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BtJlgrat 29 (Hususi) - Kırat Aleksandr ""' kıra• siyaset sahasında Türkig•d•n d•im• fllcirda111ımak lazım mesi mukarrttrdir. 
liçe Mari Hazretlerinin lstanbulu ziyaret ederek Türkiye ,etdili şeklinde görüımeler olıı.or. Bu .ebepledir ki Atina 29 (Hususi) - lstanbulda Gazi Hz.ni resmen 

zigar.t •dttcttği lıaber alınan Yugosla119a kırolının audette 
Y•nani.stana da uğragarak Cümhıır reis ile göriisl!ceği 
bildirilmekt•dir. 

Cümhur reisi Gazi Hz.ne nıütaki o/ocakları hab•ri Gazi Hz.. ile Yııgoslavga kırtılı arasındaki mülakatın 
burada çok müsait bir Hvinç havası canlandırmıştır. Gazi •hemmigeti Üz•rind• duruluyor. 
Hz. ile Kırat Hz. arasır:da yapılacak mülakatın mevzuu En son malumata göre kıra[ ve /cırali,• Hz. lıtanbula 
hakkında /ıe,,üz bir haber yoktur. . Bununla beraber bir harp g•misi içinde gelecek ~rıamba giinil muv .. alat Şehrimizde Hazırhk Yapıhyor 
alakadar maha/ilde bu ziyaret• bariz bir ehemmiyet etmiş olacalclardır. Bu ziyaret t11mamen reımi mahi- Ôir•ndijimiz. göre l'ugoslavya kıralı ve kıraliçesi 

ı•lırlmizdtt bulundukları müdd.t zarfında DolMabolaçe 
ıaragındo ikamet •J•ceklttr "'" Gazi hz.nin misafirleri 
olacaklardır. Şerefi.erin• Gazi Hz. tarafından sarogda bir 
zig11/•t verilecttlctir. 

verildiii anlaşılıgor. Siyasi maha/ild• Türkiye • Yugoı- yettedir. 
lavga arasındaki dostluk münasebellerinden bahsedilir- Kıral v• kıra/içe Hz.nin hafta IHlııntla Bulgar kıralı 
ken, Türkig•nin son senelerde gerek Bal/can sulhü, il• de bııluıııp görüşmeleri ve bıı koıa•ımalar neticesinde 
gıuekse Aoruptı ıulhü üzerinde çok tesirli roller ognadığı, Yugoslaug11 - Bulgaristan arasındaki ilı.tilafların lıalledil-

[Bu huaustaki ıon telgraflar 3 ncü say!adadu) 

1- En Tatlı U!üm Nedir? 

Hayvanların Sefaleti Bizi 
r aave e 

• 
ı ıyor ÇokMüteessirEdiyormuş! 

Alakadar Makama Büyük Bir Yol- İnsan Ve Hayvan Arasındaki Münase-
suzluk Hadisesi Haber Verildi betler Gittikçe Samimileşiyormuş! 
Haber aldığımıza göre alakadar makam 

çok ehemmiyetli bir suiistimal ve dalavere 
ihbarının tahkikatile meşgul olmaktadır. ihbar 
bizzat Yunan Milli Bankası tarafından yapıl
mıştır ve bizim iktısadi faaliyetimizi de geniş 
mikyasta alakadar etmektedir. Bu dalavere 
ihbarının mahiyetini okuyucularımıza ıu suretle 
anlatabiliriz: 

Habrlıyacakaınız. Geçenlerde Yunan hü
kumetile bir ticaret mukavelesi yapbk. Bizzat 
İktısat Vekili Celal Beyin imzaladığı bu muka
velenin bir maddesi mucibince Türkiyeden 
Yunanistana satılacak malların bedeli yüzde 
yetmİf nisbetinde Yunan parası olarak ödene
cek, geriye kalan yüzde otuz için de tacirleri· 
mize Yunan tacirleri tarafından Yunan hazine 
bonosu verilecektir. Filhakika bu madde, mu
kavelenin imzasındanberi tatbik edilmektedir 
ve bugün piyaaamızda bir hayli Yunan hazine 
bonosu vardır. Bonolar, Yunan vapurlarında 
eıya nakli için kullanılabileceji gibi icabında 

başkalarına da ciro yapılabilecektir. 
Fakat son zamanlarda piyasamızda tuh at 

bir vaziyet hasıl olmuştur ve şudur: Her ne• 
dense piyasadaki (6-7) milyon drahmı1ik bo 
nonun fiab üçte bir nisbetinde düşmüştilr. Bu 
düşme yüzünden elinde bono olanlar ta\iiidir ki 
zarara uğramışlardır. Bu zarar, tacid.rl bir 
hile yoluna mı sevketti, henüz bu cii.et belli 
değila.r:--Ancak Yunan Milli bankası ifln lilleB 
bir şekle girdiğini iddia etmektedir, föyle ki: 

İhracat tacirleri bonodan zarar edecekleri 
endişesile faturalardaki fiatı noksan ıöster .. 
mekte, bu suretle az bono almanın yolunu 
bulmaktadırlar. Meseli: Yüz bin liralık mal, (50) 
bin lira gösterilmektedir. Bu takdirde verile• 
cek bono miktarı azalmaktadır. Burada bir 
sual hatıra gelmektedir. 

Alakadar makam tahkikata ehemmiyet 
vermektedir. İhbar doğru çıktığı takdirde 
bu işi yapanlar hakkında kanuni takibata 
giritilecektir. 

Mısırdan Türkigeye Bir Ses: J . . ... . ., .· - \...:-~1·. ·:. .. · ... ' 

''Y r·· .kG y Sevda 
aşasın ur ıye, aşasın lbtlklrı 

Büyük_T __ i_i_ı:k Milleti 1,, ~:ı.::::.·~ız:i1.::a1;:: 
rinde nasıl aşk tuzaklarına 
düştüklerini, onlamı aık ihti· 
yaçlarmın nasıl iıtümar edildi· 
ğini anlatan biricik romandır. 
Bütün tipler hakiki hayattan 
alınmııtır. Bu romanda bugün
kü hayatımızda genç kızlan· 
mızın uğradıklan facialar bütüa 
çıplaklığile görülmektedir. 

"Orada Gördüğüm Vatan Ve Millet Sev
gisinin Yüksekliği Karşısında İmrendim,, 

Keltire11in Ytt•d Bin11ları,.J11n 6iri 

Kahire, ( Hususi l - Burada İtte size bir cümle: " Y aıal Y ... 
Ttirk - Mııır kardeııitinin berıün ıaıın Türkiye! Y quın Türk mil• 
yeni ve çok kuvvetli tezahUrabna leti 1 ,, Bu ctımle blyllk bir Maıır 
ıabit olmamak mtlmkla depdir. (Devamı 11 iaci Hyfa41a) 

Yazan ,.._...._ 
Mahmut Yesari 

Birkaç GUne Kadar 

SON POSTA 
SUtunlarında Tefrika 

Edllecektlr. 

Silahlar Azaltıhyorl 
Vaşington, 28 - Amerika 

lıllkümeti timdillk 4 kruvazör 
yapmaktadır. Bu kruvazörle&\· 
onar bin tonluktu.r ve albıar p...
luk toplan vardır. Kruvazörler 
1936 ıeneal nihayetinde hasır 

olacaklardır. 

Şimdi ellmd6, cemiyetin umumi 
meaaiılnden, •ayeıiadtn, taleplerin
den bahHden iki ilç clltçlkle be
lediyenia hayvanları koruma makn· 
dile yapılmıt talimatnameleri ••· 

Ben, yazılmıt feylerl tekrardaa 
hotlanmam. Bundan bir müddet ~Y· 

vel, •azetelerlmizdea birlal "beledly• 
talimatnamesinin nazariyat Ye tatbl· 
katı,, ıerlevhuı altında bir realm H• 

rlıi neıretmiıtl. 

Uzun müddet devam eden bu 194 

riden, bahıime müteallik olanlardan 
bir iki tanesi aklımda. Gazete nazari
yat baılıtı alhna belediye tallmatna-

mealnden fU maddeyi almıt:l 
"Sokaklarda arı •• maymua oy• 

natmak memnudur!" 
Tatbikat aerlevhaal albaa aokakta 

maymun oynatanlardan birinin rhmi
nl baamıt-

Gazete, ayni -talimatnameden "ıo
kaldarda tavuk ve emaall hayvanat. 
beytiyeyi aerbeat bırakmak memnu
dur.,, Maddesini almıt albna, lfOkak· 
larda batı bot r•ıea dilzüne düzüne 
taYuk, horoz reai•leri koymut-

"Tavuklann bat qaj'ı taıınmalan 
memnudur.,, "Çift hayvanlann kuv• 
vet ve boyca et olmalan mecburidir •• 

( Devamı 9 uacu Hyfada ) 

M. VenizelosPatrikhaneyi 
Ziyaret Etti 

Kıymetli mfıaflrlml• ıabık Vuaan Batveldll M. Venlzeloı dGn e ıea.. 
rimlıcle lclt .,.. Patrlkhane,t ı:lraret etti. Taf.Uit 1 iaei ıayfamızdadır. 
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İktısat Harbi 
Ve Biz .. 

Ilııkumet yakındn memleketin 
u1_.. mı.ihinı yerinde Ü\ büyük 
fdbrikıı kuuıc , bu fabrikn
Jıırm mu takb 1 u bnşıları 

~imdi ]{ucı~ ad tllJlarım gorü
~ orJ r. Bu fabriknt r fa liycte 
geçin<'e bi7. de dı~er ana. i 
mP-ıulek• tlerıle rckub t vnzı~ e
tme gıreceğiz dcnıt ktir. hıknt 
bu i,·e nasıl muvaffak olucıı.
~ız? işte bu hususta halkın fi
kırleriui ~azıyoruz; 

S.ılih Bey ( Galntn Pcrşcmbepa

znrı 27 ) 
- İktıaat harbinin en birinci silahı 

ihracatçı olmaktır. Hangi devlet fazla 
mal çıkarır ve memleketine fazla pa
ra sokarsa harbi kazanmış ve buhra
nı allamı olacaktır. Bizim en çok 
ithal ettiğimiz mal memsucattır. Rus
yaya giden gençler fabrikal rda tek
nik bilgilerini artırarak dönerler ve 
yeni açılacak fabrikalanm1z1 idar 
ederler e idhal5hmız haylı azalacak
tır. 

)f 

1' uri Ri"y ( Eı en koy i yon cad-
d si J5) 

- Rusya<'an dokuma makineleri 
lncağız. Hükümet alınacak bu ma-

kinelerden hakkile istifade edebilmek 
için oraya nmde gönde.rmiftir. Bu 
tekil çok hoşuma gitti. Makineler 
gelince ecnebi mütehassısı falan kul
lanmıya lüzum kalmıyacak. geyecek
lerimizi kendimiz dokuya bileceğiz. 

)f 

Hüseyin Bey ( Ak aray Horhor 
caddesi 72 ) 

- Rusyaya giden gençler fabrika
larda çok muvaffak oluyorlannıı. 
Zaten bizde onlardan bunu bekler
dik. Aferin ısan'atkir gençlere.. yüzü-
müzü ak çıkaracaklar. · 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Kızıltoprakta hı an Beyin odun
luğundan yangın çıkmış ve im

. men yandığı halde söndürül
müştür. 

lf Köprü üzerinde tramvaya 
sılmış olan 13 yaşında Salih is-

minde bir çocuk biletçiden kor-
karak tramvaydan atlamış, O 
ırada oradan geçmekte olan 
şoför İzzetin otomobili altında 
kalarak ağır surette yaralan
mışbr. 

. Jf.. Ha an isminde biri, Bey-
kozda Rifat Efendi isminde biri
nin 5 lirasını çaldığından yaka
lanmıştır. 

1'- Sabıkalı Ali, Galatada 
meyhaneci Ahmedin dükkanı ar
kasındaki <ladlın 3 tencere ve 
3 tepsi çalarak kaçarken yaka
lanmışbr. 

-tt Galatad yolcu salonu kar
şısında Mehmet oğlu Şem'in·n 

l<ahvesinde yapılan arama netice
iode 6 çakmak ve 390 çakmak 

taşı ve bir kaç tane de tabanca 
bulunarak müsadere edilmiştir. 

+ Rahmi i minde 8 yaşmd 
bir gazete satıcısı Gülhane parkı 
önünde tramvaydan atlamak is-
terken düşerek ağır tte ya
ralanmıştır. 

. , . .Al".,. . 

abrikacılar, iş Görmek 
• • 
ıçın Kredi istiyor 

• • 
hracat Tetkikleri Yapılıyor 

lktı t Vekili Celal Bey bugün akşan Ankaraya 
avdet edecektir. Celal Beyin avdetini müteakip a
nayicileri temsil etmek üzere San yi 'Birliği Umumi 
Katibi Nazmi Nuri, Süreyya Paşa fabrik üdürii 
Atıf, Kazım İsm il Beylerden mürekkep bir heyet 
Ankaraya gidecektir. 

Sanayi Müdürü Refik Bey de Ankaraya çağınl
mıştır ve pazartesi günü hareket edecektir. Anka
rada saoayie :verilecek yeni muafiyetler, yeni me--

Fabrikacılar, sanayiin inkişafına yardım olmak 
üzere kredi muamelatının genişletilmesini de ileri 
sürmekte ve iptidai madde gümrük resimlerinin, 
maliyet fiatı nazarı dikkate alınmak suretile yapıl
masını istemektedirler. Öğrendiğimize göre CeW 
B. bir müddet sonra tekrar şehrimize gelecek ve 
sonra İzmire giderek bazı tetkikatta bulunacakbr. 

Diğer taraftan bütün ihracat maddelerimiz hak-

vaddı iptidaiye listesi ve yeni bir iptidai madde 
gümrük tarifesi ihzarına lüzumu olup olmadığı 
görüşülecektir. 

kında çok geniş mikyasta tetkikat yapılmaktadır. 
Bu tetkikat, ihracat mallarımızın cinslerinin ıslahı ve 
ihracatın çoğ ltılması tasavvurlarile alakadardır. 

. ıo ~i~ .. L~ra !Defterdarlık 
Maarıf Mudurunun Alev-, Binasında 
hindeki Dava Reddedildi 

Bir müddet evvel Maarif Mü- ıBir Çökii.nfÜ 
dürü Haydar Beyle ilk tedrisat 1 
müfettişlerinden Şevki B. aleyhi- Dün eski defterdarlık bina-
ne 1kinci Hukuk mahkemesinde sında bir çöküntü hadisesi 
10 bin liralık bir tazminat davası olmuştur : 
açılmıştı. Binanın üst katında 

Davanın mevzuu, elinde (Hay
riye - Hamiyet) namına çıkanlmış 
bir nüfus kağıdı bulunan bir 
kızcağız hakkında tanassur etti
rildiği iddiasile tahkikat yapmak 
e efkin umnmiyeyc aksine mey

dan vererek gerek !kızın, gerekse 
aJdesinin içtim i me kilerinin 
rsılmasına ebebiyet vermektir. 

ikinci Hukuk ahkem · bu 
iddiayı tetkik etmiş ve davayı 
reddetmiştir. 

İnhisarlarda 
Memurlara Birer lı Muh .. 

hra ı Dağıbldı 
lnbisarl r idaresi memurlan 

için bir muhtıra tabettirmiştir. 
Bütün memurlara dağıblacak olan 
bu muhbra apılacak işleri kontrol 
edecektir. Söylendiğine göre Ame
rikalı mütehassısların m ydana 
getirdikleri bu usul çok yerinde
dir. Muhtırada birçok atalar sözü 
de vardır. Bunlardan birkaçı şun
lardır~ 

Er olan ekmeğini taştan ç.ıka
nr. Bugünün işini yanna bırakma. 
Az söyle, öz söyle. Zahmetsiz bal 
yenmez. Er olana bir söz yeter. 

[ eykozda Bir Dispanser 
Vilayet sıhhat . eri müdürlü

ğü boğaz içinde bir sıhhat istas
yonu tesisine karar vermiş ve 
münasip bir bina aramıya başla

mı tı. Beykozda metruk bir mek
tep bina bulunmuş ve tamirine 
de başl~tır. Yakında burada 
bir dispanser açılacaktır. 

vergı 

temyiz komisyonunun toplandığı 

odanın tavan sıvaları birdenbire 
çökm~ ve jçtima halindeki ko
misyona riyaset eden Cemal B. 
muhtelif yerlerinden yaralan-
mıştır. 

Binanın birçok yerleri yni 
şekilde ve tehlikeli bir va:dyette 
bulunduğu için derhal tamiri 
tekllJTÜr etmi~tir. Tamirata ya
kında bqlaııacakbr. 

Bir Rüşvet uhakemesi 
Eminönü kazanç memuru Hakkı 

Bey 27 ay evvel rüşvet ve irtikap 
yapbğı idrliasile işten el çektiri
lerek mahkemeye verilmişti. Dün 
Üçüncü Ceza mahkemesinde mu
hakemesine devam edilmiştir. Hak
kı Bey Yemi§te Halim Bey ismin· 
de birisinden rüşvet alırken cür
mümeşhut halinde yakalanma 
suçundan ve Uzari, berber İsmail, 
Luka ve pastacı İbrahimin malla
rını vaktinde haczetmemekten 
suçlu bulunuyordu. 

Müddeiumumi tecziyesini istedi. 
Avukatı İhsan Bey mudafaasım 
yaptı. Muhakeme, karann tefhimi 
için talik edildi. 

Bir Memur Bayıldı 
icra takip ve tahsil memuru 

Recai Bey dün öğleden sonra 
vazifesi başında birdenbire bayıl
mıştır. Adliye doktcnı Enver Bey 
tarafından tedavi e<bldikten sonra 
evine gönderilmiştir. 

Tarihi Mabetler 
Tamir için 35 Bin Lira 

Tahsis Edildi 
Evkaf Umum Müdürlüğü tarihi 

mabetlerden lstanbuldalri Rüs

tcmpaşa ve Fındıklıdaki Mollaçe-

lebi camilerinin kurşunlarım de

ğiştirmiye ve Mimar Sinanın eser
lerinden olan Babaeski camiinin 

minaresinin yeniden yapıJmasma 

ve Manisadaki Muradiye camii
nin de kurşunlanmn tamirine 
k rar vermiş ve keşifleri de. 
yapılmıştır. Bu dört mabedin 

tamiri için 35 bin lira tahsis 

edilmiştir. Yakında tamire baş· 

la nacaktır. 

Sigar~ya Karşı 
Acaba Tütünden Vazgeç
mek Mümkün Olacak Mı? 

Halkı sigaradan vazgeçirmek 
için bir gargara ilacı keşfcdil· 
miştir. ilacı yapmak için Sirke
cide bir fabrika açılacaktır. Mü
teşebbislerin başıoda T opane 
kimyageri Hilmi B. ve diğer iki 
arkadaşı bulunmakta<lır. Fabrika 
yakında kurulacak ve faaliyete 
geçecektir. 

Veni Müşteriler 
Viyana ve Çekoslovakyadan 

bazı firmalar İhracat Ofisine 
müracaat ederek Tü.rkiyeden 
keten, kenevir ve kırmızı biber 
almak istediklerini bildirmişlerdir. 
Of bu müracaatleri ihracat 
tacirlerine bildirecektir. 

Radyo UcuzJayacak 
Şehrimizde bir radyo montaj 

fabrikası açılacaktır Viyanadan 
ucuz radyo aksamı getirilerek 
burada monte edilecek ve halka 
ucuz fiatle radyo sablacaktır. 

Eylül 29 

Günün Tarihi 

Kaptanlar Sorguya 
Çekildiler 

Boğazda çarpışan vapurlara ait 
tahkikat dün kıam 6 ı cı müstnn· 
tikliğe intikal. etmiş ve her iki vapu• 
run kaptanı Uya Marangoz ve Yani 
Tripolidis Efendilerin sorguları ya
pılmı,tır. 

Altıncı müst ntik her iki kaptan 
hakkındaki tahki.kabn gayrıınevkuf 
olarak devanuna karar \'ermiş ve 
kendiler.ini serbest bırakmlftır. Ancnk 
pasaportları olmadığı irin yanlarında 
polis bulunduğu halde gemiye dön
mü~lerdir. 

Lltros Cinayeti 
Litros köyünden Topknpıya gelir• 

kcn öldürülen bahçivan Recep ağa• 
nıo katm polis ve jandarmanın muş• 
terek arıoşhrmasına rağmen henüz 
bulunaınnmıştır. iık tahkikatla bütüo 
şüpheler Yani üzerinde toplanmıştı. 
Yalnız t:vvelsi gün polise, Recep ağa .. 
nm damadı Süle)·mnn ile kardeşi Ne .. 
bi tarafından öldürüldüğü ihbar edil• 
di. Fakat bu ihbar doğru çıkmndr. 
Şimdi müddeiumumilik ortada yega .. 
ne maznun olarak bulunan Yaniyi 
aratmalttadır. 

