma-

wına gayret etmeleri en karlı 
bir iş olarak telakki edilebilir. 

Meyva nevilerinin is1ahı için 
evvela bunların birer birer evsaf 
•e hususiyetlerini tetkik ve tesbit 
etmek ve sonra da bu tesbit 
neticesine göre bunların noksan· 
larını tamamlamak için fennin tav-
ıiy<: eylediği usullere müracaatla 
piyasanın beğendiği ve istediği 

evsafta meyvaları yetiştirmelidir. 
lkbsadi istifadeler temin etmek 
için bundan başka çare yoktur. 
Yerli meyvalarımızın dahili sar· 
fiyat ve istihliikatım artırmak için 
de meyvaların sıhhi ve haya t 
faydalarını yer yer neşrü tn
mim etmelidir. Bunun için geniş 
bir propağanda teşkilatı ile çalı
ııiması ve mahalli sarfiyata tah-
ıis olunacak meyva cinslerinin ve 
nevilerinin munhasıran memleket 
dahilinde sarf edilmesinin temini 
lazımdır. Memleket haricine gön-
derilecek olan cins ve nevilere 
daha ziyade ehemmiyet ve kıy-
met verdirmek iktiza eder. Ha
rice gidecek meyvalann ihraç 
edileceği memleketin meyva cins 
Te nevilerine rekabet edebilmesi 
için seçilmiş en yüksek evsafta 
cinsler olmas1 zaruridir. 

Bu gibi meyvaların hastalıksız, 
buruşuksuz, deliksiz, parlak, şekli 
muntazam, ezik ve çürükten salim 
olması ıarttır. Meyva ihracında 
ambalajların çok büyük ehemmi
yeti vardır. Her meyva ayni tarzda 
ambalaj edilmemelidir. Meyva· 
nın ağacından koparıldığı za· 
mandan itibaren ihraç edile
cek zamana kadar geçireceği 
müddet zarfında arızi hiçbir se
beple zarar görmemesi için fenni 
devşirme ve muhafaza usullerini 
bilmelidir. Meyvalar ağaçlardan 
birer birer ve itina koparılmalı 
ve küçük sepetler içine toplana
rak serin ve gölgeli yerlerde 
tahta çıtalardan yapılmış rnfın 
üzerine birer birer ve biribirine 
temas etmiyecek surette sıralan
malıdır. 

Bu tarzda toplanmıyan ve 
muhafaza edilmiyen meyvalar 
daima yüzde 15-25 şi lekelenerek, 
veya ezilerek· kıymetlerini kaybe
derler. 

Pomoloji ilmine tamamen ay
kırı olan yerli usullerimizin terk 
edilmesi sayesinde yerli meyva
larımızın ihracatım arttırmak 
mOmkün olabilir ve ancak bu 
ıayede meyvalanmızın kıymetleri 
arttırılabileceği gibi her sene yaş 
''..e taze meyvalanmızm müşterisi 
ayağımıza kadar gelerek memle
ketimize mühim bir servet geti
rirler. 

Bilhassa sıcak ıklimli memlc-
ketierden Surye, Irak, Mısır 
ile Rusya, Fransa, Almanya, İngil
terenin bu cins milli mahsulleri
ın:zin daimi alıcısı olacaklarına 
fÜphe edilmemelidir. 

Lütfi Arif 

(•ı Z r .. at huausundakl mOtkUllerlnial 
aorunul'. Son Poata'rıın (Ziraat mU• 
tehaHıaı) iilıe cevap yerec•ktir. 

• 
ABERLERI 

,. 
imar Merzifon Ediliyor 

Tedavi Ve Muayene Evi Bir Hastane 
Kadar Faydalı Olmaktadır 

Merzifon (Hu- : .!Y kalmıştır. 
susi ) - Vaktile Şimdi oraya da 
kalabalık bir nü- "6" tane ortamek· 
fusu banndıran tPp mezunu ara· 

• nmaktadır. 
kasabamız yan- 1C Geçenlerde 
gın dolayısile " 6 ,. gündenberi 
epice zarara uğ- ağrı çekmekte• 
ramış; ve bu yüz- olan " Hacıveli,. 
den ev buhranı köyilnden bir ka-

dın muayene ve 
başlamıştı. Bu- tedavi evine ge-
güne kadar de- tirilerek bir oğlan 
vam eden bu hal bir kız olmak 
son zamanlarda- üzere ikiz bir 
ki devamlı imar doğum yapmış 

br. Böyle müş-
münasebetile ya- ~ül vak'alarda 
vaş yavaş düze]- M•rzi/on f•aafll ni ere lıiikiımit Joktoru Al 11et B. belediyenin doğum 
mekte ev buhranı azalmakta, zaruri bir şeydi. evinden pek büyilk istifadeler 

kasabada yavaş yavaı eski hareketli 1f. Burada Orta ve lJkmek temin edilmekte, belediye ebesi 
halini almaktadır. Mütemadiyen teplerde tedrisat başlamış; Orta cidden feragatkiırane çalışmak· 

tadır. Bu evde fakir bir kadının 
yangın yerlerine yeni tiyatrolar, mektep muallimleri arasında ba J ters gelmekte olan çocuğu kadı-
çarşıya güzel dükkanlar, mağa· değişiklikler olmuş; ve hentız nın ve nevzadın hayabna hiçbir 
zalar, kıraathaneler yapılmakta- llkmekteplerin kadrosu gelmemiş- tehlike vermeden cidden maha-
dır. Bunlardan başka Belediye tir. Bu sene lıkmektepJerde epice retle alınabilmiştir. Halkın ihti· 
b. d k b 1 münhal vardır· yacına bı'r hastahane kadar cevap ır e par yapmıya aş amışbr. 

K b Münhal muallimliklere ilkmek- veren bu "Muayene ve tedavi evi,, asa anın ortasında ve çok güzel ki k 
teplerde ')erin yerlerine ortame - hükumet tabibi Ahmet Beyin ve 

bir yerde yapılmakta olan bu tep mezunlarından birer vekil belediyenin gayyur, çalışkan mü-
park cidden güzel ve beklenilen tayin edilmiş; "Gümüşhacı köyü,. tehassıs ebesi Behire Hanımın 
bir ihtiyacın cevabı olocaktır. kazasında da muallim namına, himmetile cidden çok faydalı bir 
Merzifon için park çok lizım ve sadece "Maarif memuru,, Haydar müessese olmuştur. 

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

Akhisar' da 
Bulunan Ceset Kime 

Aittir? 
Akhisar (Hususi)- Soğukkuyu 

civarında Laşı boynunun yarısına 
kader kesilmiş ve göğsü müte
addit bıçak darbelerile delik de
şik olmuş bir halde bulunan ce
set tahkikatına devam edilmek
tedir, Cesedin hüviyeti henüz 
anlaşılamamışbr. Maktulün 9 ey
lul İzmir panayırından dönmekte 

iken parasına tamaan öldürüldüğü 
Ye l:ımirden hareket ettiği gün
denberi kendinden bir haber 
alınması kabil olamıyan bir hiz· 
metkiir olduğu tahmin edi!mek
tedir. Ceset şehir hastanesinde 
halka teşhir edilmektedir. Cesedi 
beş altı senedenberi yanında ça· 
lıştığı tahmin edilmekte olan Sü-

leyman Ağa da görmüş, fakat teşhis 
edememiştir. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

Akhisarda Ozum Piyasası 
Akhisar (Hususi) - Burada 

bir Orta mektep tesis edilmiş ve 
bu sene birinci sınıfı açılarak ted
risata başlanılmıştır. 

>1- Üzümler sergilere kaldı
rılmıştır. Fakat piyasa çok dü
şüktür. Adi üzümler 10-12, en iyi 
üzlimler de 13-15 kuruş arasında
dır. 

• 
Gönen'de 

Babasını Öldüren Çocuk 
Mahkum Oldu 

Gönen, (Hususi) - 9 ay ev
vel T ariada çift sürerken babası 
Borazan Yusufu balta ile öldüren 
Taban köylü Mehmet Ali Ağır 
ceza mahkemesi tarafından ida
ma mahkum edilmis, fakat yaşı 
küçük olduğu için cezası 24 se
ne hapse indirilmiştir. 

Ağabeysini öldürmekten suçlu 
Mehmet oğlu Halil de 7,5 sene 
hapsa mahküm olmuştur. 

