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Jandarmayı Kim Öldürdü? 
Kıli,eci Aliettin Bey Et'an Beyoğlu Polis merkezinde Nezaret affında 

Otomobilin Çalınmış Olması Müm-
künMüdür, Değil Midir Meselesi 

Etrafında Düşünülenler. 
olduğu hiaaediliyordu. Binaenaleyh 
içiacfeldnin Alledclia Bey olma· 
mua m&mkiindllr. Zira : 

Zabıta ve Adliye dün Zeocir
likuyu faciuam örten esrar per-
aini yırtmıya çalışb: 

- gecenin karanlığında jan
darma Haıanı ezerek öldüren 
otomobil kimin idaresinde idi ? 
Bu noktayı anlamaya çalıştı. 

* 
Otomobilin sahibi olan kılifeci 

ve matbaacı Alieddin Bey: 
- Ben Lala birahaneaindey· 

dim, otomobili sokakta bırakmq
bm, dışanya çıktığım zaman yerin
de olmadığını gördüm. Anlaşılan 
ben gazinoda meşgulken çahnmıı 
ve çalanlar tarafından da bu 
kaza yapılmışhr.. Demekte ıarar 
etmektedir. 

Fakat hakikat acaba böyle 
midir? İşte tabkikab idare eden
lerin üzerinde uğrqbkları nokta 1 

Filhakika kaza esnasında oto
mobil Büyükdereden doğru ıon 
aüratle aeliyordu. lpklan da 
söndlirillmUıttl. Sonra da acemi 

Kılf#ecl Alıi•ffin Be• 
bir el tarafından kullamlmakta 

Alleclclba Beyin son stlratle Bn
yikclereda relmainde, bele oto
mobilin fenerlerini llndUrmeainde 
bir sebep yoktur, hele acemilik 
etmiyeceji de muhakkaktır. Çlln• 
ki aenelerdenberi otomobil kul· 
laamaktadır. Ahfkmdır. Bu hatayı 
y~az, bu, Alieddin Beyin 
lehinde olan dtiftlncedir, buna 
makabil bir de aleyhinde olan 
mlltalea vardır: Jandarma (11) de 
llmllftilr, Alieddin Beyin: 

- Otomobilim çalındı! iddiası 
ile polis merkezine milracaab 
bu saatten sonradır. Bundan 
başka kazanın vukuu sırasında 
(Lall) birahanesinde bulunduğu 
da kat'iyetle tesbit edilememittir. 

Birahaneye uiramıf, içmiı, 
sarhoı olmuı, sarhoşluk saika· 
aile bu kazayı yapmış, sonra he~ 
hanıi bir vaııta ile Zincirlikuyu· 

( Devuu 8 üacl sayfMla) 

Maliye Teşkilatı Çalışmıga Başladı 

450 Memurun Açıkta . 
Kaldığı Anlaşıldı 

Kendilerine Vazife Verilıiıiyen Eski Memurların 
Liıteıini Okuyunuz 

Yeni T eşkilita Hariçten Alınanlann 

lstanbulun ye
ni Maliye teşki
lib dünden iti
baren faaliyete 
seçmİf Ye yeni 

Vaziyetleri . Nedir? 

kadroda vazife 
alan mtldllr ve 
memurlar tara
fından yeni vazi
felerin görlllme
ıine batfanm11 
bulunmaktadır. Bu 
arada fatanbul 
mıntakasınan tah .. 
ıil kısmile, di· 
ğer mıntakalann 
tahakkuk ve tah
sil kadrolannda 
yetiştirilebilenler 

dün teblij' edil• 
miştlr. Hukuk, 
ticaret, mtılkiye 

( De•amı 9 uacu 

iktısat ll 
~ aayfada) 

eR!IBm.e~,ı.t::1l-.:kaloryadan Dönen Talebenin Vaziyeti 
---~~--'-~---~~~~-

Bir a re th •ne Ticaret Ve Sa--i Oclastnı Protesto Etti 

Yıldırım T elgrafile Gön derilen Arzuhali 
· Takas ' sulü ile ithalit ve 

ihracat r uamelelerine nihayet 
verilui~) z..man bu kararan lehin
de bir çok sebepler mevcut ol· 
malda beraber ani bir şekilCle 
ittihaz edilifinin bazı hidiselere 
aebebiyet vereceği (lifünülmilştü. 
Don tahmin edilen bu hidileler
den bir tanesi çıktı ve lktıaat 
Vekileti ile Ticaret Odaıımn 

protesto edilmesi teklinde ıarip 
flrihaebilecek bir ıekil aldı. Ba· 
kıruz nual: 

İltanbulcla tilttin ve kijmiir 
ticareti yapaa "Kuez v• ..... 
U..,, iaimli bir aaleae11e '"-d• 
bir müddet evvel Avrupaya kill
Hyetli miktarda tütün •evketmİf , 
Ye takas uasına müstenit bir 
mukavele yaparak mukabilinde 
Türkiyeye kok kiimürü ithal ede
bilmek için ruhıatiye almıt, ıon
ra bundan bir hafta kadar evvel 

lıtanbul ncaret ve Sanayi Oda-
11111a müracaat etmit ve evvelce 
kendisine verilmiş olan bu 
haktan istifade ederek bura· 
ya mühim miktarda kok kö
mürü getireceğini bildirmiı. 
Ticaret Odası iıe hükumet tara
fından takas usulflnün ilga edil· 
mit olması münuebetile müesse· 
menin bu talebinin yapılamıyaca
iınl kendisine anlatma,. Bunun 
üzerine Kuez müusesesi yıldınm 
telgrafile lktısat Vekaletine mü
racaat Herek bu muamelenin 
ifası için l.tanbul Ticaret Odaıı
Da emir verilmesini rica etmif. 
hrı-t Vekil•ti ~k tabii oı.• 
......... i. bu l.111ltald. bllet.i 

Rusya ya Gidecek Talebe Hazırlanıyor 

r.,.,,.,.,. •ir ,,,.., ıs ... ..,. Balı}ul ......,. 
Ruaya1a •laderilicek lldael ,artl ~ kalllell ,u.t bet ldfWktir. 

7 ey1Glde buradan hareket ecleceld .... lr. llrliael Ye lld9el kafUe miktara 75tir. 
Ôjnndijimize •öre alb ay •Olll'a da tekrar (75) ldfllik talelM kaflleli 

Ruayaya hareket edecektir. Dla Bu talelMHI.. Wr im•• Simmer Banka 
plerek muamelelerini takip ebaiflenllr. 

ilz~rine Tica~e~ Odasına hiçbir ı Maarif V e~li Rivayetleri 
enur vermemaftir. T ekdp Ediyor 

Kazez ve ttlrekisı mtieueini 1 
de 3• ajıı•tos peffembe günll Oniveriitede yeni 
Beyotlu Dardlincll Noterliii •a· • • • 
utuiıe bu muamelenin yapıımua Değişıklıkler Yok 
için l.tanbul Ticaret Oclaaına 
emir vermiyen İktısat Vekileti, Yeni Derı Protramlan 
muameleyi yapmıyan Ticaret •• Nedir? 
Sanayi odası umumi kitip vekili 

Hakkı Nezihi Bey ve lıtanbul Tica· 
ret ve Sanayi Oduana birer pro
telto göndererek bu ticari mua· 
melenin ıecikmesinden miltevellit 
Qrar ve ziyanın kendilerinden alın· 

mua için mahkemeye müracaat 
ecleeeğini bildiröüıtir. BabW. ................. dBec., 

Maarif Vekil Vekili Refik Bey 
dan Oniveniteye relip, bir 
mtıddet me.ıpl oldu. Bia llu fır .. 
salta ~ ederek ODiYenite 
etrafında llylanen bazı rİYayet· 
lerin dojru olap olliaadıtub ken· 
......... ,Refika.,.._ 
di ili: 

( o.tr- •-- ...,,. •• • 

Dördüncü Defa Olarak 
imtihana Girecekler 
Ankara, 2 (H'Ullli) - Maarif Vekaleti talim ve terbiye dairesi 

yeni bir karar ahmtbr. Bu karara göre lise ve orta mekteplerde 
bir dentea üç defa bakalorya imtihamna ıiriP te kazanamayan 
250 talebe d6rdilncü defa bakalorya imtihanına kabul edilecek
lerClir. Bu karana umumi bir mahiyet almau ve bir dentea liç 
defa danen IOn smıf talebelerinin, d6rdiincö defa bakaloryaya 
firebilmelerine imkln verilmesi beklenmektedir. 

( Ta&arruf Dediğin fşte böyle Olur!!.. 1 

- Artık bu kadar masrafa clayan•mıyacajım kancıiJm ... Sana 
kaç defa azacık tuarruf et demedik mi? •• 

- Daha nuıl tuarruf edeyim kocacapa. bltla yaz çorapsız 
reziyerum1l 
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2 Sayfa 

[Halkın ~Sesi) 
1 

İçki Aleyhtarlığı 
Amerika'da içki yasağı nihayet 
•alkmak üzere. Bu hususta 
halkımız diyor ki: 

Necati Bey ( Çemberlit~ Millet 
hanı) 

Amerika 'iddetH kanunlan mil-
7onluk bOtçelerile bile içki kaçakçı-
1.arUe mtlcadele edemedi. Nihayet 
yaflar kurulara ıalebe etti. Fakat 
içmesini bilmek lizımdır. 

* Salıihaddin Bey · ( Beyaııt Emin-
nu rettin mahallesi 83 ) 

- İçki bütün kötülüklerin anası
dır. Müptclalannın evveli bütçelerini 
•onrada sıhhatlerini berbat eder. 
içkinin vereceği net'e Ye zeYk çabuk 
geçer. Sıhhatli ve puab insan <daima 
neı'elidir. Gençlerimi~ •ıhhat v~ ser
vet düşmanı olan içkiye harp açma
lıdırlar. 

• l"ıkri Bey ( Behzadehaıı imaretler 
sokagı 7) 

- Hayat ıartlan değiıtJ, kaz.anç
lar az.aldı. insanlar çok yoruluyorlar, 
eğlenemiyorlar. Bence bu gibi adam
lar akşam bir iki kadehle kafalannt 
dinlendirmelerinde hiçbir mahzur 
yoktur. Fakat ayyaşhğın müthiş düt
manıyım. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Şoför Mehmedin idaresindeki 
1260 numaralı otomobil, Eınin
önünda mütekait Tevfik Bey is-
minde birine çarparak ağır ıu
retL yaralamişbr. 

Jf Dökmeci Andon ve Kirkor, 
Galatada Onnik isminde birinin 
evine taarruz ettiklerinden ya
kalanmışlardır. 

'f Seyyar cambaz lbrahim 
Efendi, metresi Bedia Hanımla 
Köprüde tramvayda geçerlerken, 
Mehmet isminde birisi Bedia Ha
nıma sarkıntılık etmek istemiş, 
lbrahim Efendi ile aralarında çı-
kan bir kavga neticesinde lbra
him hafıfçe yaralanmıştır. 

Ga!atada iki Hırsız Yakalandı 
Dün sabaha ke.rşı Galatada 

Arapcamii bekçileti iki gölgenin 
dükkan kilitlerini kırmakla met
gul olduğunu görmüşler ve hırsız-
ları kovalamıya başlamışlardır. 
Bu esnada sabıkalı Hasan taban
casını çekerek bekçilere ateş 
etmek iste:niş fakat iyi bir tesa
düf neticesi tabanca ateş alma
mışbr, hırsızlar bıçak ta çekmir
lerse de nihayet bekçiler taraa
fında n yakalanmıılardır. 

Ye~i Bir Telsiz istasyonu 
lsteren Kablo Şirketi tarafın

aan Osmaniyede kısa mevceli 
bir telsiz istasyonu inşasına ~ 
lamlm ştı. Bu istasiyonun bittin 
teçhizatı tamamlanmış bulunmak
tadır. On güne kadar tesellüm 
edilecektir . 

SON POSTA 

B 

Gayrimübadillerin içtimaı 
Salı Günü Toplanacak Olan Kongre 

Çok Münakaşalı Olacak · 
BugUn Gayrimübadiller cemiyetinde bir toplanb 

yapılacak, ikinci tertip bono hakkında hükümete 
vuku bulacak müracaat meselesi görüşülecektir. 

itfa olwımadikça yeni tertip bono vercmiyeceğini 
beyan etmiştir. 

Gayrimübadiller mahafilinde cueyan eden kuv
vetli bir rivayete göre gayrimübadillik meselesini 
esasb surette bir hal çaresine raptetmek üzere 
Ankaraya cemiyet namına daimi bir murahhas 
gönderilecektir. 

Malüm olduğu üzere bir kısım Gayrimübadiller 
yUzde muayyen bir nisbetde bono verilmesini 
ve diğer bir kısım gayrimübadiller de bütün istih
kaldarın't! sabş karşılığı olarak kabul edilmesini 
hükumetten talep etmek fikrindedirler. Halbuki 
Maliye Vekiteti elde mevcut bonolar tamamen 

Bu ayın beşinde toplanacak olan kongrenin 
çok münakaşalı olacağı anlaşılmaktadır. 

Gümrüklerde 
Yeni Tarife /(anu
nu Ve Tatbikatı 

Tenzilatlı Tarife Üzerinden 
ithalat Yapılacak Mı? 

Dünden itibaren bilumum 
gümrüklerde yeni tarife kanunu 
tatbik edilmiye başlamışbr. Va
ziyet fUdur: 

Almanya ile Türkiye arasın
daki ticaret muahedesine merbut 
bir eşya listesi vardır. Bu listeye 
dahil olan eşyanın tenzilatlı tarife 
üzerinden gireceği yazılıdır. Ken
dilerile aramada en ziyade maz-
harı müsaade millet mukavelesi 
olan memleketler de bu listedeki 
eşayayt tenzilitlı tarife tizerinden 
Türkiyeye ithal edebileceklerdir. 
Ancak bu vaziyet muvakkattir. 
Ticaret munhedelerinin hitamına 
kadardır. Ondan sonra yeni ta
rife kanunu bunlar hakkında da 
tatbik edilecektir. 

Yeni tarifenin tatbikinden ev-
vel muamelesi ikmal edilmiş ve 
fakat parası gümrüğe henüz veril
memiş olan oktruva muamelele
ri de iptal edilmiştir, yani bu şe-
kilde muamelesi yapılmış olan 
eşyalar da yeni şekilde ithalat 
resmine tabi tutulmaktadırlar. .. 
Veşilköye Sis DUdUğU Konacal< 

Tahlisiye idaresi Fenerbahçe., 
Ahırknpı ve Kı:ıkulesinde olduğu 
gibi Yeşilköye de otamatik ve son 
sistem bir sis düdüğü koyacakbr. 

8 Kumarbaz 
Yakalandı 

Zabıta, evvelki gün Çemberli .. 
taşta Arna\·ut Faikın kahvesinde 
ansızın bir araştırma yapmış, 

Ömer, Salih, lsmail, Şevki, Aziz, 
Nevzat, Halil ve Ali isminde sekiz 
kumarcıyı yakalamıştu. 

250 Bin Lira 
Tahlisiye idaresi Eski Bir 
Alacağına Kavuıuyor 

Harbi umumiyi müteakip İn
gilizlerin idaresine geçen eski 
tahlisiye teşkilatının kasasında 
mevcut bulunan 80 bin lngiliz 
lirası kıymetindeki esham ve 
tahvilfitı mütarekeden sonra lngi
lizler tarafından Osmanlı banka
sına yatırılmışb. Bugün 250 bin 
Türk lirası tutan bu esham ve 
tahvilabn tahlisiye idaresine iadesi 
tekarrür etmiştir. idare pek ya
kında parayı alarak htgilizler 
zamanında 2 aylık alamıyan memur 
ve mütekait memurlarına tevzi 
edecektir. 