Ağır Cezada 
Dün Ağırcez.a mahkemesinde mü .. 

him iki davaya b kıldı : 
Şehremininde Ulexar bostanında 

b hçıvan Muradı öldürmekten suçlu 
Kenanın muhakeme~ine devam edildi. 
Cinayete tekaddüm eden münazaa 
sırasında auçlunun kardeşi Ramiz de 
yaralanmış ve kurşun kolunda kal-

b. Dün m hkeme heyeti, hangi 
tabancaya ait olduğunu tesbit etmek 
içila Ramizin kolunda kalan kurşunun 
ameliyat yapılarak çıkarılmasına 
karar verdi. 

§ Üç ay evvel Uluköyde Reşitpıışa 
c ddesind kurabiyeci Şerif Babanın 
evi soyulmuş, 500 lirası aşınlmıştı. 

Hasan, Sefer, Hüseyin, Bayram, Emin 
ve Hfumü ismindeki suçluların muha. 
kemelerine başlanıldı. Altısı da po• 
liste dövüldüklerini söyliyerek suçu 
inkar ettiler. Duruşma şahit celbi için 
başka güne bırakıldı. 

Evk f Umum MüdUrü 
Bir kaç gündenberi ehrimizde 

bulunan Evkaf Umum üdürü Rüştü 
Bey dün Ankarnya gitmiştir. 

Muhayyel 
Bir Tekzip 

Kendisine İstanbul maııifotura 
tüccarlarından sü,ünü vererek ve 
birçok yüksek z.evaln hwmf k iddia 
ederek Eskişehirde geniş miky,asta 
dolandancıhk yapan Manaı;tırlı Nazif 
oğlu 312 doğınnlu Rem:Unin yakalan· 
clığmdan bnhaetmiftik. 

Bir refikimiz her nedense bu ha· 
vadisi tekzip etmek ihtiyacını hisset
miş ve "muhayyel bir dol ndırıcılık ,, 
serlevhası altında böyle bir şey olma
dı~nı, bu vak'ayı hayalimizden 
uydurduğumı.u:u yazmıfhr. Bilakis Re .. 
fikimi:Dn tekzibi muhayyeldir. Çünkü 
yak'a. olmuştur ve Rem~i, zevcesi 
Bedriye ile birlikte adliyt'ye teslim 
edilmiştir. Bu gazele inanmazsa 
Eskif ir polis müdüriyefüıden key
fiyeti sorup öğrenebilir. • 

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

Has.:a Bey - Şo Himayei 1 
hayvaııat cemiyeti ne i' yapar ya
hn, bana anlatsana .• 

- Bilmiyor musun Hasan Bey9 

aokaJ..ta ra•tlachj"ı haatalıklı, cılız kö-

peklui. kedileri birer birer toplar. 

••. Hususi hast h nr.sıne gönderir, 
orada bunlara yemek yedirir, lıasta-

lıkla"ını iyi ctmiye fAhtırlar ••• 

H aır iBet:-t Peki. .. Bir ~1 daba sora
yım: Malül' iruıaıaliU' için bir darülace-

z.ui olan belediyeciler ne it yaparlar-

lıte görmüyor musun ~a
san Bey, onlar da fukarayı •cv.ın· 
diriyorlar. 



29 Eylel 

r 
Hergün ' 

Başka 
Memleketlerde 
Gençlik '-----------« 

Bir Fran•ız muharriri muhtelif 
milletlerin genç nesillerini ve 
gençlik hareketlerini tetkik ede
rek bir makale •eri•i yazmak
tadır. Bunlarm (İsveç ıençliti) 
ne tah•i• edilen kıamını buraya 
a imayı faydalı bulduk: 

Bugünkü İsveç ıençliğinin ha
yab, temayillleri ye dilekleri tet
kik edilmek istenilince bu genç
liğin varlığında dalına büyük bir 
ehemmiyeti haiz olmut bulunan 
iki amili ıözdea kaçırmamak icap 
eder. Bu amillerden biri, tesiri 
milletin ta mqelerinde bile 11-
rülen ve memleketi on dokuzuncu 
asır baılangıcına kadar içinde 
yaşatmış olan nisbi infirattır. 
Ancak kaydetmekle iktifa edece
ğimiz ikinci amil ise her bitaraf 
memlekete has olan ve lsveçin 
de umumi harbe girmemiş bulun
masına tealluk eden hidisedir. 

lsveçte en k&çük sınıflardan 
itibaren erkeklerle kızlar ayni 
dershanelerde okur ve teneffüs 
zamanlarında bunlar arasında 
çıkan ihtilaflarda pantalonla etek-
lik biribirinden tamamile farksız 
aayılır. Bu muhtelit tedris, bu her 
günkü ve devamlı temas orta 
tedrisat esnasında devam ettiği 
gibi üniveraitede dahi değişmez. 

Genç kızlarla delikanlılar ara
sındaki münasebetler üzerinde 
İnüessir olan amillerden biri de 
spordur. isveçin sert ikllmi şehvi 
temayüllere müsait olmadıktan 
t>aşka bedeni hareketler de çok 
~ski z.amanlardatıberi bu memle
kette fevkalade ıevilmiş olduğun-
dan erkek gibi kadının d, kuv
vetli olması daima eyi gözle gi). 
rillmüştilr. 

Siyaset İsveç gençliğini ala
kadar etmez, yahut bizdeki ka
dar alakadar etmez. Düşüncelerin 
çarpışması burada pek şiddetli 
değildir. Çlinkli lıveç esirliği 
hiçbir zaman tanımamış ve siyasi 
istiklilini kazanmak için milca
dele macburiyetini duymamıştır. 

lsveçte parlamento senede 
ancak altı ay müddetle toplanır. 
~eb'uılardan köylülerden, sana
, yicile.ıden, . tüccardan ve hatta 
' memurlardan mürekkeptir. T etrii 
yıl biter bitmez bunlar intihap 
dairelerine değil, kendi iılerinin 

'. başına dönerler. Bunun içindir ki 
(: lsveçte intihabat devrelerinde 
yalnız fırka reislerinin bir az fa'al 

• bir siyasi hayatı vardır, denile
bilir. 

Bütün lsveç gençliğinin alelu
mum siyasete karıı kat'i bir ali
kasızl:.C ve hali hazırda mevcut 
olan daval~rla memleketin kapı-
ları önünde cereyan eden ehemmi-

. yetli hadiselere karıı kayıtsızlık 
,göstermekte olduğu anlaşılmama
bdır. Geçen nesiller arasında şüp
he ve tereddüdün baş göstt!rdiği 
ınuhakkakbr. Meseli ırk ve 
coğrafya münasebetleri dolayısile 
Almanyadaki nasyonal sosyalist-

1fik, baz~ farklarla, lsveç'e de ~ir
F.iştir. lsveç Nasyonal sosyahzm 
bugün bir realitedir. Bundan baş-

SON POSTA 

Resimli Makale il Beden V~ Fikir KınJWti il 

Gandi vücutça 45 kilodan fazla d9-
tildir. Fakat bu, Hindi.tanda 300 bin 
kitiyl zaptü rapt albnda tutan lngiliz 
kanunlanna meydan okumasına mani 
olamamııbr. 

Troçld, fert olarak 4Uıkale alaathjı za
mu, hvh••rl bir adaaıa lıela1hkla 1ere 
deYlrelıılleceff lıılr utbr. P'akat buıta bltla 
dlba1a ıllllıı iv• kunetled, oaa ••tlGp 
edememlftlr. BtltGa ..tlletS. ... hudatlanu 
kapanıııbr. 

Hakiki kuvvut fikir ve iman 
kuvvetidir. Maddi kuvvet, bu manevi 

kuvvet önGnde duramaz. Bedence 
detil, fikirce kuvvetli olmıya çah
tınız. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Balkan Birliğinin Kat'ileş
için Çalışılıyor • 

mesı 
·~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 

Bu Sebeple Yugoslavya Kıralının Zi-
yaretine Verilen Ehemmiyet Artıyor 

Bükreş, 29 (Hususi) - En mühim siyasi mer- edilen misaklara mümasil vesikaları imzaya hazır 
kezlerde küçilk itilaf konferansının bitmesi milnase- olduğunu söyJediğini hatırlamalıyız. 
betile bir Balkan lokamosunun hakikat haline gel- K&çiik itilafl daimi meclisi Türkiyenin Balkan-
mesi için adımlar atıldığı kanaati vardır. larda sulbü kuvvetlendirme yolundaki diplomatik 

Bu arada Yugoslavya kıralı Aleksandrm İstan- faaliyetini büyük alaka ve hakiki muhabbetle 
bala gidip Gazi JV. ne mülaki olacagı haberi de karşılalDJftır. 
ehemmiyetle k8J'fılanmıfbr. Bu ziyarete, kiiçllk iti- Yugoslavya ile Romanyanın da diter Balkan 
lif konferansının celselerinde esaslı müzakerelerden devletlerile Türk - Yunan misakına benzer muahe-
sonra karar verilmiıtir. deler imzalaması menfaatlerine çok uygundur. 

Yan resmi "Lupta,, gazetesi diyor ki: ., Gazi Fakat bu arada Bulgaristanın aldığı çekingen 
Hz. ile Kıral Aleksandr'ın mülakatları son derecede vaziyetin ehemmiyetini de unutmamalıyız. Ancak 
mfihimdir. diğer Balkan devletleri Türk - Yunan misaluna ilti-

Şunu hatırlamalıyız ki, Kıral Aleksandr ile hak etmedikleri takdirde yalnı7. kalacaklarını an-
Türkiye Reisicümhurunun millikab, beynelmilel lamalıdırlar. 
efkin umumiyede bliyük heyecan uyandırmıı olan itte bu sebepledir ki Kıral Aleksandr ile Gazi 
Ttırk - Yunan misakının imzasından sonra vuku Hz. nin mülikatlan fevkalade bir hadise teşkil 
bulmaktadır. edecektir. Bu mülakatın gayesi, küçük itilaf devlet-

Nihayet, geçen hafta, Türkiye Başvekili ismet lerinin de Ttırk - Yunan misakına iltihak etmele-
Pata ile Hariciye Vekili Tevfik RüttU Beyin Sof- rini teminden ibarettir. 
yayı resmen ziyaretleri hadisesi ve Türkiye bükü- Bu suretle tahakkuk edecek olan Balkan Lokar-
met reisinin orada, Türkiyenin, Avrupanın bu- noıuna Sovyet Rusyanın da dahil olacağı istihbar 
kısmındaki diğer devletlerle de Yunanistanla imza ediliyor.,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Tehlike mi? 
Bulgaristan Hudut Üzerin
de Müdafaa Vaziyeti Aldı 

Atina, 29 (Hususi) - Yunan 
hududundan çok heyecanlı haber
ler geliyor. Son bir habere göre 
Gevgili de bombalar patlamış, 
nüfus telefatına ıebep olmuştur. 

Bu hadisenin Makedonya ko
mitesine mensup Bulgarlar tara
fından yapıldığı anlaşılmıştır. 

Yeni bir habere göre Sırp 
hük(imeti Bulgar lisanile tekellüm 
eden on kişiyi kurşuna dizmiştir. 
Diğer taraftan Bulgar hükümeti 
Sırp - Bulgar hudutları Uzerinde 
mUdafaa tertibatı almıştır. 

M. Meclisi 
Pazar Günü Yeni Devre 

Toplantısına Başlıyor 
Ankara 29 ( Hususi ) - Mil

let Meclisi kıt devresi toplantı
larına önfünUzdeki pazar giinU 
başlıyacakbr. 

Meclisin ilk toplantı gününde 
bazı evrak okunacak ve adliye 
encümeni reisliği için intihap 
yapılacakbr. 

15 Kişi Boğuldu 
Monpeliye, 28 - Herauet de 

partmanındaki nehirlerin ansızın 
taşması dün akıama kadar 15 
kişinin ölümüne sebep olmuştur. 

Bir Facia 
Otomobil Altında Bir Kadın 

Can Verdi 
Şoför Tevfik Efendinin 

idare sindeki 2529 numarala oto
mobil dUn Beyazıttan geçerken 
Kumkapıda oturan Mari isminde 
bir madama çarpmış, madam 
başından ağır surette yaralanmıı 
ve biraz sonra hastanede ölmüş
tur. Şoför yakalanmışbr, 

adliye taylnlerl 
Ankara, 28 - Adliye intihap 

Encümeni cumartesi günü faali
yetini ikmal etmiş olacaktır. Ha· 
zırlanan listeler yüksek tasdika 
arzolunacaktır. 

Sö un Kısası 

Hüner lstanbalda 

Seyahat Tertip Etmekti .... 
istanbul Belediyui tehir civa

nnda klçlk Mr seyahat tertip 
etmif. Burada bulunan ecnebiler
den bazı itibarb zatlan Yalova
Orhangazi yolu ile imik piline 
kadar gezdirip tekrar l.tanbula 
getirecekmif. 

Bundan bqka gelecek sene
lerde de, hem yerli, hem yabancı 
halk için l.tanbul viliyeti ile cı· 
varını tanıtmak llzere ucuz ve 
rahat ae,-.tler tertip etmek 
fikrinde imif.. • 

Elbette dikkat buyuraluyor, 
gerek bu seneki seyahatta, ıerek 
gelecek seneler için tuanur 
olunan seyahatlerde hep lstaıı
bul civanndan bahsediliyor. 

Çlinktl, lstanbul şehri içinde 
seyahat tertip etmek belediyeain 
bile yapamıyacağı kadar gllç bir 
iştir. 

Buradan bilfarz Patagonyaya 
seyahat etmek isteniniz. Her 
hangi bir seyahat acentesine uğ
rarsınız. Orada size bineceğiniz 
bütün vapurlar, timendiferler için. 
biletleri birden varirler. isterse
niz yiyeceğiniz yemekler, yataca
ğınız oteller için de buradan bilet 
ala bilirsiniz. 

Halbuki lstanbulda bilfarz 
adaların birinde, yahut Kadıkö· 
yünde oturuyorsunuz. Bir cuma 
günli Boğaziçiııde bir köye gez· 
meğe gitmek ialediniz. Oturduğu· 
nuz yerden Boğaziçine doğru 
vapur yoktur, çllnkii aym ıehria 
birer mahallesi demek olan bu 
iki semte ipeyen vapurlar ayrı 
ayn idarelere bağlıdır. 

Onun için bir vapurdan iner, 
merdiven çıkar. Köprli n.ttmde 
gider, tekrar merdiven iner.. ve 
öteki vapuru bulumauımzl çlinktl 
iki idarenin ayn ayn iflettiklerl 
vapurların saatleri arasında hiç 
bir mlinasebet yoktur. 

Adalardan Boğaziçine gitmek 
belki Patagonyaya kadar gitmek· 
ten daha uzaktır, deyeceksiniz. 
Fakat Haydarpatadan yanıbqın· 
daki Salacak'a deniz yolundan 
gitmek isteseniz yine aynı biki• 
yedir: Köprüye geleceksiniz, öteki 
vapuru bekleyeceksiniz. 

Dünyada bukadar firketler, 
sermayeler birleşiyor da lıtan• 
bulda nakil vasıtalanm iıleten 
Uç dört şirket ve idare niçin 
birleşemiyor? 

Baksanıza, halk nekadar arzu 
ediyor. Her sene yazın, Boğaz
içinde oturanlardan birçoğu te
nezzüh vapuru kiralıyorlar. Bey· 
kozdan adalara, Y alovaya gidi
yorlar. 

Böyle kalabalıkla ge~miye çık
maaı sevmiyen, yalmz kendi ailesi 
ile Boğaz.i : inden adalara kadar 
gidip gelmek iıtiyen insanlar da 
vardır. Böylelerini mutlaka köprli 
üstünde, bilet gişeleri önünde 
bekletmek neden lazımdır 1 

Burada nakil vasıtalanmn ayrl 

)ka İskandinavlara mahsus olan na
•ariyecilik ve ideolojistlik dolayısile r 
komünistlik de bazı sınıflar ara-
11nda intişar etmekten hali kal
mamış ise de isveçlilerin milliyet• 
çiliği bunun tesirlerini tahdide 
muvaffak olmuştur. 

iSTER İNAN /STER iNANMA/ 

ayrı şirketler ve idareler elinde 
bulunmasından, lstanbul ıehri 
ideta ayn ayn memleketler gibi, 

'\ birinden ötekine geçmesi güç, 
parçalara ayrılıyor. 

Onun için Kadıköyünden Be
şiktaşa gitmek, lstanbuldan Pata: 
gonyaya gitmekten daha külfetli 
ve zahmetli oluyor. -----

M. Malş Niçin Gitti? 
Birkaç gün evvel İsviçreye 

dönen Darülfünun mütehassısı 
profesör Malş'ın buraya bir daha 
dönmiyeceği söylenmekte ve muka
velesi benilz bitmeden buradan 
ayrılması .fayam dikkat prülmek
t.dir. 

Sofyada çıkan Reç gazetesi 20 eyliil tarihli nOsha
•ında Bulgaristanda hazırlanmakta olan ilk sesli sözlü 
filmin mevzuunu anlahysr. 

Filmin ismi Bundat na Robite yani ~sirlerin İ•ya

nıdır. Fenni tarafını Viyananın Tobis Klang stildyo•unda 
Bulgar rejisörü Vasil Gendof çevirn\it ve henüz 
bitirmiştir. 

Mevzu, Bulgarlarm Türkler elinde 500 yıl esaret 
çekitlerini, br ·aretten kurtulmak için na .. ı mücadele 

ettiklerini Türklerin Bulgarlara zulüm ve kadınlanna 
taarruz ettiklerini battan bata tasvire hasredilmiıtir. 
Bulgar komitecilerinden Vasil Zevski bat rolde 
gösteriliyor. 

Türkler aleyhinde en tedit propagandalardan biri 
olan ve Türk - Bulgar milletlerinin birbirlerine mn
malarım menedecek mahiyette bulunan böyle bir fil
min do•tluk muahedeleri yapıldığı bir zamanda ortaya 
çıkmasımn do•tlukla telifi kabil oldutuna, arbk 

iSTER iNAN iSTE /NANMAI 

Bari akıllı bir acente çıksa da 
lstanbul şehri içinde seyahat ede
bilmek için bir kolaylık bulsa! 

lnglltere • Ruay• 
Lbndra 28 - lngiltere ile 

Sovyetler birliği arasandaki tica• 
ret m&zakerelerine birinci teşri
nin ikisinde yeniden bqlana• 
cakbr. 



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

• 
MEMLEKET HABERLERi Kimga Bulıisleri 

iimlıurıilet Bag- · Aksırtıcı Gazleri11 
mı için Her Ta- MaraşlılarGaziyeMütehassir Tesiratı Ve !<o-

iafta Hazırlık ranma T ertıbatı 
Kimyevi harp maddelerinden 

te.irata zerrecikler halinde vaki 
olan bir kalım maddeler vardır :!'tS 'S:-E:E Gençler; Gaziyi Halılar Üzerinde Değil, 

lu ,.,....küdat. ltirçok yerlerde B d y •• •• D J ~tiddllleriD~· = e::..: ağrımız a uruteceğiz iyor ar 
llal.laJ>irlerimizclea selen malOmab Marq (Hu...-. 
**fderpey dercec1iyoruz: ıi) - Anti T o-

Konfact. reelana bir kolu 
konya, - Onuncu Cümhuri- olan Ahır dat-

yil l>ayrammı kutlulama hazırhk· lanmD etejüJe-
lan faaliyetle devam etmektedir. yaslanan ve h-
\jddaı marpnın hep bir ajızdan tikW harbiade 
~ aiai temia için bir kura Fnmm toplan· 
~- 'Kana tekmil pnç1• na lıedef oldaia 
~ etmektedir. için eD .-.ı 

Mwclldcle Y~~ - " 
...._, (Huilsl) - Memleke- toprak ·Nma 

~--le HalkeviDia açalmat 1w haline gelea 

dit --· •vinci mucip olmul" gkif ... t '*·Bu ip ....... edilen siYll hah ft &efe-
........ Aziz Nihat Bey, diyeainin pyre- .. ,..,,_ la,1• •""-' .,. A1aır ""''""' 
icllP eclea fUliyetlere bawJaanfbr. tile imara bqlum11 Ye J••at Din temini lçiD mtltehumlarclaa 

tamnı 1ner, fe
daklrhktan çe
kinmez bir zih
niyetle yetiftiril· 
mekteclir. latikltl 
mü ca hede IİD de 
Ulu Gaziden ilk 
işareti alan ve 
f nUlllZ iatill ha
reketinia &alinde 
et ve kemikten 
.. •teken ilk 
memleket Maraş 
olmllflur. ffAll 
birçok kahraman· 
lann kemiklerin

de Fra1181Z kurpmu ve o kur
tunletm 111111 ...... L ~uriyet bayrammda açıla- yav&f em baW atiaiya Jk tut- iltifacle edilmektedir. MeftUt 

caldar. Bapamm maaızam feD"' mllfbu'. çeltik fa&rilruı fimdi6k ihtiJaca - ..... bltylk mlbıci Gazi 

IJdıule tea'idi için icap eden ha· Şehrin cenubundaki Şeker kifayet etmektedir. Fakat Marq 
......... ikmal edilmek heredir. ov• ~ok verimli topraklara ma· pirinçleri her yerde rağbet bul-

Hz. ne miltehanirdir. Blt&a halk 
Gazi Hz. Dİ kendi memleketlerin
de görebilmek emelile her ru
gelc:lipe yalvarmaktadır. Marq 
gençleri: 

Kark•l•fta liktir. On Ceyhandan aynlan duiu için istihsalin artmuı ilıti-
KJrka;aç, (Husu.") - Cimhu· Aksu çayı ile aulamr. Bu ovada mali çok fazladır. Bu takdirde 

'- ~ıetiD ommca -Lla..lmlDI kut· yetifen pirinç emsalsiz bir nefa· ve bittabi ihtiyaç nispetinde çel-
•.t 7- aete --1!1..&!-. tik fabrikam da kurulacaktır. 