jZiraatKursundaki Muallimler Döndüler 

1 
1 

llu•lllml•r Karacab•gtl• t•t6ikat yaparlarken 

Gemlik ( Hususi ) - Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Bursa müfet· 
tişlerinden ve k6y muallimlerinden 37 zat Bursa Ziraat Mektebinde 
açılan kurs derslerini ve tatbikatını bitirmişlerdir. Her müdavime 
Maarif Vekaleti tarafından on dörder kitap hediye olu!lDluşhır. 
Maarif Vekileti ders kitaplarından başka birer de seçme kitap 
hediye etmek suretile müdavimleri sevindirmiştir. Ziraat Vekaleti 
de birer makas, çakı, destere, başerat koleksiyonu hediye ederek 
müdavimleri taltif etmiştir. Müdavimlerin yol harçlıkları da öden
miştir. Kurs esnasında Yal ova' da Millet çiftliği ile Baltacı çiftliğini, 
hamamları, Karacabeyde harayı, Ulu dağı, Susıgırlık'ta, lsabey'de 
şeftali bahçelerini, Mudanya'da, Tirilye'de zeytinlikleri, Bursa'nın 
Fladar bağlarını, ve bütün hususi, resmi miiesseseleri gezerek tat
bikatta bulunan müdavimler büyük kazançlarfa yerlerine 
dönmüşlerdir. 

~~~~--------···.-.--------------~-

Bandırma'da 
Ortamektep Tedrisata· 

Başladı 
Bandırma (Hususi) - Maarif 

vekaletinin tensibi vechile kaza· 
mızda da Yeni bir Orta mektep 
tesis edilmiştir. Orta mektep fİm
dilik bir sınıflıdır ve ikinci ilk 
mekteptedir. Orta mektebin bu 
sene 83 talebesi vardır. Belediye 
binası Orta mektebe tahsis edil
miş ve belediye dairesi Bandır
ma iskelesi üzerindeki binaya ta
şınmıştır, Bu taşınma işi bittikten 
sonra Orta mektep eski belediye 
binasına nakledilecektir. 

Balıkesir' de 
Üç Kiıi Harman Basarak 

Bır Kız Kaçudılar 
Balıkesir ( Hususi ) - Koru

cunun köyünden Fatma ve Ah-
met isminde 12 ve 14 yaılarında 
iki kardeş harmanda yatarken 
gece fiç şahsın taarruzuna uğra· 
mışlardır. 

Bu üç. kişi gece kızı kaçıra
rak ormana götürmüşler, berbat 
etmişler ve orada bırakarak kaç-
mışlardır. MahaJli Jandarma ku-

mandanlığı hemen işe vazıyet etmiş 
kızı ormanda yalnız bulmuş, hay· 
dutları da başka yerlerde yaka
lamıştır. Bandırma inhisar Muhasebeciliği 

1 Bandırma ( Hususi )- inhisar- isimleri Mehmet, Yakup ve 
Ahmet olan bu üç şahıs şehrimize 
getirilmiş istintak hakimliğine 
tevdi edilmiş mevkufen tahkikata 
geçilmiştir. 

lar Müdürlüğü Muhasebeciliğine 
Aydın İnhisarlar Muhasebe masa 
amiri Ali Rıza Bey tayin edilmiş, 
gelmiş vazifesine başlamıştır. 

~ kademi sinde 
1 

Dünkü 
Merasim 

Harp akademisinden bu seıı• 
mezun olan 7 deniz ve 26 ikar• 
ve hava zabitlerimize diploın' 
tevzi merasimi dün saat üçte 
Yıldızdaki harp akademisinde 
icra olunmuştur. , 

Merasimde Erkam Harbiyeı 
Umumiye Reisi Müşir Fevzi PaŞ8 

Hazretleri Ordu Müfettişlerin>İı' 
den Fahri Paşa, Cevat PaP.: 
harp akademisi kumandam Ah 
Fuat Paşa, üçün ü olordu kU' 
mandam Şükrü Naili Paşa ~e 
birçok büyük rütb · kara ve de· 
niz zabitlerimiz bulunmuşlardır· 

Merasime akademi kumandatı1 

Ali Fuat Paşanın mezun zabitle· 
rimize hitaben irat ettiği nutkile 
başlanmıştır. 

Ali Fuat Paşa bu nutuod• 
bilhassa deni%. harp akademisiıı· 
den bu sene ilk defa zun oJall 
deniz zabitlerimiz ve sonra d• 
harp akademisinden bu ıene ıoe· 
zun olan kara ve hava zabitleri" 
mize muvaffakıyetler temennisİD: 
de bulunduktan sonra kendileri111 

tebrik etmiştir. 
Ali Fuat Paşanın nutkunclaO 

sonra diplomaların tevziine baf 
lanmış ve müşür Fevzi Paza tb
mezun zabitlerimue diplomaJarııı1 

bizzat dağıtmıştır. 
Fevzi Paşa Hz. diploma te"' 

zii işi bittikten sonra bir nuttılc 
söylemiştir. 

Bu sene Deni:ıt Harp A l; 1 

misinden mezun olJ 2." 

mizin isimleri şunlar..aır : 
Binbaşı Mitat Sabit, bmbatf 

necati Ahf, kıdemli yüzbaşı 5'" 
dık Ruşen, kıdemli yftzbaşf 1ır 
cettin, yüıbq> Fuat Mustaf•1 

yüzbaşı Fahri Sabit, yüzbaf1 

Tevfik Rifat Beyler. 
Kara Harp AkademisindeD 

mezun olan zabitlerimiz df 
şunlardır: 

Tayyare yüzbaşısı Muz.affeJ'd, 
piyade yüzbaşw Reşat, piy• e 
yüzbaşısı Ali Ulvi, topçu yi~ ' 

ıısı Nizamettin. piyade • · 
Yusuf Ziya, süvari Jib' ... 
Hayati, piyade yüzhapsı •. .. ın~ 
lettin Şinasi, piyade yUıba~ 
Ali Jµza, topçu birinci mül~::ı 
Ahmet Kemal, piyade bı . cf 
mülizimi Cemil, piyade b~!11 el 
mülizimi Çelal, muhabere bırtt,;.
mlllizımı Ihsan Sac:it, piyade d 
rinci mülazım Şadi Tahsin, p~ys d: 
birinci mülizımı ~ pıy• . 
birinci mülazımı Ahmet Hu~· 
Tayyare yüzbaşısı hısan, piya / 
yüzbaşısı Ahmet Tevfik, piya0 e 
yüzbaşısı Ahmet Adnan, piyade 
yüzbaşısı Asım, piyade yüzbaŞl:: 
Servet, piyade yüzbaşısı AhP1 • 
Fevzi, piyade birici mülazımı M;_ 
cit, Topçu birinci mülazımı şe 

1 
ıettin, piyade birinci müJaıııJl1 
Celal, piyade birinci müliı•:1 
Fahrettin, piyade birinci mülaı• 
Salahattin Beyler. ıı" 

Yeni erkamharplerimize ıl1 
vaffakıyetler dileriz. ~ 

R esim Tahlili Kup~ 
~1:-t": -:-:--:-:: ...... ..._k--:'.:.. rı:!lıııı 

a >ıatıuı zı ogrcnme ısuyo. . te 
resminizi 5 adet kupor ile bırlılt 

9 ·· d · · 11 ~ • • 6tr9' gon Prınız. wPınıınıı. . 
abidır \ t" ia J edilme%. 

İsim, me lek 
veya san'at 

buhındugu 
memleket 

Hesim intışar 

edecek mi ? 
1ı11' 

He min kli · 30 kur~iJır· 
pul mukabilinde gonderıl 



ION 'POST,._ s.,.ı 5 

[Siyaset Alemi l'. BARiCI t'ILGB&rLAB 
Silahları Bırakmaı ... ___________________ ,,. 

I ( Gönül lılerl J 
Konferansı 
Başlarken ... 

Bir, iki güne kadar Cenevrede 
•ilahları bırakma konferansının top
lan makta bulunmaaa bütün dünyayı 
Y"niden endifeye aaldı. Çiinkü bu 
konf eraaaan akim kalmaa düayaıun 
fu veya bu iatikamette harbe gitmesi 
demektir. Muhtelif cereyaular, devlet
lerin mütekabil nziyeti bu &kameti 
nıuhakkak gibi l'Öaterfyor. Fakat hiç 
bir dnlet bu hakikatle ~ 
iatemediği içindir ki itler pamuk 
İpJitine batlaaıyor n berba bir 
.. idarei maalihat" çaresi arıyor. 

Yoksa Amerikaıua doaaamua içia 
•arfetnaiye karar verdiji 400 milyon; 
bunu &"ören İnıilterenia 1eni semiler 
liparit etmesi; derken Japonyanın 

harekete ırt:çmeai, tahdidi teallhat 
lconf~ranaından Omlt healeteeek hA
dieeler detildir. Herke• bararetU bir 
•iliblanma yanpaa koyulmuttur• Hif 
kimse bunu bilmiyor detiJdir. Fakat 
'1111amua gayreti, hu .ıtlhlanmayı 
azami derecede ucua maletmektir. 
Bütüa ..;uel~ fimcliUk buradadar. 

Süreyya 

Amerika 
Kübayı 
Tanıyacak Mı? 

V qinrton 24 ~ Amerikanln Kü
ba ya "-"" olan ayuetiade dd yeni 
-.aziyet bq .. östermiftir. Bu cümleden 
olarak Kübadan Amerika harp l'emi
lerinin çekilmesi hakkında Ruzvelt 
ltaMae•inde bir O.tlllf ~kmıttır. 
D.iter t.raftaa lteld fırkalann yar
dıawu temi11 eden Wr birlik yapmata 
llluwaffak olciuj'u taluUrde Saa Martla 
kal:.iae•iafn tanınnıaaına karar verll
lblftfr. M. San Martinin buna pek 
ralat1da muvaffak elacata seaaelllll
tor. 

Sefir M. w.u-. Saa Martill bi
ltüraetiain m..ı..lefet mGmesülleri 
ile olu rörüpneleri baklanda pçetı 
rGn ra]>dan .. n J"lrltaenln mGaait 
ol...... dair Wrçok raporlar P.· 
der "ıtlı. 

Bir ittihat 1Ulk6meti teıelddll et· 
titt takdirde Amerika Kaba laGkG
llletiDi derhal tanıyacaktır. 

M. Gal•I• Cenevr•r• Gitti 
BerliD 24 - Propa,.uda nann M. 

GAeia. .tnn aqa• t•)'18n Ue Ce
•• ..,.,. •ib.ıttlı'. 

Almanyanın Teklifleri -· -- --
Mütekabil Kontrol ihdası Ve Bazı 

Tayyarelerinin ilgası isteniyor 
Paris, 24 - Almanyama Pari• 

aefiri M. Koeater dün lnıflla aefiri M. 
Tyrell'i ziyaret etmittir. 

lngiliz - F ranıız milkilemeleri bat· 
lamadan en-el Koester'in Almanyanın 
Ceoevrede silihl~ bırakma mesele· 

ıine ait oluak ileri ıüreeeji mukabil 
tekliflerin metnini Londra kabinesine 
iblat etmek üzere M. Tyrrel'e te•di 
etmit oldupna dair bir f&JI• dola,. 
mıı idi. Bu mukabil teklifler, blllıaua 
bütün memleketlerde bombardıman 

tayyarelerinin kaldınlmanıu yalaız 

takip tayyarelerinin mubafazaıı
nı ve Almanyanın da bu taJ')'arelere 
aahlp o1maıını aynı ayarda olan deY· 
Jet aramnda iki cfhetll ltflaftarla teı
lihabn kontrol eclilmeanl " bilhaaH 
Franaa ile AJnaanyamn yekditerini 
müteakiben kontrol etmelerini aatık 
bulunmakta idi. 

Alman menabiinden gelen haber
lere ııöre Tynel - Koeıter mGllkab
nın bu muhayyel projelerle hl~blr alA
kası yoldur. Herhalde halihazarcla 
F ranaa hGkilmctl Almanyadaa ne 

resmi •e ne de nimreami hiçbir mu

kabil teklif almamııhr. 

Diter taraftaa bugihılercle ayni 
zamanda Roma •e Pariste yapılmakta 

olan müldlemeleria bazı aoktaJarda 
bir itillfa müncer olmuı olduta n 
bu ltilifın Cenevrecle yapılacak İnıf-
liz - Franaız - ltalyan mütt~hit cepbe
ainia eaaaını teıkil edeceti aiylea
mektecllr. 

Mali 
Kalkınma 

Boiae-ldaho 24 - Ayandan M. 
Borala milli kalkın•• idareSlne çek
tltl bir telp11fta, lclareniD •Bflnee

lerlala aacak iaflhyon Re bMI ola
ltileeefi fikrini blldtnnit ve 1110h kal
kınma ldlll'ftlne yardam ~ ellnd .. 
plen yardımda .... ••cet- ilbe 
etmiftir • 

Roma Katolik ilemiaia Mekkuictir. Belmimiı Sen - Piyer kiliırnin 
m ydaoıaı göstenyor. Sabcılar Sen· Piyer'e gidecek olu••• çioek, zeytin 
ağacı ct..ıı v.1 ... byorlar. 

Sinaya Mülikatı 
~~~~~~~~~ 

Belgrat, 24 - Kıral Alekaaclre olu Y opalayYa Hariciye Nazın M. 
ile Kır.Uçe, kıral Karolun Pelq Y ntlç ete •JB• trende buhnamakta
ıatownun lapanın 50 ael J1lclhlmüacle 4arlar. 
lıaıır bulunmalan için yapbğı daveti 

kabul et.itler H düa Romanyaya 
p~. R011UD7• .,... ... 1 Nikola 
ve ~ ltlllfla Suya••• Japılaeelc 
mlmeaaıller top&.antıanda bulunacek 

Ce111l~tl .... ....._ 
Cenene 24 - Milletler Cemiyeti 

umumi ütiplilt Milletler Cemiyeti 
adlanu Wr ...tabra ...... lftir. Bu 
malltıra llffleder ~ Sl-l-9SJ 
deki ..S •adptiae aittir. Mlleder 
C-'1eti _.... aruua•a taktim 
....... icap .... bltçecl-. yMl 
53,at, 1J2 atba fnmldaa, ••pa ... 
kaW. .... boqıe.ia ,... o .. 
7..ı 14,419,157 Fnak taW eclllmlt 
oWata- ga.termekteclir. 

* Bikret 24 - Rador ajanıı bildi-
rlyor: 

KGçlk itillf kon,___ •ctm•I .. 
nm Pe1et ptoaunda akdedecektlr. 

HllYll Seferlerl 
Toronto 24 - AmJ MoUlaon Ye 

Jlm puart•ai pi Bef'at iatikame
tlnde uçmıp huar olacaldaıan bil· 
dirmlflerctlr. T81Jarecller Koff. De 
Rouinln •u hat berinde Japblt ae
ufe .rebrlanaı kırmıya tetebbGa ede
eek'ler1hr. 

•'-anr•'d• 
Berlin 2e - .......... Luclea.a.tua 

kluealnde bulunan .. Tann..-ı 
blrfiti,, Pru.,.'tla yasak ••ilmiftlr. 

---------------... No. 2 ~-1 
Bacaktan nu, düzgtn, heli 

ince, biç.atan ye omuzlan ıeniftl. 
Şiftinia arkasmcla •de illan 
ifittllimiz Hotel de rose'a çeldi, 
bak8efaaa. BIB MA.CBBA. 

.................... ~ Yazan: 
Zatesa iuaa ıa-ı mkiSrdiir. 

Lir teydea malmım kahnca 0.
tGae titrer. Bol bol ikram edilin
te bunwnu 'evirir. 

Kadınlarıa aerbeslemesi hana 
loranaaız oalana aleyhine oldu. 
Ne iae o.rası liPm dejil. 

Ben Hisarda konudan. kom· 
flldan birkaç imla apalık eder
di111, Fakat ka, eelae•e• tibi 
bir ıerdi. lnaduaa müteauıp, 
İlla._ dedikoclacu. 

Hele ihtiyarlar hepli kOJU 
eot... Temiz siJiamif bir renç 
....... nti zebai prmlf ~Dl 
~orlar. 

Biz ka,de birkaç ~
Dirimiz bbbiyede, birimiz hukuk
ta, iki-jz milkiyede, birlmii. de 
~6nun edebiyat şubesinde 
WPc. Hepimiz de mekteplerden 
"1ta.ak, meıw;... girmek üzere 
..... ....5 ... 

~ Beş altı arkadat köyde adeta 
... inip ol..... Beraber ... ::r•--.. eiluııinlk. Geceleri 
... IElc: ... ~arda.Orada 

nar, tawla, altmt aiti, • 

· Büyük Hılciy,. ., 

Romaııcı .--------
kol qçabqı i.kambili oynardık. 

Saat ona. on biri buldu mu 
daiaJmlak. Qinki artık bit6n 
Hiaar laalla aymnqtu. Y alnaz 
bir kaç paç im kanükta, hin 
heyecana. bizi beklerdi. 

Hepimizia •ftttiii bir laz 
vanh. 

Kalwecle binmnmDe: 
- Alllla ralaatldc ...., 
Diye •rnlır. fakat ftlerimize 

gibnedea ~ klflderiae 
doira ·-- karanlsk. 

Benim eewliiiw im tli«.anlm 
Kadri Be7 i-rinde Wrinia ima 
idi. Kadri Bey ...... hoYarcla 
çaplan bir adamdı. Beyopmda 
bir ltaıyan metrai olclaiu IÖyle
uircli. Bamm için AaacloWüarma 
haftada bir iki gece gelir, b.,b 
zamanlamu Beyoifanda geçirirdi. 

Blytlk lmı Nahide tam İlte-
dijim sibi siyah iiz6m gizli. biraz 
çekik, boJla. Ylcadu çok aizel 
bir kızch. K&yde ne ıanşm gti· 
zeUer vardı. Fakat ben kara 
ıizliye bayıllrdua. Soara 8llWI 

vftcudtl harilr''• illi. 

O zaman prşaf •iyildiii halde 
eodammıa pzeliji belli olurdu. 
Hele dar yeldirme Jiyip Gaksuya, 
Küçiilmn .ç&J11111& indikleri zaman 
kadm wkek -~11allabJ deriudi. 

N h"cle ile eneli K&çtlbuda 

ıfllfUik 
.Kendisiadea kücik liç kardeti 

daha vardı. 
An..&eri • iJi bdmda. 
Biz cw•eli çaymla, GaU..tl•, 

ub d....... içİll ~ aeYiftik. 
O zam..ıarPet Eftiiai romamw 
o\u7oı •um. Kenclimi adada reçen 
o saf. temiz qkm kalıramam 
sam yordum. 

Saatlan:a dolaşıyorduk. Fakat 
biribirimize ancak ellerimiz temas 
ediyordu. 

Bir .zaman biyle geçti. 
Vaktaki kil ıeldi. Artık ça· 

yarlarda, sularda •ezmek imkanı 
kalmadı. Halbuki ikimiz de mar• 
mara çarat1 tibi' fUtyorduk. 