Mühim Bir Keşif 
Bir Yumurta Eir Sene 

Bozulmadan Duracak 
Hasan Ef. ismind~~ bir Zat 

bundan bir müddet evvel lstan
bul Ticaret odasına müracaat 
ederek yumurtayı bir sene bozul
madan muhafaza eden bir usul 
keşfettiğini bildirmişti. Ticaret 
odası Hasan Efendiye bir nümu
nesini teklif etmisti. Bu müna
sebetle dün bir heyet Ticaret 
Odasında Hasan Efendinin kendi 
usulile ambalaj yapbğı bir yu
murtayı mühürlemişfu'. Bu yu
murta marbn birinci günil 
tekrar muayene edilecek ve 
alınacak neticeye göre bir kalU' 
verilecektir. 

Maaş 
[ elediye Ve Evkaf Henüz 

Maaş Verm·ediler 
Belediye henüz eyli! ma

aşı•• verememiştir . Belediye 
her ay 125 bin lira .maq ftr

mektedir. Düne kadar 70 bin 
lira temi · edilmiştir. Belediyenin 
maaş verebi?mesi için daha 50 
bin liraya ihtiyaç vardır. 

Evkaf ta henüz JIJaaf vereme
miştir. Bir haftaya kadar maaşlar 
verilebilecektir. 

Vapur işleri 
Bütün Hususi Va
pıırlar Bağlandı 
Vapurlarlar Hareket Günü 

Yük Almıyacaklardır 
Deniz postacılığı evvelki gün

denberi devlet üıhisarı.na geç
tiğinden bütün hususi vapurlar 
bağlanmışbr. Bir u Vapurculuk 
Türk Anonim Şirketi" teessüs 
edinceye kadar hiçbir armatör 
Türk denizlerinde vapur işlete
miyecektir. Maamafib bu vaziyet 
muvakkattir. Şirket bir iki aya 
kadar behemehal teşekkül etmiş 
olacak ve o da muhtelif mınta
kalara muayyen günlerde vapur 
işletecektir. 

Dünkü gazetderden bazıları 
tahmil ve tahliye işinin Devlet 
Denizyolları İşletme Müdül'lüğün
den Uman Şirketine geçtiğini 
yazmışlarsa da bu haber doğru 
değildir. Ancak, Liman Şirketi 
Deni:ıyollan işletme Mtıdürlüğüne 
müracaat ederek bu işin kendi
sine verilmesini istemişse de he
nüz bir karar alınmamıştır. 

Devlet Denizyollan İşletme 
Müdürlüğü vapurlan evvelce va
purlann hareket gününde de yük 
alıyordu. Yeni vu.iyete göre 
hareket günü kat'iyen yilk alın
mamaktadır. Vapurlara verilecek 
ylik hareket gftniinden evvelki 
pnler zarfında •erilmit olacaktır. 

Bir Üfürükçü 
Yakalandı 

Kiiçiikpuarda otunn Erzu
rumlu Huu oğlu lbrahim ismin
de bir ,yobaz, Demirler hanında 
üfürükçülük ve mıskacılık yapar
ken cürmü meşhut halinde yaka
lanmışbr. 

[ Günün ~arihi ) 
Sabık Nafia Komi
seri Hapishanede 

öldü 
Ankara 2 - iz.mir nhhm şirketi 

•uiistimalinden dolayı kaçmış olan 
eaki Nafia komiseri isviçre hükürneti 
tarafından Oucby'de yakalanarak 
tevkif edilmiı ve memleketimize iade 
olunmak üz re iken Bern hapisane
sinde ölmüştür. 

Fra nsada Kontenjan 
Fransa hükümeti Yulaf, çavdar, 

dan ve kutyemi taDelerile unlarını 
kontenjana tabi tutmuı ve üç ay
lık kontenjan mıktarlanm tesbit et
miıtir. Alakadarlar bu hususa ait 
kararnameyi ihracat ofisinden öğre
nebilirler. 

Esklşehlrln Kurtuluşu 
Eskişehir, 2 - Kurtuluşunun on 

birinci yıldönümünü ya.şıyan fuki
fdıiriiler bu gii%.el bayramı parlak 
tezahüratla kutlulndılar. &bahleyin 
oo bir ıenc önceki kurtuluş hadiscai 
aynen temsil edilmiştir. Halk evinç 
içindedir. 

Gümrüklerde DeğEşiklik 
İstanbul gümrükleri Başmüdürlük 

katiplerinden Fikret Bey Bartın mu
ayene memurluğuna tayin edilmiştir. 

T:icareti dahiliye müdüriyeti ma
nifeato memurlarından Zeki Bey Ordu 
msnifesto memurluğuna, yine ticareti 
dahiliye manifesto memurlarından 
Naim Bey Ayvnlık manifesto memur
luğuna naklolunmuşlnrdır. 

Cemal Hüsnü 8. 
Maarif Vekili Olmak Üze
re Davet Edildiği Yazılıyor 

Bem sefirimiz eski Maarif Vekili 
Cemal Hüsnü Bey, hükümetimiz: tıı-

rafından memleketimiı.e davet edil
miftir. 

Bu daveti~ Cemal Hüsnü Beyin, 
doktor Refik Bey tarafından veka
letle idare edilmekte olan Maarif 
Vekilliğine tayiııi ile alakadar olduğu 
söylenmektedir. 

Cemal Hüsnü Beyin Maarif işle-

leriain çok ehemmiyet kesbettiA-i 
şu sıralarda iş başına daveti şayiaaı 
Üni•ersitede ve diğer alakadar ma
hafılde alaka ile karşılanmıştır. 

Samsunda Kasırga 
Samsun, 2 - Dehşetli bir kara

yel rüzgarı esmeğe baılamış ve onu 
takiben bir kasırga olmuştur. LimunJa 
Gülccmal vapurile ufak tefek vapur
lar ve yelkenliler •areı. 

Rüzgarın yüks-.::tiği toz o dere-
ceyi bulmuıtur ki limandaki ne va
Yapuru, ne de yelkenlileri görmek 
mümkün olmamıfbr. Bir aralık Sam
•un - Sıvas zahire ambarı olarak ya
pılmakta olan gümrük civarmdald 
depo iskeleti gürültüler arasında yı-

ktlmı,tır. İnsanca zayiat yoktur. 
1' oz ,ebri detil eklleriyetle denizi 

istili etmiıtir. Denbiıa aörünen kı•mı 
bembeyaz dalgacıklarla örtülmüıtür. 
Bqka hasar yoktur. 

fk;· Deniz Blribi
rine Bağlandı 

Ankara, 2 - Kayseri - Ulu&ufla 
demir yolu bugün tamamlanarak 
Karadeniz Akdeniz flmendiferleri 
birbirine bağlanmııtır. 

.. L _:::S.:o.:.:n__:_R.::.o=st:.:a:.:n::ın~R~e~s~ı· m~~li~H_i_k_ii:::.y_e_sı_· :--~----ıı_R_a_z_a..,..r==O=l=a~H.~a::s::a~n~B=.::::D::'=·y=o::r=:Kı::i=:= / 

Hasan Bey - Nercdeıin ya
hu.. neredesin? abbapbk böylemi 
olu• 

•.. Hiç olmazsa şöyle bir ha
brlamaz mıun? Şu bizim Hasan 
öldü mü? Kaldı mı 1 n• oldu?. 

... 

- Allah göstermesin· H~~ 
Beyciğim... Biliy~ ya ~m 
için akıam saat sekızd~ bıter ••• 
Bundan enel aeai ıirmek müm
kliu detiJ •.• 

... Ancak bu saatten ıonradırki aana 
birlı:aç defa plCli•- Fakat tıizla 
taraf bir tuh.aft. O eokata .. ptam. 
bu aokata aaptıra, ltir türlü ...tlaaa71 
lnılamachmL 

Haean Bey - Zifiri kU'a• 'ıkt• yohı•u 
f&fltm&fllndır da oedaa blnıder- Ealrneka· 
plal• .ollal&1araada bıta eclım batın• 

el<lktrfll ı ... ·ı oW.J- hel•• her noch ... 
~ ....... s.. r..ta ........ ..... 
Wr tek ıa.-.. itil• ,eldwl.. 
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H ergün 
Dünya 
Neler 
Okuyor? 

------------·-
Norveçte Ne Okuyorlar? 

Norveçte müellifine servet 
temin eden kitap, paranın ehem· 
ıniyetsiz birıey olduğunu isbata 
çalışan bir eıerdir. Bu müellif 
Mn. Sigrid Boo isminde bir ka
dındır. 

Eser, bir ticarethanede çalı
tan bir kızın hayatına aittir. Kız 
iyi bir aileye mensuptur, fakat 
çalııtığı yerdeki kazancı azdır. 
Halbuki ailesi onu iyi bir kocaya 
vermek arzusundadır. 

Fakat talih kızı bir fakir avu
kata aşık yapıyor. Kız hu avu
katla evleniyor ve tabii bedbaht 
oluyor. Fakat kmn tesellisi şudur: 

" Ben kalbimi, satın almak ia
tiyene vermiyorum, ona muhtaç 
olana veriyorum." Bu söz 40 bin 
Norveçli kariin kitap satın al
ınasına sebep oluyor. Okuyanlar, 
eski tarz namus telikkiıinin hakim 
oluşuna hayran oluyor. 

Kitabın ismi " Bu zamanda 
hile!,, dir. Müellif kızların serbest, 
serazat oldukları hu zamanda 
bile, bili dürüst, namuslu 
kızlar bulunduğunu göstermek 
istemiıtir ve muvaffakiyetinin sırrı 
buradadır. 

Eser timdi filme alınmaktadır. 
Müellif, 30 yaşlarında bir memur 
karısıdır. 

* lıveçte Ne Okuyorlar? 
lıveç ve Noneç, Avrupamn 

e.skl namus tellkkilerine bill en 
ziyade kıymet veren memleket-
leridir. Buralarda namuı telakkisi, 
bugünün bozuk telakkilerinden 
lllümklln olduğu kadar uzak kal
nuıtır. 

Onun içindir ki Norveçte ol
duğu gibi, laveçte de en çok 
beğenilen ve okunulan eser basit 
hayatı metheden bir romandır. 
Eserin ismi "cenuba bakan pen
cere,, dir. Mnellifi Gustav Sand
ıren isminde· genç bir muharrir
dir. 

Hikaye, lstokKolm civarında 
•efil bir hayat yaşayan genç bir 
hlilelliften bahsetmektedir. Mu-
harrir, penceresinden bir elma 
ağacı görüyor. Kızlarla, artistlerle, 
~e esnafla bir arada geçen ha
)' atını bu ajıaca anlabyor. · 

Eserin mtiellifi, tabiat qıkı
dır. İnsanın makineden ve mede 
niyetten uzakta daha meı'ut bir 
hayatakavuJ&cağına kanidir. 

Bir dul kadın, bir taVhk çift· 
liiinde daha mu'ut yapyabilir, 
diyor. 

Sandgren bundan evvel üç 
eaer nqretmif, fakat hiç birinde 
bu derece muvaffak olmamıftır. 

!lir Jandarma 
Diğerini Yaraladı 
d 

Y alovada iki jandarma araıuı-
• bir kaza olmufbar. 

iki jandarma aeferi pkaJa. 
fırkeo jandamalar dan biri kaza re arkadapnı atır surette yara-
•aaııtır. 

1, Yaralanan jandarma İstan-
ula getirilmif, belediyenin 

~ıbbi imdat otomobili ile der-
11•1 Beyoilu zilkllr hastanesine 
llakledilerek tedavi altına alınmıı
tar. Vak'a hakkında tahkikat ya
Pılnıaktadır. 

SO'N POST il 

Resimli Makale il Bügiik Çocuklar a 

Bir çocuk, bir tarafı vurul
duğu, berelendiği veya incindiji 
zaman bağırır ve ağlar ..• 

• 

Y aflBI bquıı almıı ldmHlerclen 
ele blrçofu, maddi V6Ja man•Yİ bir 
üzüntG kUflaıada derhal ,Orilltii 
koparır ve tikiyete bqlarlar. 

Şlkly•t edenler, bafırHlar, büyOmllt 
çoculıılardır. Çlakl yaalat bir teJ varaa, 
blsl reaclde edu bl teJ oım•fH, Japı· 

lacalıı t•J bafanp tllıılyet etmek detti, • 
bataJI dllHhaektlr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

M. Venizelos Yeni Bir Darbei 
Hükômet Mi Hazırlayor? 

Eski Başvekil Y alovaya Geliyor 
Atina, 3 (Hususi) - Hükumet mahafiline men- lstanbula geleceğini bildirmiştir. 

sup gazetelerin verdikleri malumata göre sabık Sabık Baıvekil Y alovada İsmet Paşanın misa-
Başvekil M. Venizelos yeni bir darbei hükümet firi olarak bir müddet kalacak ve sonra doğruca 
hazırlamaktadır. Atinaya avdet edecektir. 

Bu gazeteler M. Venizelosun Pirene doğlarında Yunan mecllslnde mUhim Bir mUnakata 
istirahat ederken Yunanistanda bir taklibi hükümet Atina, 2 (Hususi) - M. ( V enizelos ) a yapılan 
tetebbiisü yapıp kaçan ve elyevqa Niste oturan suikast teşebbüsü etrafında muhalif fırkalann 
Jeneral Pliıtras'la sık sık tema• ettiiini ve bu temaa- istedikleri müzakere dün yapddı ve çok tiddetli 
Jara çiftçi fırkası Lideri M. Safyanopolosun tavassut oldu. ilk ıözll muhalifler aldılar ve hükiımeti 

ettiğini yazmaktadırlar.M. Venizelosun yanında daima teıebbüsün önüne geçmemit ve sonra da müteteb-
müteaddit muhaf11lar bulunmaktadır. 18 Ajustosta biıleri fiddetle takip etmemit olmakla muahaze 
Paristen hareket eden ve bir daha nereye Kİttİjİ ettiler. Muvafıldar hu muahazeleri evvelA snldbıetle 
6ğrenilemiyen M. Venizelosun bu temaalarla met- dinlediler, sonra asabi 1artındftler. Şiddetli mllna-
gul olduftı ve Yunanistana avdetinin de bu yüzden kqalar oldu. Neticede Başvekil ktinliye çıktı, 
gecikeceği söylenmektedir. muhaliflere fazla cevap vermiyerek iriya mliracaat 

M. Venizelos ismet Patanın misafiri edilmesini istedi. Bu teklif muhalifleri lmdırc:lı. 
Atina, 3 (Hususi) - M. Venizelos Baıvekil Is- Mecliste s6z hürriyeti 9lmadığını s6yliyerek salon--

met Paşaya çektiği bir telırafta 15 eyliile doğru dan çıktılar ve münakaşa da b&ylece bitmif oldu. 

- lçkif e~ Başvekilim izin 
İnhisar Talimatnamesinde 

Tadilat Yapıldı 
Ankara 3 (Hususi) - İspirto 

ve ispirtolu içkiler inhisarı kanu
nuna ait talimatnamP.ye iki ilave 
yapılmııtır. Buna nazaran talimat· 
namenin ikinci maddesindeki 
ispirtolu eşyadan ticari kıymeti 

haiz olmıyan ve en çok 100 
gram ağırlığında bulunan ticaret 
eşyası inhisar resmine tabi de
ğildir. 

Sinci maddeye yapılan ilive
ye 16retinhiaarlar fabrikalarında 
imal edilemiyen ispirtolu içkiler, 
inhisar idaresinin müıaadesile 

memlekete ithal edilebilecektir. 

Bundan batka mecmuu bir 
kiloyu geçmemek şartile yolcula
rın beraberlerinde ıetirecelderi 
içkiler de inbiaar resimleri alına
rak memlekete ithal edilecektir. 