. ....... ;..;11 b1Jik hazarhldar llllllllHU" 

- Gazi buraya gelirse onu 
halılar lzerinde deiil. g&ğlaleii
miz &zerinde yliriltecek, bağn-·r- . Pirinç cinsinin ıllahı ve ma· Mal'Bf gençliji çok kahra· 

~r. ETiere •• d6kkln- rqta daha uefia pirinç iatibaali· mandır ve daima milliyetini, va-"if·-·· tilalacak feneder hazuolan- --------- ----- • • ım. BanJaruı taaai 15 kurut- D.. -' D Ş b Nah-. --d--M- k ___ _ 
mızzda tatıyacağıa, demektedirler. 

... •tılmaktadlr. Bayraklar c1a uzceue e or a ıyesin e e tepler Açılıyor 

._. edilmek keredir. Akhi~r, 0,-tamekten 

... n Afyon ..-ıanmn bir- r 
Jettiii ~~ C~uriyet 1A~ıfJı 
IDeJ.cfaaı ... ftrileeektir. y 

Erclfte i Dlzce (Hususi) - Yeni açılan 
'&cif, (Hmui) - Ctlmhuriye- ortamektebe talebe kaydına bar 

lla •aaca yıldlnlmlhıL btlula- l ... ndnufhr. Şimdiye kadar 128 
..ı icia yapılan hamtddar ve talebe bydedilmiftir. Banlardaa 
_, eden malzeme llcmal edil- 23 efen• ikinci llDlf, 18 efendi 
.... Bayram ba .mitte ılrll- de tıç8ndl Mlf talebesidir. Mek
.,uı 'e bir teJBlcle tes'it edi· tebin klpt resmi climlnıriyetin 
Jec:el&ıit. oauncu yddantlmlnde yapılacak· 

KastllMOltlcle br. Ortamektep )'Olu pek bo-
Kastamoau, (Hamal)- Oman- zuktur. Y ohm lat ıelJneden ya• 

m Clmlauriyet bayrammı kutlu- pablutmna çahplacakbr. 

lama için hlkimet konajmm DUzcıda Elaitrik 
ldade bir ClmhuriJet meyclam 
kmalm11flur. Kurulacak taklar 
lcia yazalar yazdm•n• bapml
....... BaJr .. pO çıkacak olan 
•ıet aalnameli ile vili1etia 
4P8 senelik faaliyeti tebarlz etti· 
..0.Cektir. Aynca Belediye ve 
HiAeti de bayramı mlk• ael 
tea'it .. huarhklarma deftDi 
-.ektedir. 

D&zce ( Ha1U1i ) - Şimdiye 
kadar iııdizamaz bir tekilde 
ifleyen elektrik tesisatı Belediye 
reiainin!t gayreti ile tecdit edilmit, 
35 beygir kowetlacle yeni bir 
makine il&Yelile teliaat kuvvet· 
leaclirilmiftir. 

Muş'ta 
lzmltte 

lsmit (Hususi) - Cibalıurİfet Şimdiye Kadar 230 Şaki 
,...._ hazırhldarm& clnaıia Yakalandı 
....-ıeclir. Burada comıa..,._ 
~ ~ JddlnlmG muamaa 
........ tes'it ectiletektir. o 

Gali HL nia lleykelleriaia 
e ... Mıtalan Çene •1•aa 

lalptııe ,, H de icra edilecektir. 

Mut (HUMt) - Ojnut mm· 
takumda-,ekavet yapmakta olan 
Km• ~eli tutulmQflur. Bu 
çete 4lıt kifiaukn dtarettir. Ad-
llyece ...... -' e .......... 
lenlen .... ., mfmcla babllmt-
lann mikt8n 230 kitiJe tra&t 
ohauttur. Buallii' .. Yiliyeti ve 
havalisiacle yapılan devamlı takip 
aeticeaiacle birer, Bdter yakala
narak adliyeye teslim eclİlmif bu
lumaaldacln-lar. 

Akhisar Adliyesinde Çahf.• 

Şorh nal,..baiıa .. ..,.., merlrezl 
· Kızılcahamam ( Hususi ) - Eaki ismi Şeyhler, yeni Jami de Şorba 

olan kasaba kaza merkeziae 4 saat mesafede 17 bin nOfuslu bir 
nahiye merkezidir. Bu nahiyede cilmhuriyetin ilinına kadar bir tek 
mektep yok iken cilmhuriyetin illnmdan sonra biiy8k bir maarif 
inkitafa bqlallllf ve mektep infa edilmiştir. 

Şimdi bu mekteplerin teftii ve okumamıt. okutulmalDlf bir tek 
çocuk kalmamam için çabplmaktadır. 

Sındırgı - Simav 1 Adapazarında 
Bir Facia Oldu Yolu Açıldı 

Balıkesir, (HUlllli) - Clmlıu- AdafHW"I (Huaual) - T.,... 
riyet Halk Farbm Umumi Mer- burun nabiyuiacle feci bir JaDI• 
kezi vilayetimizde kly kanunu bza11 olmut ve iki çoak cüi 
tatbik eclileD 66 kiye hlrs bay- diri yaamXfbr. r..._._ W,1111-
rak hediye etmiftir. Bu bayraklar elen Ahmet oila Ömer akpm 
cuma glnleri ldSy Oclalarma ~ &zeri oilu .Muatafa ile Aliyi ma-
lecektir. - tarla•aclalri Wlbecle Jalmz 

Diter taraftd Sl8dql ve bırakarak civarda Wr. yere git-
SimaY kazalanm birl-*m 65 mif, ~- biri mllll' tarla• 

~ 1mcla o,llarken uzdan blibe 
kilometrelik pa JOlu ikmal eclil- ateı almıf, rllzgirla alet birden-
miftir. Yolma 35 ldlomebeli Ylli· bire btly&mlf ve yamdaki eve 
yetimiae, 30 kilometresi de Ki- lirayet etmiftir. Çocuklar da bu 
tabya •iliyetlne mt oldaia içia _..c1a eve iltica etmİf Wua· 
açılma resmiade Kltabya Yaliai, mQflar, kurtanlammmtlar Ye evle 
Simay kaymakamı ve balkı da beraber yamp idil ollauflawchr. 
bulunmuştur. Yozgalta Bal*J Satr'ı 

Akhisarda Ekmek Fiatı Yozgat ( Husml ) - Z&aat 
Akhisar ( Hwi ) - Belediye Banka11 Y erk8y, Çerildi ve Şefa• 

Reisimiz Naci Be,; birkaç gln- atli iatoayonlannda mlbayaa J&P
den beri ekmek ilile alllradar maktadır. Yozptta da m&hayaa 
•.ıctadır.. E•a etin ~5 yapdmae için • .._.. ech1mit-

ts~. l1dad iidi cllrl ~ ~al!h.ia~B~ 
, .... _., .. _, ...... lif ..... 

ki bunlar abartmak auretile in• 
sanm IİDirlen llzeriae mlieMir 
olarlar. Bu pzler ta ... ..._ ze-: 
birlidir. Bu tairat IİDema &im. 
lerine aluıarak birçok ulonlard4 
pterihiıittir. Abartan gazleria1 
bathca mlieuir maddeleri arıiıa .. 
lerdir. Bnalar; lbGrt&rler, ak• 
mbrlar, gideri ,.....mlar. G~ 
Dizleri yakar.tar, itap, climafaı 
çene kemiklerine telir ettilderl 
sibi ba teairleriai midede d~ 

gWerirler.Ba Pz1eri fazlaca teaefff 
edeDler lllWeriDde b&yük bir 
tu,ik hİllederler. Nefealeri clara.1 
hr, midede lllbrap hatlu ve ~ 
urlar. Banuala beraber .,... ~ 
fjnlan, dizlerde Wiklilr b..ıu. 
Imalltta kenama1a riayetkit 
ohluyan)ar ve ,aluit her hangi 
bir mahalde ba pzi çok teneffla 
edenler muvueaei akliyelerinf 

~.;1'~ ... ı.ıı.: 
•P o1a em. lreadi mperle-e 
riaden ~ WIApena dlf. 
-- cluin ptilderi vaki olmur 
tar. Bu pzle ma.ap olan eair. 
lerin bütiin bildiklerini gayet tabii 
olarak llyledilderi sılr&lmiift&r. 

Arain mlirekke'-tmı ihtiva 
eden kimyevi Jıarp maddeleri te-ı 
neffüs olunduktan birkaç dakika . 
80Dl'a tesirlerini g8sterirler. Gittikçe 
artan tesirleri on dakikadtn yanar 
aate kadar devam eder. Boytlk 
harpte bu maddeler topçu mer
milerile ablmqbr. lstikbal harp
lerinde gaz kulJanac-a milletlerill" 
malatelif •ıtlrilePJ .. hirlere 
bu gazları tayyare l ıbalan ve 
topçu mermilerile atacP klan 
pyet tabii6. Anıia mi kke • 
babm ihtift eden ba guzlann 

beynelaiilel --- pdar: 
Klark 1, Klaık O w Adaimit• 

dir. Ba maddeler ....... O-· 
...... - mlwhi ~ il dir .. 
Baauq Jdaı1aca -. Difenil Si
~Anin dir ili ....... ko
U..IU-IMl!llldı.u1acLr. 

lf. 
Anialer; Wl'at ltaJinde teair 

eden abarba maddelerdir. Ban
lar; ............ tertibatı ol· 
•JU a&zpç kutalanpdan geçer
ler. Binaelialeyh; bugln milletler 
bu maddelerden kermuna çare
leriae fevkalide ehemmiyet ver
miflcr ve llxgeç kutalarmcla bu
ierrahn ~-i~ tertibat 
yapllllflarchr. ~ed harp mad· 
clelerinin tesiratmdan korunma ~ 
iptidai teclhirlerden IODI'& en enel 
Jdiçlk ıiixıeç kutalan eaaa iken 
tekimOIAb hazıra kaql8llMfa ktı· 
çlik, orta, btijlk obmdl kere !iç 
Devl slz_ıeç kumta meyclua flk• 
IDlfbr. Bu kutularda gazi tadil 
ve muaetmek ke:rfiJeti esaı ikea 
İf!D içine bir de teYkif keyfiyeti 
tlinniltlr ki bu ela anıialere kaqı '°' temhatbr. Sa balet. bil6mum 
kutularda: TaaD, •• tevkif 
ke,tiyeti esaa olmuttw. 

Ş.. halde; il .... Bdiva eden 
hir kutuya malilr ..... için bu 
....... bqı ~Wr ~ bl-
mamlfbr Ye Yaba 
laer fert ....... 2:. ..... 
~ir.v:.ıc:=::e1t=~i 
ve prek pbai ILmmama bvaicli
ne riayetkar olanlar için illa ,oktur. 

Bir muharebe ....., her han· 
gi bir ıebre MmtlD atacağa ylz· 
lerce pz bomh·-a karp o plair 
ballanın hayab mlemmendir. 
Size bir gu bombaa bir tehir 
h•Dnm lldlrtlr derlene inan.,.. 
,_.. Bunlar babl m:z::er va 
aaçma efsanelerdir. Y< W 
ferdin konnm... ...,.. ~~-'""'.r-.......... ~ 
-~· 
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1-,..-------------------------------------.. [ Siyaset Alemi ıı RABİCI TILGBArLAB 
Yugnsl vga 
!Gr lı Ge irk n .. 

y- - Yu misa!anm buasını • mü eakıp Bu;'garistana giden Baş:vekil 
İs et Paşa memlcl;;etimize dönmüş 
bafanuyor. Bu seyahatin akabinde, 
R &UJ S!ı:aya ş ~ e. toplanan 
küçük itiı,if dcvJctleci konfer..ınsınuı 
hemen kapanmasından sonra ise 

g·ı·zHarici e az nnaGöre 
ugosfavya Kıratı Afeksandl-, Reisi-

c .21} u.ıt- a. Ke Hazre.tleri!e. 
Cem·yet· o amalıdır 

g üzen: İsta ziyarete 
karar vermiştir. Kmd Aleksandr salı 
günü Sırb •• rauctan hareket edecell:, 
yirmi t!ört S<lat imiz ka-
lotuk, t~kr:u mteketine dön~ 
cektir. Pek k.wa biı: zaman çerç.evesine 
sık şan i)üffin !n.r siyasi faaliyetlerin 

mu Posta okuyucula a 
dah:ı iyi anlatabilmek içiıı Sürt 
Meb~usu Mahmut Beyin dün intişar 
e en bir atesiai kıs:nen iktibas 
ediy m.. Ok yuculanm, bu 'kale.ye 
göz gezdirdikten sonra, zihinlerinde 
cfttğüm?enmiş ofan suallerin cevcıbınt 
kobyca. b uş obı:aklar 

Cenevre, 28 ( A. A. ) - Dün top
lanan Milletler Cemiyeti Heyeti Umu
miyesi Milletler Cemiyetine girmeyi 
istiyen Arjantini Millet!er Cemiyetl 
azası olarak ilan etmiştir. 

Sonra Sir Con Simon müzakereleri 
açmış ve siyasi va:zi:lyetin düzelmesinin 
ikhsadi vaı.iyde bağlı ol.dutunu 
söyJiyerek demiştir ki: 

"- Ticaret ile itimat gayet sıkı 
-ttdi tirlu. B asa silahları 

bır - a işinde. 
'"'Büyük evletltrin. bazı büyük 

meseleleri. ve bu arada •ilalıları bı· 
rnkma işini halletmek için hususi 
mesuliyetleri vardar. 

11 Bizim ıcöriiıümiize. naz.a.r.uı Sofya "Açılacak olan bu silahları bırak-
ziyaret ve temaslarından sonra vazi- ma yolunda yapılacak ilk adım daha 
yetin aldığı tefrı1 l>udur: Ankara büyük bir itimadın teşekküliine çalış-
mba n 8ulgzristanda \lpndıırdı~ maktır. Zira hakiki itimat an~ak mil-
ilk fiiphe ve infialler eımiştir. Eteı Jetler arasında iyi komşuh.ık müna-
Bufgaristan; komşularına karşı arazi 11ebetlerinin tesisile olabilir. 
talebinden nzgeçtiğini ilan eder Ye "Milletler Cemiyetiıdn hakiki kıy· 
bu - tıpkı Yanani•tanla Türkiyenin meti, bir felaket o!Zır da oosuz ka-
yapbğı gibi • siyasi ve ı·esmi bir ve- hrsak bf!lki o zaman anlaiıtabilir. 
·ıra ile teyit ederse, milli. ihıiy ç: n: Silahları bırakma meselesine wellnce 

iktısadi zaruretlerinin icap ettirdiği meselenin halli çok fada mufassal 
b eli • i kolaylılda temin oluşundan gecikmiştir. Fakat daima 
e e ilir:. ıla:lemektc;iz n muahedeyi e.n kısa 

Her halde BuJgari.st.an için çıkar zaman içinde yapabilmek itia elimiz-
yoli milli emellerini.; Türk - Yunan den geleni yapnıalıyı:ı. 

Fra.o.sa'mn milli terbi)le nazırı 1. dö Moıızi çocuklara. mahsus kütüphane
l~~n ~ı!masuıı karar.laşbrmıştır. Re8mimiz Paris'te bir çocuk kütüphanesini 
goaterıyor. 

dortfuQu çerçevesi içinde .sulh ve Durgunluk Varı • 
dostluk vanfalarile i.nimafe çal?J- Cenevre 28 - Heyeti umumiye Küçük Jti)afa Göre: 
makbr. haricinde yapılan görüşmelerde bir 

Şanu habwlamalı ki Bulgaristanın durgunluk var ~ebiöır. Bunun sebe- M k A - v 
fİmal komıulanndan Romany.a ve bide, miktar ve kıymet cihetinden ·er ezAı vrupanın azı•• 
Yugoshvyadan yardım gôzwttsine olsun, Ahnanya"ya 11ilablar hakkında 
ihtimal yoktur. Romanyanın Türkiye __,,, k 

vcrÜece müsaade haldcında ftaı-. e E de' u d ' ile olduj"u kadar Yunanistanfa da il •;,n t 
müııasebetıeri dOstmsedir. lurlöymin nm. eri aüntiiğü buı fikirlere İngil- ye } 0 JŞe yan Jrtyor • 
Yugoslavya ile olan mbaseba- !ettniıı nıubalcfeti.dir. Bu badUe, dün 

neticeleri esash bir tanıla tetkik 
olunmuı ve en elvcrifli telbirler itti
haz otunmuştur. Üç devletin ha
riciye Naı.ırları bundan 11onra Mer-

tana gelince; bu miiıuısebetin şöyle ltalyanın silahları bırakma hakkında Bükreş, 28 - Küçük itilif Kon· uyaada:rmaktadır ki, bunun melhuz 
böyle bir dostluktan çok ileri müsbet teklillerde bul duğuna clair f eransı daimi meclisinin ıon iç.timam· 
olduğunu kunetle royfeyebiiüiz. Bu- ç haherleri teyit edici mahiyyet- dan •olll'• aşıtğıdaki teblit neşrolun· 
mı bilmeyenler t.elki mevcuttur. Öyfe tedir. muştur: • 
dostluklar var ki herkes tarafmd Diğer taraftan, Fransa ile lngiltere Küçük itilaf Konferansmdn üç 
anlaşdmaSJ ve inanılması için baza arasında pariste tezafıür eden noktai hariciye nazın, Londra İktısat Kon-
tezahürata ilıtiyaç gösteriyor. Efkan nazar iştiralrmin Cevevre'de hiçbir feransunn arzu edilen neticeleri 
u miyenİD güD.lerde Türkiye veı saretle değişmediği kaydedilmektedir. vermediğini teessüfle müşahede et-
Yugoalavya dostluiUllwı kunetli 
teuıhürahna şahit olacağını umLJyoruz. Awusturyanın RolU mi'1er ve bir taraftan bazı iyilik 

Şunu tekrara mecburuz ki Sofya Cenevr '"• 28 - Dün günün hadise& alametleri, fakat diğer tarafian ela 
ziyaret ve temaslanndan istihsali M. DoHüs'ün nutku idi. Mcdisin itiraz edilemiyecek tarzda vahamet 
kabil ol n- azami neticeler ahnrnıştır. Avusturya Ba;ve.lilline karşı. göster- nişaneleri gösteren Avrupaı,ıın umumi 
Pek az bir zaman içinde iki memleket d" · · • ı iğl teveccilh tezahürü bilhaua Bit· iktıaadi ve aiyasi vazıyeti ıususun-
müoasebabnın daha ileri- daha sıkı l · Al 
L "Y ercı manya hakkında bir müahaze d kı" mu."talealarında müttefik bulun-
oir d.:reccye çıkacağına olan imanı• k J ,._ r 

h b d 
arar1 o araK teısir edilmektedir. m"'•lnrdır. 

mız; ergün inz aba 'kuvvetlidir.,, -Asuri Pırtrlğl Con vrada Nazırlar, -Sovyet Rusya ile bir * Larnaka, (Kıbns Adnsmda) 28 - ademi tecavüz misaki aktinin verdiği 
Bu yazı. zannediyorum ki, vaziyeti Anrri patriği, cemaab namınu Millet- neticelerden dolayı bilha sa memnun 

aydmlntmak noktasmdan hususi bir ler eemiyctinc yaphğı miiracatla ala- olmuşlardır. Buna mukabil merkezi 
e mmiyt:ti haizdir. - Süreyya kadar o!arak Ceuene'ye gitmiştir. Avrupanm yaziyeti bazı endişeler 
E::=::==~==================~~~~~~ 

No. 6 .. a ... • 

BiB MAC RA 
Yazan: 

- Peki! dedim. 
Özlemiştim de.. fakat o bah

sin tekrar ortaya çıkması başımı 
ağrıtıyordu. Bununla beraber ge
ce gittim. 

Beni her zamanki gibi karşı
ladı. 