Şimdiki gibi beraber .iaemaya 
....-. ....U burada bütün 
en~lere rağmen ebik olmıyaa 
gizli atk ~ iltica etmek 
imkinı yok. Olsa de b&yie fe)'ler 
çok para ister. Hatbaki biz mek
tepli bnl delikan1iyu. Baba eline 
INı1aroruz. ~,te iki iç altnıcak 
olsa p adaya ejlea.. Y alaut 

Ne mlauebeL Biz aevıilimize 
bir fişe mibdo laYantası hediye 
etmek için mektepte birkaç ... 
6tle yemeklerini peyırir eimitle 
ıeçirirdik. -

Öyle amma onun da keyfi bat· 
kaydı veueli& Şimdi Allaha 
fikir para tuturorur.. otele ele 
ıideriz, aputlmma da, hediye ola
rak iki mecidiyelik Mikado değı1 
en sekiz liraLk Narciıse noir bile 
abnz ...,.,. o .zamanki pvk, net
e,& buJamiyonıL 

Nepe ehnıli•. Ktt buanca 
bizim imlada, "8,Ylardaki • 
hava seyranları Mtti. Bizi .tda 
bir keder. · 

l,in iPnde aevıi olduktan 
...... ayrlhk kaç para eder. 

Artık pceleri, o pencerede, 
bew haltçede ae.imizi law-ak. 
koıoupıyonız. Bazaa J•ilfh ol
mazn o ..-it iaiyor, keplMW 
önünde derdetifor. Ne a,. içeri 
p..ek CMAl'etini g6steriyonım 

ne de • beni içeri almak teklifin
de bulumı)or. 

Böyle Keremle Aslı gibi tertelllİ& 
bir e\'ila içinde la....aımb. bir 
ıoce yine kapla 'hlaçeaine 
plim. 

Kocamın 
Gözü 
Hep Dışarda 

hmirde l'\ecli Hanıma: 

V aziyetinizin miifkil oldupnu 
kabul etmek icap eder. Fakat 
hiçbir umu, ailenizin istikbalin
den llmidinid kesmemeliainiz._ 
Sizi bupktl vaziyete tokan Yak
tile iyi dlftlaOp karar vermeme
nizdir. intihap ettijiaiz zeYdn, 

mden tam OD J&f ldlçlk olclu
pnu dlf8nmemipiniz. Eter inti-
hap ettijiaiz bu ıenç, puank bir 
aile çocap olaydı, ona kolayca 
tahakklm etmeniz mlmknn ola· 
WlinlL Fakat aiz, ha1ab barlarda 

" yan açık aoqetelerde biDbir 
macera ark•amda kopa; arka
.. c1aa ela bir ala1 lfak kottaan 
bir paçle e.tenmek auretile bl-
Jlk Wr hata itlemipinlz, Soma, 
ilk ..teacliiim ....... .,... ufti. 
Dile bol bol pan "9l'IHk --
tile onan kumar bayabaa clna-
mına yine liz Amil olmaemam. 

Bu fel"aİt albnda alme pDÇ 

bir zevc:ia kolay kolay elde 
tutalaauyacaja flpla.mdir. 

Bap yapacajauz. it, fUDclaa 
ibarettir: Pek çok sevdiğiniz zev
cinizi eter aonuna kadar elde 
tutmak iati7onanız, eYVell ona 
tiddet ıWermeye kalkıfmayuuz. 
Onu, tedricen kendi anulanmza 
yaldqbnmya çallıınız. Bunun 
için de, evveli onu bir ite aht
tınnız. Yavaş yavaı umumt yer
luden alikasım keainiz. Ablllona 
lthut edebUeceiimiz dostlarlDID 
evinize t'avet ediniz. ServetiniziD 
miisaadeai aillletiado lak sak 
ziyafetlerlve eğleecel• tertip edi
niz. Onu mtlmklla olduju kadar 
temlı bir bayat içine çekiniz. 
Oadu IOlll'a. da beralteKe uzan 
bir aeyalaate drllkleyiniz. Ba 
auretle ahlaka lzerinde bir te
hantll icraau mawdfalc ...... 
mz, belki telıayyll ettiiiaiz aaa
detl b.lahllinink. 

HA:\IMTEYZE 

Karaük Wr ıeee- Herb. 
UJUmUt. v ... J8Ylll 1ra,.,. ... 
di. Ona belıderkea duydalam lle
yecam Wlaenfz •• 1rem., '"Iİ laop 
bir arada. 

Kapa yavqça aralancla. Uıa· 
.... elini çalpı pi tutbna. 

Aman rarabW IMa elia tenıe 
ne mlthiı PJ· 

Şimdi balolarda göğh ptlse, 
kalça kalçaya Rumba oyai7an, 
aiarma1arda dizdin otaru leY

ıiJUer kabilmi bu heyecaaa tat
Slnlar. 

Zatea öyledir. ZeYk tatL ,mi-
dir. Aidala, •iv ,UerJenmiı Wr 
tada w zeni nren kadma &.... 
JJer. insanı kandınr. Fmt Wr 
kadm eH hakiki kOlllpORo ıibi
dir. 1nsam11 yedikçe 'yiyesi ıeUr. 
Ney•e efendim. 

Bil el ele, ayakta kapmma 
.. ııde kODllfllp dururken birdea
hire ell rizlll yapaur .,... ..... 
.. 111t? 

- İçeri p Namde, dedim. 
Wanacalma. 

- Peki ya MB? 
- Zarar' yok. beni dütümnel 
Y ajmur ııe;eceie bem:emi

yordu. Halbuki konuşmaya reni 
bafle••fbk. O bir dakika -.ıatu. 
S....elimdea~ 

- Islanma, içeri tir. 
Arkua •aı) 
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Daha Neler Göreceğiz? 

Amerikada son çevrilen büyük filmlerden biri olan King Kong filmi bir haftadanberi 93 sinemada 
birden gösterHiyor. Bu filmde sinema fenni sayesinde harikalar yaratılmıştır. Mesela burada gördüğü
nüz resim bu filmin küçük bir parçasıdır. İri bir maymun Nevyorkun en yüksek binalarından birinin 
kulesine tırmanmış ve o sırada kulenin yanından geçen bir tayyareyi pençesile yakalayıp durdurmuş
tur. Esas itibarile bir sinema bilesinden başka bir şey olmayan bu manzara ne de olsa insana yjne 
dehşet veriyor. 

Hnlivut Mektupları 

Bir istifham işareti Gürül
tülere Sebep Oldu 

• 
Amerika Gazeteleri Tamam Bir Milyon 

Dolar Tazminat ödiyecekler ---· Holivut, (Hususi) - Buradaki manası yoktur. Fakat kıymeti 
rejisörlerin en methurlarından tamam bir milyon dolardır. Bu 
Jea Laski bir müddet evvel fran- sözümün doğrulugunu kısa bir 
11ılarm mazilerine ve yaşayış müddet sonra bizzat anhyacak-
tarzlarına ait muhtelif mevzuları sınız. " 
bir arada canlandıran bir film Bu cevap kumpanya müdü-
çevirmiye başladı. Hazırlanan se- rünü tatmin ettiği içindir ki reji-
naryoya göre bu filmin çok bü- sör filmi bitirmiye devam etti. 
yük olması lizım geliyordu. Fakat bu sırada ortaya ücüncü 
Rejisör işe başladı, filmin mühim bir mesele daha çıkmıştır ve 
kısımlarını çevirdi, fakat yarı şudur: 
yola gelince büyük bir zorluk Bütün Amerika gazetelerinde 
ile karşılaştı. Bu müşkül mesele " Parisli kadınların en fenası ? ,, 
kısaca şudur: Filme ne isim koy- hakkında mütalealar yazıldı. An-
malı? Rejisör düşündü, taşındı cak bu gazetelerin hiçbirısi fil. 
enine boyuna uzandı nihayet şu min isminin sonuna istifham işa-
ismi münasip gördü: "Parisli ka- reti koymadılar. Bu vaziyet hem 
.1mlarm en fenası?,. rejisörün, hem de kumpanyanın 

Artık "müşküİattan eser kal- nazarı dikkatini celbetti, hatta" 
madı diyeceksiniz. Fakat ne ge- ikisini birden sinirlendirdi. Bunun 
zer .. Her şeyin içyüzünü anlamak üzerine kumpanya tarafından is-
merakında olan Amerikahlar, tifham işareti koymıyan gazeteler 
rejisörün başına bir iş çıkardılar. aleyhine bir inilyon dolarlık bir 
Jes Laski bulduğu ismin nihaye- isim sahtekarlığı dawası açıldı. 
tine bir istifham işareti koymuş- Geniş bir merak ile takip edilen 
tu. Sinema kumpanyasının mü- bu davada mahkeme kumpanyaya 
dürü rejisörü sorguya çekerek bu hak verdi ve istifham işareti koy-
bu istifham işaretine koymaya mıyan gazeteleri mahkum etti. 
niçin lüzum gördüğünü öğrenmek Mahkumiyetin mahiyeti ise şudur: 
istedi. Rejisör bu işareti nazarı Bu filmden bahsedip ismının so-
dikkatı celbetmesi için koymuştu. nuna istifham işareti koymıyan 
Fakat kumpanya direktörünü gazeteler kumpanyaya müşterek 
inandırmak miimki.in olamadı ve bir milyon lira verecekler, ayni 
oihayet rejisör şu cevabı verdi: zamanda filmin ismini, sonuna 

.,_ Şimdiye kadar çevirdiğim istifham işareti koymak şartile 
filmlerden hiç zarar etmediniz. bir ay müddetle ilan edecekler-

Bundan sonra da daima kazanç dir. Birçok kimseleri hayrete düşü-
temin edeceğinizden şilpbeniz ren bu kararın benUz icra safha-
oJmasın. ama geçilmedi. Gazeteler, mah-

Bu istifham iuretinin hiçbir kümiyet kararanın haksız iddia-

Sinemalarda Haf
tanın Filimleri 

Bu Hafta En Yeni Filimler 
Gösteriliyor 

Bu haf ta şehrimizin büyük si
nemalarında senenin en yeni ve 
meşhur filimlerini seyrediyoruz . 

Başta Greta Garbo olduğu 
halde birçok meşhur yıldızların 
İftİrakile çevrilmif olan .. Grand
otel,, filmi 41 Saray ,, sinemasında 
gösterilmekte ve büyük bir rağ
bete mazhar olmaktadır. Bu filim 
İsveçli yıldızın en yeni eafridir. 

Barimor ve Joan Kravford 
biraderlerinin bu filimde mühim 
rolleri vardır. 

''İpek,, sinemasında gösteril
mekte olan " Gün doğarken ,, 
filmi de kalabalık bir seyirci kit
lesi tarafından seyredilmektedir. 
Bu filimde ecnebi yıldızların pürüz
süz bir Türkçe şivesile konuşmaları 
sinema fenninin yürüdüğü terakki 
yolunu bariz bir şekilde canlan
dırmaktadır. 

" Türk ,, sinemasında da, yine 
senenin en yeni filimlerinden biri 
olan " Zeynebin Günahı ,, filmi 
gösteriliyor. Bu filim mevzu itiba
rile hazin bir macerayı canlan-
dırmaktadır. Fransız yıldızlarının 
en güzellerinden olan Kolet Dar-
f öy bu filimde baş rolü oynamak
tadır. 

Gelecek hafta yine güzel fi
limler seyrelmek mümkün ola-
caktır. Bu arada Silviya Sidneyin 
en ıon filmi olan ·' Madam Büt
terfli,, ismindeki 1 kurdelayı da 
seyredeceğiz. 

- ----------===--
sile daha yüksek mahkemeye 
müracaat ederek kararın bozul
ması lazımgeldiğini ileri sürdüler . 
Bakalım bu mahkeme nasıl bir 
karar ittihaz edecek? 

Fakat rejisör ilk karardan çok 
memnundur. ÇünkU bu suretle 
kumpanyaya karı• ileri ıilrmüt 
olduğu iddia tahakkuk etmit 
demektir. 

Sinema Dünyasından Haberler 

Janin Krispen Büyiik 
Bir Filiın Çeviriyor 

~----·-

Meşhur Edip Pirandello İle Güzel 
Bir Yıldız Arasında Latifeler 

Meşhur rejisör Pabst yeni ve 
büyUk bir filim çevirmiye başla
mııtır. "Yukarıdan aıağı,. ismini 
taşıyan ve yakında bitecek olan 
bu filmin mevzuu kıasaca şudur: 
Fakir, fakat çok temiz bir aileye 
mensup genç ve son derece güzel 
bir kız yoksuzluk yüzünden çahş-

miya mecbur oluyor, tamdık bir 
komisyoncu alan Lebergere mü-

racaat ederek kendisine bir iş 
bulmasını rica ediyor. Geç kız 
mürebbiye ve yahut bunun gibi 
temiz bir iş istiyor. Fakat Leber
ger ona ancak hizmetçilik bulu
vor. Gene; kız çaresiz zengin bir 

eve hizmetçi olarak giriyor. Fakat 
Daha ilk gününden, ihtiyar bir 

çapkın olan ev sahibi genç kızı 
elde etmek için bin türlü hille

lere müracaat ediyor. İhtiyarın 
maksadını anlıyan genç kız da

ima odadan kaçıyor ve onun 
tuzaklarına düşmemek için bütün 

kuvvetini sarfediyor. Bu esnada 
genç kızın imdadına ihtiyar ev 

sahibinin genç ve yakışıklı yeğeni 
yetişiyor. 

Genç delikanlı amcasının mak
sadını anlıyor, onun ne yaman 

bir çapkın olduğunu bildiği için 
genç hizmetçi kıza acıyor ve onu 

bütün kuvvetile himaye etmiye 
başlıyor. Bu yüzden ihtiyar çap
kın ile genç yeğeni arasında bü
yük kavgalar oluyor. 