Fransız Bahriye Nazır1 ÖldU 
Paris, 2 (A. A.) - Bahriye Nazı

r• M. Lair vefat etmittir. 

Sof ga Seyahati 
Sofya 3 (Hususi) - Baıvekil 

lımet Pı. Hazretlerinin Sofyayı 
ziyaretlerine ait proğram Sofya 
sefaretimize tevdi edilmiıtir. 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
20 eyİulde Sofyada bulunacaklar 
ve Sivilinıradda Bulgar ricali ta
rafından karşılanacaklardır. Miaa
firler Sofyada sefarethanemize 
yerlettirilecelderdir. Bulgaristan 
dahilinde kendileri için bir 1eya
hat tertip edilmittir· 

Gerede'de 
Panayır Hazırlıklanna 

Bqlanıldı 

Gerede (Huauai) - Gerede 
panayın huırlıklan bqlaDUfbr, 
pek meıhur olan bu panayır 29 
Eylilde açılacak ve iki rtn de
vam edecektir. Gerede pan,yırı
na Ankara, Çankın, Sinop, Zon
r.:~dak. Bolu, lımit, BurA, 

ir, ve latanbuldan birçok 

r 
iSTER /NAN /STER 

'Bulgaristan'da 
Aleyhimize Y apı1acak Bir 

Kongre Menedildi 
Sofya, 3 (Hususi)- Tftrkiyeye 

karşı tahrikatta bulunan Trakya 
teşkilatının Kırcali kongresi Bul
gar Dahiliye Nezareti tarafından 
bir emirle menedilmiştir. 

AHiier Bir Cemiyet 
Kuruyorlar 

Kırklareli (Hususi)- Babaeski 
Tahrirat kitibi Ahmet Hamdi 
Bey tarafından Kırklarelinde 
k6r, aaiır, dilsiz olanlann bima
yeai ve biyle bir feliketle uzuv
lanndan birisini kayhetmiı olan· 
lardan muhtelif şekillerde iıtif ade 

edilmemi maksadile bir cemiyet 
kuralmuı için hiikümet nezdinde 
tetebbüaatta bulunulmuftur. 

tllccarlar iştirak etmektedir. Be
lediye gelecek tnccarlarm isti
rahatlerini temin için tedbirler 
almakta, oteller hazırlamaktadır. 

iNANMA/ ' 
Bu Sabahki Sis Avrupa'dan. Türkiye'ye ve buradan Avrupaya Hr- Bunlar içind~ Zehra Ahmet Hanım vardırki, Almanya-

Dün sabah olduğu gibi bu yete artistleri getirip gönderen " Türkiye Umumi Ar- da kendisin6 bayılıyorlar. Mukavelesini üst üste taze-

Sözün Kısa ı 
insanlar __ _ 

Mütemadi gen 
Soyunugorlar 

Medeniyet, intanın fiyinmesile 
başlar. 

Halbuki medeniyet ilerledikçe 
insanların tizerlerindeki elbiseleri 
birer birer attıklanm Ye aoyun-
duklarım g6riiyoruz. 

Bugün kadınlar, aokağa he
men de çıplak çıkıyorlar. Hele 
deniz kenarlarında bu çıplakhk 
son haddini bulmuıtur. 
Analanmızm giydikleri elbiaeler 

yetmiyormuş gibi, arkalanna ön· 
lerine yastıklar koyarak kendile
rini ıifmanlattıklan devirle, bu
gün korsaıız, bir ipek kostümle 
sokağa farlı yan kızlarımızın 
halini mukaye.se ediniz. Bu 
küçük mukayese bq döndil· 
recek bir yenilik karpaında bu
lunduğumuzu anlatmağa kifi gelir. 

Bu temayül medeniyetin bir 
ifadesidir. 

Medeniyet ilerledikçe fertlerin 
mahrem hususiyetleri de azalıyor. 
Evvelce sırlarımızı mektuplara 
verirdik. Bugün telefonla konu
şuyoruz. Radyo bu ifıayı biraz 
daha ileri götürüyor. Hele televi
ziyon, bütün ruhumuzu meydana 
verıyor. 

Küçük şehirlerde, köylerde 
hayat niçin sıkıcı ve boğucudur? 
Çünkü küçük muhitlerde mahre
miyet yoktur. Herke1 her teyinizi 
bilir. Herke.s sizinle mqguldür. 
En uf ak hareketiniz, en kUçük 
bir sözü~üz muhitin kontroluna 
tabidir. Onu ölçerler, tutarlar, 
değif tirirler; ve nihayet anlqılmaz 
bir bale getirirler. 

Declikocluclaa kaçma ihtiyacı 
bizi şehirlere driilder. Şehirde 
ıekiz katlı bir apartmanın bir 
katını işgal edersiniz. Diğer yedi 
katta oturanlardan hiç biri sizi 
tanımaz. Bu kilçük dairede ken
dinizi hür ve mftstakil biueder
siniz. 

Baza insanlar muhitlerinde ta
nıdık kimse, candan bir komşu 
olmamasından şikayet ederler. 
Bu şikayete inanmayınız. Kimse 
komşu istemez. Kimse içini baı· 
kalarına göstermekten hoılanmaz. 

Fakat medeniyet bizi bu ihti
yacımızdan da mahrum ediyor. 

Kalabalık bir şehirde bile 
kendi mahremiyetimize g&millüp 
kendi kendimize yqayamıyoruz. 

Gazete, aile mahremiyetlerine 
giren en büy(lk dGpnandır. Ne 
gün ne vesile ile ıazetenin aj'zına 
diifeceihıizi bilemezsiniz, Tele
fonla bizi yatak oclamazda, yahut 
banyomuzda yakalayabilir. 

Huliaa, ruhlarumz da, Wc:utla
rımız gibi soyunuyor. 

Elektrik Fiatı 
Ucuzlamıgacak 

Üç ayda bir imtiyub tirket
lerin tarifelerini tetkik eden ko
nisyon yapbiı tetkikat netice
sinde elektrik fiatlerinin kilovat 
bapna on para indirilmesine ka
rar vermişti. Nafıa vekileti bu 
karan reddetmiştir. 

Elektrik fiatları eskisi kibi 
kalacak on para ucuzlamıya

cakbr. 
•abeh tistler acentesi " müclürü diyor ki: 
. ta şehrimizde ve limanda liyorlar. Üç Hnedcn beri oradadır. Bundan baıka Saide 

•ıs olmuştur. " Buradan Avrupaya gönderdifimiz Türk artistleri OskUdar • Kuzguncuk Yolu 
F k 

çok muvaffak oluyorlar. Bu aoo aeneler içinde Avru• Edip, Feride Cenan. Zeynep Hanımlar da Anupa .. Ü k 
a at sis o kadar fazla kesa- .m_ t l . d k ff k l 1 d 1 Usküdar Kaymakamhgı· s Ü· f 1 pa'da artistlik etmek ilıere haJli Türk kıza &"Öoder.U.. varye e crın e ço muva a o muı ar ır. • 

e} peyda etmediği için vapur dar - Kuzguncuk yolunun açıl· 
·~ erleri~ki intizam sekteye Is TER I NA N Is TER I NA N M AI J muı için istimlik ettiji binalan 

tııramamışbr. \.,----------------------------'-------------- yıktanmya bqlamıtbr. 
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Mımlılcıt Manzaraları 

Bartında Ekrnek 
• 

lstanbuldan 40 
Para Aşağıdır 

Bartın, ( Hususi ) - Burada 
ıon zamanlarda bir fınn inşaah 
göze çarpıyor; Bupdan bir yıl 
önce Bartm Ekmekçiler Şirketinin 
çokça para arfile yapbrdığı fınn 
hemen bütük Barlının ekmeğini 
temin edebilir, bundan başka 
Bartında daha bi1"çok fınnlar da 
bulunduğu halde bazı parası bol 
kimseler bir fınn yapbrma sev
dasına düşmüşlerdir. Gerçi bizim 
mevmatımızda hükumetin serbest 
sermayeye ve phsi tasarruflara 
miidabal~· yoktur. Fakat bil
mem ki... Fırın yapıyoruz diye 
tat tuğla haline getirilen bu 
panlar yuık değil mi? 

Eski belediye Barbnda birinci 
ne~ ekmeğe narh verirken unun 
lstanbuldan nakli keyfiyetini dü
tünerek ıstanbul narhını göz 
ön6ne alır ve ekmeği yirmi para 
fazla yapamııf... Şimdi birinci 
nevi ekmeklik un eskisi gibi yine 
lstanbuldan geldiği halde bele
diye her nedenıe fiab İstanbul 
oarhındao kırk para kınk ve
riyor. Halk bu karardan memnun 
olmakla beraber fırıncılar dalına 

müştekidirler. 

Barbn belediyesinin bir hay
van pazan vardır. Bu pazar salı 
günleri kurulur, pazann kuruldu
ğu yer, Bartın - Devrek ıosası 
üzerinde ve Barhn deresine akan 
çayın üstündeki "Kemerköprü,, 
yanındadır. Pazar yerinin etrafı 
tahta parmaklıklarla çevrilmiştir ve 
gayet temizdir. Bu pazann kurul
duğu yer vaktile millet bahçesi 
imiş ..• 

Bartımn aşağı çarşısındaki 
büyük su terazisi etrafından swJ .. 
blar yaparak ve yine suyun bol
\uğundan harice salverilen bir 
boru vasıtasile fazla sular sokağa 
akmaktadır ve bütün civan bu 
awltı ve akıntı bataklık haline 
getirmiştir. Sivri sinek ve sıtma 
için birinci derecede imil olan 
bu soyun başka bir çeşme yap
bnlarak or ya verilmesi ve lıiç 
olmaıaa buraya a_kan suya bir 
mecra verilmesi çok lazımdır. 

Edime'de 
Şiddetli Bir Su Buhranı 

Var 
Edirne (Hususi) - Edimede 

su derdi vardır, çeşmelerin bir 
çoğu öğleden sonra akmamakta
dır. 

Edimede 250 ye yakın amumi 

çeşme vardır. . 

Eskiden Edirnede 32 hamam, 
buna yakın medrese, 13 sebil 
vardL B~ bunlardan yalnız 
üç hamam kalmış olma~na rağ
men yine su yoktur. Edimede ıu 
tesisah pek kuvvetli idi. 

Kanuni Süleyman 936 da Mi· 
mar Sinan vasıtasile Edimeye au 
ıetirmiştir. Bundan sonra Edime
ye 5,5 saat mesafede Taşlıhüsam 
köyünden1 iki saat mesafede 
Hwrağa köyünden Ortakçıdan 
gelen sular birleşerek ufak kay
naklarda ilave edilmek suretile 
bu tesisatı büyütülmüştür. Mevcut 
suların Edirnenin ihtiyacından çok 
fazla olduğu muhakkaktır. Fakat 
baklmsızlık yüıünden bu sular 
yollarda kaybolmakta ve tehre 
girmemektedir. 

E T 

Memlekette Maarif 
Tire' de Maarif tfa:yatı Gittikçe • nkişaf 

Ediyor. Yeni Mektepler Yapılıyor 
lerindendir. Mek
tebin etrafı bu 
sene bahçe haline 
1etiril mektedir. 

• Söz. derleme 
İJlerinde kıymet
li muallimlerimi
zin ve bilhassa 
maarif memuru 
Osman Nuri Be
yin anlayışlı ça
llflDaları takdire 
••1andır. 

Söz derleme 

Tire (Husu
ıi ) - Kazamız
da maarif if leri 
günden güne in
kişaf etmektedir. 
Kaza merkezin
de 4 tane ilk 
mektep ve bir 
tane Musevi ce
maatinin idare 
ettiği muhtelit 
mektep vardır. 
Bu dört mektep 
yirmi bq bin 
n6fuslu bir kaza 
merkezinin ihti-
yacına cevap vermediği 

kardır. 

Tirede ,eni gapılan lcög nMlclttplerinıl•n 6iri ocakları teşekkül 
aşı- daha tam dershaneli bir mektep edeliden beri 1500 küsür fiş 

Bu ihtiyacı heran aöz önünde 
bulunduran valimizin bimmctile 
Bahçekahve semtinde bir tane 

inşuıııa. bqlanmıştır. göndermişlerdir. Viliyet makamı 
lnpat bummah bir aziyette lzmir vilayeti içinde birinci gelen 

devam etmektedir. ikinci İlkmek- Tireyi takdir etmiş ve tamimle 
tep kuamızm en büyük mektep- alikadarlara bildirmiştir. --

Antalyada Bir 
Soyguncu Çetesi 
Yakalandı 

A11le~a galcolonGll Hgıunculor 
Antalya, (Huauai) - Jandar

mamız bir aydanbcri civaraa 
halkı iz.aç eden bir soyguncu 
çetesi yakalamışhr. 20 dakika 
devam edem çetin bir mücade· 
leden sonra yakalanan bu çete
nin efradı firari mahkümlardan 
Yalınlı köylü Ömer oğlu Mehmet, 
Kuruböğü köyünde Durmuş oğlu 
Mehmet, Kovanlık köyünde Mus
tafa oğlu Hasan ve yeğeni Ah· 
durrahmandır. 

Bunlar Barsak köyünde Meh-
met oğlu Alinin, Osman oğlu 
Alinin, Piyadin köytinde Ahmet 
oğlu Osmanın, Karagöz köyünden 
Mehpare Hanımın, Korkutelinden 
y6riik lbrahimin ve sair birçok 
kişiteria evlerini soyınuflardır. 

Hepsi de c&rümlerini itiraf et
mişler adliyeye verilpıiştir. Çe-
tenin derdestinde başçavuş Musa 
Ef. ile arkadaşlarının büyük f e
da karlı klan görülmüştür. 

Gaziantepte Buyuk Bir 
Kışla Yapılıyor 

Gaziantep (Hususi) - Mem
leketin garp tarafında büyük bir 
askeri kışla inşasına başlanmıştır. 
Bunun için hükümetin muavene-
tine inzimamen Belediye, muhase
bei hu siye, esnaf cem1yetleri ve 
halk bu kışlanın inşasına yardım 
etmektedirler. 30 Ağustos tay
yare bayramında verilen balonun 
hasılatı da kışlanın inşasına has
redilmiştir. 

Ankara' da 
Bir Spor Kulübünün Yıl

dönümü Kutlulandı 

Ankara, ( Hususi ) - Ankara 
Gücünün mensupları perşembe 
gfinü kulüplerinin yedinci yıJdönü
münü kendi sahalarında kutlula
mışlardır. 

Merasime 125 atlı ve porcu
nun iftiraki suretile yapılan bir 
geçit resmi ile başl ndı. 

Gençler tarafından Pramit 
hareketleri, iki takım arasında 
futbol ekı.ersizi ve aynca birçok 
•por eğlenceleri ve koşular ya
pıldı. 

Üç Haydut Yakayı 
Ele Verdi 

Guiantep (Huausi) - Şchrimi:r.le 

Narh iat .. iyonu araaında reçu ıece 
bir .oyrunculuk laidiaui olmuf, üç 
n lıellib tahı.t poata nakliyatı yapaa 
kamyonu ıoyarak toförünii ayatın
dan yaralamıtlardı. 

Bu vak'a üzerine z.abıta derhal 
takibata geçerek bunlardan :ikisini 

bef gün ıonra Narlı istasyonunda 
yalralamııbr. Soypncular cüriimlerim 

itiraf etmitler ve fİmdiye lıadar 
yapbldan aoygunlan da teker 
teker anlatm1.flardır. Bunlar Malatya-

nın Cevheri köyünden Hacı Ömer 
ve Mehmet oğlu Azizdu. Bunların 
cürüm feriki olan Adlyamanh Yusuf 
oğlu Mehmet te birkaç aaat ıonra 
yakalanarak adliyeye tealim edUmiı-
ti.ı. . 