Sakindi. Beni müşküle düşür
memek ister gibi hatta annesın
den, görülmekten bile bahset
medi. 

Geç vakte kadar oturduk. Her 
vakitki gibi seviştik. Konuştuk. 
Her zamanki hararetle ayrıldık. 

Artık içimdeki kurt erimişti. 
Bu geceden sunra eskisi gibi 
devama başladım. Ona imti
hanlardan bahsetmiştim. Beni 
meşgu1 etmemek için gayet ihti
yatlı hareket ediyordu. 

iki hafta sonra diplomayı 
ldım. 
Artık tamamile serbesttim. 

bir resmini Ndlıide bana 
erdi. 

Eski 
bet hiç 
yordu. 

sıcak, amımı münase
aksamadan devam • edi-

''Büyük- H kaye .. 

Romancı 

Fakat bir gece yine alt kat
ta gürültüler oldu. Annesi sofuya 
çıktı. 

Nahide: 
- Galiba yukarı çıkacak. 

istersen balkondan yandaki oda
ya geçi Dedi. 

Fırladım. 

Dediği gibi annesi yukarı 
çıkıyordu. 

Onun odasına girdi. Pencere
nin açık olduğunu görünce bal
kona doğru geldi. Ben hemen 
yandaki odanın penceresinden 
içeri girdim. Ve kanapenin ar
kasına sığındım. Maamafih kadın 
benim yine orada olduğumu an
lamışb. Benim de işiteceğim bir 
sesle: Nahideye: 

- Artık ben vazifemi yap
tım. Nah\de, dedi. Bundan öte
sine karışmam. Baban duyac.ak 
olursa mes'uliyet kabul etmem. 
Hem bunu söylemek artık benim 
için vazife oldu. 

Bu lakırdılar bir taş gibi rçı
me çöktü. 

lyi ka'pli kadın başka bir şey 

s) Lm~di. Yavaş yavaş tekrar 
a~ğıya indi, odasına kapandı. 

Olduğum yerden çıkmak iste
miyor, Nahide ile yüzyüze gelmek
ten korkuyordum. Biraz sonra o 
geldi. 

- Artık çıkabilirsin! dedi. 
Ben onun bu meseledeki fik

rini anlamak istiyordum. 
Vakıa ben bu evlenmeyi kabul 

etsem onun reddetmesi ihtimali 
yoktu. Fakat ben bir şey söyle
mediğim takdirı e o da annesi 
gibi : 

- Artık bu münasebeti ya 
keselim, yahut sıkı sıkı bağlıyalım! 

Diyecek miydi. Bunu merak 
ediyordum. 

O gece Nabide yine bir şey 
söylemedi. Annesinin lakırdısını 
ben de işitmemiş gibi davrandım. 
O da açmadı. 

Üç gece üstüste gitmedim. 
Bir gun babasının, Hisarda 

tanıdığı yaşlı bir adam beni Göksu 
köprüsü üstünde selamladı. 

- Efendi oğh m. Bir dakika 
görüşebilir miyiz! dedi. 

Meseleyi derhal anladım. 
- Bul run efend:m, dedim. 
İhtiyar adam bana gençlikten 

çapkınlıktan uzun bir konferans 
-verdikten sonra dedi ki: 

- Evladım. Sana muhabbe-

kezi Avrupa müzakerelerine dair 
siyasetlerinin umumi hatlarım tespit 
etmi.ıJer ve aynı zamanda muahede-
ledn layetegayyirliji hakkındaki 
azim.kar .siyasetlerini teyit eyle-
mişlerdir. 

Silah bırakımı mesele.sinde daimi 
mecliı, büyük devletler arasında son 
günlerde yapılmakta olan müzakere
lerin tekamülünü dikkatle takip et
miş, umumi anlaşma ve sulha üte
veccih bütün gayretlere elinden gel
diği kadar yardım etmek hususunda
ki umi bir keıre daha teyit eyle-
miştir. 

tim vardır. Bütün köy şimdiye 

kadar bir fenalığını görmüş de
ğildir. Fakat gençlikte bazı şey

ler olur ki yaşWann fenasına 
gider. Galiba senin de böyle bir 
hareketini duymuşlar, şurada bu· 
rada söylüyorlardı. Geçen gün 

bana imam efendi dedi ki: 
- Hacı efendi, sen bizim Şa· 

kir Beyin oğlunu tanırsın, iyi 
çocuktur. Y enimahalledeki Kamil 
Beyin kızı ile söylenip duruyor. 
Babasına kadar aksetmiş, Nail 
Bey bana haber yolladı, tahkik 
et, eğer aslı varsa haber ver, 
dedi. Yalan söylemek imkam yok. 
Hep işitiyoruz, Sen delikanlıyı 
daha yakından tanırsın, tamamile 
şunu aç ta bu işi şer'i şerif da
iresinde halledip kızın babasına 

öyle haber verelim, dedi. Ben de 
evladımı ilk görüşte hu hayulı 
işi konuşmaya azmettim. 

İmam Efendi pederini2:e söy
lem· ş. Allah selamet versin bizim 
Şakir B. kalender adamdır: 

- Koskoca delikanlı oldu. 
Onun işine karışmam! 

Dedi. 1stersen bana vekalet 
ver. Şu işi bir ,sureti hasenede 
hallüintaç edeyim. 

Dizlerim titriyordu. 
Ne diyeceğimi şaşırdım. 
Mesele gittikçe çatallaş1yordu. 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Edremitt Emine Hawma: 
Ben sızın yerinizde olsam, 

bir gün bile kocamı evime sok· 
marn, yanıma almam. Bana kar
deşimle hiyanet eden bir adamla 
gözgöze gelemem. Deorhal mah .. 
kemeye müracaat eder, bo.pınma 
davası açar, kendime ve çocuğu· 
ma nafaka bağlatır ve kendisin
den mühim miktarda tazminat 
isterim. Medeni kanun bu gibi 
adamlar fıaftkında şiddetlidir. 
Bugünkü vaziyeti cdame etmek
tense, ayn yaşamak bile bin kat 
miır~cc1'htır. Gençsiniz. Belk baş
ka k"Tiımetiniz çıkar, ne bilirsinizf 

* Ankarada ..\liiteeesir Beye: 
Een kısa yol biribirinizi ara

mamak •e unutmaktır. Mektep 
çocu:Şu seYilir ve takip edilir mi? 

* Ercnköyü'nde 78' t M. P. Beye ~ 
Bir km annesinin günahından 

dolayı mes'ul tutmak doğru de
ğildir. Bahusus kız anasından ayn 
mazbut ve munt~m bir bayat 
yaşıyorsa, annesi hakkında veri· 
len hükmü ona g·öre teşmil et· 
mek günah olur. Bence aıınesiıai 
değily kın eyice tetkik' edinh. 
Size eyi kanaat verecek bir ha
yat varsa evlenmete tereddti 
etmeyinız. 

* H. A. 68 No Beye~ 
Kız haklıdır. Vaziyetiniz dü

:z:elinciye kadar beklemeyi göze 
alması bile bir fedakarlıktır. Bu 
hali, sizi sevdiğine alim ettir. Fa
kat görilştüğünüzü herkes görü
yor ve biliyorsa, bu münasebetin 
kız hakkında bir l takım dedik o-
dolar uyandırması tabiidir. Se~ 
diğin bir kız etrafında dedikodu 
yapılmasını elbette istemezsin. 
Onun için kızın teklifini kabul 
et. Bir an evvel vaziyetini düzelt
miye, kazancım arttırmıya çalış. 
İnsanın içinde böyle bir emel 

1 
olursa, muvaffak olmanın yolunu 
daha çabuk keşfeder. 

HANIMTEYZE 

Utandım, sıkıldım. Nihayet: 
- Müsaade ediniz de efen

dim, dedi. Birkaç gün düşüneyim. 
Malumualiniz. evlenmek meselesi 
mühimdir. 

- Hayh y efendi oğlum hay
hay. Düşün, taşın, maksat şu de
dikodunun önünü almak. HerhaJ.. 
de terbiyenden, faziletinden, ilim 
ve irfanından bu işi kestirip ata
cağından şüphem yok evladım. 

Beni fazla sıkmamak için: 
- Haydi güle güle oğlum, 

ne zaman karanın verirsen gel 
bana söyle .. 

Ayrıldım. 

Ayrıldım amma ter içinde 
kalmıştım. 

Bi7.im karanlık odalarda, ynn
yana, yalnız biribirirnizin havası, 

kokusu içinde yaşıyan sevgimiz 
nerelere kadar düşmüştü. 

Mahalle kahveleri, muhtar 
odası, cami şadırvanı, çarşı pazar 
bu içli ve gizli münasebeti telle
yip pullayıp ballandırıyordu. 

Şimdi bir de evlensek artık 
bütün Boğaziçi vapurlannda: 

- Şu elagözlü çapkın deli 
kanlı yok mu. İşte o Hisarda biı 
kızla sevişmiş, mahalleli araya 
girmiş evlendirmişler! 

{ Arkası var ) 
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Dünya Hddlseleri l 
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Hitlercilerin 
Görülme.miş 
Kongreleri 

Alman nasyonal sosyalist yani 
Hitlerin fırkası bir müddet evvel 

Nürenberg şarki Prusya'da, 
Bl M h Nürenberg şeh-

r a şert:ı rinde senelik kon-
Benzl.11ordu gresini yaptı. Bu 

şehirde 350 hinden fazla nasyo-
- nal sosyalist toplandı ve muhak

kak ki dünyanın en kalabalık ve 
ihtişamlı kongresi aktedildi. Kon
grenin azameti hakkında size bir 
kaç rakam zikrediyoruz: 

Kongre salonunun süslenmesi 
için 20 hin metro kumaş, 15 va
gon çiçek, uzunluğu 1,5 kilometre 
tutan buket, 11 hin bayrak, 150 
bin kupa, 150 bin kişilik yemek 
levazımı, her biri 80 metre uzun· 
luğunda, 10 metre genişliğinde 
75 büyük çadır, binlerce küçük 
çadır, 200 bin arabalık araba ve 
otomobil parkı, 500 bin kilo et 
ve sucuk sarfolunup kullanılmış· 
tır. Bu münasebetle 2600 büyük 
tencere mütemadiyen kaynayıp 
duruyordu. Kongrede söylenen nu· 
tuklan halka dinletmek için Nüren· 
berg ıehrinin muhtelif noktalanna 
25 mikrofon, 20 hoparlör konmuş
tu. Bütün davetlileri ye kongre 
mensuplarım 340 tren taşımış
br. Boş trenleri birer kenara 
çekip hareket zamanı hazır 
bir halde bulundurmak için 11 O 
kilometrelik bir şimendifer battı 
iıgal edilmiştir. 

ltalyadan mada büyük devlet
ler den hiçbiri kongrede ıiyasi 
mümessil bulun durmamışlardır. 
Kongrede mümessil bulunduran 
hUkfunetler şunlardır : 

Estonya, Danimarka, Bolivya, 
Mısır, Portekiz, Haytl, Peru, Bul-
garistan, Litvanya, Çin lran, 
Arjantin, Norveç, Romanya, 
Letonya, fsviçre, Meksika, Siyam, 
Macaristan, Yunanistan, İrlanda, 
F enlindiya, Türkiye, Ef ganistan, 
Küba, Brezilya ilh .. 

Ecnebi mümessiller, 1.( salonlu 
ve yataklı vagondan mürekkep 
hususi bir trenle Nüremberge 
gitmişler, kongrenin devamı müd
detince bu trende oturmuşlardır. 

* Son zamanda kendilerini ırk 
nazariyelerine pek veren 

-L-eg_l_e_k_l-er--. Almanl~rın İ1;1san· 
(); • tlı )ar Uzenndekı tec-
• zerın .. • rUbeleri yetişmi· 

Bır Tecrub• yormuş gibi bu 
tecrübelerini bir de leylekler 
&zerinde yapmıya karar vermiş
lerdir. Çünkü Almanya çok ley
leği olan memlekettir. Bu tecrll-
beler Losite şehrinde yapılacaktır. 

Almanyaya gelen leylekler 
kısmen Balkanlar üzerinden ce
nuba, kısmen de ispanya üzerin
den Amerikaya hicret ederler. 
Kışı oralarda geçirir, tekrar 
gelirler. Losite'de bunlardan 300 
tanesi toplanmış, ayaklarına işa
retler konmuştur. Gelecek mev-
ıimde bunların hiribirlerindeo 
ayn durup durmıyacaklan tetkik 
edilecek ve ırk nazariyesinin ley· 
lekler arasındaki vaziyeti ve 
mahiyeti anlaşılmıf olacakbr. O 
zaman, ırki mUnasebete ehem
miyet vermeyen bu kuılann öl· 
dürülmesine cevaz verilecektir. 
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TARİHİ 

Da ilek 
MU_~A_ HAB•E . I -ı ~ - _ _ Kari MelctuplMı i-

t Alı Başa ••. ........ Te-kı-·rd-ag-'"'ın_d_a--'--

Mehmet Ali Paşa ôlemen· Beylerini 
Bir Ziyafete Çağırmış, Sonra 

•• 

Mehmet Ali Paşa, Mısır kıt'a
ıına tamamen hakim olmıya ka-
rar verdiği zaman ona engel 
olan bir kuvvet vardı. O da (Kö· 
iemenıer ) di. Buna binaen evve· 
la bu kuvveti ortadan kaldırmak 
lazımdı. Buna karar ·veren Meh
met Ali Paşa, çok güzel bir 
plan tertip etti. 

Evvela, bütün Mısır sokakla· 
rında tellallar bağırttı; hacetmek 
üzere Hicaza gideceğini ilan et-
tirdi. Bu münasebetle bütün Mı
sır ümerasına bir veda ziyafeti 
verecekti. 

Ziyafet Kahirenin kalesindeki 
sarayda hazırlanıyordu. Mehmet 
Ali Paşa, o gece en itimat etti· 
ği serdarlarından Hasan Paşa ile 
Salih Koç'u ve bir de kethüdası 
Laz oğlu Mehmet Beyi gizlice 
sarayına getirtti. Düşündüğü pla-
nı bunlara izah etti. 

Ertes: gün ziyafeti müteakip 
btitlin Kölemen beylerinin, bir 
darbede katlil idam edilmesi-
ne karar verildi. 

Ziyafete davet edilen beyler, 
en müzeyyen elbiselerini giymiş
ler, en kıymetli atlarına binmit· 
ler, kaleye gelerek sarayın önün· 
de atlanndan inmişlerdi... Mü
kemmelen yenilmiş, içilmiş ... 
Mehmet Ali Paşanın sıhhat ve 
selametle Hicaza gidip gelmesine 
dualar edilmiş.. sonra da, paşayı 
teşy; etmek ilzere atlara binil
mişti. 

Gidiş alayı saraydan hareket 
ederek kale kapısına müntehi 
olan yokuştan aşağa doğru yola 
dllzülmliştü. En önde bulunan 
Mısırın yerli askerleri, kale kapı
ıını geçmiılerdi. Bunları takip 
eden Rumeli silahşorlarının ba
şında, Salih Koç bulunuyordu. 
Salih Koç kale kapısına gelir gel
mez derhal kapıcılara emir verdi; 
kale kapılannı kapattırdı. Rumeli 
askerınin arkasında bulunan kö
lemen beyleri, birdenbire dar bir 
yokuş içinde kalmışlar ve ıaşır 
mışlardı. Kölemen beylerinin ar• 
kasında da Iaz oğlu Mehmet Ali 
paşa vardı. 

O anda, bir silah patladı. O 
zaman, kölemen beyleri, nasıl bir 
hileye kurban olduklarını anla
mışlardı... Derhal kılıçlarını çek
tiler.. atlarını mahmuzlıyarak öne 
ve arkaya hücum etmek istedi
ler. Fakat, · Kapıağası İbrahim 
Ağanın gür sesi dalgalandı: 

- Hep birden.. nöbet ateş ... 
Diye bağırdı... Rumeli silah· 

ıorları, bu dar yere sılotan kö
lemen beyleri üı.erine tilfeklerini 

~Ol dürmüştür 
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çevirmişler; mütemadiyen ateş 
ediyorlar.. atlarından inmeye bile 
imkan olmıyan bu zavallıları ta
kım takım yere seriyorlardı ... 
Bunlardan Şahin Beyle Süleyman 
Bey altlarındaki atların kulaklarını 
ısırarak önlerine yığılan cesetle
rin Üzerlerinden atlamışlar, kılıç 
larını çekerek önlerine gelenlere 
saldırmıya başlamışlardı. 

Şahin Bey, bir kurşun darbe· 
sile yere serildi. Derhal başı 
kesilerek bir mızrağın ucuna ge
çirildi. Süleyman Bey bu hali 
görür görmez atım kale bürcle
rine doğru sürdü. Burada atından 
atlıyarak bir yere saklanacağını 
Umit ediyordu. 

Fakat, o da bir kurşunla yere 
devrildi. Onun da başı kesilerek 
Mehmet Ali Paşaya getirildi. 

Mehmet Ali Paşanın silahşor-
ları, ilk ateşte devirebildiklerini 
devirmiş .. Ve Kölemen beylerine 
de lüzumu kadar dehşet vermiş 
oldukları için, tüfek ve tabanca
ları bırakmişlar, geri kalan bey· 
leri kılıç ve hançerle öldürmeye 
başlamışlardı. BlitUn kale dahi-

. linde boğaz boğaza kanlı bir 
mukatele devam ediyor, yükselen 
korkunç feryatlar, kale bürçlerini 
aşarak şehire akseyliyordu. 

Böyle bir baskına uğrayacak
larım akıllarından geçirmeyen 
beyler, ancak süs ve zinetten iba
ret olan hafif silahlarla mücehhez 
oldukları için kendilerini layikile 
müdafaa edemiyorlar; silahşorların 
ağır palaları alhnda can veriyorlar .. 
Bazıları da silahşorların ellerin
den alabHdikleri kılıç ve yata-
ğanlarla kendilerine bir istinat 
noktası bularak hayatlarını müm
kün olduğu kadar pahalı satmıya 
çalıııyorlardı. 

Kalede cereyan eden bu kan· 
lı hadise, çarçabuk duyulmuş .• 
Kalenin etrafı halk ile dolmuştu. 
Şehirde, hanlar, dükkanlar, çar· 
şılar kapanıyor. Husule gelen 
velvele, her tarafa dehşet saçı
yordu. Kalenin çevresi etrafında, 
kölemenlere taraftar olanlarla 
Mehmet Ali Paşa mensupları 
arasında da tiddetli kavgalar 
oluyor .. İki tarafın feryat ve fi
ganı biribirine karışarak .sema
lara yükseliyordu. 

Kale haricinden gelen bu 
korkunç sosler, kalede henüz sağ 
kalan birkaç Kölemen beyinin 
cür'et ve kuvvetini arttırmıştı .. 
Bunlar, arkalarını bir duvara 
vermişler, ellerindeki kanlı kalıç
lan etraflarına aalbyorlar.. Son 

bir ümitle hayatlarını müdafaaya 
çalışıyorlardı. 

Rumeli silahşorları, kılıç ve 
pala ile bunlara mukavemet ede
miyeceklerini anlamışlar .. Bunları 
süre süre getirerek dar bir sa· 
haya sıkıştırmışlar.. Tüfek ve ta· 
bancalarım yeniden dqldurarak 
yarım ay şeklinde etraflarım al• 
mışlardı. Bunlardan Merzuk Bey, 
elindeki kılıcın ucunu yere batır• 
mış: 

- Dahilek, ya Mehmet Ali 
Paşa •.. Evlatlarının başı için bizim 
hayatımızı bağışla.. İstersen şu 
anda Mısırı terkedelim.. Çıkıp 
başka bir diyara gidelim.g 

Diye bağırdı. Fakat onun bu 
sözlerini, derhal diğer Beylerin 
isyankar feryatları karşıladı: 

- Hayır .• Hayır .•• Ölüme de
halet ederiz .• Fakat, ona ... Asla •• 

Bu merdane sözler, bir yay· 
lım ateşinin şiddetli tarrakasile 
boğuldu. Açılan ağızlar birden
bire kapanmış.. Hepsi de göğüa· 
!erinden vurularak kanlar içinde 
çırpınıyordu. Ayakta yalnız Emin 
Bey isminde bir Kölemen kalmış •• 
Bu da etrafa bakınıyor, sanki 
bir şey arıyordu. Silahşorlar. 
bunun iizerine de bir daha 
ateş etmiye hazırlanırken Emin 
Bey birdenbire yerinden sıçradı. 

Orada suvarisiz kalan bir abn 
üstüne atladı. Kale burçlarına 
doğru atı sürmeye başladı. 

Bu esnada orada bulunan 
Mehmet Ali Paşa ve maiyeti ile 
Rumeli silahşorları: 

- Kaçacak yer arıyor .. fakat 
bulamıyacak. .. 

Diye söyleniyorlar ve Emin 
Beyin hu hareketini şaşkınlığa 
atfederek katıla katıla gülilyor• 
lardı. 