Yeni Filimlerden 

• 

Türk •in•m•11nfle •öslerilert "Zeyrt•
,;,. ~nalaı,, /ilminden cozip 

6ir Ni11• 

Sonu malum: Genç adam genç 
hizmetçi kızın güzelliğine hayran 
oluyor, onu seviyor ve temiz bir 
aileye mensup olduğunu anladık
tan sonra onunla evleniyor. 

Genç hizmetçi rolünü büyük 
bir muvaffakıyetle ıehhar yıldız 

janin Krispen ve genç delikanl: 
rolünde maruf Rus artistlerinden 
Sokolof oynamaktadırlar. 

,.._ Eserlerinin bir çoğu filme 
alınan maruf ltalyan edibi Pirnn-

dello bir müddet evvel seyahata 
çıkmışbr. Bu ara Parise de uğrayan 

PirandelJo Paristeki ıtüdyolardan 
bir kaçını ziyaret etmiştir. En 
büyük stüdyolardan birini gezer
ken Pirandelloya, evvelce maruf 

bir komedi aktrisi iken yakında 
sinemaya intisap eden bir yıldızı 

takdim etmişlerdir. Bu yıldız 

Pirandellonun hoşuna gidecek bir 
ıey ıöylemiş olmak için: " Sizin 
eserlerinizi çok severim ve bunun 

için bütün eserlerinizi okudum" 
demittir. Bunun üzerine Pirandello 

hayret eder gibi 11 Nasıl, eserlerim 
30 cilttir. Hepsini okudunuz mu?,, 

diye ıormuştur. Yıldız "evet, neye 
hayret ediyorsunuz ,, demişt.r. 

Pirandello alayla alaylı gülmüt ve: 
"Yamhyoraunuz, ıiz anlaşılan be
nim e1erim diye başkalannın 

eserlerini okumuı olacakıınız. 

Zira benim şimdiye kadar 
netredilen eıerlerimin adedi 

on beıi geçmemiftir. " demiftir. 
Yıldız bu lifın da altında kalma-

mış ve Pirandelloya ıu cevabı 
vermittir: " Mhyö PirandeJ!o, 

hayret edilecek bir ıey olmadığı 
gibi bir yanlıthk ta yoktur. Eser· 

lerinizin adedi on beş olduğ 

söylüyorsunuz. Ben de bu on beş 
eaerinizi iki defa okuduğum için 
30 eaer okumuı oluyorum, değil 
mi? ,, demiıtir. Bunun üzerin~ 
Pirandello: " Kadınlarla baıa çık
mak, bahusus sizin gibi zeki bir 
yıldızla çok zordur. ,, cevabın• 

vermiıtir. 

Milton Filim Yapıyor 
Şehrimizde de muhtelif filim· 

lerde görülen ve sevilen Milton 
yeni bir filim çevirmiye kar•~ 
vermiıtir. Bu filmin hususiyet• 
Senegal ormanlarında c; evrilecek 
olmasındadır. Rejisörlüğünü Lecll 
Matkot yapacaktır. 

Çapkm GUstav Sinemada 
Hatırımızda iyi kaldı ise belki 

yirmi otuz ıene evvel lisanıınız• 
(Çapkın Güstav) ismi aJtınd• 
nakledilmit olan Fransız muha~ 
rirlerinden ( Pol Dekok) un bıt 
eseri filme çekilmektedir. Filinıde 
bu eserin adı (Son delilik) ol•"' 
caktır. 



AFACA!v/N 
R•simli Tefrikası 

Miki hu.la iniyordu.. Tayyare 
meydananclaki tayyareciler bu teh-

likeli inİfİ görmütler, avaz avaz 
ttatmaıya baılamıılardı. Halbukı 

~.!_ıülüyo=-r=d=u·==..:~~==--======= 
. 

-i· · · ·ai·~ ·ı~·~~ · d~h·~ · · ·-' ................ \ .. . . i' . . . . . . . . . ' 
Afacan Beyazıtta giderken iki 

çocuğa rast geldi. Bunlann biri 
kendi yaşında, öteki de uf ak bir 
weydi. ikisi de karşı kaldırıma 
ıeçmiye çahııyorlar, telitlı telişlı 
etrafa bakışıyorlardı. Afacan yan
larına yaklaıtı. Büyüğüne: 

- Dikkat et, dedi.. Kardeşi-
ni otomobil çiğnemesin .. 

Çocuk saf saf cevap verdi: 
- Ziyanı yok.. Bu ay annem 

bir tane daha getiriyor. 
Uzun günler 

Derslere başlamışlardı. 
Bir gün muallim Afacanı 

derse kaldırdı: 
- Söyle. bakayı~ oğl~~!.. En 

uzun günlerı sayabılır mısın? 
- Sayarım efendim. 
- Say bakalım .. 
_ Cumartesi, pazar, salı, 

~arşamba, perşembe, ile pazar
tesinin yansı. 

- Anlamadım. 
- Tatil günlerinden maaada 

bütün günler uzundur muallim Bey? 

Döğüş 
Afacan tıstU başı parça parça 

olmuı kan ve ç.tırnk içinde eve 
ıeldi.: Hanımteyze bu vaziyeti 
prünce yaygarayı baab : 

- Aman yarabbi, bu ne hal? .. 
Ne oldu? .. Kiminle kavga ettin? .. 
Kim parçaladı bunlan? Şimdi ~na 
yeniden bir pantalon mu alacagız? 

Afacan kollannı kabartarak 
aaf saf cevap verdi : 

- Merak etme- anne, dedi .. 
Dlvliftüğiim çocuğu görsen ne 
bale geldi ? Annesinin de yeniden 
bir çocuk alması lizımgele«ek 
merak etme. 

4 

Muallim Mikiyi ça
ğırdı. " Gel sana bir şey 
göstereyim! ,, dedi. 

T 

s 

MİKİ TA YJ'ARECİ 

Bir ilan tahtasının onune 
gittiler.. Muallim Mikiye: 
•• Oku şunu bakalım ! ,, dedi.. 

Miki okudu.. Muallim izah etti .. 
Fakat Mikinin aklına birıey ~elmitti .. 

Acaba ne idi ? - Devamı haftaya-
srz = r 7511 

2 

il ~ 1 "' 2 SiRi" fil& fıSF§ dJiW!i 

1 Afacanın Hikayeleri f 
Çoook eskiden bir keklık ile ~ k ı ·k l ~ bacaklı tazılar yetişti ve onu 

bir tavşan ahbap olmuşlaı·dı. Her e l e QVŞQR kıskıvrak yakaladllar. Tavşan acı 
gün her saat beraber 2ezerler, acı bağnyor, çırpmıyordu .. 
dağlar, kırlar, ovalar içinde yer, bire kartı başaklar arasmdan bir Keklik ağaçtan kalarak tam 
içer uyurlardı. işleri güçleri ) oktu. ıUril tazı çıktı ve tavşanı görünce tavşanın üstüne geldi ve uçmıya 
Daima rahat ve yorgun- .. , başladı .. uçarken de kah-
suz otururlar, canları sı- kaha ile gölüyordu: 
kıldıkça ıöyle uzak yerlere H 
doğru gidip eğlenirlerdi. - ahhahbay!. Hani 

Fakat nedense; keklik tavşan kardeı, aen dtln-
biraz gururluydu. Biraz yada her mahltiktan çok 
değil epeyce.. Herkesle daha sür'atle kotuyordun? 
alay etmesini severdi. Nasıl yakalandın?. O kuv-
Tavıan da ondan aşağı 
kalmazdı ya!. vetli ayacıkların ne oldu?. 

Yine bir gtın oturmuş, Hah hay!. 
konuşuyorlardı. Tavıan: Tam bu sırada, avcı-

- Ben dünyada her lardan birinin tahini bazla 
mahluktan çok büyük bir uçtu •e havada tav··-•a 
siir' atle koşanm!. diye kol· .....-
tuklannı kabartb.. eğlenen kekliği bir pen-

Keklik te: l'•vı•nla lcelclilc lc•rtleı ilci alt6.p çaoaı l•rJı çede yakaladı. 
- Ya ben! dedi .. Ben bütün bütnn anr'atlerile koımıya bqla- ı Tavpn kekliğin yakalandığını 

kuılardan çok daha hızlı uçanm. dılar •• Tavşan birdenbire yerinden görmiftü.. bitkin ve halsiz bir 
Benim öyle kuvvetli kanatlanm fırlıyarak kaçlı_ ve ormana doğru 
vardır ki, kimse bana üstün hızla koıtu. 'Keklik te uçmuş, o vaziyette b&flnı kaldırarak kek-
çıkamaz!. civarda bulunan bir çalının altına liğe bakb ve güç halle bağırdı: 

lf. sinmifti. - Hani, keklik kardq, sen 
Bir gün oturuyorlardı. Birden Tavıan ormana kaçarken, ince bütün kutlardan daha hızlı uçar-

GUre fÇI Alabeylerlmlz ltalyanla,. Yendiler! 

( Telrliksll bir iniş... ) 

Afacan aabahleyin babamna 
koıtu: 

- Aman baba bir rüya ıör
düm, bir rBya g6rdüm ki... Kor
kudadan 6dllm koptu. 

- Hayırdır inpllah ... 
- Güya biz ıeninle beraber, 

ikimiz adaya gidiyormuıuz, bir· 
denbire vapur batmış.. biz denize 
dökülmüıtız .. çırpınıp bağırırken, 
bir adam çıktı, bizi kurtardı .. 

- Hayırdır inşallah oğlum •. 
-Kimdi o adam acaba baba? 
- Ben ne bileyim oğlum .• 

rüya bu? .. 
Afacan boynunu büktü: 
- İyi amma, rüyada aen de 

vardın ya baba?! .. 

Kıymet 
Afacanla Cinpz konuşuyor

lardı. ikisi de evlerinde ne varsa 
methediyorlardı .. Cingöz methede
cek birtey bulamayınca: 

- Amma, dedi. Sen bilmez
sin.. Benim annemin pırlinta fibi 
yllreii var!. Fakat kimseye 
göstermez .• 

Afacan daba baskın çıkmak 
için: 

- Pah, dedi.. Benim anne
min de pulinta küpesi Yar amma, 
herkes priiyor •• 

"' 

dm?. Ne oldu? O kuvvetli kanat· 
ların kınldı mı yoku... Vah 
zavallı bardqim Tabi •• 

Çocuklar, tavpn ve keklik 
gibi b6bllrlenmeyiniz, hiç kimse 
ile alay etmeyiniz .• - lf 

Küfür Ediyor Mu? Orada Duruyor 1 

A/act1n mektebe baflamıştı .. 
Annesi laer •abah onu iyice gttgdiri_qor, çı

lc.arlcen de sıkı sıkı tenbilı edigordu: 
- Dikkat •<I. Sakın laa fena çocuklarla o•

namal diyordu. 
Bir gün Afacan •v• gelmişti. Annesi onu 

ıunına çekti: 
- Bak Afacan, sen y•ni bir arkadaş 6al

maşsun •• Hep onunla gezigormuşsıın., Fena bir 
çocuk olmasın bu? 

- Değil arıne? .• 
- Babası neci?. 
- Hesapçı imiı.. Maaş verirmiş •• 
- Terbiyeli mi çocuk? •• 
- Çok terbiyeli anne?. 

Küfür, mii/ür eaiyormıı?. 
Hagır anne, dalıa ölr•lm•dlm lcl etsini. 

Afacan akıllı çocıılctıır, •mma ne akıllı 
çoculc .. Mesela geçen gin korlca lc.orlca hoba•ı
nın ganına yaklaıtı: 

a- Baba " kaybolmuş" ne dem•lctir?. Diı
sordu. 

Hasan Beg güldü: 
- Mes•li, d11di. Benim şu terlilclerimden 

biri trodedir, delilmi?. B•n onan evde olduğunu 
biliyorum.. Fakat kaybolmuş.. Tabii mutlak• 
•vd•dir, gani bilinen bir yerdedir. 

- Baba mes11lô. ben birşegin nerede o/du
lunu bilirsem, buna lca_qbolmaş denmez, dl'
lilml?. 

- Tabii denm•z? 
A/acan lcu lcıs güldü: 
- O halde, dt1dl •• Ben unin gümüş tülün 

tabakanı lcııguga düşiirdim, Aiç me1alc etme, 
orada dııı u•orl •. 
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Bir Barem Ağasının BAtıraları 
\ 

KE:\Df LİSANINDA. 

Tefrika No. 5 Yazan: Suat Derviş ._ __ _..., 

- Uyku Hrlstalığına Karşı Gayet 
• 

Güzel Bir Hcicım Var Kalf acığıml 
- A kız git bana hemen 

Mercan ağa} ı çagll'! 
Kalfamın bu sözlerini duyunca 

bütün vücudumla titiredim. Çünkil 
Mercan ağanın niçin çağırıldığını 
anlamıştım. Mercan ağa genç 
ağalann, hatta genç cariyelerin 
Azraili gibi idi. Onun dehfetli 
kırbacı karıısında titrememek 
imkansız birşeydi. 

Ho.raketsiz duruyordum. Genç 
cariyenin bana baktığını hisset· 
tim. Bu emsalsiz bir glizelliğoe 

malik olan genç çerkes kı11nm 
karıısında, hissettiğim korkuyu 
belli etmemek içim cebrinefs edi· 
yordum. Bu cariye henlb: pek 
gençti, ve odaya girer girmez g5z 
ucile kendisine bakbğım zaman 
ilk nazarda onun da benim gibi bir 
acemi olduğunu anlamıştım. Başımı 
kaldırarak kendisine bakbm. iri 
siyah gözlerine merhamet dol
muştu. Y avq yavaş gözlerini 
Melekper kalfaya çevirdi ve ona 
adeta yafvanr gibi baktı. Yüzll 
kızarmış, kmnı.r.ı dudaktan titri
yordu. Bir şey söylemek istediği 

belli idi. Fakat buna cesaret 
edemedL Onu Melekper kalfa 
sabırsızca tekrarladı. 