Adapazarı'nda 
Tırpanla Bir Kadının Ka
fasını Kesip Öldürdüler 

Adapazarı (Hususi) - Kara
bürcek nahiyesinin Kurtlupınar 
köyünden Ali oğlu İbrahimle 

asan, Murat, Halil ve Azizin 
öküzleri Mustafa oğlu Seyidin 
mısır tarlasına girerek mısırlarını 
yemişlerdir. Bu yüzden Seyitle 
öküz sahipleri arasında kavga 
çıkmış, bu kavgaya Seyidin anası 
Emine de müdahale etmiştir. 

Kavga esnasında Ali oğlu lb
rahim tırpanla Emincnin kafasını 
keserek öldürmüştür. 

Zafer Bayramtnda 
Yapılan Maçlar 
Balıkesir, (Hususi) - idman 

Gücü birinci takımı ile ldman 
birliği birinci takımı Zafer bay
ramı münascbetile bir maç ter-
tip etmişlerdir. idman Gücü maçı 
4-3 kazanmı~tıı . 

Eskişehir, (Hususi) - Fener
Eskişehir maçında Fenerliler Eskişe 
birlileri sekiz sayı yaparak mağlüp 

ettiler, Eski~hir hiç. sayı yapamadı. 
Uşak'ta 

Uşak (Hususi) - Ergenekon 
idman yurdu ve gen~ler birliği 
musiki ıubesi genç.Jeri toplanarak 
Uşakın musiki ihtiyacını tatmin 
etmek üzere bir musiki yurdu 
tCJkiline karar vermifler. Ve bu 
birlik idare heyetini de intihap 
ederek faaliyete başlamışlardır. 

Van Gölünün Varidatı Artmıya Başladı 

Van gölünde asri 11akil fJosıiaları 
Birkaç gün evvel Van gölünde ticari inkişaftan, Göl işletme 

idaresinin asri ve aon sistem nakliye •asıtalan getirttiğinden bah
setmiştik. Resmimizde Van gölilnde işleyen motörlil ve yelkenli 
vasıtalar gözükmektedir. İşletme idaresinin varidab bu vesait ıel
dikten sonra birdenbire ytık.tetmiye başlamııtır. 

1 . 
.. 4/yoncu 
Bir Köylünün 
Derdi 

1 

"Saygılı Son Postanın 23-8-933 
tarihli sayısında M. Mukbil Be-
yin afyon hakkındaki makalele
rini okudum. Yurdumuzda bir 
buçuk milyon kadar öz Türkün 
geçiıım~ne yanyao zavallı afyon 
işinin gazetenizde yer bulmasına 
doğru çok sevindik. Çünkü biz 
köylünün ne işi, ne de afyonu ve 
arpası. gazeteye pek seyrek ge
çer. lstanbulun, erkekli, kızlı 
kumlu deniz kıyılan, sayfiye, 
yaylak alemleri durup dururken 
çiftçinin işi, eşeği neye gerek. 

Mukbil Bey, afyon inhisarınm 
afyon müstahsillerinin faydasına 
olacağını söylüyor. Ben de bu
nun böyle olacağını düşünüyo-
rum. Bizim öz ulu bükUmetimiz, 
afyonumuzun, Tilrkiyeden çıka· 
rilması işini tek bir eJe verirken, 
elbet, biz.im, biı. T6rk köylüıU
nün geçinişimizin de daha iyi bir 
yola girmesini düşanmüş olacağı 
muhakkaktır. Bazı meb'uslarımız: 
uyuşturucu mahsuUerimiı. hakkın
daki inhisar kanunlanmn, afyon 
fiatlarına iyi tesir edeceğini, fi
atlann en az yirmi liraya kadar 
yükseleceğini , bunun kendi eli
miıde olduğunu söylemişlerdi. 
Sabş rekabetinin, ahcı birlikleri
nin zararlı tesirlerine karşı koya
bilmek için bir eJJien ihracabn 
pek çok faydası olacağını da işiti
yoruz. 

İşte yeni mahsul çoktan çıkb. 
Fakat ihtjyarlann söyledikle-
nne göre afyon fiatlerinin 
70 - 80 yıldanberi bu kadar 
düştügünü kimse batırJıyamı-
yor: Yeni afyon bq altı liraya 
llç dört yıllık kehrüba gibi eski 
afyon sekiz liraya. 

Köy ağalarının dediğine göre 
fiatlarm bu kadar düşmesi, inhi-
sar idaresinin kımıldamasından 
ileri geliyormuş. Şimdiden sonra 
inhisar idaresi, bütün eski Afyon 
alıcılarının yerini tutuyormuş, es-
ki Afyon tacirleri, lnhisano fik
rini, ne yapacağını anlamadan 
elimizdeki sermayemizi nasıl ka
ranlığa atalım, diyorlarmış. Şim
diye kadar olan ufak tef ek af
yon satışları da alıcılann 
sırf bir cesaretlerinden iba-
ret ımış. Bu da olmasa, 
bu karışık halde Afyonun 
fiatı bir liraya düşerdi, diyorlar. 
Şu halde Mukbil Beyin: ''buı 
fırsat düşknnleri .•• ., diye bu cesa
retli alıcılara attığı laf, yersizdir. 

İşittiğimize göre yalnız biıi, 
yalnız bizim faydamızı düşünen 
hüku . etimiz bu iş için inhisar 
idaresine bir buçuk milyon lira da 
tahsisat vermiş. Köyümüzün aklı 
başında ağalarından biri, kaza
mızın meb'usuna raagelıniş, afyon 
meslesini sormuş, Meb'us bey, 
inhisarın isterse afyon fiyatlarını 
yükseltebileceğini, ç.tinldl, Türkin 
kendisi gibi, Tiirk afyon piyasa
ıının da Avrupaya tözünü dinlet
tirebilecek bir alde bulundğunu 
söylemiş, ben bu güzel haberi, 
bqka bir afyon tacirinden de 
duydum. Bu haber çok doğruya 

benziyor. İş böyle ise, inhisar idaresi 
neden kımıldamı7or. Devletin, 
milletin bu iş için verdiği bir 
buçuk mily.:>n lirayı ne güne sak· 
lıyor. Afyon fabrikası açılacak, 
demişlerdi. O ne zaman açılacak. 

Bir hafta evvelsi Bulgaryadan 
gelen bir muhacır kardeş, afyon
larını kilosu iki bin )evden sabp 
geldiğini söyledi. Bir lev altmış 
para imiş. Benim gibi bir köylü
nün kulağına gelen bu haberi, 
bizim afyon inhisarı işitmedi mi, 
dersiniz. inhisar idaresinin bir az 
harekete gelmesini bekliyoruz ... 

Afyon yetiştirenlerden; Memı o• lu Ali 
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Fas'la 
Fransız 
Harekatı 

Yirmi bet ıene ıırartd Anupa ga
zetelerini açbğlnız z.amnn, birkaç 
aahrl Fııırta Frasız askerlerinin ha
rekit yaptıklan haberi hemen hergün 
srözünüzün önilne yayılır. Bu hareki
tan büyük meydan mubarebe.i ıek
lini ldıR-ı çok :zamanlar da olmuştur. 
Son günlerin ecnebi matbuab, yine 
Afrikanın garbi timaliainde bu nevi 
hnrekıibn başladığını bildiriyor. Öyle 
harekat ki bunu yapan bir taraf 
kuvvetleri yirmi binden aıağı değil· 
dir. Hedefleri de, büyük Atlas dağ• 
lar1D1n Haddu denilen yüksek bir 
noktasına bannmıı Berber kabile
lerini amana dilıürm•k. aruUerinl 
istila etmektir. · 

Binlerce insandan mürekkep •e 
kuvvetli bir teknij'e istinat eden bu. 
günkü ordulara kartı kaval tüfeğile 
mücehhez bedevi insanların muvak-
kat bir mukavemetten başka bir şey 
yapamıyncaklan maHimdur. Böyle 
bir harekete bir mücadeleden ziyade 
bir kıtal ismi vermek daha doğrudur. 
Çünkü bir tarafta iciz bir süril 
vardır; öbür tarafta iae asri ııiliihlarla 
mücehhez bir ordu. BöyJe bir karşı
latmcının doğurabileceği hazin akıbet 
nihayet bir zaman meselesidir. 

Fakat bütün bu ezici kuvvete, 
aman vermez utili silindirinin ağır. 
lığına rağmen ailesi efradı arasında 
bnstmJar k eair edilen genç bir 
Berber bakınız dü1manlar1na ne diyor. 

uTeslim oluyoruz: Çünkü sızın 

topunuz ve tayyareleriniz var. Bizim 
yoktur. iki taraf ta tüfekle muharebe 
el8eydi, mücadele daha uzun sürerdi. 
Sonra •iz çok ıeyler biliyoraunuz ki 
biz bilmiyoruz. Fakat o bilgilerinizi 
yarın çocuklanmıza öğreteceksiniz. 

Çocuklarımız bunları öğrendikten 
•onra biz •İzi tekrar topraklanmızdan 
kovacağız.., 

• P6U Parlı.yea gazet111i0 

Futa, Fransız ordularının istilası 
önünde baş eğen Berber yiğitleri, 
onlarla i~te böyle konuşu) orlar. 

Süreyya 

lngltt rede Açhk YU
rUyUflerl 

Londra, 2 - Milli itııiıler birliğine 
mensup 400 kişi dün öğleden sonra 
londr dan aynlmıtlardır. Önlerinde 
bir bando, ınrtlannda kızıl ve bej 
renkli gömlekler bulunan bu açlık 
yürüyücüleri yaya olarak Brigton'a 
yürümektedirler. Bunlar, tazminat 
al n itsiderin geçim vaıııtaları hak
kındaki tahakkukatın knldırılma.sını, 
büyük nafıa iı1eri 1apılmuını, mec
buri it tesisini, mesai saatlerinin 
aza1masmı istemektedirler. 

• Kari/erimle 

Amerika Maliyesı Ne Halde? Baş 
Başa 

H •• k A H u 1 D k Burgazda S. D. Hanıma: u umet ayatı cuz atayım er en, işi ~:.,~~1::~~~n!:~ç :i~ 
Bahalııık Mu .. atmedı·yen Artıyor yetinde görünmüyor, bu münase-

beti burada kesmek istiyor gibi 
hareket ediyor. 

Vaşington 2 - Kalkınma idaresi• 
nln projesi kanun halini almıt ve 
tatbik edilmlye bqlamııbr. 

Şimdiki halde hükumet milcadele
slnin ne dereceye kadar itaizliğl aıalt-
bğını teıbit mesele.si vardır. İıçl 
kullanan bir çok müesaeaeler llcret 
ve iı saatleri hakkında gönüllü oluak 
mukaveleler imzaJadıklan doğ"nıdur. 
Fakat bir çoklannın da mukaveledeki 
eksiklerden istifade ederek iıçi aayı-
ıını ve iicretleri arttırmak mecburi· 
)'etinden kaçındıklan da muhakkaktır. 
lıte kalkınma idareıi reisi M. John
son'un, ilin ederek umumi boykotajla 
tehdit ettiği bunlardır. 

Bu arada hükumetin hayat pahalı
lığını 1924-1925 teki seviyeye getir
mek üzere mücadeleler neticeıinde 
hayat pahalılığı muntazaman artmak
tadır. 

Nevyork 2 - Şehir büyük mali 
mil§küllerle karşılaşmakta berdevam
dır. Paranın bol olduğu zamanlarda 
şehir kıaa vadeli büyük bir lııtikraz 
yapmıftı. Bu hal İfıiz1ere yapılıın 
yardımla masrafı çoğaltmııbr. 

Şehir, bugün 8,646,000 dolar faiz 
vermek mecburiyetindedir. Şehir, dün 
geç vakte kadar Ncvyork bankala-
rından bir istikraz. yapabilecefini 
ümit ediyordu. Fakat sendika, ıehir 
bütçesi ciddi tasarruflarla tevazün 
ettirilme.dikçe yeni bir iıtikraz yap
mağı reddetmiştir. 

Nevyork belediyesi mali idaresi, 
bütün mehnfil tarafından tenkit edil· 
mektedir. Efkan umumiye, halkın 
parasının yağma edilmesine bir niha
yet verilmesini istemektedir. 

Meşhur Bir tayyareclntn 
Feci ÖIUmU 

Nevyork, 2 - İtaly nın tanmmıı 
tayyarecilerjnden Marki Frım• t.sko 
dö Pinedo, uzun hr:ııırlıklardan ~onra 
Fransız tayyarecilerinden Kodos ve 
Poasi'nin rekorunu kırmak için Bağ
dada gitmek üzere bu ıabah havn· 
lanmıştı. T •n areci bu eanada bir 
kazaya ugr mış ve ölmüıtür. Oö 
Rinedo, 927 dünya ehafında devir 
uçuşile büyük bir ıöhret kazanmıştı. 

Tayyareci bu sabah tayyare iniı 
meydanı boyunca 2000 !kadem kadar 
dol ılıktan sonra, çok yüklü olan 
tayyaresine hakim olamamış, tnyyare 
düıerek parçalanmıştır. 

Fransada nehirler üzerinde nakliyat yapan vapurlara " l'eniş ,, derler. Bu 
gemiler uzun bir mavnaya benzerler, motör ile müteharriktirler. Geçenlerde 
peniş sahipleri grev ilfuı etmişler ve penişleri yanyana bağlıyarnk seyrüsefere 
mani olmuşlardı. Resmimiz Seo nehri üzerinde kenetlenmiş bir peniş yığınını 
göstermektedir. 

ltalyan- Rus Dostluk 
MiSakı İmzalandı 

Roma,2 - Sovyetler birliği ile 
italya ara.ınd:ı yapılan doıtluk, ademi 
tecavüz ve bitaraflık misakı bugün 
öğle üzeri imzalanmıııtır. 