Fakat Emin Bey, şaşkınca bir 
hareket yapmıyor, bilakis çok iyi 
düşünerek hiç kimsenin yapamı· 
yacağı bir harekete atılıyordu, .• 
Abnı dört nala kale burcuna 
silren Emin Bey, kale duva
nnın yanına gelir gelmez atın 
boynuna eğilerek iki eli1e hayva 
nm gözlerini kapamış.. Ayağın
daki altın mahmuzları bUtUn kuv
~.etile atın karnına saplamıştı ..• 
Ününü görmiyen hayvan, birden-
bire kalenin o korkunç duvarından 
sıçramış .. ve işte o zaman, gerek 
kalede olanlar, ve gerek kale 
dibinde bulunanlar, bu emsalsiz 
cür'et karşısında, ıaşırmıı kal
mışlardı. 

Artık herkes, bu mecnun 
Kölemen Beyinin yere düıer dUı· 
m• atile beraber hin parça ola• 

Cumartesi Günü 
Cumartesi giinü kasabanın 

birçok dükkalara kapalıdır. Se., 
bebi ~ cumartesi günleri Yahudi1 
lerin çalışmaması, behemehal tatil 
yapmalarıdır. Her cumartesi Te .. 
kirdağ en tenha zamanını yaşar, 
ne bir [tek köylü gelir, n( de en 
ufak hareket olur. Kasabanın 
hayatı Yahudilerin istediklerine 
bağlıdır. Cumartesi günü limanda 
vapur varsa yük alamaz, alışveriş 
durur. Cuma günü de bizim resmi 
tatil günümüzdilr. ister istemez 
ayni günde kasaba ayni halde
dir, yalnız bir fark vardır. Cumq 
günü herkes eğlenir ve kasaba .. 
da bir hareket olur. Cumartesi 
günü huda yoktur. Tekirdağ'da 

bu Yahudi tahakkümü halkı sinir .. 
lendirmektedir, Yahudilerin Türk4 
lere inbhak etmesi, cumartesi 
günti ticareti durdurmamaları 
lib:ımdır, aksi takdirde Türkleri 
rencide ettiklerini bilmelidirler. 

• 
Tekirdağ: Fethi 

Adapazarında Fuhuşla MUcaderd 
Burada fuhuşla mücadele edit. 

memekte, ıehirde dağnık blf 
• • 
halde dolaşan umumi kadınlan~ 
muayeneye tabi tutulmamas 
yüzünden birçok gençler ziihre1 
hastalıklara yakalanmaktadır. 

Adapazarı: A. T. 

Belediyeden Bir R1ea 
Efendim; 
Bizler Kasımpaşa Tahtaka<b 

mahallesi sakinlerindeniz .. Mabalt 
lemizde belediye teşkilatı olmai 
sına rağmen bundan alb ay evvel 
belli başlı sokağın, yüksekliği 
bahanesile belediye taraf ındaı\ 
toprağı kaldırılmış ve öylece Ç\1~ 
kur bir halde bırakılmıştı. Y ağJ 
murlardan mahallenin suyu oray4 
toplanınca geçilmez bir hal ahyon 
Belediye bunu kaldırsın. 

Hayri, Taltlt 
1 

MUrefteliler Bandırma Vapurunu 
l 

istiyorlar 1 

Seyrisefain idaresi Tekirdat 
Karabiga hattına Bandırma vaıt 
purunu işletirdi ve bu vapuf 
emtia nakliyatına çok elveriıll 
idi. Her sene Mürefteden şarap 
fıçıları, hep Bandırma ile sevk~ 
dilirdi. Kasabamızın başlıca ihr,, 
catını teşkil eden ıarap fıçılar• 
tahmil ve tahliye esnasında soq 
derece dikkate ihtiyaç göstelj 
mektedir. Uafk bir sademe 900 
kilo şarabın akıp gitmesine sebep 
olur. Yeni idare Tekirdağ Kara .. 
biga hattına Mersin, Gereze ve_ ... 
Antalya vapurlarını tahsis etmiş• 
tir. Bu vapurlar mükemmel ve 
büyük olmakla berber şarap 
sevkiyatı noktainazarıodan iste .. 
nilen tesisat ve kolaylıktan mah• 
rumdurlar. Rica ederiz. Tekirdağ 
Karabiga hattına yine eskisi gibi 
Bandırma vapuru işletilsin. 

Mürefte: Talat Behçet 

cağını bekliyordu.. Fakat hu~ 
olmadı. Çünkü Emin Bey, at• 
üzengileyip te kale burcundan 
aşağı müthiş bir sUratle inerkeq 
hayvanın üzerinde muvazenesini 
güzelce muhafaza etmiş.. ve tanı 

yere sukut edeceği zaman da, 
ayaklarını kuvvetle üzengilere 
basarak kendini hayvandan sıçra• 
tıp bir tarafa atıvermiş, . Hayvan 
parça . parça olduğu halde bu 
ıuretle hayatım kurtarabilmişti. 

Yetçın kaya 
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Ziraat Bilgisi (*) 

Göz 
Aşısında 
Bir.Nokta 

Halkalı'da Cihat Hidayet Beye: 

1 

Meraklı bazı karilerimden al· 
dığım mektuplardan öğreniyo· 
rum ki: Göz aşısında tomurcuğun 
)'erlcştirileceği yeri ters .t şeklin· 
demi düz T şeklinde mi k':.:;w.enin 
daha doğru olacağı ?.ı;sasanda 
bir tereddüt basıl olmuştu;·. 

Bu nokta düşünüldüğü kadar 
ehemmiyeti haiz değildir. Nüsgu 
fazla olan ağaçlarda ters vesair 
ağaçlarda düz nçılması eaas 
olmakla beraber, pratikte ~uıl 
olan; gözü taşıyan parçanın ka· 
buk altına yerleştirilmesidir. Ağa
cın ve gözün kabuğu r 't• .,.., bu
lunup nebatın bUyilyülr .• işle
mesine sebep olan iki ( Kam .. 
biyüm - tabakai rnüvel· 
tide ) tabakası biribirine teta· 
buk ettirilip güzelce sarılmak 
auretile de bu iki tabakanın bi· 
ribirine kaynaşması kolaylattın· 
hraa atı için düşünecek başka 
bir ıey kalmaz. 

- Maksadı hasıl etmek üzere 
bu çiziklerin zait + teklinde çi· 
sildiği de vakidir. Bir kısım aıı· 
)arda ise çizik değil gözün yer
lqtirileceği kısım tamamen kal· 
dınhr. 

Atıcılığın piri olup · namı
na Pariste heykel dikilen 
.. Charles Balet,, bile eserindeki 
uzun boylu esaslara rağmen ha· 
7abndaki tecrilbelerde bu nokta
J• ehemmiyet vermezdi. 

"'" Uluköyde Mehmet Zeki Beyeı 
- Gerek durgun göz gernk 

lllrgtın gözle aşılanan fidanlarda 
qı mahallinin yirmi santim yuka
naından keımek ve bu yirmi san· 
timi qı bny&ıyllnciye kadar bağ
lama vasıtası yapmak uauldendir. 

Ancak; slirgün gözlerde 
apyı bir iki gün mOteakip yapı· 
lan bu fc:esme durgun gözlülerde 
ta ilkbaharda yapılır. Sadece; 
• durgun göz aşısı zamanında fi
danda yaprak bulunacağı için • 
filiz ve dallar bağlanarak göv· 
dedeki suyun yavaılamaaı temin 
edilir. Nilsk yavaıladıkça apnın 

tutmaıı da kolaylaıır. Halbuki 
ailrglln gözlüde gözün bir an 

evvel tutup ıUrmesi matlup ol
duğundan auyu aşağıdan yukarı 

çekmek üzere fidanın üıt kısmı 
bir iki gün bırakılır. Bu müddet 

zarfında aşı ıözU de gelen su ile 
canlanır. 

Bırakılan yirmi aantimJik 
bir parçaya bilihara ıüren aıı 
filizi bağlanır ki hem rüzgira 
mukavemetine hem de doğru 
11kmuına yardım eder. Bu yirmi 
aantimlik kısım ya o senenin ni· 
laayetinde veya gelecek baharda 
kesilir. 

* 
- 450 numaralı mektup 11abibine: 
- Dut ve ıeftali ağaçlann· 

daki hastalıkların mahiyetini ve 
teklini bildirmit olıaydmız tedbir· 
lerini yazmıya çalıprdık. Maama· 
filı eğer mıntakanızdaki meyva 
ağaçlannda hutalık müstevli ise 
htildimete ihbar ediniz lizım ge
len ıeyler ıize öğretilir ve lizım 
ıelen tedbirler alınır efendim. 

Çiftçi 

C9) Ziraat huıu•uadald alfklU.lald 
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Balık Karapa Düştü !... 1 Bilmecemiz ı: 

Derya Kuzuları Babaaaam ! .. Geçen Bilmece-
-- • -_ _ _ mizi Doğru 

Efendim Mesela Mayonezli Tarafından Veyahut Haşlamalı Halledenler 
Veyahut Kiremitte Fırın Görmüş Veyahut Ala Zeytinyağile Birer dolma mUrekkepU ka

lem alacaklar: 
825 Muazzez, 1stanbnl kız lisesi talebe
sinden 987 Süreyya llakkı, İstanbul 
kız lisesi talebesınden 272 Handan 
Fevzi, .Feyziati ilk kısım talebesinden 

Tavaya Yatırılmış Soğanı Baharı Dokülmüş .•• 

' 

Ba Jılchane iskelesi, ala palamutla, •pelte, ,. Heg ana .. 6a6oml,, cılar •• • 

Bizim lstanbullular balığa da- kün? .• Sanki balık değil, balık 
yanamazlar .. Ortalık kış kokmıya tiryakileri karaya düşmüş.. O 
başladı mı Balıkpazarı yollarında bahkçılarin dar sokağı mide düş-
eli kese kAğıtlı ev bark sahiplerine manlarile dolmuş... Hele ihtiyar, 
çok rastgelirsiniz.. Kime sorsanız, kör bir balıkçı elindeki palamudu 
boynunu bükerek mazlumlaşır: sallıya sallıya: 

- Ne yapalım mirim.. Evde · - Hay anam babam bay, 
çoluk çocuk var. Sebzeden öğürtU palamuta bak bel. Eşşeğlu, pala· 
getiriyorlar.. hele şöyle çeşniyi . muta bak eşşoğlu!.. Diye çatlak 
değiştirelim de, hayırlısı gelir çatlak bir bağrışı varki, dönilp te 
inşallahl diye kese kağıtlı ellerini bakmıyan kalmadı .. 
biraz daha burunlarına yaklaştı· Zavallı lstanbullular, zavallı 
rarak soluya soluya uzaklaşırlar.. bahk tiryakileri!.. O sülün gibi 

lstanbul ömürdür, bu ömrü palamut için düpdüz eşşoğlu ol-
veren de yine İstanbullulardır. mıya çoktan razı!.. Allah cümleyi 
Yeyecek dediniz mi, mutlaka baştan çıkarmasın!. 
İstanbullu boğazına bakın! " Size Balık için de battan çıkılır 
ismini duymadığınız, cismini gör· mı?. Çıkılır işte .. 
mediğiniz ne yemekler yaparlar, Küçük ve basık bir balıkçı 
ne turşular kurar, ne tatlılar pişi- dükkanı önünde dururken, genç 
rirler. Hele şu buhran denen balıkçı yanıbaşımdan geçen süt 
nesne yok oluverse de, Karonun- gibi yuvarlak sakallı bir ihtiyara 
dan fukarasına kadar herkesin seslendi: 
parası olsa, o zaman istanbulun - Gel bakalım beybaba, 
her evi birer ahçı dükkanı aana bir, koli verelim .. Nah bak, 
olur, her bacadan yemek buhar- gel buraya .. Vallahi oğluna gelin 
ları yilkseJir, pencerelerden her alsan, bukadar taş etli olmaz .. 
uzanan baş mutlaka bir şeyler Kıtır kıtır ye baba?. Gel buraya .. 
araştınr dururdu. - Kaça vereceksin bakalım?. 

Balık, fstanbullularan velini- - On iki buçuktan teraziye 

metidir .• Boğazdan, Marmaradan verelim .. 
Ondan tart iki okka .. tuzlu yosun kokulannı duymaya· 

- Kurtarmaz beybaba, dı'nı'm· görsllnler !.. Mutlaka burun de· 
likleri kabarır, kurtlanırlar.. hakkı için kurtarmaz.. iskeleye 

ona bile bırkmayorlar .. Hele şöyle " alqamdaaaan ak· 
1 d J b k - Sen bilirainf.. 

ıama,, cı ar a o ursa, ıra ın 

k - Gitme gel be beybaba! .• 
uyruğunu... ld ı B 

Aramız mı açı ı.. u cenabetin 
- Efendim, meıela maydo· ceremesi on kuruş eder be bey• 

nozlu tarafından veyahut haşla- babal .. Bak ıuna, tasvirine kurban 
malı veyahut tavada kızarma, ve· olduğumun köpoğlusu ! .. 
yahut kıymalı veyahut kiremitte * 
fınn görmüt veyahut ili zeytin-

yağile, tavaya batırılmış, mayda
nozu ekilmiı, soğanı dökülmüş, 
baharatı serpilmiş balığın ne de 

güzel mezesi olur 1.. Diye tatb 
tatlı gülüşürler .• 

* 
Evvelki akıam bizim valde 

hanım da bana hatırlattı: 

- Evladım, ortalık kışa dön· 
dU.. yosun kokusundan içim ba· 
lık çekiyor.. Bu yaştan sonra da 
ektlliğim tutar a.. Ne olursun, 
yann akşam bot geleceğine bir 
kağıdı.ı bir çingene palamutu so· 
kuver de, şöyle çevirelim .• 

Benim adetim değildir.. Can 
çıkar da huy çıkmaz •• Dışardan eve 

bir fey getiremem.. O gUn naııl 
oldu, ben de bilmiyorum. Ayağım 
Balıkpazanna dOttO. V alde Ha· 
namm bahjma hatırladım, tirle 
1ür ... Jiia, det&m:. Ne illllD'9 

Bizim dairecilerin dönüşü ek
seriya buradan başlar.. Saat 6 
buçuk dedi mi, Bahkpazare mt=y· 
hanelerinden ev dönüşü derhal 
göze batar ... 

Bakın fU gumuş bastonlu, 
istanbolini bozulup ta ceket yap
hrılmış, sert yakah, burundan 
takma gözlüklü zat arkadaşına 
neler anlatıyor : 

- Bööööövv, estağfurullah!. 
Ne diyordum azizim efendim .• 
Ha, abdiiciz balığa meclfıbum .. 
Adeta ıervi boylu, pembe beyaz 
bir hasna, rina, milsteınaya 

randevu vermiş gibi, huzuruna 
yüz sürerim.. Bu Balıkpazarı 
yok mu ?.. Ah mirim efendim, 
benim ömrümü yedi bitirdi •• 
Akşamcılığı da hep buradan 
&ğrendim. Gelirim, çift okka 
faldrhanelik balık ahnm, öteden 
Ali üzlmlo11 kokuları bunauma 
pıper.. cw .. • ..,... • .. 

de şöyle bir tek kadeh yuvarlama •• 
Bövvv, estağfurullah!. Ôyle öyle. 
dadandım gitti, kurtulamadım, 
bövvy, estağfurullah .. 

Öteki arkadaşının kolunu 
tuttu.. Karşı tabladaki balıkları 
gösterdi: 

- Bakınız efem, karagöz de 
çıkmış efem.. bendeniz de kara· 
göze bayılırım efem .. hani nere· 
de ise uskumru da peydahlana
cak efem .. 

- Bövvv, estağfurullah.. eli 
kulağında... Akşam saat 6,S dan 
sonra bu dasdaracık balıkhane so· 
kağı nasıl oluyor da sesten ba· 
ğırtıdan çığlıktan geçilmiyor. 

- Hey anam babam beyyyy!. 
Kılıca kitaksi Beyefendi.. Kılıca 

_gel! .. Bir buduna beş kağıt ve-
ren oldu da, orta malı değil diye 
satmadık.. Gel hanım anne.. Gel 
düğünlük kaya vereyim sana!.. 

- Yuf be, yuf be, yuf be, 
yuf bel.. Palamuta gel be!.. Pa• 
lamuta bak be!.. Kaymak mısın 
be mil barek, ~uf ulan be, yuf 
Be! .. 

- Gel bey ağabey, sana pa· 
lamut vereyim .. İki katlı gazeteye. 
sararsam kir edersin ağabey .• 
Vapurda okuyacak gazeten olur!. 

Yine o burundan gözlüklü, ls
tanbolin bozmalı eski daire me· 
muru anlatıyor: 

- Burası da cenneti ilanın, 
bir küşei ferahfezası mirim.. in· 
san girdi mi bir daha çıkamıyor. 
Bövvv, estağfurullah.. Şu kokuya 
bak!.. Ohhhhh!.. Sanki badisaba 
esiyor!.. Bövvv, estağfurullah!. 
Palamutlardan bir iyisini ıeçerken 
yanımdaki şişman, hantal, yüz 
düşkünü kadın titizlendi~ 

- Aaaa, ayol bey 1.. O ba· 
lığın ifi pişmiş.. Ba~ana etleri· 
ne.. Nerede ise dökülilverecek 1 •• 

- Hanım sen sus karıtma .• 
- Neden susacakmışım ayol? 

Göz göre göre aldatıyorsun .. 
Balıkçı müdahale etti : 

195 Şehim Kemal, İstanbul 2 inci mek
tep talebesinden 174 Zafer, Davutpaoa 
Ortamektebi talebesinden 112 Ali Bey 
ve Hanımlar. 

Birer muhtara defteri ela· 
caklar: 

44 üncü İlkmektep talebesinden 186 
Behice, Adapazarı .Maliye varidat me-
muru Ahmet Sedat oğlu Saim, Di~ a· 
nbekir Gazipaşa llkmektebi talebesin-
den 113 Behçet, lstanbul kız Ortamek• 
tehi talebesinden 268 Nimet lstnnoul 
erkek lisesi 836 M. Emin, lzmir hB?i
sanesinde Tireli Niyazi, İstanbul San at 
mektebi talebesinden 168 Turgut, An
talya Gazi erkek mektebi 66 Oğuz, 
İstanbul kız Ortamektebi talebesinden 
45 Muzaffer, İstanbul 86 ıocı mektep 
talebesinden 131 Adem, Karaman Gü· 
neş mektebi talebesinde 224 Mukad<I 11, 

İstanbul kız Ortamektebi talebesin(,en 
319 Muzaffer, Antalya Dumlupınar 
mektebi talebeııinden 274 Zehra Refik, 
Çanakkale Ortamektebi talebesinden 
470 Hıza, Ankara San'at mektebi tale• 
besinden 166 Mustafa Bey ve Hanımlar. 

Blrar kart alecaklar: 
lstanbul 44 üncü İJkmektep talebe

ııinden 469 Mehmet, Eskişehir lisesi 
talebesinden 798 Hüsamettin, lzmit lıı .. 
hisarlar Başmüdürü Rasim Bey km 
Mualla, İstanbul 44 üncü mektep tale 
besinden 240 Azmi, Vefa lisesi talebe
sinden G8 Belızat, Bursa NamazgaL 
lıkmektebi teJebesinden 103 Ragıp, İz .. 
mit Ortamektebi talebesinden 190 Seyfi, 
İstanbul kız Ortamektebi talebesindeQ 
Sabahat, Ankara Ortamektebi talebe 
sinden ll Ahmet, Düzce İnhisarlar mü
düriyeti vezin memuru Mustafa Bey 
kızı J.;eman, Eskişehir liseııi talebesin
den 782 Hasan, Eskişehir Şarkıyc mek· 
tebi talebesinden 145 Zeh:a, Kütahya 
lisesi talebesinden 5 Leman, lstanbul 
lisesi talebesinden 65 Sabri, Rize Or· 
tamektep talebesinden 240 Bezmi, An· 
kara Yenihayat mektebi talebesinden 
83 Dündar, İstanbul lisesi talebesinden 
540 Salih, Kütahya Ortamektebi talebe
sinden Nilüfer Şükri.i, Sıvas erkek lise• 
si talebesinden 58 Şahap lbrnhim, 
Antalya Dumlupınar mektebinde mü· 
tekait yüzbaşı Abdülkadir Bey kızı 
Saniye, Rize Ortamektebi son sınıftan 
Zeliha, Beyoğlu 11 inci mektep talebel 
sinden 84 Muazzez, latanbul kız lises 
talebesinden 191 Mehlika Yıldız. Ayva• 
lık Ortamektebi talebesinden 197 Ümmü, 
Kayseri Mete nkmektebi talebesinden 
225 Muzaffer, Babaeski 1Ikmektebi ta· 
lebesinden 198 'l'urhan, Uşak Ortamek
tebi talebesinden 107 Refia, Üsküdar 
15 inci llkmektep talebesinden 38 Nee. 
rin muetafa, Eseyan lisesi ialebesindeıı 
832 Haçatoryan, Galatasaray lisesi ta
lebesinden 1149 Mukadder, Adana li
sesi talebesinden 214 Haşim, Manisa 
Ortamektep talebesinôen 336 Zekiye, 
Üsküdar 20 inci llkmektep talebesinden 
Tennin, Konya avukat J..fıtfi Bey oğlu 

Muvaffak, Ankara erkek Ortamektebi 
talebesinden 229 Hami Kô.zım, Vefa 
erkek lisesi 238 Haluk, Heybeliada 
Ortamektebi talebesinden Sulhi, ~işli 
Terekki lisesi talebesinden 113 lsmail 
Murtaza, Balye Kocamağara mektebi 
talebesinden 58 Dıli.ver, Manisa Sıhhat 
müdürlüğünde Fethiye Ülger, Bilecik 
Büyük lıkmektebi talebesinden 74 Tu
ran, Edirne Osmanlı Bankasında Mcs· 
tan Efendi kızı Muzaffer, Feyziye liıeıi 
talebesinden İbrahim Hüseyin, Konya 
Topraklık llkmektebi talebesinden 168 
Fahrünnisa, Babaeski birinci llkmelctep 
talebesinden 141 Adnan, Konya Gazi 
İlkmektebi talebe11inden kaymakam 
Vehbi Bey oğlu Orhan Bey ve 
Hanımlar. 