" Size Mercan ağayı çağırın1z 
demiştim.,, 

Cevap vermeden başını eğdi 
Ye odadan çıkb. 

Biraz sonra Mercan ağa ile 
beraber avdet etmişti. Başım 
daima önüme eğilmiı duruyordum. 
Bütün gayretimle, dehşetimi on
lara hissettirmemiye uğraşıyor· 

dum. Melekper kalfa benden af 
dilememi ister gibi asrar etti : 

- Bu .. ada emirlerimin ifa 
edildiğini isterim. Herkes vazife
sine sadık olmaya mecbordur. 
Ç&nkü ben lae,.eyden mes•olüm. 

Mercan ağa gayet iri yan ve 
dehşetli bir Araph. Çehreli ina· 
nı.lmıyacak kadar siyah, gözleri 
f ev kala de parlak ve dişleri kar 
gibi beyazdı. Kalfamı hürmetle 
aelimladıktan aonra 1capımn öniin
de ellerini kavuftararak durdu 
•• emirlerini bekledi. Melek
per kaHa pek hiddetli ve 
asabi bakışlarla bakıyordu. Eğer 
timdi ondan af talep etmişı 
olsa idim belki herşey bite
cekti. Halbuki ben buna cesa
ret edemedim. Daha doğrusu genç 
cariyenin yanında korkuyormuş 
ııibi görünmek aumetime doku
nuyordu. Kalfam beni cezalandır
maktan başka yapacak iş kalma
dığlDı anJanufb. Meran ağaya 

soğuk bir seste : 
- Ağaefendi, dedi. Bu acemi 

bu~n \'az.ifcsinde kusur etti. Onu 
akşam namazından evvel hazine

lar ustaya yollamıştım ancak yatsı 
namaz.ındao sonra avdet etti. Özür 

Ticar t Odası Reisi Nt'ırli zade 
M'tat 8e l biraderleri G rp, Celal, 
Sıtkı \ e Nafiz Beyle n pederleri 
Neınl" Je Hamdi Efendinin irtihalı

c ı e edigi esefle haber a ın
mış ır. Cenaz si bugün ogleden evvel 
saat ·11 r dJc erinde Orhlkoyde Ta -
mcrd 't' 1 rd l hanes·nden kaldı -
laralt Ortaköy c miit rifinde namazı 

lkılındı'rt n .sonra Üşküdarcla Karaca· 
ahmct makberi mahsusasına defne
ditccektir. (nll) --

olarak ta odasında uyuya kaldı· 
ğını söyliyor. 

Mercan ağa biltün dişlerini 
göstererek geniş bir tebessümle 
gUldü: 

- Uyku hastalığına karşı ga· 
yet güzel bir ili,cım var, dedi. 
kalfacığım: Yalnız siz ilicın mik
tarım tayin buyurunuz. 

İhtiyar kalfam bir" an tereddüt 
etti, bili benden bir kelime bek· 
liyordu. Affını istirham edecek 
kelimeyi.. Fakat sükütumun kar
ıısında ıu emri vermek mecburi· 
yetinde kaldı : 

- Ona bet kırbaç vurunuz 
eğer bu ilaç, jf aaatlerinde uyu· 
mak hastalığından onu kurtarnıı· 
yacak olursa sonra düşünfirüz. 

Mercan ağa bana dönerek 
mOstehziyane : 

- Haydi bakalım küçük ağa 
düş önüme, diye mırıldandı. 

Genç cariye kor:k"lldan ve mer
hametten büyümllş ve nemli göz• 
Jer1e arkamızdan bakarken biz 
ses izce odadan çıktık. Yiyeceğim 
kırbaçlara rağmen kalben mem-
nundum. Çilnkii güzel Çerkes 
kızının -yanında korkumu göste· 
rerek af talep etmemiştim. 

* Koridorlarda tam bir sükunet 
vardı. Harem clairesinde berkesin 
u~ kuda o1duğu anlaşılıyordu. 
Mercan ağama arkasında ilerli
yordum. Kalbimde gitgide bü
yüyen bir korku vardı. Aşağıda 
koridorda \!%aktan bir adam gc• 
liyordu. Biraz yaklaıınca bu ada· 
mm kıı:lar"-ğaaı olduğunu büyük 
bir memnuniyetle tanıdım. An-

cak bu adam beni cezadau 
kurtarabilirdi. Çünldı o hakı· 
kati biliyordu. Beni Mercan 
ağanın yanında görünce biraz 
hayret gösterdi fakat bana 1 ; ,. 

kelime söylemeden Mercan nğ. 
döndü: 

- Hayrola Mercan ağa bura
da işiniz nedir? 

Mercan ağa ımtarak: 
- Ağa hazretleri kölenizi 

vazife başında görüyorsunuz. dedi 
sonra gülerek bana bakb ve ilive 
etti: 

- Bu çocuğun uyku hastalı· 
ğını geçirmiye uğraşacağım. 

Kızlar ağaıu beni hiç tanamı
yonnuı gibi hareket ediyordu, 
hatta yüzüme bile bakmıya tenez· 
zili etmeden sordu. 

( Arkası var ) 

Kıymetti beıtegil' 

MUHLİS 
SABAHATTiN 

Beyin 

40 kişiden mfirekkep 

Büynk Revl tıeyeti 
Onümiızd ki perşembeden itılıaren 

iPEK 
Sinemasında 
Musiki • Dans - Şarkı 

(7728) 

Önümüuieki ÇABtAMBA alqamı M ELE K 
Sıue.ıuuında uefiı mcvıuu, me.teden mtı!!İkiıı, yakıcı aşk ile 

t,•()k ve .çok glizel bir oahes~r ıgörmege haz rlauıo 

MADAME BUTERFLY 
(JAPON ÇİÇECii) 

Oynıyanlar: 

SiLViA SiDNEY - GARY GRANT 
~-----.. Fransızca söıtü Paramount filmi .__. (17 9) ...-1 

--------·- -, Bu çarşamba akşamı .._ _______ '\ 

ARTiSTiK SiNEMASINDA 
Senenin en güzel fransızca sözlü 

ALAYIN K 1Z1 
muhte,..em lrni ıle ~ < ni nwı. ı:w lı 

ANNY 
ı.) r. ~1ütn •ıle i: S ı ı ırı <•)'ta. ı kız 

ON D R A ~-.-. rnooı--

CARDA , 
Macar Dansları - Macar Şarkısı 
BGZE 

~·mı--E,. .... _... 28 Ey ül 

Taksim'de: T Ü R K 
) uız e uwarl lrylt 

av er rn ı 

DEMiB 
ElJWARD 

BABSOM 

Biçki Yurdu
nun Sergisi 

Açıldı 
Türk kadınları Biçki Yurdu

nun san'at mektebi her sene 
olduğu gibi bu sene de bir sergi 
yapb ve bu sergide genç talebe· 
sinin yapbğı eserlerden muvaffak 
olanlan teıhir etti. Sergi umu• 
miyetle ince bir zevk ile ıllslen· 
miştir, eserleri arasında da kadı· 
mn her ihtiyacına cevap veren 
birçok işleme çamaşır nümunelr 
göze çarpmaktadır. Resimlerimı, 
den birinde mektebin talebelerı
ni, diğerinde de eserlerini görü
yorsunuz. 
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l.tanbul - 18 gramofon: Mak Moıkon - ffergünkü program. 
neşriyatı, 18 80 Fr. ders (ilerlemiş V•rton - 1 .20 . olist konıerf, 
olanlarn mahsua ), 19 flik:met Hiza .Madam OChlevska tarafından şarkılar, 
Hd, 19.45 Sevim a (saz) l!0.30 Md- 19.40 l'olonez muııkisi, 20 25 muhtelif, 
nir Nurettin D. ve arkada ln.rı, -1.30 2L hafıf musiki. 22 guoe ait yenilikler, 
gramofon: Plfik neşriyatı, !::2 Anadolu 22.n piyano kon eri, 23 d&Dı. 
ajansı, borıa h1ııberi, saat a) rı. Pett• - ~O Solo harpa, 00.36 

Vorıova - 19.3:i Hafif mu. ki, atiidyodım bir pi~ ... 2J05 haberler, 
20,45 mu slıabe, 21 Ca kauda operası. 24 a·gao mu ikiıi ve lıalk şarkdan. 

Peıte - 19.40 (~ramc•foo, 2L15 V•yana - 20 Avcı .,arlı:ıları ve 
Kııvartet. av musikisi, 21.35 dünva etrafında 

PaJcrmo - 21 Haber ve gr 1110- u~·uş isimli bır telsiz pop~risi (seafonilı: 
fon, 21,ao salon orkt-atrası. takımı tarafından), 23.to akşam lcou-

Münih - 20 Alman;ya .nerededir, aeri. 
mev1.Uu etrafıoda hır konferans, 21 Milino - Torino - Floransa 
orta kon er, 22.40 sruou o kc tnm. l!L3;; 1Jeo lı'.all'iuin f'tıerlerı den 

Viyana - lb Operanın Kora beye· "'oe~elı çıtt~·i,, iaimli operet. 
ti, l .20 musahabe, 19 ı::5 Tanhau -er 'Pra1r - 19.35 Atwanca ne. rıyaı 
opernsı. ve sesli fılm parçaları, 20.15 hafif mu· 

Praıı - 20 • 'aat çauı, 21.10 Hrii- siki <ve ayyaş şarkıları, 20.fiO musaba· 
nodan :nakil, 21.'JO mu ahaLe, 23 on be, _ ı.o:-. pi) ano lıarmonik kuator ta-
ha.b rler. lnmı taraf ıudan kon!er, 21.2., ''gblme-

Roma - 21 f1 ıbcr '(' gramofon. yi unut.an !lmll,, i11imli büyuklere mah-
21 -l:; hafıf mn iki. u& masal, 2:! kon r, 23.20 Ç kferia 

Bükreı - :?O.~O · eııforıı. 21 J\u- be t l~ıiikteri dan parı.,aluı ( çift pi· 
vıırtı>t, :.! l ı:; r:.fte ı>iyıınn, 2t.l 5 ak~ıım yan ı .ılo ) 
kon en. Roma - 21 Halterler mu ilq, 

l reslnu :.:o \lmamanııı vaziyeti 2 J.fıO senfoııık konser. 
luıkkıııda koııftrnn, iı.ı-, ha1k kon- Zürih -120 Pazarları nett~e ~ıt-
en. 

Akş rn Rıfikımız 16 Yasmda 
Akşam ırefikımız hayatının 

15 inci yılını bitireli ve 16 ncı 
yaşına bastı. Gaı.eteciliğimizin 
tarihinde çok uı;un telakki edi
ien bu müddet içinde mütemadi 
çabşmasile mümtaz bir mevki 
kaı..anmıı olan arkadaşımızı ha
raretle tebrik eder ve muvaffa
kıyetinde devamını ister.iz. 

melı~ 2!0.lrl ı,;ocuk uro0nmı,. ~0.20 
'l'laidoyer timarluııttld~.. iıımli 11'1ce9, 
20 4'i Sopiııin est rlerindcn konser, 
20 50 'kon er, ( < ~.) koHıki), 21 ''l'ique 
Dttıtıt>,, opı•reti, ımıdıı lıulwrl<>r. 

6ükret - .!O,J:-, l·.n .. tıirmentat koıı 
er, 21 ugaoni, 2 l..!:i rad~ o olikestra· 
ı. ~~ 2:i de:vamı. 

Laypzig - ~1 "< •ıtl<·rı Alman) a,. 
i iruli mus kıli lern•il, 21.45 'Ho i!Rn

ger., isimlı tı·ın•ıl. ~e 'Of'k~ tnıı, 23.36 
g ... ce konrwri. 

Bre•lau - 1IO A kn havalan. 
21.10 kö.) lii ııe~riyttb. 2~.10 taf,.rannili 
ılwu er, ~3 :!5 hafif ılR ııcı mu iki!!İ. 

1 Emlik ve Eytam B~kası llinları 
Emlak Ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

Heybeliada da Taksitle Satılık Hane 
Esas 
S65 

Mevkii ve Nevi 
Heybeliadada Papas sokağ.mda cedit 

11 numarala hane. 

Teminat 
:SO T.L 

Balade ınuharTer 

talU>lerin 9 T-eşrinievvel 
mizc müracaatlan. 

hane taksitle "'~ pazarlıkla satılacağından 
1933 pazartesi günü saat on albda şube

l ı16) 
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Cemiyet: "Kimil Paşa, Muhaliflerle 
Gizlice ittifak Etti!,, Diyordu 

Selamlık resminde bü-
tnn taburların yerleri muayyen 
oldutu için avculara yer buluna
mamı1t nihayet, Arnavut taburu
nun altında mevki almaları karar 
lqbnlmıştı. Üçüncü avcu taburu 
yıldıza gelmiş, kendilerine göste
rilen yere yerleştirilmişti. Fakat 
biru ıonra, Arnavut taburu da 
melamhk mahalline gelmiş, muay
yen olan yerlerinin kıımen avcı
lar tarafından iıgal edildiğini 

pribace hiddetlenmiılerdi. Fesli 
Zuhaf ( yani arnavut ) alayı ku
mandam miralay Milalim Bey, 
••cı zabitlerini çağırtmıf, bir hay• 
la müakatadan sonra, her iki ta
burun da teksif ettirilmesi ıek
linde uzlaşılmışh. Fakat Arnavut 
efradı buna rağmen avıları taz
Jİka başlamıılar; dar bir yere 
aıkııbrmışlardı. Vaziyet, uçuncü 
avcı taburu zabitanının gururuna 
clokunmUf. Derhal taburn: 

- Silih doldur!.. sfingü tak .. 
Emri verilmekle beraber, mi

ralay Müslim Beye de! 
- Eğer taburunuzun efradı 

hir karlf daha avcıları tazyik 
ederlerse, derhal atet açacağı:ı. 
•e süngü davranacajız. 