Bu mi.sak, iki memleket arasında-
kidostça münasebetler ikuvvetlendir
mekte, her iki memleketin karşılıklı 
surette birlbirlerinin dahili işlerine 
kanşmıyacak!arını teyit eylemekte, 
her ik! memleketin iktısadi muamele 

ve münasebetlerinde diğerlerine göre 
kendilerini aşağı mevkie düıürecek 
bir fark gözetmelerJ halini kartıhklı 
surette bertaraf etmekte, akit taraf
lardan herhangi birine zarar verebile· 
cek mahiyyette beynelmilel itilaflara 
ittfrak ihtimalini ortadan kaldırmakta 
ve ademi tecavüz hakkında - muta
amz.ı tarif etmemekle beraber - bir
takım teahhütleri havi bulunmaktadır. 

~~~------..... -----·...-----------~~~-
Viyana Hududu 

Ediliyor 
Tahkim 

Viyana, 2 - Yardımcı ve gönüllü 
polis kıtaatından seçil.mit 1500 kiti 
Avuııturya·Alman hududuna gönde
rilecektir. Bunlar jandarma kıtaatını 
takviye edeceklerdir. 

M. Heryo Moskovada 
Moakova, 2 .:.... M. Heryo ile bern

b~rindeki zevat dün akşam buraya 
gelmitler ve Hariciye Komiseri ile 
diğer zevat tarafından kar§ılanmtşlar
dar. istikbal pek parlak ve doıtane 
olmuştur~ 

Niıan, kat'i bağ sayılmaz, 
1 ikinci talibe cevap verebilmek 

için nişanlına son bir mektupla 
milracaat edersin. Bu mektupta, 
ihmale tahammül edemediğinden, 
aevmiyorsa zorla gönül fethedile
miyeceğinden, evlenmek fikrin· 
de bir an evvel fikir ve karannı 
bildirmesi lizım geldiğinden bah· 
ıeder ve cevap için muayyen bir 
müddet · koyarsın. O müddet 
zarfında cevap gelmezse kendini 
serbest addedersin, o vakit ikin· 
ci talibinle nişanlanır kurtulursun. 

* lstanbulda Huret Hanıma: 
Sizin sevdanız eski zaman 

sevgilerine benziyor. İnsan dört 
sene için için, gizli gizli sever mi? 
Bu ne uzun sabır ve tahammül, 
insan bir çaresini bulur, sevgili· 
sine vaziyeti ihsas ettirir. Bu 
vazife bazan gözlere, bazan dost· 
lara, hazan tanıdıklara yükletilir. 
Siz bu kadar kendi kabuğunuza 
çekilip kendi aleminizde yaşama· 
yımz. Kendi kabuklarını tercih 
edenler hodgam ve mağrur insan· 
tardır. İnsan sevgisini söylemekle 
neden izzetinefsi kırılsın, gururu 
rencide olsun. Böyle çocukluklar· 
dan vazgeçiniz. Bir çaresini bu
lup sevgilinize hislerinizi bildiri
niz. Ancak bu suretle davanızdan 
bal yoluna girmiş olursunuz. 

HANIM TEYZE 

Mozar ihtifali 
Viyana, 2 - Moz.ar'm doğduğu 

fehirde bu yaz 35,000 kiti bulunmuı
tur. Almanların yokluğu, Fransız, 

italyan, İngiliz ve Çekoslovak sey
yahlarının çokluğu ile telafi edilmi~tir. 

Uyku Hastahğından Ölenler 
Sen Luiz ( Missuri ), 2 - Uyku 

hastalığından altı kiti ölmüıtür. Son 
24 saat içinde yeniden 37 kişi bu 
hastalığa tutulmuıtur. Evvelce dıt 
mahallelerde bulunan uyku hastalıfı 
şimdi salgın halinde 9ehre de yayıl

mııbr. 

Diinklleria Bomanı 
retta'nın bahçesine girerken gör
düler. 

Mösyö Kolmodin onlara büyllk 
bahçenin uzak bir köşesinde ıık 
bir köşk yapbnnışh. 

Küçfik bir temasla kurdela 
ikiye ayrıldı. 

Mösyö Kolmodin: 
- Haydi hanımlar, efendiler, 

dedi. Şimdi yeni evlilerin yem 
evi şerefine içeceğiz. 

Misafirler iki nişanlıyı yalnız 
bırakarak büyük villaya döndü
ler. Şimdi Gretta içine sığmıyan 
namUtenahi bir sevinç içinde 
Ahmet Reşidi elinden yakalamıı 
bu güzel köşkü gezdiriyordu. 

Edebi Roman 

Burhan Cehit 63 

Haziran sonunda Ahmet Reşit 
siyasi ilimler mektebinde tezini 
müdafaa etti ve çok takdir edil
di. Paristeki siyasi ilimler mek· 
tebinin eski talebeler cemiyeti 
bu muvaffakiyetinden dolayı şe· 
refine bir ziyafet çektiler. 

Ayni haftalar içinde Gretta da 
Louvr da çalıştığı Monalisa tablo· 
sunu bitirmişti. 

iki genç mesleklerinin muvaf-
fakiyetli kademelerini beraber 
atladılar. 

Her hafta muntazaman lstok
holmden mektup alıyor ve Paris· 
ten havadis gönderiyorlardı. Bu 
ınektuplara her defasında birçok ta 
resimler ilave ediliyordu. 

Ahmet Reşit ihmal etmediği 
lstanbul mektuplarında arbk ga· 
ıetesine siyasi vaziyetleri tahlil 
eden gayet valafane yazılar ya· 
l.lyordu. 

T emmw: sonunda Paristen 
hareket edeceldcrdi. 

.. (lstokholm)da yapılacak dllitin 
atuıtosun haftasında. Madam Xol-

modinin ısım gününe tesadüf 
e ttirilecekti. 

Bunun için Ahmet Reşit Pa
risteki işlerini hummalı bir faali
yetle bitirmiye çalışıyordu. 

Ona Le jouroal'den yalnıı: 
yirmi gün için izin verdiler. 

Ahmet Reşit siyasi. ilimler 
mektebinin lisansım çantasana 
yerleştirmiş, işlerini taoı.iın etmiş 
olduğu halde 1914 senesi tem
muzunun son haftasında n ·şanlısı 
ile beraber Paristen hareket ettL 

Ahmet 

* ikinci Kısun 
Reşit lngi:izccsini 

ilerletmişti. 
Eu seyahatte arbk ne insan· 

lara, ne de muhite yabancı olma
dığını düşünerek sev·ni}ordu. 

Bu defa onlan bütün aile 
kar.şılaclı. 

En büyük . zevki dostlarına, 
yakınlarma sürpriz yapmak olan 
M. Kolmodin genç. nişanlılara çok 
boflanna gidecek biqey lıazırla
mıth. Bunu claha Villa Margı-

Otomobilden inerlerken hay
kırdı: 

- Evvela evinizi görün, sonra! 
Kahkaha, neş'e içinde kafile 

halinde nar çiçeği rengine boyan
m111 beyaz panjurlan açılmış bu 
ufak köşke doğru yürüdüler. 

Daha yaklaşmadan iki sıra 
sık ağaç dallan arasındaki yola 
kırmızı beyaz bir kurdele geril· 
mifti. 

Ve ağaçların altında bir kü
çük masada şampanyalar, kadeh
ler baurJanmışb. 

Mösyö Kolmodin: 
- Durun! dedi. Köşkü mera· 

simle açacağız. 
Ve küçük bir makası kızma 

uz.aitı: 

- Kes bakalım ev sahibi 
hanım. 

Çılgın çılgın gülüyorlardı. 
Gretta küçük makası Ahmet 

Reşide uzatb: 
- Yolu sen aç Reşiti 
Genç k&Zm bu hareketini, 

hepsi alkışladı. 
Ahmet Reşit sıkılmı.Jb. Mösyö 

Kolmodin: 
- Haydi delikanh. dedi. O 

kadar tüç bir İf deiill 

Gretta'nın teyzesi: 
- Yalmz evlerini görsünler. 

Diye itiraz etmek istedi. F aknt 
Mösyö Kolmodin ısrar ediyordu: 

- Elbette görecekler. Fakat 
evlilik biraz da sarhoşluktur. iç· 
sinler ve iç~ri girsinler. 

Kadehler doldu, boşaldı. 
Sonra Mösyö Kolmodin kolu

nu kızana verdi.~ Ahmet Reşit te 
Madam Kolmodinin koluna girdi. 

- Marş! 
Kafile kumlu yoldan yllrümiye 

başladı. 
Ahmet Reşit köşke yaklaştığı 

zaman kapının üzerinde taşa hak 
edilmiş şu iki kelimeyi kalbi tit
reyerek okudu; 

- Villa Türkiya ı 
Genç adamın gözleri yaşar

mıştı. 
Antreye girdikleri zaman iç 

kapının üzerinde biribirine silah 
gibi çatılmış iki bayrak, İsveç ve 
Türk bayrakltrını gördüler. 

Mösyö Kolmodin : 
- lşte eviniz, dedi. Haydi, 

ıimdi yorrosunuz, odalarınızı 
dolafln ve astirahat edin. Birkaç 
ıta içia yemeji bizde Ji:yecejU. 

(Villa türkiya) yerden iki met
re yliksekliktc bir kat üzerine 
aparbmnn gibi bir köşktü. 

Geniş bir hol, yanında küçük 
bir sigor odası. Solunda yazı 
odası ve salon. 

Salondan verandaya., çıkılıyor. 
Verandanın öteki kapısından ye
mek salonuna giriliyordu. 

Yazı odası ile holün yanından 
küçük bir koridorla yatak ve 
banyo dairesine giriliyordu. 

iki yatak odası ve bir banyo. 
Köşkün ufak mutbağına ye· 

mek salonunun yanındaki servis 
kapısından geçiliyordu. Mösyö Ko~ 
modin köşkü kızının sevdiği şe
kilde döşetmişti. 

Holde alçak, rahat, geniı 
koltuklar. Ayaklı lambalar, alçak 

masalar vardı. 
Yatak odaları hep mavi 

renkte ic!i. Bronz karyolalardan 
başka odada herşey, limbalar, 
iardroplar, masalar, koltuklar, 
tuvalet eşyası hep mavi renkte 
idi. 

Eksik hiç birıey yoktu. 
( Arkası nr) 
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Almanya dan Omrünüzde Hiçfil Hamamı Ve Hamam-
Kovulan Yahudi- da Filin Yıkandığını Gördünüz Mü? 
/er Arasında ... 

Bir Selam 
Şekli Lazım 

Her milletin bir bayrağı, milli 
adetleri, milli oyunları, milli içgi 
ve yemekleri olduğu gibi bir de 
milli selam tarzları vardır. 

( Yahudilerin Almanya'da .o

F•nn• Hiz
met Eden 

BügükAdam-

vulmalan münase
betile birçok Ya
hudi gazete ve 
mecmuaları Alman 

/ar Varmış Yahudilerinin fen 
ve ilme yaptıkları hizmetlerden 
bahsediyor ve bunların isimlerini 
kaydediyorlar. Bu neşriyata göre 
riyaziye sahasında Yahudiler 
1872 den itibaren şöhret almıya 
başlamışlardır. Bunların batında 
Kantor biraderler, Fuks~ Krön
ker'ler geliyor. Daha genç nesil 
arasında ise hendese mütehassısı 
Berliner, meşhur cebirci Lövy, 
profesör Landav, felsefei riyaziye 
ilimi Frenkel Hadamar ve Hal· 
fen'ler vardır. 

Son zamanda ise bilhassa Ya-
budiler kimya ve fizik sahasında 
şöhret almıya başlallllŞlardır. 
Bunlardan Bayer, W alladı, Wil
Jstaetter ve Habert Nobel müka
fatı kazanmışlardır. 

Meşhur Hertz şuala1'1lın kişifi 
Hertzde Ayniştayn'den evvel 
lrimya sahasında en maruf isim 
olmak üzere tanınıyor ve kabul 
ediliyordu. Sayılan bu isimler 
koca bir Ummandan birkaç kat-
redir. Yalnız İngiltereye gitmek 
istiyen profesörlerden yedi yüzünü 
lngilizlerin İngiliz darülfi.inunla
rına kabul etmek suretile bunlara 
karşı gösterdikleri alaka, ilim ve 
fen vadisinde edinmiş oldukları 
mevkiin ne derece kuvvetli ve 
kudretli olduğunu gösteriyor. .. 
Amerikanın sabık Reisicum

huru M. Hoover birkaç 

• him bir meselenin 
-M--H-00-11-11-,-ı gündenberi mü-

Nerede 7 tahkiki için aran-
makta, fakat bir türlü kendisine 
mülaki olunamamaktadır. Bu me
sele şudur: Bir müddet evvel, bir 
kısım Amerikan bankaları hak-
kında tahkikat yapılmaktadır. Bu 
arada birçok devlet adamları 

ıahit ııfatile dinlenmiş ve dinlen
mektedir. Bu arada iyan azasın-
dan Kuzens 'in teklifi üzerine M. 
Hoover'in ifadesine müracaat 
)Uzumu hasıl olmuş, kendisine 
haber gönderilmiş, fakat M. Hoo
veri bulmak mümkün olmamıştır. 
ÇUnkü M. Hoover Kaliforniya
mn uzak mıntakalarına girmiş · ve 
balık avlamakla meşgul bulunmuş 
olduğu için kendisine haber isali 
imkaıısız olmuştur. 

~ 

Birçok dünya ilim ve fen 
adamları, meşhur Yahudi 

L
ir Dehanın ve askeri kimya

ger Haber'in Al
Uful ü man ordusundan 

tekaüde sev kedilmesini büyük 
hayretle karşılamaktadırlar, çün
kü profesir ve kimyager Haber 
Almanyanm büyük harbin sonu
na kadar dayanmasına sebep olan 
adamdır. Çünkü profesör Haber 
Almanyanın abluka altına alınıp 

ta hariçten biH:akım iptidai mad
deler getiremediği bir sırada bu 
zat asit nitrik'in inhilalini temine 
muvaffak olmuş ve mermi yapıl
masına imkan vermişti. 

!@!. il 
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Kolombio - Seylan ada
ıı, ( Hususi ) - Seylan 
adasının başbça ıehri 
olan KoJombıo'ya civar 
Kendi'nin en bUyük hu
ıuaiyeti, burada fillere 
mahsus bir hamam bu
lunmasıdır. Daha doğru
su burası bir göldür. 
Herkes, istediği zaman 
filini alır; bu göle getirir 
ve yıkahr. Fili yıkamak 
için bir adam aline bir 
hindistan cevizi alır. Bunu 
hayvanın sırtına sürmek 
suretile derisini temizler. 
Hayvan hazan sudan o 
kadar hoşlanır ki her 
tarafı görünmemek üzere suya 
gömülür. Nefes almak için yalnız 
hortumunu dışarda bırakır. 

Hindte filin içtimai h•yat 
içinde büyük mevkii vardır. Çün
kü pek çok işe yarar. Bu yüzden 
bir haylı kıymetlidir. 5-6 bin rup
ye satılır. Maamafih Hint hüku
meti, fillerin himayesi için esaslı 
tedbirler almıştır. Bu yü:ıden 
bakir · ormanlarda pek çok fil 
vardır. Bu tedbirlerin başlıc;ası, 

fil avının yasak edilmesidir. 
Bu yasak ancak on senede 
bir nihayet bulur ve o zaman, 
bir fil katliamıdır başlar. Çünkü 
derisi ve dişleri hali revaçtadır.-

Maamafih Hint ormanlarında 
yalnız fil değil, hala bol miktar
da kaplan, kaplanın küçük bir 
cinsi olan pars, siyah ayı, may
mun, yabani manda, geyik ve 
bilhassa yılan, her cins ve çeşitte 
yılan, yılan ... 

* 
Seylan adası deyip geçmeyi· 

niı. Adanın bütün yolları asfalt
tır ve her on iki milde yer 1 yer 
" İstirahat evleri ,, vardır. Bun
lar, birer oteldir. Seyyahlara 
kolaylık olma}c üzere yaptırılmış
tır. Bir katlıdırlar ve her türlü 
konforu camidirler. 

Adanın başlıca ihr~cat eşyası 
şunlardır: Kauçuk, çay, Hindistan 
cevizi. Fakat son zamanda kaçuk 
fiatleri çok düşmüştür. 1924 sene
sinde kilosu beş rupiye satılırken 
şimdi yarım rupiye müşteri bula
mamaktadır. Bunun bir sebebi
de birçok çiftlik sahiplerinin 
ceviz ağaçlarını kestirip 
yerine kauçuk ağacı diktirmiş 

olmalarıdır. Bu, kauçuk fazlalığım 
intaç etmektedir. Bu yüzden t 
birkaç büyük şirket faaliyetini } 
tatil etmiştir. 

Son zsmana kadar çay fiatleri 
de çok düştüğü halde, •on ZA

manda, Ruıyanı• büyük mikya.ta 

a;r k•vrıçuk ornı•nı 
Bunlann arasında en 

t kıymetlisi yıldızlı firuze
l dir ki iki, üç rupiden 

. i on beş bin rupiye ka
) dar aablanlan vardır. 

.~. .---J. -~ 
* Seylinda umumi ev 

yoktur. Vücudünü ki-
! •J 

~ 
ralamak suretile ah· 

laksızhk yapan bir ka

dın en aşağı altı ay 

hapse mahkum edilir. 

Maamafih bu usul iyi 

olmakla gizli hastalık-

Seyitin adasında fil hamamı 

alııa başlaması vaziyeti bir parça 
düzeltmiştir. 

Bunun haricinde, Seylinda, 
( ratna pura ) denilen bir maden 
vardır. Bu, kıymetli bir taştır. 

l 
1 

ciJJ 
ların intişarına son de-
rece yardım ediyor. 

Şehrin Golfes denilen güzel bir 
rıhtımı vardı.-. Akşamları bu 
rıhtım üzerinde gezenler, mütbit 
bir manevi çirkef akışına phit 
olur. - 1. Halil .... .._ ...... ------~~~ 

Müthiş Bir Kasırga 
· Havana, 2 - Saatte atmı, mil 
aür'ate malik müthit bir kasırga dal
gası tebrl ka11p kavurmuıtur. 

Kaaarga ıokak kapllarını kırmıf, 

damlan uçurmuı, halk debıet içinde 
kalmııtır. Sahil tehirler bir deniz. 
yükselmesi tehdidi altındadırlar. 

HHar pek büyüktür birçok eY)er 

. Miyamay, 2 - İmdat iıteyen bir 
lnriliz ıUebi Havana'mn yüz mil pr

" kanda kaaırıaya tutularak batmı9hr. 
Havana 2 - Dünkü kaaırgada bir 

nakliye tayyaresi parçalanmıf, nh
tımdaki büyük kayalar parçalanarak 
ıökülmüf, 6 kiti Blmüş, birçok kim
aeler yaralanmıfbr. Bütün hava ae

Acaba bizim niçin miJli ve 
yeknesak bir selamımız yok? 

Büyük ıehirlerden başbyarak 
Anadolu içlerine doğru gidiniz. 
Her yeni uğradığınız kasaba ve 
köylerde biribirinden farklı se
lamlaşma tekillerile karşılaşırsınız. 
, Şapka çıkarıp bir reverans, 
el sıkma ve ( bonjur, bonsuvar ) 
merhaba monşerl- Merhaba be
ğim. (günaydın· ttinaydın) ease
Jimüaleyküml - ve aleykümüssela
tü ve11elim ve rahmetullahi ve 
berekituhu! gibi kelime ve cllm
lelerle yapılan, el sıkma, el g8ğ
ae g&tiirme kandilli temennalar 
etme, eli ıapka kenarına dokun
durma gibi ıekillerle yapılan bu 
aelam tarzı birleştirilemezmi? 

Türk dili tetkik cemiyeti bize 
ruh ve manasını öz dilimizden 
alan bir aelimlaşma şekli bul
malı ve bu yurdun her köşesine 
tamim edilmelidir. Buna çok ih