Resim Tahlili Kuponu 
- Hanımefendiciğim, ıuraya 

bak, bu ette sarkarmı Hiç?. Genç 
balık bu.. daha dün sudan çıktı, 
yumurtası bile üstünde!.. Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 

_ Heyyyy, hey anam babam resminizi 5 ıldet kupon ile l>irlikte 
hey!. Palamuta bak be!.. Ulan gönderiniz. Ht~ruini~ ı;ırayR 

tabidir ve iade edilmez. 
eşşeğ!u, eşşeğluul. Palamuta bak bel ı;...----...---------1 

Nüktedan yolculardan biri 
isim, meslek 

arkadaşlarından birdenbire ayrı· veya snn'at 
larak tek gözlü ihtiyar balıkçıya 
yaklatb: 

Beni mi çağırdın baba? •• 
- Ne için? 

- Enoğlu dedin de!. 

Balıkçı gevrek gevrek gilldil: 
- Biz dağ eıeği anyoruz 

efendi beyimi.. Aaılzadelerle İfi'" 
-. pkl. ••• 

1 

bulunduğu 

memleket 

Hesim intişar 
edecek mi 

Resmin klişe11i 30 kuru~luk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 
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Genç gözde ile kac'ı"lefcndi 

ayakta bir müddet 1 
sonr ... Nazende H. kadmefendinin 
yanından çekilerek salonun baş
ka bir tarafına doğra gitti. 

"" Nihayet Melek H. da geldi. 
Beyaz "ermin., 1er1e süslü, siyah 
Ye harikulade güzel bir tuvalet 
giyiyordu. Kadınefendi bu raki
besini de fevkalade mültefit bir 
çehre ile karşılalllJŞtı. 

Birden salonda bir fısılb, bir 
heyecan, bir ipek, :rayiha ve renk 
dalgası oldu. 

"Aman kard~ dur!..." 
"Destur... Çekil!., 
"latı şahane!. .. " 
"Zatı şahane. .. Efendimi'!.!,, 
"A ... Maşallah kırk bir kere 

dünkü solgunluğu kalmamış!., 
Kadınlar ve şehzadeler ihti

ramla ayağa kalkm~lardt. Saray
Wardan müteşekkil bir musiki 
heyeti Abdülhamidin marşını çal
mıya başlamı~L 
~ ıncı Kadınefendi zati şaha-

neye yaklaştı, ayaklarına doğru 
eğilerek onu selamladı. Tebes
ailın ederek söylediği şeyler mu
hakkak ona eglentiyi teşrifin
den dolayı teşekkür olacakb. 
Zati şahane fevkalade büyük 
bir nezaketle onaola birkaç 
söz teati etti. Onlan olduğum 
yerden pek iyi görüyordum.. Hün
kar bir iki adım atbktan sonra 
Melek Hanımın önüne gelmişti. 

Genç gözdenin solgunluğu na.zarı 
dikkati celbedecek bir derecede 
idi. 

Pad"şah eski gözdesine mutat 
nezaketile selim verdi. Fakat 
hatırını sormak için tevakkuf 
ehnedeo, adeta telaşla ilerledi. 

Kendisine taL.sis edilen yere 
gitmek iç.in Nazende Hammın 
önünden geçecekti. Ve belki Sul
tan bunun için lvıelek Hanımla 
kon~adan ilerlemişti. Her halde 
Melek Hanım bunu böyle zannet
miş olacaktı ki çehresi büsbütün 
bozularak, düşmemek için yanın
daki koltuğun arkasım tuttu.. 

Şimdi zatı şahanenin Nazende 
Hanımla görüştüğünü görüyorduk. 
Bu bütün saraylılan bütün ka
dınefeodi ve gözdeleri alakadar 
eden bir manzara idi. 

Y amnıda oturan genç bir sa
ra yb gayet yavaş bir sesle arka
daşına fısıldadı: 

11 Fesübhanallah!.. Nazende H. 
adeta efendimizi büyülemiş a kar
deş!., 

>f 

EğJcnti ncş'e ve zc;vk içinde 
başladı. Kadın efendi güzel bir 
pl"ogram tertip etmişti. Salonun 
bir kısmı sahne haline konul
muştu. Sarayın operası artistle
rinden dördü, bir it.alyan opera
sından güzel bir parça söyledi
ler. S onra kadın efendınin rek
kas 1 ri bir balet oynadılar. Bu 
akşamın en heyecanlı numarası 

bu balet olmuştu. Çünkü baletin 
birinci rekkascsi bir harika idi. 

S t d} lılara raks dersi vermek 
için ltalyadan getirilmiş ihtiyar usta 
en zizade bu genç kızdan mem
nun olmuş ve onu bilhassa büyük 
bir i h,~mam ~e dikkaUa yef ştir
ın"şti. htiyar ltalyan mualliminin 
s· ) ledi' ler"ne bakılacak olursa, 

bu küçük ve sev"mli çerkes rak
ka e, dünya yüzündeki aayıla 
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büyük ve mühım san'atkarlardan 
biri idi. 

Aralarında bulunduğum genç 
cariyeler fısıldaşıyorlardı. 

..Kadınefendi bu genç rakkase 
ile dört beş senedenberi uğra

şıyor ... ,, 
"Kardeş Allah için emeği 

hiç te boşa gitmemit doğrusu ..• 
Ö.) le değiJ mi?,, 

Hakikaten bu genç çerkes 
kızı harikülade bir san 'atkirdı ! 
ince ve mevrun vücudu körpe 
bir dal gibi kıvrılıyor., ayakları
mo parmakları üzerinde büyük 
bir mebaretle, seyyal bir ahenk 
gibi kayıyordu. 

İçinde bulundugumuz bava, 
sanki bir fırtına başlangıcı gibi 
inanılmaz bit sükünet ve sessiz
likle dolmuşhı. 

Herkes genç cariyenin karşı
sında hayra.n kendinden geçkin, 
bu küçük ve harikul&de genç 
kızı seyrediyodu. 

Oh... bu gece ne sıcak ve bo
gucu bir gece idi! 

Bu kalabalık salonda, rahat 
nefes alabilmeye hiç imkan yoktu. 

Bilmiyorum nasıl olup ta, bir
den gözlerim Melekper kalfaya 
çevrilmiş bulundu! o zaman onun 
bana baktığım, ve elile yanına 
gelmckliğimi işaret ettiğini gör
düm. 

Bin müşkUlatla kalabalığı ya-
rarak kalfamın yanına gitme} e 
muvaffak oldum. KaHam benden 
yelpazesini isteyordu. Yelpazesini 
vermiştim, fakat yeniden geri 
dönmekliğim imkinsız olduğun
dan mecburen kalfamın yanında 
kaldım. 

Melekper kalfa, bir iki adım 
daha ötede, haznedar usta ile 
beraberdi. 

ıbtiyar haznedar usta, zatı

ıahaneye tahsis edilen, ağır ka
difeden bir perde ile loca ~ehline 

•• 
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Dün akşamdan itibaren gösteril· 
meğe başlanan Fransızca söziü 
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konulmuş köşenin arkasında her 
an hünkarın emirlerine amade bir 
vaziyette duruyordu. 

Sahnenin üzerine ağır perde 
indigi zaman salonda büyük ve 
sürekli bir alkış tufanı koptu. 
Perde tekrar tekrar açtınldı. 

Zatişahane bile, genç ve ma
haretli rakkaseyi uzun uzun al
kışlamıştı ! 

Tam bu arada, hazn~dar usta 
kaJfama: 

- Rica ederim kalfam, diye 
fısıldadı. Bir dakikacık benim 
yerimde durur musunuz! Sıcaktan 
yüreğime bir fenalık geldi1 A.7.l.
ak pencereye gidip hava almıya 
ihtiyacım var l 

Ve ağır bir surette, sırmalarla 
işlenmiş olan beyaz ipekli 
resmi elbisesinin içinde, hakiki 
bir kıraliçe vakar ve azameti ile 
ona yol vermek için hürmetle 
kenarlara çekilen gözde ve cari
yelerin arasından süzülerek, ke· 
nardaki pencereye doğru teha
lükle ilerledi. 

"" Melekper kalfa, zatişahane-
nin bulunduğu locanın kapısına 

biraz daha yaklaşmıştı. 
Ben de ona yaklaııtım. 
Şimdi perdenin öbür tarafın-

da eski kadınile konuşan hünka
rın kalın ve gür sesini tamamile 
işitiyordum. 

Bu ses, dün olduğu gibi en
dişe ve heyecanla dolu olan, o 
hasta ve asabi ses değildi! Ka
dınef en diye: 

"Bu geceki eğlentiniz gerçek-
ten bir şaheser! Diyordu! Sonra 
da genç rakkaseniz bir harika! 
Sizi tebrik ederim!., 

***üncü Kadmefendinin sesi 
teheyyüç ve memııuniyetten adeta 
titriyordu: 

"Efendimiz cariyelerini ihya 
buyuruyôrlarl diye mırıldandı. 

( Arkası var 

Mevsi ·n görülecek 
yegane filmi 
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M. Ve ize os P a ·rikha
.n eyi Z yaret Etti 

İsmet Paşa, 
tan Bir 

isaf.rimize Yerli Kumaş
Elbise Hediye Etti 

M. V nizelos patrikanege gir~rk•11 

Başvekil İsmet Paşa dün mi· 
safirimiz sabık Yunan Başvekili 
M. Venizelos' a yerli kumaşları
mızdan yapılmış bir elbise hediye 
etmiştir. 

Sabık Başvekil dün öğle vakti 
Fenere giderek saat 12 de 
Patrikhaneyi ziyaret etmiştir. 

Madam Venizelos' da otelden 
otomobille doğruca patrikhaneytı 
gitmiş M. Venizelosla birlikte 
Patrik F otyos Efendiyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Fotyos Efendi Mösyö ve Ma
dam VenizeJosu son suikasttan 
kurtulduktan için tebrik etmiş ve 
M. Venizelosa da Uçüncll defa 
patrikhaneyi ziyaret ettiği için 
teşekkllr etmiştir. M. Venizelos ta 
cevaben üçüncü defa patrikhaneyi 
ziyaretinden dolayı çok memnun 
olduğunu, geçenlerde Yunan Baş
vekili M. Çaldaris tarafından 

Ankarada imza edilen dostluk 
misakının iki memleket arasın
daki dostluğu takviye edeceğini 
söylemiştir. 

Patrik F otyos Ef. bundan 
sonra M. Venizelos şerefine 
Patrikhanede bir öğle ziyafeti 
vermiştir. Ziyafette M. Venizelos, 
M. Venizelosla buraya gelen 
gazeteciler, Patrik Ef. Ye beş 
metrepolit bulunm11fhır. 

M. V cnizelos saat 2, lS te 
Patrikaneden hareketle otele 
avdet etmiş ve ismet Paşa ile 
uzun bir hasbıhalde bulunmuş· 
tur. İsmet Paşa bu meyanda 
Yunan guetecilerini de kabul 
etmiştir. M. Venizeloı dün Yu
goslavya sefiri M. Y ankoviç ve 
Fransız sefareti maslahatgüzan 
M. Barbiyeyi de ziyaret etmiftir. 
Sabık Yunan Başvekili bugtın 
cümhuriyet abidesine bir çelenk 
koyacakbr. 

Viyanalı Futbolcüler Geldi 

F enerbahçe tarafından davet olunan Viyanalı Viner spor 
klilbü oyunculan dün şehrimize geldiler ve Sirkecide aporculanmız 
tarafından karşılandılar. Viyanalılar ilk maçı bugün Fenerbahçe 
ile yapacaklardır. 

L i L i A N H A R V E Y ••• 
CHARLES BOYER ... 

gibi iki büyük yıldızın yarattığı eser 
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ITTIB.& .. ve TIBAKBI 
- Her hakkı malı/uzciur. - Nasıl lioltltı ? .. 

Na•ıl Ya,adı ? .. 

Naaıl ÔIJIJ? •• 

~======~Ziya f'akir<============================' 

Ali Rıza Paşa Kimil Paşaya Derhal 
Cevap Vermemişti 

Nizı.- Pı.mo Sadrazam 
Kamil Pqa ile bir dereceye ka
dar hususiyeti vardı. Buna bina
en sadrazamı ziyaret için kona· 
jma gitmişti. Görüfllürken söz, 
Bulgariatanla bir harp ihtimaline 
intikal etti, Kimil Paşamn: 

- Şayet böyle bir harp zu· 
hurunda kumandan olsanız, ne 
yaparauuz? 

Sualine karfl Naum Pata 
bilatereddüt ve bilaperva: 

- iki fırka askerle derhal 
Bulpristana taarruz ederim. Dob
ncahlardan d• bir fırka tqkil 
ederim. iki ana zarfmda eneli 
Falibe ve MDr& Sofyaya perim. 
Eter bunu yapamUHm, bitim 

&liraed• u/c11rf ....,,...,_. 

•esuliyet bana aittir. 
Cevabım yermifti. 
Klmil Papnm en çok kork

tuğu bir meselede ylireğine hu 
mretle au serpen Nazım Pqamn 
bu bala pervazane cavabı Kimil 
Paşayı tamamen teshir etmişti. 

iki g6n sonra içtima eden 
Mecliai bum vlikelida, Kimil Pqa 
yine 8ulpristan meselesini aça· 
nk Harbiye nazın Ali Rıza Pa
pya: 

- Siz, ordumuzun noksan
larından bahsederek Bulprlarm 
tecavtlzlne duramayız, ilk ham· 
lede mağlüp oluruz, cliyoramauz 
ama, balrmz Nuım Pap ne 
diyor •• 

Dedikten sonra, Na11m Pap
mn cür' etkirane plimm izah etti. 
Rua Pap handan çok mlteeair 
oldu: 

- Paşa lıuretleri ! .. ADl•ph
Jor ki manaabma itimat buJU"" 
nlmUJor.. Halbuki hm, ba mue
leyi Gazi Ahmet Muhtar '" m&
fİr Ethem Paşalarla, 98İr bul 
erkim askeriyeden m6teşekkil 
ukeri bir komiayonda uzun uza
dıya tetkik ettik. Bu komisyon 
bir .-zbata kaleme alda. Bari o 
mazbatayı getireyim de, vükeliyı 
fabam karşısında okUmun.. Ya
hut, şimdi bu zevat buraya cel
boluaarak hnzurunuzda bir daha 
bu mesele müzakere olunsun ..• 
Benim bundan bafka eiyleyece
ceğim söz yoktur. 

Diye mukabelede bulmıdu ••• 
Gerek mecliı ve gerek harbiye 
Dlmn milfldll bir vaziyette kal
Dllflardı. Size, Şirayı devlet reİIİ 
H..an Fehmi Pt- kanfb. A6 
Rıza Paşaya : 

- Pqa hazretleri!.. Harbi1e 
nazın adatile bu ifte mea'.I, Iİz
Iİllil. Biz, sizi tamnz. Ve alzleri. 
Dize de itimat ederiz. Hariçten 
ıayrimea'ul zevatm 9izlerine iti· 
laar etmeyiz. Mlaterih olunuz. 
D~ ve bu batiH hitam verdi. 
Aradan birkaç ... geçti. 

Klmil Pap, Ali Rıza Pqayı 
Bab.aje davet ve bir bayii de 
iltifa~kten sonra: 

- Pqa buretleri!.. Zatwiaiz 
Harbiye Nezaretinde çok yorul
dunuz. latirahate cidden muhtaç; 
-.. Mısır fevkalide komiserliği 
IDGnhaldir. Maa11 doJıuncadır. İşi 
ele pek azdır. KıflD birkaç ay 
r.t..n:da oturursunuz.Yum da Av
l'llplcla iatedijiniz yerde geaer, ......................... 

buyunnut olununuz. Ba vaıif• :yi 
lrabnl etmenizi rica ederim. 

Dedi... Ali Rıza Pap hu 
teklifm albnda gizli bir fikir 
olduğunu derhal hissetti. Çlhı
kn daha on beş yirmi glbı 
evvel Mı.il' fevkalide komi 
serliğİDİD lüzumsuzluğuna bi-
naen laivi hakkında mecliate gi
rilfülmq... Ve fakat büabütlln 
lağveclilmiyerek, liva riltbeaincle 
bir komiser gönderilmesine karar 
verilmiş .. Hatta açıkta kalan liva 
paf8}ardan birinin tavsiye olun
mua Kamil Paşa tarafından Ali 
Rıza Paıaya rica edilmİftİ. 

Ali Rıza Paşa Kamil Paşaya 
derhal cevap vermiyerek: 

- M&aaade buyurunuz da, 
bir iki sin düşüneyim. 

Demifli. Bundan maksat ta 
cemiyet erkanile göriiıpnek ve 
kmdüini atlatmak iateyen Kimil 
P•m• vaziyeti hakkında onlan 
J..berclar etmekti. 

Ali Rıza Pqa, Bab1'1ideın çı-
kıp ta harbiye nezaretine gider 
pmez, birdenbire ikinci onlu ku
mandanı Ferik Naam Pqa Be 
kaqılafb. Şu anda vazifesi hquı· 
da bulunmuı lizımplen bu zab 
,araaee, Ali Rwa Pa,a, f11f8)ada: 

- Hayrola Pafa burada ne 
ifiais var? .. 

Demiye mecbur kaldı... Naznn 
Pap, gayet tabii bir tavur ile: 

- Efendim, bir mesele-
nin tahkiki için T ekirdajı
na gelmiştim. İstanbul tarikile 
Edimeye avdeti istedim. Y ann 
pleeejim. 

Dedi... Velevki, ordu kuman· 
.;1 ___ ..l-L! _.__ b• _ _._ • • • • 
w umu ....., D' --.eıuı •-

olarak keneli mmtaka• laaricine 
ç•kmnma Ali Rıza Pqaam cam 
lllolmakla beraber, ortada bir 
teJler döndiijiiaii hiaettiii için 
bu meseleyi de alk6t ile karpla
Dllf, hidisata muntazır kalmıştı. 

Ertesi günü sabahleyin erken
den çıkan gazetelerin tevcihat 
sütununda, fU öç kısa havadisi 
görünce, Ali Rıza Paşa hakikate 
vasıl olmuştu. Gazetelerde şu 
satır' ar okunuyordu: 

§ Mısar FevkalAde Komserli
ğine, Harbiye Nazın devletlü Ali 
Rıza Pqa Hazretleri. 

§ Harbiye nezaretine, rütbe
llinia birinci ferikliğe terfii ile 
ikinci orduyu hümayun kumanda· 
m utufetlu Nazım Paşa Haz
retleri. 

§ Bahriye ne:ıareü vekiletine 
r merayı bahriyeden birinci ferik 

· utufetlü Hilsnii PBfB Hazretleri. 
Üç satırdan ibaret olan bu üç 

havadili yalnız Ali Riza Pqayı de
ğil, bütthı lstanbulu hayrette bı
rakmıştı. Bu hareket, Kimil Paşa 
tarafından kanunu e.«Nlsiye vuru
lan bir darbe gibi tellkki olunu
yor, ve herkes tarafından fU lo
sa sual soruluyordu: 

- Sebep? .• 
Sebep; berkelİll fikrine ve 

zihnine göre tefair ediliyor.. Bir
çok meb'ualar dahi dahil olmak 
üz.ere, bu suale, ıu cevap veri
liyordu: 

(Arkua nr) . ...._.. ....... -.................................... ,. __ 
Efganistanda 

• 
} eni idamlar 

Londra, 28 - Deyli Herald gue
te.U.e Klhildea bildirilditi•• san 
ICJral Amanullahm nazır •• y6k1ek 
memarlanndaa 5 kiti, imala karta 
suikast yapmaktan dolaJI KibD 
hapi1Uulnde idam eclUmqlercllr. 