Denilmişti... Tam bu esnada 
da Abdülhamit saray kapısından 
.. inmekle: 

- Selim dur!... 
Borusu çalmış.. avcılar, ıün

(116 tüfeklerle selim durmıya 
mecbur olmuşlardı. 

Abdülhamit, bilhassa görmek 
için celp ettiii avcu)arı, selAmhk 
•flllDİDde görülmesi mutat olını
yan bir tekilde g6riince fena 
balde llrkmllş.. bunun esba
bmı aorup 6ğrendikten sonra 
ae1'mhk mahallinde vuruşmaya 
kadar kalkışan bu taburun g&
terdiği bu ciir'etkirhktan büyük 
bir endite duymuştu. 

Şimdi, bu taburlara menaup 
bir tek bölüğün, kendi en güzide 
iki alayının silahlarım toplamıya 

muvaffak olduğunu görünce Ab
dü hamidin telaşı artmış; bele bu 
mesele etrafmda çıkan dedikodu-

SON POSTA 
Ynmi. Siyasi, Havodis w 

Halk 611Zt?lesi 

ldare•J tanlıul. l•ski 7,a11ti:ye 
• '.'atalı" me sokagı No 25-1 
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1arm 
ve 

lardan büsbütün evhamlanmış .• 
sadrazam Kamil Paşayı saraya 
getirt:niş.. sarayının duvarları di
binde cereyan eden hidiseden 
şikayet etmişti. 

O esnada, avcı taburlarından 
ıikayet eden, yalnız Abdülhamit 
değildi. bütün ümera ve zabitan 
ile, şehir halkından birçok kim
seler ve bilhassa meyhanecilerle 
umumhaneciler de şıkayetçi idi. 
Üçüncü ordunun bu güzide as
kerleri, f stanbula geldikten aonra 
yavaş yavaş ıımarmışlari, taham
mllferaa bir hal almıılarclı. Bil
baua dördüncü avcı taburunun 

efradı, kendi zabitlerinden maada, 
hiçbir zabit ve amire selim ver
miye lüzum görmüyor ; izinli gün
lerinde devam ettikleri meyhane 
ve umumhanelerde birçok hadise 
ve arbedelere sebebiyet veriyor
lardı. Askeri in:ı.ibat memurlannın 
kanun namına verdikleri emirlere 
itaat şöyle dursun ; zabitlerin 
hile müdahale ve nasihatlerini 
dinlemiyorlar; kendi zabitlerin
den başk& hiçbir kuvvete itaat 
etmiyorlardı. Kamil Paşa, ertesi 
gunu Harbiye Nazırı Ali Rıza 
Paşayı Babıiliye davet etti. Bu 

. mesele hakkında müzakereye 
Jirişti. Nihayet avcı taburlarının 
.lsbınbuldan çıkardmasma ve yine 
üçuncli ordu mıntakasına avdet
lerıı.e karar verildi. 

Cemiyet. bu karara muttali 
olur olmaz, derhal Kamil Paşaya 
haber gönder idi. Bu mesele ile 
mqgul olmaması tavsiye edildi. 
Fakat bu karar, avcı zabitleri 
tarafından haber alınmıı ve Kimil 
Pataya karı;ı bu zabitanda bir 
nefret uyanmlJb. Bu defa telif 
n&beti, cemiyetçilere gelmişti. 

Şimdi de btitün cemiyet maha
filinde: 

- Kimil Paşa, Abdülhamit ve 
muhaliflerle gizlice ittifak etti.Avcı 
taburlannı lstanbuldan çıkaracak; 
Cemiyet azalarını bir anda bas
tıracak; meşrutiyeti ortadan kal
dıracak. 

Şeklinde propagandar işliyor .. 
Kamil Paşa ile cemiyet arasın
daki münasebet, gerildikçe geri
liyordu ... Yine bu esnada, cemiyetin 
pek çok ehemmiyet verdiği bir 
mese]e daha zuhur etmiş; cemi· 
yetin nazarından, Kimil Pqanın 
bfisbütün sukutuna sebebiyet ver
mişti. MeseJe şundan ibaretti: 

Abrar fırkası, (istiklali Os
mani} senei devriyesi münasebe
tile bir ziyafet vermiş, ricali hü
kümeti de davet eylemişti. Kiınil 
Pş. bu ziyafete iştirakte bir beis 
görmem~ti. Fakat bunu haber 
alan cemiyet erkim, muhalif bir 
fırkanın ziyafetine iştirak ettiğin
den dolayı Kamil Paşayı bir türlü 
mazur görememişler; paşayı artık 
sadaret mevkiinden devirmiye 
kat'iyen karar vermişlerdi. 

Garibi şurasıdır ki, hadise ha
diseyi takip ediyor; ve bütün 
bunlar, Kamil Paşayı korkunç bir 
uçuruma doğru sürükliyordu .• 
Osmanlı hükümetinin geçirdiği ıu 

•~~~;;;;;~;;;;;;~~~ 
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buhran ve anarşi devrinden istifade 
etmek istiyen Bulgarlar ıenİf 

mikyasta tedarikitı harbiyede 
bulunuyorlar; açıktan açığa harbe 
hazırlanıyorlardı. Kamil Paşa, 
Harbiye Nazın Ali Rıza Pş. ile sık 
sık temas ediyor; bu zatı bir an 
evvel ordunun nevakıaını ikmale 
teşvik eyliyordu. Fakat bu neva
kıaı ikmal etmek için her şeyden 
evvel para lazımdı. Halbuki ha
zinede para bulmak şöyle dursun 
daha devletin bütçesi bile yapıl
mamıştı .. Maliye Nazırı Ziya Pa
şa, bütün maliye erkin ve katip
lerini gece gündüz çahşbrdığı hal
de, senelerdenberi nezaretlerin 
biriken besaplannı taafiye etmek 
ve bunİarm muvazenelerini temin 
eylemek mümkün olmiyor.. Mer 
rutiyetin ilim üzerine bq göste
ren ihtiyaçlar, bütçenin açığım 

bir kat daha genişletiyordu. 

( Arkası var ) 

• --
Şeref Su Topu 
lıtıınbul. 24 ( A. A. ) - Denbcllill 

fedaraa\ onundan : 

~rcf Su Topu turnuvaaına 29 - 1 • 9" 
cuma güall aaat l 1 de hilylikdere ytbme 
havu1.unda ba9lanarak öğ eden aonra lkma• 
Jine çalıtılacaktır • 

ıSala slnütad- aonra ittir•k için mil· 

racaat k•bul edll.lyec:efl teblft .ı-""· 

T rabzonda Lik Maçları 
Tra t,.oa, 't C A. A. ) - NecmlaU ile 

Btrllkapor takım uı araaı•dakl maçta çıka• 
bir ihtlllfıan 11.. maça ,ampl7onluiuou• 
ta7lnl refıl&•lttL Bu lhtillF.a nokta fede
roay :»ada• latl:s.an .di mit, relen cewaha 
rlr• reçen Çaffaaba günll Necmlatt ile 
Birili&.- ~fb wa Nccmlatl ikiye kartı 
bet rolle 11 .. ı. kaldı. 

Bu cuma rlnll h9anın ılizelllğl at•d
yomda kealf bir aeylJ"cl klltlul toplanmıtlL 
Hakem SaJlh ıttln Beyin ldar .. tnde ldman
oeajı il Btrltka)HW talnmlau ıamplyonluk 
maç.na bat' udı. OuJtn bllıhal1etl albnda 
r•ç .. iki haftayımda oc•• •fıra karıı • 
rolle , ... piyon oldu. 

Burlne kadar ,amplyonhajıı elinden 
bırakmıyan Tnb:tOGun bu luymetll talumlle 

bu ay ıonut1da lkl maç yapmak için latan• 
bulıpor talııaıı b.taya sol~oktir. 

TUrkiya .. Romanya Müsabakası 
Btıkre,, 23 (A. A.) - Romanya - Tir

kiye çlfı erkekler maçında Poulleff Schmld 
çifti Ş rln • Suat ç.lltlııl 6 • O. S - 4, 2 - 6, 
8 - 6 yeamlttlr. 

Kibrit Sanayii 

Bizim Kibritlerin Ağacı Me
selesi Nasıl Halledilmelidir 

Bern, (Hususi) - Bizde kib
rit fabrikası kurmak mevzu baha 
olduğu zaman bu kibritlere mah
au• ağaçların ti lneçten getiri
leceği bildirilmif, bu zaruret o 
vakit hakb birtakım itirazlarla 
karııl.anmışta. Bir madde ki bu
nun eaası bqk~ yerden getirile
cektir; onu yapmak istemekte 
ne mana vardır? Denildi. 

Ben size lsviçrede yapılan bir 
kutu kibrit gönderiyorum. Pyres 
isimlidir. Bunlar yassıdır ve kib
ritler mukavva üzerine yapılmış
tır. Tahta kibritlerin liakal on 
misli fazla zaman dayanır. Yuka
rıya kaydettiğim baleti ruhiyeye 
bir mukabele olmak ilzere bunu 
kaydediyorum. - Ali 

1 Son Posta: Bu kutu nezdi
mizde mahfuzdur.} 

Zelıirler .. Keyif Veren 

Esrarkeşler Zehirleri 
Nerelere Saklarlaı·? 

( Baıtarafı l inci aayfada ) 

O zaman akla gelmedik yerlerden 
çıkanlan çubuklardan tüttürülen du
manlar, kandilJerin zayıf titrek ıtık
larım yeniden sarar. 

Kanun; esrarkeıleri ya cürmümeı
hut halinde yakalamayı, yahut ta hiç 
detilse aleticürümlerile birlikte ele 
l'eçirmeyl mecburi kılmıfbr. Ve bu 
madde, adalet üzerinde aallanan elek
te çok mücrimlerin bannabilmelerine 
aebep olmaktadır. Hatta yine bu mad
de, bir cihetten de bazı hakaızhklann 
analığını etmektedir. 

Meseli, çok defa zabıta tarafın
dan takip edilen bir müpteli veya 
bir kaçakçı, sıkııtığı zaman; yakaaın 
adaletin pençeıine düşürecek olanı 
aleticürmü lJnünden reçtiji herhangi 
bir nin bahçesine fırlabveriyor. 

Bir müddet sonra hiçbir ıeyden 
haberi olmıyan bir biçare tevkif olu
nur. Çünkü bahçesinde e1rar, afyon 
çubuklan bulunmuttur• 

Tahmin edeninizki o sualli içiıa 
masumiyetini isbat edebilmek hiç te 
kolay olmUI 

Size, keyif veren zebİl'ler kacak• 
çıhiJnda aan ırk menauplannın kul
landıklan teylani hiyleler haklaada 
bir fikir ahibl olablfmeals ~n ldr 
vak'a anlatacaj'ım. 

Eaıt-Side de, muntiı:ıaman pollaln 
baskınına utnyan bir ev vardı. Arq
brmalar arqtırmaları takip ediyor, 
fakat bir türlü istenilen netice alına
mıyordu. Taharri memurlan emindi
ler ki baatıldarı eve muhtelif zehir
lere müptela olan çok kimaeler de
vam etmektedir. Fakat içtima eden
leri tevkif etmek imkanı olmuyordu. 
Zabıta memurlan kurduklan bütün 
pusulardan elleri boş dönmütlerdi. 

Her ihbar vaki oldukça: 
- Eh, arbk bu ıefer mutlaka en

aeleyecetiz! Demitler, fakat bir gram 
afyon, bit rram esrar, bir tek çubuk 
bile. bulamamışlardı. 

içeride alelek&er, esrardan harap 
olmuf müptelaların yerlerinden pç 
halle dotrularak aabit bakıılarla ken
dilerini süz.melerile karıılaııyorlardı. 

Aletler nereye l'idiyordu. Muhak• 
ki pencuelerden fırlatmıyorlardı. 
Çünkü o takdirde, sokakta pencere
leri taraasuda memur edilmif olan 
n6betplerin •örmeleri, bul,JDal•n icap 
ederdi. Saatlerce ıüren arafhrmalar
da el aürmedik köıe bırakmıyorlar, 

pencereleri re:ı.elerinden çıkarıkorlar, 
döteme tahtalanru kapıları aöküyor
lar, duvarlarda gizli kapılar arıyor

lar, ortalıtı didik didik ediyorlardı. 
O gece, daha dofraau o aabab 

- çünkü eve aaat on iki de pmi~rcll. 
Ve araıtarma saat bete kadar 'sür-
mütt6 - komiser yoraun batını ümit
aidik.Je salladı: 

- Nafile, d~di, bu sefer de atlatı)
dık., Gidelim! 

Hepıi bitkindiler. İçlerinden birial, 
bir İfİ munffakiyetle bitir~memit 
inaanlımn aaabiyetile çektiti bir sür
meye ü.tünkörü bir göz attıktan aonra 
hırla itti, kapıya doğru yürüyec~kti 
fakat duraladı: 

Bot gördütü aürmenin ıçinden bir 
takırdı duymuştu. 

Tecrübeli memur, mesleğinin ver-
c. 

dıgi derin teceuüsle aurmeyi açtı elile 
ta diplerini araştırdı. 