tiyaç vardır. 

Nazilli: Hıza Öz 

Bu Ne Zihni yettir 
Almanyada tahsilde bulunan 

oğlum seyahati esnasında bütün 
Avrupada tren ve vapurlar ten
zilatından istifade etmiştir. Geçen 
gün muallim bulunan kızımı' İzmi
re gönderecektim. Birinci mevki 
kamara aldım. Muallim olduğu 
için tenzilatlı bilet vermelerini 
ıöyledim. Tek bir yer kaldığını 
tenzilatlı yer veremiyeceklerini 
söylediler. Daha ziyade ısrar et
tim. Bileti iptal paramı iade et
tiler. Avrupa bile Türk talebe 
ve muallime bu tenzilatı yapar
ken bizim huıusi vapur kumpan
yalarımızın bu tarzıhareketi ne 
dereceye kadar doğrudur. Bu ne 
zihniyettir. 

Sultanahmette karilerinizden 
Mütekait :Mehmet 

ve binalar yıkılmııtır. Küba'nm cenup 
ıahillerinde müthit bir fırtına hüküm 
aürmektedir. 

ferleri tatil edilmittir. 
İzabella dö Sazinig'de 4 bin kİfİ [ '\ 

dahile sevkedilmiıtir. •. ____ c_av.,,.a_p_ıa_r_•_m_ız ____ ~J' 

.. 

Avrupanın medeni şehirlerinde ve Amerikada kitaplara mahsus 
etüv yerleri vardır. KUtüpanelerde tozlanan, güvelenen kitaplar bu 
etüv evlerine ıÖnderilir · ve kitaplar etüv ya~ıhr. Bu temizleme 
ameliyesinde kitapların nefas~~·· yaıılanna ve resimlerine zerre 
kadar halel · ıelmez. Resmimiz.de bir kitap etGvü ıörünmektedir. 

Osküdarda Sulte.ntepe Kl\buli sokek 
numara ·7 de H, Nejat Beye: 

Henüz ilk tahsilinizi bitirmiş

siniz. Bugün bir gencin herhang' 
bir mesleğe girebilmesi için asgari 
Ortamektep veya lise tahsili bu
lunması lazımdır. 

Bizim memlekette aınema sa
nayii heniiı: teessüs etmemiştir. 

Bu sevdadan vazgeçiniz ve biraz 
malumahmzı genişletmiye, tahsili
nizi yükseltmiye çalışanız. 

1 

* 
Beyoğhı Tarlabaşırıda 0.emal Beye: 
Defterdar Beye veya vari:.lat 

müdUrliyetine mliracaatle vaziyeti 
anlabmz ve itinizi tahkik ediniz. 

* Kızıl Bey maliye şubesinde Ali 
Saip ve Turhan Beylere: 

- Çok çocuklu aileler, ancak 
muhtacı muavenet olduklarını 

ispat ettikten sonra ikramiye 
alabilirler.. Bundan başka altı 
çocuğunun kendilerine ait oldu
gösterir bir mazbata sahibi olma
lan da lazımdır. Mensup olduğunuz 
vilayet sıhhat müdürlüğüne evra· 
kımzla ı;eraber müraca.lt ediniz. 

İstanbul muallim mektebi 
lağvedilmiştir. Başka bir vilayet 
muallim . mektebine mür•~•&t 

ediİaia:. 
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1 Kuba fıyanından Bir Sahne ı Japonlar Harbe Hazırla

Kaba blyllk bir ihtilile sahne oldu. Halk ctldıur reiaini kovdu, 
aarayı yatma etti ve evala.n yollara dlktD. itte bu resim o İllya· 
am mok&ldardald neticelerini g&atermektedir. 

Dünya Matbuabnda Gör
düğümüz Bazı Hidiseler 

Ef-:f aısırulon 
H•rıeıi AnlagMlor 

Amerikada Loı Angela şeh· 
rinde el yazısile miifterilerinin 
tabiatlerini okcıyan Mister SilYer 
iaminde biri, bu sahada Miytlk 
hlr keşifte bulunmuftur. Bu kqfi 
clerhat Amerika zabıtam tarafın• 
dan tecribe edilmiş. mavaffeld· 
Jetli netice verince Miater liher 
poUı mektebine baımuallim tayin 
eclilmiftir. 

Bu adam, el yazıaına bakarak 
hir ·adamm hınızhk edip etme
cliiiai, kendiUe itimat edilip 
edilemiyecepu, iPi ve earar 
bllanıp kullanmadıjnu ka:tı IU

rette tesbite muvaffak olmakta
dır. Bu zabn iddiasına gare bir 
ad•mın arzulan, hırslan, tabiati, 
itiyatlaruu okumak niilmldindiir. 

Polia hiF aclainclan flphe el
timi idi, o adamıa ilmumr trak
lliak klfi pl~ 

.Mili S6fil 
Ug1'. aga lllalılcfi111 

Amerikada otomobil kazaları· 
mn en ziyade şoförlerin kifi 
derecede uyuyamamalanndaa ile
ri pldiji teabit edilmiftir. 

B.anun herine bazı Amerika 
bilkilmetleri dahilinde fôförlerin 
arahalan garaja çektiıilmekte 'e 
kendileri 8 saat U.JkİI unmva 
mahklm edilmektedirler. 

Çıploklıkta11 
1'irn lhs'al 1 

* 
Geçen gftn Fransada Larochel 

kasabasında denizde çınl çıpjak 
yıkanan iki delikaolıyı zal>ıta 
memunan yakalamlflar. Umumt 
adaba muhalü liareke~ 
dolayı sulh hlkiminin h"liZuftftla 
çıkarmışlar. 

Hikim maznunlan 'ilintemif ve: 
- Y apbğımz kab&llf, fakat 

bu ifte erkeklere kadtafar yGI 
rletftdiler. Onun İç_1at aizi affe.
diı~, demif. 

Japonlar, her millettea fula 
harbe hazırlanmakla ............ 

ler. Yakandaki iç reaim, hu lia· 
11rhldann muhtelif aaflıalanm 
ıaıtermektedir. 

1 - Mektep talebeleri si-

Lafla istasyon 
Veren Radyo 
Makineleri 

Geçen ay Londra ve Berlin 
de iki b&yiik radyo sergisi açıldı. 
Bu sergilerde bir sene zarfuıda
radyoda husule ~elen terukiler 
ve yapılan yenilikler teıbir edil· 
Qlİftir. 

Bu 

telemyon ve 1Dlfttere'de tel 

iatuyon veren radyolarcbr. 
Almanlar teleYİZJ08d& çok 

ileri ıitmiflerdir. Fdvakl blth 
medeni memleketlerde radyo, 
iatuyon18'J televizyon aayeeinde 
radyo, nema Ye gazetecllikt• 
b&ytık 'bir inlalip 'riicude ple
ceğini t1ttermiflerdir. Filbaldb 
Alma..tar te.l~vizyon makiôui n. 
aokakta remai alman hir •ak'aya 
telaWe bir siDemaya D&ldetmek 
ve orada filimle perde de ,e.ter
mek imkimm temin etmiflerdir. 
Meaell ~'da yapılan CGmhu
riyet bayra1111 pnlilderini, Beyot
IUnda bir IİD.ema perdeainde 
1eyretmek m&mklm Qla'*ktır. 
in~ ~- ile iata .. 
~ \~ ~ daime çeVfr. 
-~il~ ~yor. Sa•llJe 
-~ ıc.,....na ıeçip We-

allll olarak hir miihimmat fab
rikumda çabpyorlar. 

2 - Halle pzli bombalara 
karp konımna talimleri yapıyor. 

nıyorlar 

s - Bir tllkld•• k.W 
slrdlilalt Mlate bir mitralJlz. 
Hatlarda ı&'cl8llnlz kasketler 
ot sibi ,ar&alyor. 

dlğiniz ia\layonu 16ylllyoraumu. 

Alman Mektep)::.....·n• n ..ı:-: ~o-.... j_~ııi::::::"'.-:....-!kia:=:ıC: ..... e.;..-==:~::ıı::=ıı°':.-ııı::::=tiu•=k-a_:._ivr!""_· i:::ıorar:.:.e•tt-=e=-A-y-ni=-saman-==-d=-a=-==ra=-dy-o,ı:mııı=·çki-· _m_u_ae_ı, _v•_!...__Rad-yo-m-=e-şhe_riııd_· _•_ga_lita_n __ kı_ll .. ar IC (IC -~ - _ll4RlllJllCll .. MID,,-- _ •• ,, gramQfOD vazifeaini gören bir makicı yeni bir makineyi tqıyorlu 

cuklara Gemi Yapbnlıyor lngilterede Büyük 
cı> nevraları (2) 

. 

HarpM 
(1) 

-
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Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 
'9 r, 47 ,,. Yazan: Ôm•r Rızm ' 

Şeyhülcebel, .. Sana Sa dak3;_tle Hizmet 
Ett"m, Beni Oldürmek Mi istiyorsun? 

Mesrure hala duru) or ve onları 
gözetliyor. Ay ışığı onun yüzün
de parlnyordu. Doğan dikkat 
etti. Mesrurenin göderinden yaş
lar dökülüycrdu. Geri döndü. 
Mesrurenin önünde diz çöktü. 
Onun elini eline alarak öptü. 
Sonra: 

- Bundan böyle, dedi, sen· 
den ayrılmıyacağız. İki kardeş 
ıki kadına hizmet edeceğiz! 

Kurt kardeşinin geri döndü
ğünü gördükten sonra o da 
döndü. 

Mesrure cevap verdi : 
- iki kardeş iki kadına hiz

met edecek, fakat.. bir aşka 
bağlanacaksınız: 

A)rıldılar. Ve bahçeye dön
düler. Saki} eler dönüp dolaşıyor
lardı. iki kardeş, bunların arasın
dan geçerek misafirhaneye gir
cı,ler. 

* Bir gün daha geçti ve ortalık 
yeniden karardı. Masyef kaJesinin 
dağlan üzerinde tam ay doğuyor, 
gumuşten büyük bir lamba 1'ibi 
her tarafı aydınlabyordu. 

Kurtla Doğan misafirhaneden 
çıkarak atlarına bindiler ve yan 
} ana i 1erlediler. Ay ışığı, onların 

gi.ımüş gıbi zırhlan üzerinde 
dalgalanı) ordu. Cebel halkı, 
ak n akın mübareze sahasına 

inmekte id'ler. 

Knt:ller Ye haydutlar milleti 
bu gece, her zamandan fazla 
eğlenecekti. Bu gece, onların 

eglence ermi bozacak hiçbir şey 
yoktu. Sultan Salah ddin tara
f mdan bile bir tehlike gelemezdi. 
Gelsede ne olurdu?.. Hepsi de 
olüme alışıktılar. Ölüm onların 
gıdası idi. Hergiin, fedailer teker 
teker, çifter çifter, kaleden çıkı

yor ve Sinanın emrini yerine ge
tirmek için büyük, küçük herkesi 
öldürüyor'ardı. Fakat bu fedai
lerin çoğu da geri dönmemekte 
idiler. Bunlar, günlerce, aylarca, 

) ıllarca bekliyerek ilk fırsatta 
kurbanlarına zehir kadehini 
sun ıyorlar. Yahut hançerlerini 
kalplerine gömüyorlardı. Fedailer 
mu\affak oluna öldürli}or, mu
muvaffak olmazlarsa, ölüm yine 
onları bekliyordu. Fedailerin 
kanlı halifesi, bir ölllm kılıcı idi. 

Onun bir emrile fedailer uçuruma 
yuvarlanıyor, onun zevki için 
fedailer kızlarını ve karılarını . 
feda ediycrlardı. Onların bu ha-
} attaki mükifatlan, afyonlu, 

esrarlı şaraplar, ihtiraslı rüyalardı. 

Fakat asıl umdukları ıey, so
nu gelm'yccek Ye esrarlı say
dıkları bir cennetti. Şeyh için 
canlarım feda edince oraya ulaş
tıklarım zannediyorlardı. 

Bu akş mki eğlence birhayli 
meraklı idi. Kurt Beyle Zaloğlu 
Rüstem Bey, insanların, üzerinde 
yaya y"rlımekten yıldıkları köprü 
us de, miıbareze ed celder, 
fakat yaya değil, at sırtında 
ctövü eceklerdi. Atın ayağı bir 
surç-se, at ta, binici de bir lahza 
ıçinde ölümü boy!ayacak. Onun 
için cebel halkı memnundu. Eu 
manzara onlar için, seyre deicr 
en 1:üzel, en beycaah manzara idi. 

lki kardq atla'tu binerek 

yürüdüler ikisi de bir kere daha 
gün yüzü görüp görmiyeceklerini 
bilmiyorlardı. Belki ikisi de bu 
gece, dar köprünün üzerinde uçu
rumlara ) uvar)anacak ve kayalara 
çarparak öleceklerdi. Cebel halkı 
bağıra çağıra iki gencin etrafını 
sardılar. Ve hep birlikte müba
reze sahasına ilerlediler. Kalaba
lığı yaran bir el doğana bir ka
ğıt uzattı. Doğan kğıdı aldı ve 
ayışığına tutarak okudu: 

- "Aziz kardeşlerim! Sizinle 
görüşemediğım için mahzunum. 
Muvaff akiyetiniz için dua ediyo
rum. Benim için zerre kadar en
dişe etmeyin. Ben de sizin yolunuzda 
yürüyeceğim. Yaşarsanız yaşayıca-

ğım ölürseniz öleceğim. Cesaret ve 
metaneti Gül. 

Doğan mektubu okuduktan 
sonra kardeşine uzattı. Fakat 
muhafızlar bu mektubu getiren 
kadını yakalamışlardı. ihtiyar. 
perişan bir kadındı. Muhafızlar 
kadına birkaç sual sordular. Fa
kat kadın cevap vermedi. Yalnız 
kaçmak için sağa sola baktı. 
Muhafızlann amiri bağırdı: 

- Kadının işini bitirinl 
Birkaç muhafız birden atlarını 

sürdüler ve zavallı kadını çiğn~ 

yip 1ıeçtiler. 

Kurt ta kardqinin uzattığı 

kağıdı okuyup iade etti. 
Sonra rica etti: 
- Bu kağıdı yırt! 
Doğan kağıdı parça parça 

edip attı. 

Açık sahaya varmışlardı. Köp
rü bu sahanın ucundan uzeruyor
du. Ortada duran muhafızların 

arkasında cebel halkı yığın yığın 
durmakta idi. Evlerin dam
lan, kannca gibi insanlarla dol
muştu. Köprüye giden yolun ba
şındaki kemerli kapı, ıeyh için 
tahsili olunmuştu. Şeyhin sırbnda 
kıpkırmızı bir elbise vardı. Gül 
hamın, şeyl:in yanıbaşında idi. 
Oda ay ışığı albnda panl parıl 
parlıyan mlicevherler içinde idi. 
Mesrure Gülün arkasında duru· 
yor ve siyah saçlarının arasından 
murassa bir hançer sarkıyordu. 
Dai.er, muhafızlar daha arkada 
idiler. 

İki kardeş, geniş sahanın or
tasında atlarından indiler. Çok 
geçmeden Zaloğlu da, aynı şekil
de geldi ve iki kardeşi görlir 
görmez: 

- Bu ne? Dedi, iki adamlamı 
döğüşeceğim? 

Kurt <.evap verdi: 

- Hayır, ben senit.le döğil· 
şeceğim. Benı öldürebilirsen kar
deşim sana kartı çıkacak, onu da 
öldürürsen Allah ile kartı kartıya 
kalacak ona hesap vereceksin! 

Zaloğ u kızdı ve derhal Sina• 
na do .erek bağ rdı: 

- ŞeyhüJcebel! sana sadakat
le hizmet ettiğim halde beni öl
durtmek istiyorsun beni yanında 
oturan kadmın aşıklarına brıa
kıyorsun! 

Sinan, donuk gözlerile Zaloğ· 
luna baktL Zaloğlu deYam etti: 

- Evet, bu gençler yan1n17.• 
daki kadının kardetleri değil qak· 
larıdır. Kim kalkar da kız kardft-

şi için bu kadar eziyet çek r. 
Senin ağına düşer?!.. 

Sinan, elini kaldırdı ve: 
Susl dedi. Sonra devam 

etti; 

Bu gençler 
nesi olursa olsunlar 
ceksinizl dailerden 
kalkarak bağırdı; 

bu kadının 

aiz düğüşe

biri ayağa 

-Zaloğlu Rüstem Beyi abm:ı.ı 
sürünüz. Köprünün öbür tarafına 
geçiniz! 

Arkaaa var) 

Hitlerin 
Bir Nutku 

Nurembcrg, 2 - Alman Batvekili 
M. HiUer bir nutuk söyliycrek de
mittir ki: 

1933 Kanunuıanisinde iktidan ele 
aldık. Martta inkılap nihayete erdi. 
Ancak bu dahili mücadelenin özünü 
anlıyamamıf olanlar, Naziliğin kat'i 
eserini bitirmit olduğunu zannederler. 
Nnzi'lik her sahaya tatbik edilebilen 
bir felsefedir. Nazilik kahramanane 
bir kan kıymeti. ırk, ıahsiyet n 
ıeçme talakkiai üzerine kurulmuflur. 
Beynelmillelik, aulhculuk ve demok· 
rat telakkilerine kat'i aurette muha
liftir. 

Vazifemiz, Almanya'yı Vaymar 
devresinin maddeciliğinden çıkararak 
daha yükıek bir tekle erittirmektir. 

Yahudi ırkı gibi yarahcılık 

meziyet1crinden tamamen mahrum 
olmadıkça, her ukın kendisine 
mahsus bir sınıfı vardır. 

MELEK Sinenıası 
& EylQI Çartamba yeni •ina

ma m•v•lmlne ba•hyor. 

6 Eyliil Çarşamba akşamı şeh
rimizin en şık ve kibar sineması 
mevsime başlıyor. Her sene en 
güzel filimleri göstererek san' at 
zevkımııı tatmin eden bu sevimli 
sinemanın bu mevsim için hazır
ladığı eserler her seneden daha 
güzel ve zengindir. İlk başlangıç 
haftasında gösterilecek olan ve 
artist HENRl GARA T'nun tem
sil ettiği TERSİNE DÜNYA 
filmi, Melek Sinemasının güzel 
fil~mlerinin ilk müjdecisidir. 

Bu bilyük filmi, Melek Sinema
sı mlidiriyetinin çok dikkatli bir 
ihtimam ile seçtiği ve hepsi biri
birinden güzel eserler takip ede
cektir. Halkımızın çok sevdiği 
MARLENE DIETRİCH ve MA
URİCE CHEV ALİER'nin a-nzel 
filimleri FERNAND GRA VEY, 
BRIGITIE HELM'ın eserleri, 
LİLIAN HARVEY ile CHARLES 
BOYER'nin beraber çevirdikleri 
BEN VE 1MPERA TORIÇE filmi, 
MARIE BELL ve JEAN MURAT 
nın DELi GÖNÜL, MARİE 
GLORY'nın ÇAREViÇ KLARK 
GABL ve KAROL LOMBARD 
ın temsil ettikleri "Fena İnsan
lar ,, şaheseri, meşhur komik 
ARMAND BERNARD'ın 360 
Karılı adam isimli muazzam filmi 
hep Melek Sinemasının bu mev
sim zarfında göstereceği yüksek 
eserlerindendir. 

Bu filimlerden baıka MELEK 
Sineması koltuklarından bir çojıı
nu tamamen değiftirmif yeni ve 
rahat koltuklarla aiaema miicla
vimlerinin iatirahatini temia et· 

: .. :. m..., ..... 

Jandar ma g ı Kim Öldürdü? 

Kılişeci Ali.ettin Bey 
Nezaret Altında 

( Baıtarafı 1 inci ıayf ada ) 
dan Beyoğluna gelerek polise 
müracaatta bulunmuş olması pe
kali mümkündür. 

Otomobllln Anahtarlar1 
Alelhusus bu ikinci noktai 

nazan teyit ettiği zannolunan bir 
düfiince de vardır. Bu düşünce 
ise otomobilin anahtarları üzerin
dedir. 

Malum olduğu üzere otomo
bilin iki tane küçük anahtan 
vardır. Birisi kapısını kapatır, 
diğeri motörünün kontak düğm~ 
sini kilitler. Birinci anahtar olma
dıkça kapının açılması, yani oto
mobilin içine girilmesi, ikinci 

anahtar bulunmayınca da mot6-
rüo işletilmesi mümkün olamaz. 
Hiç bir otomobilin anahtarı diğ~ 

rininkine uymıyacağı cihetle oto
mobilin başka vasıta ile açılması 