Borçlar MeMle•ln• Gelince 
Londra, 28 - lnılliz mGtehua11-

lanma Vatlnltoada harp borçlan 
mlzakerelerl için nılanııç olarak 
yapılacak ıariifmelere &,le pek bG· 
yilk bir aikbinlilde ,ıripliyeeelderi 
zannolunuyor. 

Dalla pdiclen, la11 •Wrakereler 
•etlceleamediti takdirdi, iaıUterenin 
kinunauni takaiti için de temmu 
tabitlacle 1apbjı ıibi "anki Yer

dim,, tarmada Wr tediye4e buhma
eatı bildirilmektedir. 

Çin Mareşalı P .. tecte 
Budapqte, 28 - Marepl Çaas 

Sueli Y aas nfakatlade Nanldn harp 
akademin prof..arlerinclea dlrt ldfl 
olduju halde hda~ü ..._ç 
--~· 

En Tatlı 61ilm Ne&'! 

Hayvanların Sefaleti iz 
ÇokMüteessir Ediyormuş! 

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

( Battarah 1 inci ıayfada ) 
"Ayakta araba kullanmak yasakbr" 
gibi maddelerin cevaplarını, başaıatı 
tavuklar t .. ıyan insan renm(eri, cılız 
bir aıpa boyunda bir kıU"akla yaaya
na koıulmuı fnfiliz kadanaları hey
betinde beygir; arabalannı ayakta 
aüren arabao fototraflan veriyordu. 
Bu birkaç taaeılni babrladıtım ıeri, 
bu talimatnamelerio tatbikatı baklan
da fikir verebilmek için söyliyeceğim 
eözleri zait bırakacak kadar zengindi. 

Hem bf'n, yukanda da aöylediğim 
gibi, yanlmıı ıeyleri tekrardan hoı
lanmam. Bu itibarla bunu elimden 
baraloyorum. Sizinle beraber isterse
niz dipr ciltçiklere pz ıezdirebiliriz. 

* EYYela hayYan himayeıi ye kıymeti 
hakkında kıymetli bir fikir sahibi 
olmak lizım. 

Bunu bize, aynen alacatım ıu aa
brlar verebilecelderclir kanaatindeyim: 

• Hima,ei haJftllat fikri, sfttikçe 
1ace1en ..... kalbiain, haJYaJılana 

Mfaletiaden mttteeulr olmıya batla· 
8U1Dclan dot•ofbar • ., 

Sonra bir de, "inaan kalbi seneler 
l'eçtikçe ha11aıiyetini liaybediyor. 
Cemiyet içinde az lcardl!tlerinin sefa
letlerine dudak hlkea, silen insanlar 
tilrecli!., derler. lclraluizler- Yine 
okuyorum: 

" İnaalana haynnlarla münue
betlerinin ötedenberi aamimi ve inıani 
tekilde devam ettitüıe çok deliller 
vardır. Maamafih zamanımızda, bu 
m6nasebet bozulmuş, ve pçen zaman 
ile mühim bir tezat tetkll etmiye 
batJamıftır.,, 

Bu eaki, inıani, samimi münaae
betin harabesi üzerinde ıözlerim ya
ıanyor. Daha fazla müteeHİr olma
mak için l'eçiyorum. 

" Ecdadımızın, maitetlerinl temin 
eden koyun sürGlerine, harpte arka
dqlan olan hayYaalar• kart• ne büyük 
bir muhabbet bealedilderi mahlmdur •• 

Bu, arhk bunu da ötrendikten 
sonra, ecdadımızın velinimetlerine 
kartı lakayt kalamayız. Hem balon, 
hayvanlan biz pek te bopna ve be
dava himaye edecek, sevecek detiliz. 

" Ruslarla hera&. l.tanbula plen 
cinı ve kıymetli köpeklerin miktar
ları çok artmlfbr. Oabır, burada, 
ptirdilderi bu hayvanlan satarak 
hayatlarına temin etmiflerdir. Bunların 
içeriıinde 100-200 lirabklan çoktur. 
fakat maalesef, Ruslar, burada çok 
kalmadılar." 

Maamafih ben, buna çok mGteeair 
değilim. Zira biraz daha kalularmıtt 
aokaklanla cins, kıymetli köpekler
den geçilmiyecekmiş. Ben, mevcudu 
ihtiyaca (l) kafi görüyorum. 

Sayfalar ara11nda, hayvan sevgi
ıine misal olarak anlablan bir hikaye 
'Var: 

istanbula yeai ıelmif, günlerce 
aç susuz, yersiz kalmıı bir Rus ka
dınına, elindeki cins köpeti satmaaı 

için beş yüz füa teklif edilmi• Ka
dın buna çok hiddetlenmif ve: 

"8ea arkadaşlarımı aata.maml de
miş. 

lS11Du okuyan çok kimseler: 
- "Sefalet, açlık, ıuaıazluk kadı

Dlll beynine vurmut olaeald., diye
ceklerdir. 

Halbuki Ruı kadınana sorana-
nız O: 

- insanların vefHızbfl, sadakat
•zlıtı dGstur eidndikleri hlr devirde 
Wr kipetin arbdaflıtmdan daha 
,Ovenlliriei bulmak imklnı yokturl., 
CeYalAnı Yerecektir. 

Yok, yok. Bu mMAuD taMJ• 
taluammlll yok. Ben ı. hilkiyedea 
lizımgelen ibreti althm. Elime cim 
Wr kipek feçH kıyaetiai bileeefim. 

HayYn muhalJbetinin eclebiyab da 
yarmış. Balan Orben Gotye ne demifı 

"8..., bir çocupn, bir in1&111n 
hayvaulara kartı nuıl muamele etti
tini .clyle,U.iz, size onun ahlikım, 
ruhunu tavıif edeyim." 

Bu adam bunu botuna ıöylemecli 
ya. Müeueaelere taHiye ederim, ala
caldan memurlara ıorcluldan suallere 
fUDU da ilive etainler: 

Hayvualan 1evv mlaiah? Ne ka
tlM? 

Buna alacaklan ce•p oal n, mile 
racailtçanın ahlaka hakkında uzua 
boylu tahkikah fİrİflllek zahmetin• 
den, külfetinden kmtaracakbr. 

Ondan aoma tifreleriai, kaaalann 
urlarını korkmadan, çekinaeden, 
iıtirahati kalple emniyet edebillrl 
artık. 

Alimin bu avretle ı .... taWil t t 
mekte iAbet ettiği kanaati amam 
leıirae yakında 1 Ablild1, ahlabız • 
kelimeleri lüsatle,de yu bulamıyae 
sayılabilir. Onlann 7erine: 

- A, omu? Çok hayvaa se-ver b 
adamdır! 

Yahut: 
- Bırak ıunu eam-. •yvan ae -

mezin biri! Kaim olacald 
Şimdi size cemiyetin hayvanla 

ne cezri surette himaye ettitini aal 
tabilmek için elimdeld nltplrten l»a ı 
maddeler okuyayım: 

1 - HaywaaJar ,-.U, aplan 
kısa ve kabili inhiaa ... plarla .... 
rilebilirler. 

2- Hayvulana bJnklanaa il -
beri batb1ular ceaa ...... 

( Maaaıafth llea R madde,e 1 -
zum g6rmüyorum. ÇW ;MMler 
hemcinıleriain kuyr111danaa t ..... 
batlamıya atr• ..... t• ...... zat.. 
vakit bulamazlar. ) 

3 - Kut JUvalanm harap edeal• 
tecziye olunurlar. 

( Çok defa İlulan oealdan .anclt
renler bile ceaasız bbyorlar. Ha,..._ 
lann bu mazhariyetleri .. yan 11pta
dır dotrusu. ) 

4 - Tuyuran nakli için kullam
Jan kafeslerin içeriahııde hayvaalan 
birbiri üzerine yığanlar eezaya çarpa· 
hrlar. 

( Buna atzımın ıuya akb dojruaa 
Tramvay ŞirlıeU.ia çanh1ua kulak
lara 1 unu duysa da iuafa gelse bari.) 

r a ıa bunun sihl birçok himaye. 
kir maddeleri e.baba mucibelerile 
ihtiva eden hu ciltte •on olarak cemi
yetin dilekleri var. 

1 - Mueli Enunuatlan bura,. 
ıetirilen hayvanlar yolluda dört bet 
kilo zaydhyorlar-.. Sehebi, MJa• 
hat teraitbain miike.....ı Olmamum
da İmİf. Bunua &alae •eçmek 
lizımmı• 

2 - ihtiyar berfirleriD .tleri ..... 
ka memleketlerde ,.._. Halhld 
biz onlan takatlan kahlaJlllCaJa ka
dar kullanıyonnuıuz. 

Bu yazılımı.. Bblaeuleyla memle
kette beyfir etiain ,...0..-sinin ta
ammümü için biru himmet edilmem 
elz.emmi• Bu auretle fakir ahali et. 
yiyecek ucuz et bulmq olaeaknu• 

Bilmi1orum ihtiyar beJlir eti )ez. 
zetlimidir. Ve kestiremiyorum, fakir 
aha ·, Hiaıayei Hayvanat cemiyetlnla 
kendilerini bu kadar cliiflıunesinden 
ne dereceye kadar m6tehaqg Ye 

memnun olacakhr. Fakat bu iki mad
deyi okuduktan sonra kani oldum ki 
Himayei Hayvanat cemiyetinin batın· 
dakilerin ıönülleri hayvanlara karfl 
büyük bir muhabbetle dola. 

Yoksa, i.tanbul halkuua, bir Fatlla
Harbıye seferinde .,. kilo kayl:ettik
leri lu zamanda, himayede, ta Enu
rumdan lıtanbula gelen hayvanlardan 
eksllen bet klloyu beaaphyacak kadar 
ileri varamaılard1.. 

* 
Yazımı hitinneden eYYel Santur 

Beye bir çift söıüm var. 
Usanı türkçelqtinle .. reketine 

rağmen; yaftaum Mim.. •eden de
tiıtirmil en Himayel Haıwuat cemi
yetinden ltizumaclan fallla bahsettim. 
Bu yazılanmla; seıaiz ....ız çabpa 
cemiyetla mevcudiyetindeld el""'8tl 
anlata bilmifimdir zannmdayım. 

ihtimal bu yazılarımdan sonra, 
Amerikan ıuetesiniD •etri1atuadaD 
sonr• oldutu gibi - cemiJete birçok' 
tebernılar da ol.cakbr. 

Duydupma ...... eemiyet p
yeane eriflllealncle mle.. ol ... 
madalya De taltif -...Ut- E, arbk 
Santur Beyden, RltlMlbiJidan Wr 
madalya l•teraem beni laakDS bul~ 
ve bo1 çevirmez za~ 

Naci Sa ullah 

-ao 





fi(/ıszr 'dan Türkiye 'ge Bir Ses: 
-- ·-

''Y Türkiye, Yaşasın 
y T .. k ·ıı . ' ur ı etı.,, 

( Baştarafı ~ inci sayfada ) 

gazetesinin dünkü bnşmakalesine 
koyduğu serlevhanın tercümesidir. 
Baştan başa Türk sevgisi taşıyan 
bu uzun yazının altında şu imza 
var: " Fikri Abaza ,. 

Ben daha fazla bir şey ilave 
edecek değilim, .. El'Ehram,. ga
zetesinde çıkan bu yazıyı aynen 
~ ~rcüme edeceğim: 

"Ah.. Bu ah, hançere ve dil
den değil mustarip Mısır ruhunun 
en derin benliğinden çıkan yakıcı 
bir sestir. Evet, öyle bir ah ki 
biricik oğlunu kaybettikten sonra 
ces~d nin b::şmda ateşli elemleri
ni ooken koca annelerin inJeme
Jerine benzer. 

"Ah, ey Mısır. Ve Aferin, afe
rin ey Türkiye! 

"Türk ülkesine girdiğim zaman 
\' ziyetimde bir değişiklik olaca
ğını zannetmiyordum. İzzetinefsi 
kınlmış, ağzına ecnebi gemi vu
rulmuş, asılmış, kesilmiş, bin dert 
içinde bunalan bir şark memle
ketinde olacağımı tahmin ediyor
dum. 

"lakin ne gördüm. 
••Türkler milli izzetinefislerini 

rencide eden, bütün elleri ve 
engelleri kırmışlar, şereflerini ve 
bayrakfannı yükseltmişler: O 
k dar yükseltmişler iri göklere 
erdirdiklerini gördüm. Türkiyede 
artık ecnebi tahakkümü yoktur. 
Fakat benim :zavallı yurdumda 
vaziyet aksine .. 

"Otelde arkadaşlarımdan biri
si için garsondan bir (Viski) iste
dim. Garson giildU. Müstenkif 
bir nazarla beni süzdükten sonra 
iimirane diyebileceğim bir eda ile: 

'' Türk rakısı iç, dedi. 
"- Viskide ısrar edersem. 
.. _ istediğinin yapabilirsiniz, 

fakat viskinin kadehi Mısır para
siJe 22 kuruştur, cevabını verdi. 

"- ÔY,le is bir kadeh Fransız 
konyağı. 

.. _ Fiat aynidir. Türk birası 

içmez misiniz acaba? 
H_ Öyle ise bir kadeh şam

panya. 
••- fi t odur. Türk ıarabı 

içiniz. Dedi. 
•'Gördüğüm kuvvetli vatanper

verlik, ateşli milliyetçilik karşısın
da secdeye kapanır gibi eğildim. 

• 
Huşu ve hürmetle rica ettim : 

.. _ Türk rakısı, birası, şarabı 

getiriniz, ecnebi zehirlerini imanı 
zayıf, sefil vatansızlara bırakabm. 

"Oteldeki odamda bir paket 
Mısır sigarası bırakmıştım. Öğle
den sonra dönünce bu kutuyu 
yerinde bulamadım. Biraz hiddet 
\'e infialle sordum: 

"- Garson, sigaralarını nerede? 
"- Yaktım, yokettim, dedi. 
" Niçin? 
"- Fena bulduğum için. 
"- Neden fena. 
"- Ecnebi mamulatı da ondan. 
11

- E, ben şimdi ne yapayım; 
deyince. 
"- 1 te benden sana bir yadi

gar : Nefis bir Türk tütünü ve 
güzel bir Türk gibriti. 

..,.-: 

"Türkiyede hiçbir ecnebi fir
ma kapısı üzerine kendi dilile 
birşey yazmıya cesaret edemez. 
Yeni hadlerile Türk dili Türki
yede 1ngiliz, Fransız, İtalyan ve 
Yunanhlann bu sahada resmi 
dilleridir. Türk dili Türkiyede 
bütün dillerin hakimi ve ami
ridir. 

''Bugün ecnebi malları üzerin
de Türk gümrüğünün kontrolu 
Çanakkale t&byelerinden daha 
kuvvetli ve daha şedittir. 

"Türk gümrük memurları naz 
ve niyaza iltifat etmiyorlar. Fa
kirlerin eşyasını nasıl muayene 
ederlerse prenslerin, nazırlann 
bnvulJannı da öylece ve per
vasızca mu yeneye tabi tutu
yorl r, milli menfaatlerini böyle 
kuruyorlar. 

"Türkiyede imtiyazlı hiçbir ec· 
nebi görmedim. Çünkü Türkler 
ecnebi imtiyazlarmı boğmuşlar .. 
Orada her ecnebi Türk kanun
lanna boyun eğmiştir. Türkiyede 
bir ecnebi yalııız nezaket., adelet 
\•e müsavat görür, tahakküm ya
pamaz. 

"Göz yaşlarımla kalbimin en 
derin yerlerinden fışkıran sonsuz 
tazim ve takdis hislerimi yüksek 
mak mınıı:a ve büyük şahsiye
tinize sunarım. ey .WU Gazi! 

"Sonsuzhık, ebediyet senin va
tanına mukadderdir. Senin gibi 
olmıyanlarm yurtları parçalanmaya 
mabkümdurl,, 

Makale burada bitiyor.- L.S. 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Hendek kazasının Tuzlaburnu devlet ormanından gayri 

mamul metre mik'ap hesabile sekiz ayda 621, 656 O 3 kayın ve 18, 
494 D 3 meşe eşcarı beher gayri mamul metre mik'abı kayının 
121 kuruş ve meşenin 397 kuruş muhammen bedeli üzerinden 
talibine ihale edilmek fizere müzayedeye konulmuştur. Müzayede ve 
ihale açık attırma usulile 661 ve 799 numaralı kanunların ahkamı 
umumiyesi veçhile 8/10/933 tarihine müsndif pazar günü saat 15 te 
Kocaeli Vil5yetinı1e müteşekkil Onnaan Satış Komisyonu 
huzurunda ıcra edileceğinden taliplerin 3000 lira sermaye 
vaz'ma mali iktidarlarını gösterir Ticaret Odası vesi-
kasını ve muhammen bedelden aşağı olmamak şartile vereceği 
bedelin yfü.de 7,5 nisbetindeki teminatı muvakkatasını muhtevi 
teklifnamelerini ihale kanununun onuncu maddesi sarahati dairesinde 
mezkür saate kadar komisyona tevdi eylemeleri ve şartname 
ve mukavelename sureti musaddakalarının Ankarada Orman 
İşi ri Umum Müdürlüğü ile Kocaeli ve istanbul Orman Müdüri
yetinden alınabileceği ilan olunur. ''5059,, 

Liı eburgaz Belediye Riyasetinden: 
M Eylül 933 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 

münakasaya konulan LUleburgaz elektrik tesisatının inşasma talip 
zuhur etmediğinden 4 Teşrinievvel 933 çarçamba günü saat on 
alb~a ihale edilmek üzere ihalenin on gün müddetle temdit edildiği 
ilin olunur. ·s2,. 

SON POSTA 

SOH POSTA 
Jstıuı bul 

BORSASI 
28 - 9 - 1933 

Paralar ... ( Satı ı ) 
kurut tıuru -

1 '•'e•lln 660,00 ~f' lıuro., 122,-
1 do'ar 140,(lf• f trlln Avu .. ~.M 

f(l fr. Frana· ı 170,00 1 pneta 18,00 
ro Hret 225,00 1 Mark eo,oa 
!() lr. Fe1Glka 118,00 J r.lotl 24,00 
ıo clral.ml 24.SJ l PanılS 30,-
!O fr. lıvtil• 825,- 20 ı., 23.00 
10 leu 25.~iO 20 dinıu 1'7,-

1 florin 65,- ı Çervene9 -.-
Çekler 

rondn 600,25 Prali' 15,94 
Nn - 7or'k r,1131 Vly •n• 4,35 
Perl• 12,06 Moıdr l ~.645 

Mllımo 8,9585 füıdl; J,9775 
B·tlk• l P.,1860 \'arton 4,WS 
Atlaa ti2,645 Pc9•e 3 ,79 
Cenevra ~.4365 1 nnııre, 81,37 
lofrıı. 65,955 He!grat 34,8025 
/!.mıt~rdam 1,17 1 Mo&•Of ı 1093,50 

Hisse Sen tıerJ 

Llm Ll r:ı. 

ı, Aank.(Namn) 9,".0 Anndo"u ' • IOOV. 4il, .5 
( Htımtlo) 9,'t'J Şrrk l>. Y, •45, 1l 

: ıMOcıu 11) 102,- lıt. Tramur 48,50 
Cıınanlı bıınk. ~5,- OııkOdar u 
le~olk • ~.95 1 erkos 
f !rkell Hayrf7e 15.00 
Hcıllıı *0,35 Hcıvagad 
Anadolu n60V. "27t5 "''lefo ı 

• t,Qt.0 P. ~ ~4,80 Boırıoı:ıtl 

Esham va Tehvllll 
Um 1 

1913 lkrnmlyell 9!1 100 

ıı,ao 

27,~;ı 

27.-
12,2 ) 
:.ıı.2~ 

1.l ra 
3,23 

Sayaf 

Fukaraperverin. Cümhuriget 
Bayramı Hazırlığı 

Topkapı TUrk Fukcraporv r 
Hay.r MUeaaeeeelndan : 

Cümhuriyetin onuncu yıldönü
mü mes'ut gununun kutluluğu 

namına muhitimizde iki yüz fakir 
aileye fasulya, makarna, soğan, 

sadeyağ, tuz, s .. abun, yün kazak 
ve çorap dağıtılacakbr. 

Müessesemizin bugünkü varlı
ğı bundan fazlasını yapamıyacnk 
bir haldedır. 

.. 
Bu pek uğurlu gunu can ve 

yürekten kutlulamak isteğinde 
bulunan hayrı seven müesseseler 

'Dizim bu işimize iştirak eyledik
leri takdirde daha geniş bir yar
dım yapılabilecektir . 