Bu boşuna gitmedi. Avucuna ufa
cık bir nuknabs ve incecik bir tel 
yuı:fağı geçmişti" 

İlk nazarda bunun hiç ehemmiyltı 
yoktu dikkatJe muayene ettiji ltu 
nesneleri hiddetle aldığı yere fırlatt 
Yeniden kapıya doğru yGriiyecektl ,k 
tözü tesadüfen duvarın tavana yakıa 
bir noktasına ilitti. 

Bu bir •oba borusu delili idi. 
Bu görüf, zihnindeki dujiimJ., .. 

den birini çö:&dü. 
- Tuhaf ,ey, dedi, buraya kar 

defa geldim. Burada ateı yakılchiJm 
rörınedirti. Hatta klf1D aotuk ..... 
lerinde ortada sobaya dahi teudlf 
etmemiıtim. 
. Derhal bir aandalyeye sıçra.ta. 
ince telin ucuna batladıjl mikaaba 
delikten içeri attı 'H teli koyuvumlye 
baıladı. 

Mıknabı mütemfftyee iniy..._ 
Nihayet yere detcli, memar, mllma• 
baın dokundutu noktanın, odaam 
dötemesile bir hiaada oldujul)u fark 
etti. 

Bu hakikaten C"•ptı. Bir llOM 
boruıu delitinia kadar deri 
fbmeainf n sebebi ne lclf? 

Taharri, elindeki teH oynatar 
mikoahsı uta aola hareket ettird 
Birden, hafif bir tema• hissetti: Mik 
natıs madeni bir maddeye yapıfmlfb. 
Çekti, bu bir halluıaktı. Halkacıt• 
batlı olan bir kordelinıo ucunda 
ufak bir çanta vard1. BütGn memur
lann ağızlan hapetten açık kaldl. 
Çünkü çantamn içi hayli esrarla, af. 
yonla, eroinlr, kokainle ve çubuklarl• 
dolu idil 

Mesele anlaıalmıfb. Daha sonra
ları tahakkuk ~tti ki bu uaul, Çinli
lerin en fazla lluUandtklan bir hi
leydi. 

Bugün kaçalaçılann; bu anlattıpm 
hileleri basit bnakacak kadar kur
nazca tertip rdilmif dalaveralan 
vardır. 

Yine Amerikada, aenelercc afyoa 
çektiği bilinmİf fakat bütün tahar
rilere rağmen cwincle bir damla zehir 
bulunamamıf bir adam vardı. 

Yükünü tutan bu kurnaz kaçaktf 
son :ı.amanlarda hem zehir ticaretimi 
bırakmıf he iptilinndan kurtulmıya 

aht ve tövbe dmifti. 
Bu adam bir gün. kendisini senle 

lerce kovalayan fakat bir tilrlü kapa• 
na lnsbramıyan taharri memu~ 
evine davet etmif ve ona yaptıta hi
leleri anlatmı~ı. 

Meter tövbckU ubiw tic:c:arı ve 
müpteJiaı, eYiacle pal>utıanu ve ~ 
nm içine koydatu cama torba81U 
alıştırdıtı bir dat ıeliocitine htıtıyor. 
kokaini, eroini ıtt>fra•ndaki tuzlukla~ 
da alenen tafıyormut(J).. .. 

insanlarda iptila, müphli olduk· 
ları zehirleri saklamak için bu kadar 
akıllar durdurucu wU1talar, tekiller 
buldurabilece._ ls1tdar kuvvetli oldukça 
beıcriyet bu af •tt•n kencliaini çok zor 
kurtaracakhr. 

Nakleden · ltacl Sallull ... 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 

ı - Hasekide Bayram Paşa namı diğer batımak şerif tekke-
sinin 1 No. harem dairesi. 

2 - Galata şabkulu Yüksek kaldırımda 4!j8 No. dükkan. 
3 - Be) oğlu Hüseyin ağa bülbül !okağmd 30 No. arsa. 
Balada muharrer emlak 934 senesi Ma) tS nihayetine kadar 

pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin 21 /J0/933 cumartes' gtinu 
saat on beşe kadar Evkaf Müdüriyetinde vakıf akarlar kalemme 
müracaatları. .. 5141" 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Hendek kazasının Tuzlaburnu devlet Ol'mamndan gayn 

mamul metre mik'ap besabile sekiz ayda 621, 656 D 3 kayın "c 18, 
494 D 3 me'e e,carı beher gayri mamul metre mik'abı k..ıymın 
121 kuruş ve meşenin 397 kuruş muhammen bedeli üzerinden 
talibine ihale edilmek il zere müzayede)' c konulmu~hır. Mib.a) ec.e ve 
ihale açık attırma usulile 661 ve 799 numaralı kanunların ahkimı 
umumiyesi veçhile 8/10/933 tarihine müsadif pazar gilnü saat 15 te 
Kocaeli Vilayetinde müteşekkil O maan Sabş K<ın yonu 
huzurunda icra edileceğinden talipıcrin 3000 lira ~on a e 
vaz'ma mali iktıdarlarını gösterır Ticaret Odası vesı• 
kasını ve muhammen bedelden aşa ı olmamak şartile v r egi 
beddin yüzde 7,5 nisbeti deki tem· ah muvakka asım n u tevl 
tekrfnamelerini ihale kanununun onu cu maddesi sarahati d ir 'nde 
mezkur saate kadar komisı ona te'> i e) 1 m lerı ve ş r name 
ve mukavelename sureli musaddakalarmın Ankarada O maa 
İşlen Umum Müdürlüğü ile Kocaeli v İstanbul Orman l\ıudün· 
yetinden -alınabileceği ilin olunur. "50,:>9,, 



Kara Cehennem 
Be• Haktı Maldaıdar 

•m.z. Ş. Tefrika No. 30 

Ha Babam Y allaaahl. 
----· ·----

Esma Sultan ES)llerek Yerle Beraber 
ikinci Mahmudu Selamladı 

..__. .... "kanlı, yavq yavaı ric'ate 
!llllA!ınıfb. Adeta, kaftf kant 

"yor •• Kendüü korumak için 
emin bir yere dayanmak 

cliii hiuediliyordu. 
Delikanbna bir iki adım ıe
de harem daireaiain boclram-

açılan ldlÇ&k bir kapı var
Delikanlı bıı tekilde ıeriJe

flphem, o kapıya dayana
Eama mltaa, H&snimdejin 

--~ ficldetle yakaladı. 
- Kanm Melek, kOf... Ne 
J•P·· On11 kurtar. Fakat cllk

ıet.. Mesele, saraylılar aruaa-

Diye yalYarclı... Hlian&melek, 
kapıya clojru fırladı. 

Cumbam altmc:lald mlsade
artak IOD haddini bulmllfbı. 

aalar., takat Ye tabammllltl 
•• yavq yavaş aendele-

e bawhyan delikanlıya son 
erini TUl'lllİJ& hazırlana-
. 

- Ha babam; yallaaah •• Buna 
er, topçu palası... Dayan 

Diye naralar abyorlar ve pa· 
Tar kunetlerile ıavuruyor

dı. Delikanll;. arka11m o ldlçilk 
ya vermif •• Artık alaca karan-

içinde nereden geldiği fark 
"yan darbeleri, aelitifllzel 

llfll'lllllıvor; aldıjı yaralana ıit· 
e artan ubrabile, inliye inliye 
laanetini aarfetliyordu. 

Zabit, tekrar batınmftı: 
- Ha, ulanl..-ım.. ikifer 

Hnra hep birden 

im abuk.. Ye 
ftelenlldeki

0 ticlcleti arttırmak 
hep birden ikifer adım geri 

• • er •• ve sonra, ellerindeki 
lan phlandırarak, daymul· 
bir deniz clalıuı gibi deli· 

llzerine hücGm etmif
Fakat o anda delikanh

arkumclaki kapı birden
açıbni1-. görlinmiyen bir el, 

tamamen kuvvetten dlşen 
iJilamlıJI içeri çektikten sonra 

ı kapanmlf.. topçulann palala, 
ucu, kapmm ıert demirine 

anmıştı. 

* lkinci Mahmut, hemşiresinin 
etine gelmiye hazırlamrken 
a bip vukubulan bu ka.

taarruza haber allDlfb. 
J• eVYelce de bayle bir iki 

ıann!Ul ujradıjı için pek oka· 
ehemmiyet Yenn6mİf.. Hele 

ecavideria Tophaneden yeti
ukerle daiıbldıiım haber 
, ubk bu mesele fizerincle 
fazla durmıya ltlzum ,ar-. 

Eama ıultan biraderinin hicl
tabrik et.emek ye muhi-

kaqa klçGk d&ımemek 
hl klçlltmek istiyor •• 

herteJ bittiktm sonra: 
- Kızlar!.. Sanki ae 9* da 

lere lflltmGplnliz.. Şimdi 
de ise Allanım gelecek .. 
• ıerine p.in.. Selimlıp 

haber g&nderin.. Atalar istik· 
haidhiı ılnln. 

Diye emir venDişti. 

• 
Sultan Mahmudun bindiği bet 

çifte tebdil kayıjı, Esma sultanın 
yab11aa yaklqmıfb. Muntazam ve 
ahenktar hareketlerle oturup kal· 
kan (Hamlacı) lann al çuha llze
rine mma iflemeli yelekleri ya• 
lanın nhbmmda yakılan mqale
lerin alevlerile parlıyor; penbe zar 
b&r6mc8kten bol kollu gömlekle
ri, bojazdan plen r&zgirla dal
ıalanıyordu. 

ikinci Mahmut. yalıma nhb· 
manda harem ajalan, saray bal
taalan, ve sair bendeıb tara• 
fmdan karplannuftı... Al çuha 
llzeriDe fermayi fallar yayılı yol
dan pç• puliph, harem bpa
•mdan sirer fİnnez, helDflreal 
Esma Saltanla karfaı.tmıfb. Esma 
saltan, ejilerek yerle herabe te
menna ederken; biiyllk mermer 
tafhiın kenaruıa clizilen ıarayh• 
lar.. Rumi kıyafeti olan mma 
İf)emeli kadife sakosunu geymif 
ve elindeki gllmlf aaimna da· 
yanmıı olan ( saray uıtası ).. Ar· 
kalarınclan uzun örgülli saçlar 
sarkan ( tepifatçı kalfa) lar •• Hep 
yerlere kapanmıflardı. 

İkinci Mahmut, Esma Sultanın 
ıelimmı mtıltefitane bir surette 
iade ederken: 

- Geçmiı olsun, hemtire ••• 
Galiba, yine canmw sıkan birbal 
olmUf. 

Dedi... Fakat Esma Sultan, 
etrafmdakilere ifittirecek kadar 
yüksek bir Hile: 

- Ent ulanım.. Bir miktar 
helec•namın mucip bir hal oldu. 
Baza uy...- kümelerle topçu 
kuUtvum, her ne sebebe mebni 
İle, aarayıDllZID ininde kavpya 
tutuıtular. Biribirlerlle biraz ur 
rqblar. Yekdiprlerine tqlar 
attılar. Hatta, bir iki tq ta aara· 
Jlmaıw pencerelerine çarpb. 
Ehemmiyetsiz bazı haaarat yap
b... Mesele, buiıclan ibaret ••• 
Yoba, aayei phanenizcle canı
mızı 11kan hiçbir hal mevcut 
değildir. Ve hem de, olamaz •.• 

Cevabını vereli... Esma Sultan 
bu siSzleri, muhitine itittirecek 
derecede yilkıeJc bir ıeale s6yle
mifti. Şiipheaiz ki JJ1akaadı, orada 
bulunanlara bir den vermek: 

- ltittiniz yL. Cereyan eden 
vak'a, bayle bilinecek.. ve böyle 
telikki edilecek... Bunun haricin
de, ıevezelik edilmiyecek. 

Demekti. 
Lma Sultan bu sözleri söy

lerken, merdiven b8flllda divan 
duran (Ehrireftar) Kadmefendi, 
yanındaki ( banci lk&aJ, Tıryal 
H. ) ı kolile -••cık cllrtnallf ve 
ancak onun ifiteWleceji bir Hile: 

- ftitiyor mu._? •• Karı, ken
di kabahatini nuıl lrtmiye Ça• 
lıpyor. 

Demifti. 
ikinci Mahmut, merdiveae 

doğru ilerlerken fizti, Ebrireftar 
ile Tiryale ilifmifti. Tabüdir ki 
bemfİrtlİDe olduğu fibi bunla· 
ra da iltifat edecekti. Fakat bir· 
denbire bqmı, yanındaki hemti
reıine çevireli: 

- H•n& Melek görünmiyor .• 
Halbu ki buraya gelmek içia 
• da bizclea ... ~ 

(Ark .. var) 

- Oilum sokajUı ortasından 
yibiime, bqına bir kaza gelir!.. -·-
r " Resmini•i Bi•• Gönderin• .. . 

i.e T116latinisl Söglig•lim 
Beamlnbl kupoa ile &önderlalı. 

Kupon diler ıaffamııdadır 

5 Klmil Ef. Oldup pbi g&rü
ntir. itlerine 
hile Ye riya 
karı ı tırmaz, 
t&hret ve ik· 
bali ıever. 
K en diıin den 
e hem mi yetle 
bahsedilmesini 

~Fenni BabÇıvanlık Mtleuesest 
L O Tl't AR 1 P Ş.mh Ha.- 10 No. İstanhuL TeL "988 

Parklar, Bahçeler, Skuırlır, 
Planlar yapar. 