ve işletilmesi kabil değildir. Bu 
anahtarların otomobil üzerinde J 

bırakılması, unutulması ise alışkın 
bir otomobilcinin yapamıyacağı 
ihtiyatsızlıklardandır. Bilhassa bir 
yere oturmıya girmiş ise. 

• 
Alaeddin Bey henüz Beyoğlu 

polis merkezinde nezaret altında 

bulunmaktadır. Bugün tevkif edil
mesi muhtemeldir. 

Maarif V. Riva.qetleri Tekzip EdigoJ 
( Bqtarafı 1 inci sayfada ) 

0 Birkaç gündenberi gazete
lerde gördüğüm istifalar veya 
tahviller veya ecnebi profesörle
rin adetlerinin tenkisi hakkındaki 
havadislerin hiç birisi hakikate 
mutabık değildir. Elyevm Üniver· 
sitenin den programlarının tan
zimi, tesisatın nakli işlerile uğ

raşılmaktadır. Kadrolar üzerinde 
her hangi bir tahavvül yoktur. 

Yeni Üniversite ders program
ları üzerinde fakültelerin ve on

lara merbut mektep ve enstitn

lerin takip edecekleri yol 
buralara memur olanlardan so

rulmuıtur. Alınacak cevaplar 

vekaletçe tetkik edilmif ve eaaSb 

bir ders proğramı tedrisat baş

layınCJya kadar bazırlan11111 ola

cakbr. 

t ı 
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3 EylQI Pazar 

latanbul - 18 Gramofon: Plak 
neşrjyatı, 19 alaturka saz Muşerref 

ll., Faık B. ve arkadaşlan, 20 Belkıs 
H., 20.30 taııburi Refık D. ve arka· 
daşlnrı, 21.SO gramofon: l 'lô.k neşri-

yatı, 22 Anadolu ajansı, bor a haber
leri, aat ayan. 

V arton - 20 I.ı0ndradan naklen 
hikayenin sonu isminde kuyiık bir ko-

medi, 21 hafif komedi, 22 I embergden 
naklen druıs havaları. 

Pette - 19.05 Salon orkestrası, 
20.15 opera parçaları, 22.45 akoam 
haberleri, 23 piyano konseri. 

Viyana - 19.40 Gregor bazı eıer

leriuı takdim edecek, 20.10 Schubert· 

ten parçalar, 21.15 akşam havalan. 

Palermo - 21 Haber ve gramo· 
fon, 21.45 senfoni. 

Münib - 20 Orkeıılra, 21.50 ak-
şam konseri. 

Praı - lg Popper'in uerleri, 

21.05 kouıer. 
Büluet - 20.20 Danı havalan, 

20.40 dera, 21 Saydeman,dan parça· 
lar, 21.20 Kuvartet. 

Brealau - 19.55 Konferanıı, vatan 
haberleri, 21.80 alman proğramı. 

' 
4 EylOI Pazartesi 

V arıova - 18.15 Solist konseri, 
19.35 gramofon, 21 Bayade opereti. 

Peıte - 19,05 çıgan orkestrası 
20,05 mu nhabe, 21 şarkı, 22.oS 
konser, 

Palermo 21 Haber ve gramo· 
fon, 21.05 şen gece, 28.15 gramofon 
ile şaheserler. 

Münib - l!l 05 Yeni kitaplar, 10 
adli~ eden nakil, akşam konıeri. 

Viyana ~0.25 M.ahebeth opera 
binasından naklen. 

Prag - .. 0.10 Briioodan nakil, 2t 
konser, 

Bükreı - 20.20 Şarkı, 21 trio. 
Breslau - 20 Konser, 22 akvam 

h&berleri, 22 10 yeni eserler. 

Tifo 
Mektepler Açılınca Taİe

belere A11 Yapılacak 
Şehirdeki tifo vaziyeti hakkın· 

da sıhhiye m üdürll Ali Riza Bey 
demiştir ki: 

.. Muhtelif mıntakalarda 
münferit olarak ban tifo vaka
lan görülmekte ve haıtalua ap 
tatbik edilmektedir. Şehrin aıhbt 
vaziyeti çok eyidir.,, 

ihtiyati bir tedbir olmak lzere 
mektepler açıldığı zaman talebe
lere tifo aıısı yapılacaktır. 

30 ağustos zafer bayramı memleketin her tarafında blytlk 
tezahiiratla tes'it edildi. Yukarıdaki realmde lzmin:le yapılan mera
aim töriUmektedir. Altta ~• sold•ki reaimler: Dumlu~arda Meçlaul 

blarW lipret aenMin• .it intibalara ...,... 



ITTIBAT ve Tl8&Klli 
- Her hakkı mahfuzdur. - '•I"• 7 .• 

Na~/ :r.,.a. ? .. 

N .. ı Ôl,,1 •. 

A vust':.lryalılar Bosna - Herseği Yunan
lılar Da Giridi ilhak Etmişlerdi 

Ebalir. in bu hareketi, 
tarafı eşrefi şehriyarilerinden 
tasvip bu) urulmak suretile mea
ıiri hayırhahi ibraz buyurulacağı 
Balgar milleti ile senaverlerince 
"meczum olmakla, gerek Bulgar 
milleti ve gerek senaverlerinin, 
hakkı hümayunu mnlüklnelerinde 

hiasiyab amikai fOkrii güzerane 
ve milleti O.maniye hakkında 
dahi hissiyatı müveddctkiraoe 
besliyeceğimizi, zati hazreti pa
dişahiJerine temin eyleri%.] 

Abdtilhamit, bu telpfı oku
dup zaman büyük bir asabi 
buhran geçirmif, ve Sadruam 
Kimil Pqayı derhal mabeyni 
hümayuna celbetmişti. Saatlerce 
yapılan müzakere neticeainde; 
Ferdinandın kırallığım tasdik 
etmemek, bu hareketi devletler 
•ezdinde protesto eylemek gibi 
faydasız tedbirlere müracaata 
karar verildL 

Me.deden haberdar edilen 
cemiyetin İstanbul heyeti merke
ziyesi, derhal makine başına 
geçerek vuiyeti merkezi umumiye 
bildirdi. Merkezi umumide de 
cereyan eden heyecanlı bu mü
zakere ve mDnak•ı•daa aonra, 
eneli F erdinanttan gelen telgrafa, 
hükiımet namına 4Cldrazam tara-
fından cevap verilmesi ve sonra da 
lngiltere sefirine müracaat edil
mesi emri yerildi. Sadrazamın 
cevap vereceği tabii idi. Fakat, 
bu emri vakie lnglltere sefiri ne 
yapabilecekti?. 

Babıili tarafmclan Ferdinan
da verilen cevap aciz Ye zaafın 
bir nümunesi idi. Top sesleri ve 
aüngü pkırtılarile cevap vermek 
imklnı olmayınca, Babıili bu su
retle hareketten başka ne yapa
bilirdi?.. Lakin uıl ıarip ciheti 
JUramdır ki, bu hadisenin bütün 
mea'uliyeti, Sadrazam Kimil Pa
fllDID auUna tahmil edildi. latan
bulda bulunan sefirlere hariciye 
nazınmn konağında resmi bir 
ziyafet verildiği esnada Bulgar 
kapa kihyaaı Geşof davet edil
memifti. Bu muamele, Geşof Ef. 
nin güciine &itmif; Osmanlı hükü
metine danJdıjuu aöyliyerek BuJ
pn.tana avdet etmİftİ. Bul
pr hükümeti, Geşof EfendiDin 
hak•z olduğunu bildiği halde, 
bunu bir haysiyet meselesi haline 
getirmek iatemİf •• Fakat Babıili, 
miat.kil de.Jetlerin aefirlerile bir 
emaret kapı kihyuuııa mlaari 
olamı~caiım ileri sürerek, Bul
garistana cevap vennifti.. Şim

di S.lgar wikl.ilinden mitte-

euir olanlar. Khill Paşanın 
bu meselede ne kadar haklı 
oldujunu nazandikkate almıyor-

lu; Geşof fEfendiyi kızdırarak 
Bulgariatana kaçırdığından dolayı 
Kimil Paşayı idareaizlikle itham 
ediyorlar. Halbuki bu meseJenin 
Bulpr)ar tarafından mürette~ 
bir Iİyuet oyunu olduğuna biç 
diişünmOyorlardı. 

Fakat, olan olmut; geçen geç
~tti. Yapdan bu emri vakie hiç 
Wr çare kir edemezdi. y apala" 
itilecek yalnız birşey kaJmıeb. 
Oda. b•du 8Gllra buıintkAr 

S.liıtil• ~ı- i,ko4rw lt•geti 

dananmak, rüzglr gelmesi muh- j dilerim kurtannıya muvaffak 
temeJ olan delikleri bkamak.. ye olurlardı. 
herteyden enel, komşu devlet· Bulgarlara bir nl\mayif yapıl-
lerin amil ve ihtirasabm nazarı mak için ikinci orduda manevra-
dikkate alarak - kifi derecede lar bqlamışb. Bu suretle Bulgar-
kunetleninceye kadar - onları lar, kurtulacaktı. Likia biribirini 
münasip tedbirlerle karplamak ta~p e~en _ilô mühim bidise, 
ve oyalamakb. ga~l . 1.nkılapçıların ensesinde 

zalim iki tokat gibi şakladı. He
sapsız hareketlerin daima fela
ketleri tacil edeceğini, bir daha 
anlattı. 

Halbu ki, bunun aksine hare
ket edildi ... Bulgarlar, kıralhkla· 
nm ilan ederken, hem bir bl6f 
yapmak ve hem de tedbirlice dav
ranmak için manevra bahanesile 
hududa bir miktar uker yıjmaf
larch. Rumelide çıkan gazetelerle 
bazı İstanbul gazeteleri bunu 
parmaklarına doladılar. İki yüz
bin kifilik Osmanlı ordusunun 
hazırlanmakta.. topların tt\fekle-

rin, ıüngtllerin yağlanmakta.. bir 
çok kahramanlanp da çanldanm 
bağlamakta olduklarından bahse 
girittiler .. ortada fol yok, yumurta 
yokken; O.manh ilkesinden bir ka
nt toprak alacak.bükiimetin alnım 
kaJ'fllamıya hazır olduğuna dair 
tafrafmutane makaleler netretti
ler. Ortahğı velveleye verdiler. 
Kahvelerde, ıaı:inolarda ttlreyen 
bidayinabit erkimbarpler, kırk 

aekiz saatte Sofya'ya gidiyorlar; 
bir haftada, Tona sahillerinde 
atlarına su içiriyorlardı. Bulgar
lar hakkında s6ylenmedik 116z 
bırakılmıyordu. Dün, ( Kardet ) 
diye boyunlarına aanlınan adam
lar., bugtln: 

- Bizim dünkn ataklarımız .• 
- Domuz çobanlan ... 

Gibi çirkin ve ölçüsüz sizler 
aöyleniyor; pek hafifmqrepçe 
hareket ediliyordu. HalbUki, O.
mania idaresinden çıkab henliz 
otuz aene olan yedi milyon ntıfualu 
bir milletin, koca bir imparator
luğa ve otuz sekiz mı1yon nnfuaa 
meydan okuyacak kadar cür'et 
ve kudret aöatermeaindeki urn 
tetkik etmek, bukaclar u bir 
zamanda göaterdikleri fikri te
kimlilün seyrini takip eylemek 

daha muvafık olabilirdi. O devrin 
inkılapçıları, bu cihete biraz 
ehemmiyet vermit ve - F ranaa, 

lngiltere, Almanya gibi uzaklara 
gitmek zahmetini ihtiyar etmeden 
evvel - ima bir mllddet Balgar
lann blikômet ve siyuetçilijini 
takip etmiı olaalarcb, o denin 
birçok kaza ve beWannclaa ır.n-

( Arkaaı var) 
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Maliye Teşkilatı Çalışmıga Baş/atlı 

450 Memurun Açıkta 
Kaldığı ~nlaşıldı 

( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

gibi lJi mektep mezunu olup ta 
yeni teıkilatta vazife almak için 
müracaat edenlerden kabul edi
lenlerin listesi ancak bugln an
laşilabılecektir. 

100 lira aaJi maqla latan bul 
mmtakası mürakıpliğine tayin 
edilen Raşit ve Üsküdar mmta
kası mürakibi eski Defterdar 
Mustafa Beyler dün makamlanna 
gelerek yeni vazifelerine başla
mışlardır. Beyoğlu mmtakası mü
rakıpliiine tayin olunan demiryol
Jar idareai muhasebecisi Kazım 
Bey henüz Ankaradan gelme
mi4tir. · 

Açıkta Kalanlar 
Yeni tqkilitta 450 memurun 

açıkta kaldığı anlaşılmaktadır. 
Bu •rada yeni kadroda vazife 

almıyacak olan tahsil bqmemur
lan ve .muavinleri ile bir kwm 
kitip ve vemedariann isimleri 
tesbit olunarak kendilerine teblii 
edilmi4tir. isimlerini aşağıda oku
yacağınız bu memurlar açık ma
qlanm alacaJdar ve bir kısmı 
ay MDUD& kadar Anadoluda bi-
rer yeni vazifeye tayin edilecek
lerdir. 

Yeni kadroda vazife almıyan 
tahsil memurlerı şunlardır: 

Fahri llyaa (F eriköy tahsil 
memuru), Murat (Kulekapı tahsil 
memuru), Süreyya (Hasköy), Hay
rettin ( Edimekapı ), Sedat ( Kü-
çOkpazar). Abdülhalim (Kadıköy), 
Aziz Mazhar ( Büyükdere ), Meh
met (Kumkapı), Rıfat (Divanyolu), 
Mehmet Tevfik (Beylerbeyi ), SG
leyman Supbi (Beşiktat), F abrettin 
(Kanlıca), İhsao (<;artı) Beyler •• 

Açakbl K•l•n T•llsll 
llemurlttrı 

Yeni maliye teşkilatında sey
yar tahsil ve tahakkuk şubeleri 
de lağvedilmiştir. Kadroda vazife 
almıyan tahsil memurları fUDlardır: 

O.man Nuri, Ahmet, Süley· 
man, lsmail Hakkı, Hadi, Refik, 
Hacı Hakkı, Abdürrezak Beyler. 

Yeni kadroda vazife almıyan 
tabail muavinleri fUnlardır: 

Kadri (Aksaray tahsil mue
vini ), Mehmet Süreyya ( Y enica
mi ), Bedri ( Kasımpaşa ), Zeke
riyya ( Amavutköy ), Behçet 
( F erik6y ), Y akup ( Hoca paşa ), 
Mehmet ihsan ( Galata ), Cevdet 
( Şehzadebatı ), Suat ( Emin6nll ) 
Nuri ( Şehremini), Faik ( Erenköy 
1smail Hakkı ( Beşiktq ), Fethi 
( Büyük dere ) Cevat ( Taksim ), 
Cemil Üsküdar), HHan Fehmi 
( Hasköy) Beyler. 

Açıkta Kalan V eznedarl•r 
Yeni kadroda vazife almıyan 

veuıedarlar şunlardır: 

K•mal ( Aksaray ) , Silreyya 
( Y enicami ) , Sami (Fener) , Nuri 
( Taksim ) , Baki ( Büylkdere ) , 
Saim (Tarlabaşı) , Bahri (Altuni
zade), Niyazi (Kamerhatun) • Hu
lu (Galatasaray), Remzi (Tarla· 
bqı) , Salihattin (Galatuaray), 
Lütfi (Fatih), Ömer Nuri (ÇU'fı) 
Neı'et ( Erenköy) , Ziya ( Edirn~ 
kapı) Beyler. 

Açıkta Kalan icra memurlerı 
Yeni kadroda vaıife aJmayaa 

icra memurları şunlardır; 
Refik (Fatih kazası), Cabit 

(Beyoğlu kazası), Ihsan Hilmi 
(Eminönll), Hasan Hüsnil (Üskü
dar) Beyler .. 

Açıkta Kalan Tahsil 
Kltlplerl 

Yeni kadroda vazife almıyan 
tahsil kitipleri şunlardu: 

~ket (l\amerhatuo tahsil ki-

tibi), Mehmet luet (F eriköy), 
Şaban Fevzi (Yenicami), Mehmet 
Emin (Divanyolu), Yaşar (Tarla
bqa), Mustafa Fazıl(Amavutköy}, 
Esat (Kulekapı), Yusuf Ziya (K~ -
sımpaşa) , Hasan Ha) ri (Çar~ , 
Saim (Mercan), Adil, (Erenkf 
Şakir (Erenköy) • Remzi ( Üsl< 
dar), Cemal ( Oıkiidar ) Av 
(Mirgün) , Cemil ( Biiyükderc ı 
Cemıl ( Kule~apı ), Şükrü ( Ye ıı 
cami), Lütfi (Şehremini) Beyler. 

Açıkta k• .. n tahall 
memurları 

Yeni kadroda vazife alan ı-
yan tahsil teblij memurlan 
şunlardır: 

Osman Nuri (Galata), Kenan 
(Galata), Mehmet Ali (Kulekapı), 
Ali Rıza (Kulekap), Ridvan (Ga
latasaray), Ali Raa (Galatasaray), 
Bayram ( Kasımp9fa ), Ken n 
( Kasımpqa ), Ahmet ( T aksia1 ), 
Kadri ( Tarlabata), Salim (Tarla• 
başı), Fazlı (HaakÖy), Celil 
(Hasköy), Adnan (Aksaray), 
Ihsan (Fatih), lbrahim (Edime
kapı), Naci (Fener), Hulüsi (Şeh
remini), Mehmet Sani (Kadıköy), 
Mehmet (Altuniude), Ömer Nev
res (Beylerbeyi), Nazmi (Betik
taş), Rliftü (Emirgin), Jrfan 
(Klimkapı) , Ali (Kumkapı), Şevki 
(Küçükpa:ıar), Remzi (Küçükpa
zar) , Sami (Küçükpazar) , Besim 
(Y enicami), F ahamettin (Ereuköy) 
Nesip (Şehzadebap) Mehmet ( K. 
Mustafapaşa), Cemil (Büyükdere), 
Şevket ( Büyükdere ), Süleymaa 
( Erenköy ), Mustafa ( Erenköy ), 
Mustafa ( Erenkö1 ), Ferit (Emin 
6nü ) Beyler. 

Açıkta Kalen Tebliğ 
Memurları 

Yeni kadroda vazife almıy•n 
tebliğ memorlan fllDlardır: 

Hüsnü ( Fatih ) , Kenan (Be
yoğlu ), Cevdet Niyazi (Beyoğlu), 
Lütfi ( Beyoğlu ), Huan ( Ama
vutköy ) , Halit ( Hocapap ) , 
Hasan (Edimelcapa) Beylerle Bü
ylikdere teblii mema.-u Halime 
Hanım. 

• 
lngiltere Avus-
turya Ordusuna 
• 

itiraz Etmiyor 
Londra, 2 - Hariciye nezareti, 

Avusturya ordusu mevcudunun 
22,000 den 30,000 kipye çıkanl
masına lngiltere bllldimetinin her
hanği bir itirazda bulunup bulun
mıyaca ğım öğrenmek üzere Avus
turyarun Londra mulabatgüzannın 
verdiği notaya cnap olarak ha
zırladığı notada cliy• ki: 

Avusturya ...._ m~vcudu
nun bu artbrıbpun muvakkat 
ve istisnai bir mahiyette bulun
masına, orduya ilAve edilecek 
askerlerin göaüllO auretile topla
nacağına, Saint - Germain muahe
desin"n tesbit ettiği asker mev
cutları ve harp levazımı hududu
nun aşılmıyacak olmamna nazaran 
bu yardımcı askeri kuvvetin Avua
turya notasında gösterilen şartlar 
dairesinde asıJ orduya ilavesine 
ve o halde bırakı~acak - Hususi 
ahval ve şerait bilhassa bugünkü 
Avusturya kükümeti aleyhinde 
giriş i len tetbiş mücadt:lesi ve Dol
füs kabinesin·n bu kargaşalık un-
surlarına karşı aldığı korunma 
tedbirleri devam ettiği müddetçe
lngiliz hükumetinin hirçbiJ i ıraıda 
bulunmıyacağaru bilcL.rmiştJ • 
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Kara Cehennem - .... .. 
Her Hakkı Mabluzdar 
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- Aç Diyorum Sana, 
Güzel KızL 

Fotiln Bir Şeye Dikkat Etti: Dolanın Se
sinde Tatlı Bir ahenk Vardı 

M.,, Çi Giigem I 

- Ne terbiyesiz adamlanınız, 
bir kadınla konllfUlkea inan 
eneli ppkaa1nı çıkarir 1 

BIB!TB 
Bu Sütunda Hergün 

Almancadan : Tercüme Eden : Hatice 

Tam Saat Beşte 
~~~~--~~~~ 