Bu hayırlı işe iştirak zımnında 
gerek aynen ve gerek nakten 
vaki olacak her türlü yardımı 
şükranla kabul edeceğimiz beyan 
olunur. 

ir Çeşmenin Su Yolu Değiştiri iyor ,.._ 
Suyu ölü gemikleri arasmdan r 

geçtiği yazılan çeşme hakkında 
belediyeden şu malümat verilmiştir: 

Binaenaleyh bu çeşme suyunun 
lahitler ve ölü kemiklerile kirlen
mekte olduğu varit değildir. Yal
nız civar sekenesi tarafından, 

çeşmenin çukurda olması hasebile 
su almakta zorluk çekildiğinden 

Eyüpte Sokullu Mebmetpaşa 

türbesi altındaki çeşme hazinesine 
gelen suyun yolu türbe bahçesile 
türbe yanındaki ufak bahçeden 
geçerek caddeye çıkmakta ve bu 
suretle hazineye merbut bulun
maktadır. 

Yol kurşun borudur, gerek 
borunun ve gerek hazinenin türbe 
ile alakası yoktur. 

ve masrafı kendilerince tesviye 
edileceğinden bahsile vaki mü
racaat na.zan itibare alınmış ve 
suyunun bu çeşme karşısındaki 

metruk çeşmeye isalesi için icap 
eden muameleye başlanmışbr. 

l•tlkraıu 

f•t !kraıı Dahili 97,75 
VllJUMI M.ı. M,75 
batd•• tertip • ıo, O 

Rell 
Tramvar 
Rıhtım 

011tll"ar aıa 
Te,r .. 419 

l:.lektrlk 

4,97 li'oP'i=l'!'ili!liiii! ___ &_Mill!lli!!iiiii@iii!irjji!IJi-..... E~-..;;;;;;o _____ ,..,,,.. ....... ____ iifı!i'i_aliiiillliiiliiliiiti'ii--

• .. ıı ıo.oo 

BORSA HARiCi 

2J,0Q 
170,-
27,4.> . ---,-

T hvlUU - MeskOkftl 
Um Urn 

TUrk altım 922,00 
· t.ı,. 10,25 

''· • 8,43 
ltue • IU,85 
M.ecıldl7e 37,tl) 
banknoı (Oa. B.J :...C6 

Kalın betlblr.lk altı.ı 

\ l.\lmaburl.JOIJ 46,:6 
lAıt.J •6,25 
\ttaınU) 46,2!\ 

ı Ret•tl 481•)1) 

(VahlU , 46,1J 

l11c:e betlbtrlll& al ıa 

(CUınhurlyeı ı ~ 
IH• ıtı a•UJa•ı az,JJ 
1Ret11ll • 471 .W 
\ V aııitı • 4S.:i0 
lüııu.r ı<r.Fo. JöSJ J57,uO 

• n • 1 ıNJ 8811111 
• • ııu ı 8. •:>0 

{•) Yıldız l9aretllle,. bu:ıOo muamele 
aıirm•mlttı.ı. ................ -.... ······-·---··· .. ·-·· ........... . 

itfaiyede Kutlulame 
İtfaiyenin belediye tarafından ku

ruluşunun 11 inci yıl dönümü münn
sebetile dün ve e\•velisi gün her rnın
takanın itfaiye guruptan kendi ara
lannda toplantı yaparak yıl dönümü
nü kutlulamışlardır. 

.,.._ r=---- ı • •~ •=-- • ~ ı =ilı • ., • • 1 .:. 1 

Beyo§lu 3 Uncu Sulh Hukuk 
Mahkemeden: Aleko ef. nin Bey
oğlunda Pnrmnkkapıda telgraf s. da 
20 !\o. in hnııcdc mukim iken clyev
mabali hazır ikametgahı· meçhul bu· 
luunn Petro Çelen ti ef. beyinlerindeki 
davanın cnri muhakemesinde mübrez 
kontrattaki imzaSJnı inkari halinde İs· 
tiktnp hakkı mahfuz kalmak şartile 
ve kontrattaki müddetinden 2 sene 
daha iknmct etmediğine ve bedeli 
muayycni sükfıtlc kabul etmediğine 
dair munmclei gıyabiye kar nnın 20 
gün fasıla ile ilanen tebliğine karar 
verildibrinden yevmi' muhakeme olan 
26/10/938 te itirnzln mahkemeye gel-
rned •ği ve vekil göndermediği takdirde 
vsk'alan kabul ve ikrar etmiş addoluna-

cağmı mübcyyio muameleli gıyap kararı 
tebliğ makamında iliin olunur. (7!'106) 

lsıanbul OçUncU lcre Me
murlu§undan: .Mahcuz olup satıl
masına karar verilen ev eşyBBı 
30·9-9SS tarihine müsadir Cumartesi 
gunu saat { 11 ) den { 12 ) ye kadar 
Taksimde OUmburiyct meydanında 
(54) numaralı apartımanda birinci açık 
arttımın suretile sabla.cağından talip 
olanlann mahallinde memuruna müra
cantlan iliin olunur. (7761) 

.lctanbul :1 Uncu lcr• D•lre
etndan: Mahcuz ve paraya çevril· 
nıcsi muk rrcr f'V eşyası M nltepe İs· 
tasyon civarında 4-10-933 tnrihiude 
aat on buçukta ikinci arttırma ile 
snblacrığı Han olunur. (7911) 

SELANIK BANKASI 
T calıı tarlhl : 1888 

Sermayesi 30,000,000 F rnnk 
ldnre Merkezi: lıtanbul 
Türkiyedeki ,ubeleri: . 

lıtnnbul (Galata ve ıstanbul) lı.mir 

Samsun, Merain, Adana. 
Yunımistan'dıakl ~mbeleri: 

81-:I~A.NIK, l\A VALA, ATINA, Plim 
Bil'umum banka muameleleri. Kredi 
m•ktupları. C•,ri hueplar kil4adı 
Eeb•m u Tahvilat. Kualar icarı 

• 

lstanbul Tram ar Şir eti 

-ti) 
t.ıl 
~ 
t.ıl 
CXl 
t.ıl 
tl)o 

-...J 
tl)o -tl)o 

EVKAT TARİFESİ 
19.33 senesi Teşrinievvel 1 inci gününden 

ilanı ahire kadar 

itibaren 

ilk 
No.. Hudut Hareket famla Hanket 

1 O Şişli-Tünel l Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

11 Kurtuluş -
1 

Kurtuluştan - Tünele 
Tüne) Tünelden - Kurtuluşa 

12 Harbiye-

' 
Harbiyeden - Fatihe 

Fatih Fatihten - Harbiyeye 
14 Maçka-

' 
Maçkadan - Tünele 

TUnel Tünelden - Maçkaya 
15 Taksim· 

' 
Taksimden - Sirkeciye 

Sirkeci Sirkeciden - Taksime 
16 Maçka-

1 
Maçkadan - Beyazıta 

Beyazıt Beyazıttan - Maçkaya 
- Maçka -

1 
Maçkadan-Eminönüne 

EminönU Eminönllnden-Maçkaya 
17 Şişli -

r 
Şişliden - Sirkeciye 

Sirkeci Sirkeciden - Şişliye 

- Taksim- l Taksimden-Aksaraya 
Aksaray Aksaraydan-Taksime 

19 Kurtuluş- ı Kurtuluştan • Beyazıta 
Beyazıt Beyazıttan-Kurtuluşa 

- Kurtuluş-
1 

Kurtuluştan-Eminönüne 
Eminönü Eminönünden-Kurtuluşa 

----

22 Bcbck • Eml ... ü 1 

23 Ortaköy-Aksaray ı 

34 Betikta, - Fatih 1 

32 T opkapı - { 
Sirkeci 

33 Y edikule - Jl 
Sirkeci 

37 Edimekapı-{ 
Sirkeci 

Beşiktaştan - Bebeğe 
Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 
Ortaköyden - Aksaraya 
Al<saraydan - Ortaköye 
Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşiktaşa 

Aksaraydan - Topkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
T opkapıdan - Aksaraya 
Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edikuleden-Aksaraya 
Aksaraydan Edirnekapıya 
Edirnekapıdan Sirkeciye 
Sirkeciden -Edirnekapıya 
Edimekapıdan - Aksaraya 

3,6 
7 

20 

5,8 
12 

20 

1 
9 
5 
3 

13 

8 
14 
7 
9 

12 

7 
9 

12 

9 
16 

6 

1 o 
u 

ıo 
15 
20 

9 
12 
14 

6 
13 
ıs 

6 
J 4 
1 6 

6 
8 

1 ~ 

Saat 

6,00 
6,21 

21,10 
21,30 
6,59 
6,15 

21,00 
21,20 

7,38 
8,00 
6,30 
7,12 
6,15 
6,43 
7,00 
7,32 
7,00 
7,37 
6,00 
6,45 
6,15 
6,46 

5,48 
5,58 
6,10 
6,28 

6,00 
6,44 
'1,00 
7,42 

5,56 
6,10 
6,41 

5,41 
6,00 
,6,33 

:>,47 
6,10 
6,39 

Son 
Hareket 

Saat 

24,00 
24,20 
23,50 
24,10 
24,30 
23,46 
24,00 
24,20 
19,38 
20,00 
21,00 
2J,42 
19,32 
20,00 
19,28 
20,00 
18,53 
19,30 
21,00 
21,45 
19,28 
20,00 

23,20 
24,00 
24,38 
20,00 
20,44 
20,00 
20,42 

23,00 
~ - ,30 
24,00 

23,00 
23,35 
24,05 

23,00 
23,25 
23,55 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat U um 
Müdürlüğünden: 

Umum müdürlük binasının kışın kaloriferle ısuiılması iç.in aleni 
münakasa suretile 80 ton kok kömürü alınacaktır. İhalesi Ankarad 
umum müdürlük masraf komisyonunca 22 teşrinievvel 933 pazar 
gUnü saat 10,30 da icra edilecektir. Şartnameyi görmek üzere 
Ankara'da Umum Müdürlük Ayniyat muhasibi mes'ullüğüne lstan• 
bul' da Galata' da Kara Mustafa Paşa caddesinde latan bul Limanı 
Sahil Sıhhiye Merkezi Baıtabiplijine müracaatlan. (.5153) 
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İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
idaremiz ihtiyacı için pazarhkla "5000,, kilo tonga yerli ipi 

•alın alınacaktır. Taliplerin tartoame ve nümuneyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen 
141101933 Cumartesi günü saat 14 te Galatada mübayaa komisyo-
nuna mUracaatlan. "5181" 

1 lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Mubammenea. 
Lira K. 

1 

184 00 Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinde Sünbüllii hanın 
alt kabnda 36, 37 No.larla murakkam yekdiğerine mak
lup odalardan 36 No.lı odanın 120de 12,5 hissesi ve 37 
No.lı odanın da 120 hissede 15 hissesi ki ceman iki 
dükkirun 120 de 27,5 hissesi 

223 00 Davutpaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa sokağında 
eski 115, 117, 119 yeni 121, 123, 125 No.larla murakkam 
Uzerlerinde odaları bulunan üç dükkanın 2/9 hissesi 

118 00 Tapu kaydi mucibince 20500 arşın miktarında bulunan 
Kandillide mezarlık sokağında Taşlıbağ namile maruf 
bir kıta bağ mahallinin 60 hisse itibarile 23 hissesi 

ıfO 00 Riistempaşa mahallesinde Balkapanı hanının üst katında 
58 No.b maa kamara odanın 2/5 hissesi. 

(ukarcla yazılı olnn hisseli emlak dört hafta müddetle ilana 
konmllflur. ihalesi teşrinievvelio 9 ıcı pazarteıi günü saat 15tedir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf müdüriyetinde -
mablülit kalemine müracaatları. "4661,, 

Kocaeli Orman Müdürlüğiinden: 
Geyve kazasının Gediktepe devlet ormanından bir senede 

2570 kantar mahlut odun ile 286 kantar mahlut kömürün beher 
kantar odun 9 kuruş ve beher kantar mahlut kömür 45 kuruş 
muhammen bedeli üzerinden talibine ihale edilmek üzere müza .. 
yede ye konulmuştur. Müzayede ve ihale açık artırma usulile ve 
661 - 799 numaralı kanunlaran ahkamı umumiyesi veçhile 15/10/933 
tarihine müsadif pazar günü saat on beşte Kocaeli Vilayetinde 
müteşekkil orman satış komisyonu huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin 1000 .lira sermaye vaz'ına mali iktidarlarını gösterir 
ticaret odası vesikasını ve muhammen bedelden aşağı olmamak 
şartile vereceği bir senenin bedeli mikdarımn yüzde 7,5 nisbetin
deki teminatı muvakkatesini muhtevi teklifnamelerini ihale kanu· 
nunun onuncu maddesi sarahati dairesinde mezkiir saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve şartname ve mukavelenam~ sureti 
musaddakalarmın Ankara' da Orman işleri Umum MüdtirlUğü ile 
lstanbul ve Kocaeli Orman Müdüriyetlerinden alınabileceği 
ilan olunur. "5206,, 

SON POSTA 

, r ~ı 
Deniz Yolları şletmesi 

ACEN TALARI: 
Karaköy - Kijpriibaşı 1'el. 4236!1 

Sirkeci 11 tihiırdar zade ha.o 
'l'elf'fon: 22740 

----------------------~---Karadeniz aralık postası 
ERZURUM vapuru t Teşrini
evvel Pazar 18 de Galata rıhtı
mından kalkarak Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Gireson, Tirebolu, Görele, Trab
zon, Rize'ye Dönüşte bunlara 
ilaveten Of ve Ordu'ya uğraya
cak yalnız Zonguldağ' a uğra
mıyacaktır. "5252,, 

Ayvalık aralık postası 
MERSiN vapuru 1 Teşrinievvel 
Pazar 17 de idare rıhtımın
dan kalkar. Gidiş ve dönüşte 
Çanakkale, Edremıt, Ayvalık, 

Dikili İzmir'e uğrar. "5250,, 

Mersin aralık posta11 
ANAFARTA vapuru ı Teşri

nievvel Pazar 10 da Galata rıh
tımından kalkar. Taşucu, Ana
mur, Kuşadası, Gelibolu'ya 
yalnız dönüşte uğrar. "5251,, 

~---------------' 

Qaın RIUN!Ti ~OVD TQl[nlNO-H4QtlTIMA ITAUA~-SnMAQ 

----
Limanımızdan gidecek vapurlar 
AS:S1H1A vapuru 1 teşrinievvel pa

zar (~!idilli, İzmir, Pire, Patras, Bren
dizi, Venedik ve Trieste)yc. 

CELiO vapuru 4 teşrinievvel çar
şamba ( (Pire, Patras. >:apoli, .Marsilya 
ve Cenova) ya. 

O AŞTA YN vapuru 4 teşrinievvel 
çarşamba ( Burgaz, Varna, Köatence, 
Sulina, Kalas ve ibmil) ye. 

QUiıHNA LE vapuru 4 te~rinievvel 
çı.rşamba (Burgaz, Varna, Köstence ve 
Odesa)ya, 

11IERA.\'O vapuru 4 teşrinievvel 
çarşamba (Dedeağa~~. Kavala, Selı1nik, 

Toloa, Pire, Patras, Aya.saranda, 
Brendizi, Venedik ve Trieste) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi Amerika 
ile A vusturalya, Yeni Zeland ve Aksayi 
ı,ark için doğru bilet verir. " iT.AL YA,, 
vapur kumpanyasının lüks vapurile 
muhtelit servis. 

Her nevi tnfsilat için Gala.tada Mer
kez Rıhtım hanında ( Lloyd Triestino ) 
baş acentesine. Telefon: 44870 yahut 
Gala.ta.saray'da sabık Selanik bonmar
şesi binasındaki yazıhanelerine. Tele
fon: 42490 

Niçin zahird~ ayni mal oldutu gö
rülen bir gözHik muhtelif dükkanlar
da muhtelif Hatlarda satılmaktadır. 
Çünkü mu vaffakiyetin doğruluk ve 
kanaatte olduğunu takdir edemiyen 
bazı dükkanlar istisna edilirse bu 
fiat farkı bilhassa camların cinsi iyi 
ye fena olmasından ileri gelmektedir. 
Gözlük satın ahmrken iyi kristal cam-
ların gözleri on sene daha gençlettirip 
kuvvetlendirdiği ve adi camların da 
gözleri on aene evvel ihtiyarlatbğ'ını 

daima nazarı dikkate almak lazımdır. 
Gözlüklerinizi en birind kristal cam
lar getirip en az ticarete kanaatle 
satmak mealekinde olan Sultanhamam 
Yenicami caddesinde 35 numaralı 

İsmail hakkı mağazasından emniyet-
le alırsınız. ( 7756 ) 

Saraçhanebaşı - Münir Paşa konaklarında ..ıııfl 
Erkek - Leyli, Nehari - Ana, ilk, Orta ve Lise 

. Hayriye Llseı ri 
T ektnil sınıfları mevcut resmi muadeleti haiz tam devreli lisedir. İlk sınıflardan itibaren ecnebi 
liaanı mecburidir. Fransızca, Almanca ve İngilizce kursları vardır. Leyli talebenin sıhhat ve gıdasına 
azami itina edilmektedir. Talebeler sabahları mektebin hususi otobüslerile evlerinden alınır, 
akıam yine ayni vasıta ile evlerine gönderilir. Talim heyeti memleketin en yüksek muallimlerinden 
mlltetekkilclir. Ka ıt muamelesi için her gön •aat 10 dan 17 e kadar müracaat kabul olunur. 

Tel. 20630 (7942) 

Eylül 29 

~T·ı;~:!:.:~avı BiÇKI VE DiKiS MEKTEBi 
Sergi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmıştır. ..Mezunlar::Jtaj 

görmeden mektep ve atelye açarlar. 
~------~ Çembarlltaf. Telefon: 22994 · 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Fatih ile Şehzade camiine kadar olan su k.,emerlerinin tamiri 

ve demir kapı inşası: Teminat 29 Lira. 
Belediye evrak mahzenine yapılacak dosya dolabı: Teminat 40 L. 
Yukarda yazılı işler pazarlıkla yaptırılacaktır. Talip olanlar 

keşif evrakını görmek ve şeraiti anlamak üzere her gün pazarlığa 
girmek için de teminat makbuz veya mektubu ile 30/9/933 cu· 
martesi günü saat on beşe kadar Levazım müdürlüğüne müracaat 
etmelidirler. "5229,, 

)#. 

Çubuklu gaz depolarında mevcut tankların boyanması açık 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere 
levazım müdürlüğüne, münakasaya girmek için de 25 liralık te
minat makbuz veya mektubu ile 2/10/933 pazartesi glinü saat 
on beşe kadar daimi encümene müracaat etmelidirler. "'4788,, 

)#. 

lstanbııl Belediyesinden: İcra edilmekte 
ameliyatı dolayııile Kıbleçeşme ite Atlamataşı 
pazar cad~i ile Saatçı sokağının bilcümle 
kapalı bulunacağı ilan olunur. 

olan kanaliz&1yon 
arasındaki Küçlik 
vesaiti nakliyeye 

'"5265,, 

[ Emlik ve Eytam Bankası llinları ) 

Emlak Ve Eytam Bankası İstanbul Şubesinden 

SATILIK MUTENA ARSALAR 
Esas Mevkii ve nev'i Teminat 

Lira 
555 Sultanahmette Binbirdirek mahallesi Atmeydanı 

atik 58 cedit 76 No. lı 76 metre murabbaı arsa 38 
377 T eıvikiye mahallesi Bostan sokağı 4/8 kapı ve 

29 harita No. lı 230 metre murabbaı arsa. 140 
Balada yazılı arsalar bedelleri peşin tesviye edilmek şartile 

bilmüzayede satılaqığmdan taliplerin ihaleye müsadif 9 teşriniev· 
vel 933 pazartesi günü saat on altıda şubemize müracaatları. (211) 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Şarköy A•llY• Hukuk Mah

kemesinden: ~arköy maliyesinin 
Tekirdağmda Ertuğral mahallesinde 
Sereıli Fevzi Rıza Bey aleyhine ~ar
köy Asliye hukuk mahkemesine ikame 
eylemiş oldn!tu alacak davasında. müd· 
dei aleyh Fevzi Beyin ikametgahının 
meçhuliyetine binaen tt.b.liga.t ifa edile
memiş ve bu baptaki muhakeme 
7 /10/933 tarHıine müsa.dif cumartesi 
günü saat 14 te talik kılınmış _ oldu
ğundan mezkfır günde müddeı aleyh 
Fevzi Riza Beyin bizzat veya bilveka
le hazır bulunmaıı lüzumu tebliğ ma-
kamıD& kaim olmak üzere ilin 
olunar. C19!7) 

-MUSiKiMiZOE~ 
MtiBIM iNKILAP 
" NOTA,, musiki mecmuasının 
11 inci sayısında tafsilat vardır. "--------·(4576)----

Son Po•ta Matbaa91 

Sahibi: Ali Ekrel8 

Nefriyat Müdiirih Halil LOtfl 