-··--··--
tohum, fidan, 

çiçek sovanı satar ............... 
Salon fidanları, Güller, Karanfiller 
KaktUıler, Fınnt gübreler, llf.çlır 

K ... log leteylnlz. 

ilkmektep Tarihleri 
Maarif Vekileti tarafından 1llmıekteplerin dördüncü ve beşd.ci 

IUllflannda okutturulmak üzere 

T. T. T. C. fmaalul~ Judlnbp talt'I we tenli 
"V A K 1 T ,, • le-Mil taralıatla llendlte 

edllea TARiH ~ ........ - .............. 
Bu kitaplar, yalnız talebelerin deiil herkeain istifade edee~ bir 

aurette yazalmıı bir çok haritaları ve resimleri ihtiva etmefdedir. 

Bir Urtollla a , 11 ••11 otan ini Tarllderbl 
llatlan ............ - _ • ..,... 

r.-1s19r ...._. 
Sabf ve tevzi yeri : lataabul Ankara cadclai 

~------.YAK 1 T Y U lrD U 41111 ____ _, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Adanada yapbnlacak Bq Mlld6riyet bina11mn İnfaab kapah 

zarfla mlnakuaya konulmupur. Taliplerin bu gibi inpab enelce 
yapmlf t'e ticaret odalarından birinde mukayyet bulunmut oldakla
nm ve yahut inpatta aellhiyeti fenniyeyi haiz mtılıendia iatihdam 
edeceklerini " Noterlikçe " musaddak vesaik ibru etmeleri 
lbımdır. Bu praiti haiz istekliler % 7 ,5 teminatları ile beraber 
tekliflerini nihayet 231101933 pazartesi ftinti aaat "14" de kadar 
Galata' da Alım, Satım komisyonuna venneli ve d&rt parçadan ibaret 
m&nakua ıartnamesi ve ıartnamei fenni ve projelerden mlrekkep 
bir takım projeyi "5,, lira mukabilinde komisyoadu almalıdırlar. (4914) 

i=eG!;n:: 1~ .. Teı.v~:::.:~•rl BİÇKi VE DiKİ$ MEKTEBi 4llmlııı. 
yllkl&ktedlr. Sergi umuma açıktır. Talebe kaydına bqlaumııtır. Mezunlar staj ) 

• görmeden mektep ve at.elye açarlar. 
~-----• Çemllerlltaf. Telefon: 2299• 2 .Nilüfer H.: Maıum ve sakin 

bir tavn var
dır, çabuk mil· 
teaair olur 
pek sokulmaz, 
kenc:liaini MT

direcek yal
pakca bar~ 
ketlerde bu
lunmaz. Arka· 
dqlarile uy· 
salca ıeçinir. • 12 Odemi§'te lsmail Hakkı B.: 

Muamelesinde 
ciddi ve vakar 
davranır, her
pyi kolaylık
la beyenmez. 
Jtadın ve sev· 
gi meıailinde 
kıskanç ola-
bilir. Elinden 
iş gelir. Geli
şi ,Ozel etra

fına uymaz teşviklere kapılmaz, 
menfaatlerinden kolayhkla fera· 
gat edemez. • 1 Adaoada Özay H.: ( F otoğra· 
fanın dercini istemiyor.) Zekidir. 
Sade giyinir fakat bu tarz ken· 
cliaine pek yak•ımaktadır. Alay 
edilecek tefleri kaçınm. Arka
dlı ... rile net'eU konUfUI'. Hayat• 
ta i,t Y•:racajma ve muvaffd 
olacapna tamlı oldutuna dair 
kendilini tanıyanlarda bir kana· 
at vardır. ZekAaile kendiaini 
sevdirir. 

= TAKViM= 
Cila PAZAllTEal Ham 

143 IO 29 eYLOL eaa - -Arabi Rumi 
6 C•••· ahar IS51 12 • Erlal • IS4t 

Vakit Esa~\fuat 
..... 11 5'8 
6ile 6 Ol 13 08 
...... • 21 15 39 

Veldt lualjVa•at 
Akt•• 12 - 18 03 
Yat• l Sf 19 38 
... ak tO 05 4 tO 

1 lstanbul Belediyesi lllntarı l 
Cerrah Pqa Huelri, lleyothl lmrua Zlhr-eviye ............ 

için bir aene zarfında lüzumu olan 23800 kilo pirinç, 4850 kilo 
kuru fuulye, 811)() kilo makarna, ntiO kilo ude yağa, 1300 kilo 
7eytln yatı, 7000 kilo •tan. 18700 kilo teker, 9000 kilo ubun, 

lO kilo salça, 18500 kilo patates, ısoo kilo soda, ızso kilo mer-
nek, 1560 kilo nuhut, 2750 kilo kara izim, 1050 kilo kara ka

yısı, 1300 kilo phriye, 600 kilo llryani erip, 300 kilo z•dali, INIO 
kilo un, 1200 kilo barbunya fuulyeli, 85 kilo bamya, 50 kllo Di
pata, 300 kilo bezelye, 150 kilo beyaz peynir, 40 kilo bfer peynir, 
50 kilo bartılce, 750 kilo tuz kapalı zarfla mlnaka•ya konalm ... 
tur. Talip olanlar ıartname almak · llzere lıer,lbi leYazun mldllrll-
tln• mlracaat etmeli, mlblakaaya siJmek içia de 24 iti,& lirabk 
teminat makbuz veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 28191931 
perpmbe ıtinll saat on bete kadar Daimi enclbnene vermelidirler. (41'"2) 

Hava Makinist Mektebi Müdüriyetinden 
Eskişehir Tayyare Fabrikası kadroaunda 98 lira ücretli tere~ 

man mahalline F ramızcadan TOrkçeye tercGmeye muktedir mlaa
baka imtihanı ile bir terctiman ahnacakbr. MGsabaka İmtiham 
Birinci Teşrin ayının yedinci cumartesi giinü Yeplk6yde f..., 
civannc:la Hava makinist mektebinde icra laJmacakbr. 

Müsabakaya duhul şarbnı &ğrenmek arzuaunda bulunan talipler 
mektebimize müracaatlan "5110,, 

Sultanaltmel •ullt U9Unca hu- f Mu s 1• K 1• M 1. z o E 
kuk mahkemeelnden: Olga ve ..-..-. ~-. 

Eleni Hanımlar ile İsmail Hakkı Beyin •• BIM IK• IL .&p 
oayian ve müştereken mutasamf olduk· U • A 
lan Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinde u NOTA,, musiki mecmualıllllD 
cedit 23 No. lu dört oda ve üç ıofa 11 inci sa)'lllnda tahillt Yardar. 
ve üç beli ve iki taşlık ve bir mutbak ıAA'IM .__.,, 
ve bir kiler ve bir taraça ve odun ·ve ,_ •• , 
kömürlük ve mildarı klfi bah98)'i havi 
bir bap hanenin izalei ıuyuu zımmmda 
füralıtil takarri.if ederek müzayedeye 
yazedilmittiı'. Kışmeti mubammin91i 
8GOO liradır. Birinci açık arttırmuı 24 
Tetrinievvel 988 tarihine müaadif Salı 
günü 1&at 15 te İcra kıhaacaktır. Kıy
meti mubamminenin yüzde yetmit be· 
şini bulduğo takdirde ihalei katiyeli 
yapılaeaktıi. Bulmadığı takdirde en IOB 

arttJranın taahhüdü baki kalmak tlzere 
on bet gün mtiddetle temdit edilerek 
ikinci a9ık arttırmuı 14 TetrİDİADİ 938 
tarihine müaadif Salı günü saat 15 te 
icra kıhnacaktır. İpotek salübi alacak· 
blarla diğer alikadarlartn gayrimeQkul 
üzerindeki haklarını h'18118ile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını evraka 
millbitelerile yirmi gün içinde bildirme
leri 1izımdır. Akli takdirde haklan 
tapu ıicillerile sabit olmadıkça sabt 
bedelinin paylqmasmdan hariç kala· 
caklardır. Arttırma şartnamesi itbu ilin 
tarihinden itibaren mahkeme ıalonuna 
Wjk kıhıımışbr. Talip olanlann kıymeti 
mubamminesiniıı yGzde 7edi buçuğu 
ailbethide pe1 akçeaini liatDilen Je'V'lll 

.. ,11c-. icra Dlllr•elnllenı 
Mahcuz olu~ya '-evrihaeli bnr
)qtmlan b K1'1 bir adet ~ 
demir karyola ve üzeri tomar bplı 
bir adet koltuk ve bir adet m~r 
masa ve 8lıİı' etl&lJ ~y.tiye •....Uye 
ve ihale f# ~ IDflfterillne ait 
olmak üzere 30/9/9"83 tarihine teaadttf 
eden cumartesi günü ıaat 13 ten 16 e 
kadar Galatada Kapuçincte eatılaca
ğından ı.lip olanl&rın o gtlD ve o 
ıaatte bark bulwıacak olan mem11111DA 
müracaattan ilin olunur. (7718) 

Zayi: Hüviyet cüzduımı kaybet
tim. Yenilerini alacağımdan hükümleri 
yoktur. 
Klçukpaıı:arda Oçmlbrapbdolap 80kafı• .. 

8 No. da Mehmet oflu Mutafa ID 
-==:1 

vesaati mezkfuda Sultanahmet ıulh 
üçüncü hukuk mahkemuine 9~8/28 No. 
ile miiracaatlMa illa Olunuu (7118) 

8'a esnada, glnet 11"."P etmif, 
k kar .... a bAflamafb. 

~~~~___j~~~~~~~~~~~~~~~Lil~~~~aliilill 

, . 



ı'mi 
RAOYOLiN 18 diploma 
ve 42 atim madalyayı 
boşuna almamıı, bunları 
nefis, temiz, sıfihl, taze, 
fenni olduğu 
için kazan

mışbr. 

~hlar, MDc 

-------~_. Sultan Salihattin 
Kalktı Ve Kıhnftll! 



L~==="'======-===:======-===========-=-=:=--=--.._--~--=---=-=====--====ı=-====---~-----=z:-=z==-----=---====================E~y=Iul 2s-= . . ,... . . 
~ ~ l:§i~:t.l~~a~:~:~J.:• ~J ~~f §!h~~~~~ ~!!.~ ~e~a~ ~!~e~t:ı 
3 - Ley i ve Nehari bütün ücretlerde mühim nisbette tenzilat yapılmıştır. 1 

4 - Arzu edenlere tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzadebatı Polis Merkezi arkası - f el. 22534 (7268) 

T~R.KiYE 

lfRAAT 
BANKA51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
QA~T-ı; D_b:_F 

~----• Leylf • Nehari • Kız • Erkek .-----ıııı.. I 

İNB.ILiP LİSELERİ 
Ana ~ İlk - Orta ve Lise sınıfları 

MUeaaial : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine başlanmıştır. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Vekiletlnce tasdik edilmiştir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi liaanı tedrisahna ilk kısmın aon iki ımıfından batlanır. 

Dersler haricinde ayrıca parasız lisan kurları vardır. 
Cumadan maada h~rgün saat 14 il~ 16 arasında müracaat olunabilir. 
Cağaloğlu Yanıkaaraylar caddesi Tel. 20019 • (7706) 

ŞEKERCİ 
HAFIZ MUSTAFA 

va 
MAHDUMU 

BAHÇEKAPI 
HAMİDIYE CADOfSI 
~9~ 

ner yerde arayınız. (6Sta) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Ne4riyat Müdürü: Halil Lütfi 

BASAN Kuvvet Şurubu 
Zafı umumi, knneızlık. romatizma, f-:ıır'a, sıraca, kemik, sinir, damar, vcrf'm 

hastalıklaIIna, yüriımc~ en, diş çıkarmıyon c,oP.uklara, genç ve ihtiyarlara 

HASAN özlii UNLARI 
iRMiK 
PİRİNÇ 
YULAF 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 

PATATES 
MERCİMEK 

özü unları 
Saf, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve mugad
didir. Vitamini en çok 
olan bu miikemmel 
özlü unlar ile ~.;ocuklar 
ve bilhassa memedeki 
<;oı·uklar az zaman 
zarfında neovünüma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, çabuk dit 
çıkarırlar, çabuk yü
ri.irler. Neşeli, sıhhatlı, 
tombul olurlar. Her 
nevi Hasan hububat 
unlarile yapılan ma
hallebi ve çorbaların 
lezrntine payan olmaz. 
25 kuruştur. Hasan 
ecza depoBu. 

BREKFAST HASAN 
'I'ürkiycnin ve biitiin dünyanın en mükemmel Brekfast biskiiiti olup hastalara 

ve bilhassa çocuklara ve hali nekahette olanlara ve sabah akşam kahvaltılanna; 
hafif yemek istiyenlere, mide rahatsızlığı çekenlere karşı nefis ve leziz bir g da iır. 

•• •• 
BOK BOMUBU 

Hususi yaz fiatlarından 
İstifade ederek kok kömUrünUzü şimdiden tedarik ediniz. 

Kadıkly ve Yedlkule gazbaneıerlnde 
daima birinci neviden kok kömüril vardır. 

Evde Teslim - Vezin Teminathdır. 
Sipariş ve malumat için: 

Tünel, Metro Han birinci kat Telefon 
Y edikule gazhanesi ,, 
Beyazıt Elektrik Evi ,, 
Kurbağalıdere gazhanesi " 
Kadıköy Muvakkithane, 83 " 
Üsküdar vapur iskelesi, 10 ,, 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk .-e l··ıyvebizlik halabnda büyük 
faide ve tesiri görGlen: 

FOSFATLI 

Şark_ Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatılır. 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabıikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarınuz eskisi gibidir. Yani Jatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ~::~~~=Kristal Toz Şekerin Kiıosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon başına beş lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bede in yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
·gorta ettirilir. Sipariş bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariş 

ederek bedelinin tamamını peşin ödevenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Seker Telefon No. 24470.~<6924)~ TelS?raf adresi : İstaabal1 