iki pdenberi ıemimiz Ham· 
burı limanında idi. Bu gece on 
ikiden dinle kadar benim albe
tim vardı. Sakin ve teuiz gecede, 
.. Sen Pavli ,, yl temail ederek 
n&bet beklerken. çarhçı bqumz 
Herr Pred61ıl remiye avdet etti. 

mi? Pred&hl mes'ut bir tebea· 
•ilmi• öatbu:leJd bardala bir yu
dumda t.apltarak: 

- Tabu ya ı diJ• baylarda. 
Gazeteden verdiiim numara1a 
gelmif mektubu elime vvcllld .. 
zaman •villdm aiha)'etlizdl ı EUerfal kaldırdı. Tıpla ldliae-1 

deki azizlerin tanirleri hinde 
J•pbfl ıfhi nlyuldr bir taVll' 
aldı. Penceredeki rllgeye yalftl'dıı 

babama ıordum. Bana kiıaca fU 
cevabı verdi : 

- Gerçekler diyarına ıtttf. 
Bu, (prçekler diyarı) mn ne· 

reıl oldufmıu bilmiyordum. Tek· 
rar ıordum: 

: 

( M•KTl!P l•LBRI 

Mekteplilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Kendial kı• boylu, tifllıan, po1 

) bıkıklı ve keçi IBkalh bir adamda. 
Bana yaldafb, elile omumma 
tutunarak: 

Prodahl cebinden bir mektup 
çıkardı ve bae okudu: 

Efendim, 
- Git •• allalutılona git... Ga

rürler. Duyarlar, tonra, lalla da •• 
bana da kıyarlar. 

Galge, bulllan duymıyor, duy
mak istemiyor.. Parmağmm tır
nağile, yine o hafif hafif darbe
lere devam ediyordu. 

Dakikalar geçtikçe F otininin 
utırabı artıyor. 

- Ne yapmalı.. Ona na11l 
anlatmalı? ... 

Diye etrafına bakınıyordu. 
Birdenbire gözfine sandık 

ilişti. Hemen gitti; aandıtı 
yavaş yavaf sürfikliyerek pence
renin albna getirdi. Sandığın 

Gzerine çıkb; fakat pencereye 
yetişemedi . Etrafına tekrar 
göz gezdirdi. Eğer sedef işle
meli mum iskemlesini de ko
yana, boyu kifi gelecekti. Ve, 
aeldi... Artık, onunla arasında 
incecik bir cam vardı. Ve camın 
arkasındaki de Doğandı. 

Şu anda ne yapacajmı, ona 
ne söyliyec~ bir ttlrlti kestire
miyordu. Sanki dimaja bir anda 
boplmıı, kafasÔUn içinde hiçbir 
ıey kalmallllfb • .-

Doian, dıprdan dudaklarmı 
cama dayamıı, yalvanyor: 

- Korkma.. Aç fU camı ... 
Allahaıkına aç.. Sana bir tek 
aözüm var .. Onu dinle... Ondan 
10nra, ne istersen yap. 

Diyordu. 
Fotini, daha hali dtifiinü· 

yor, yapacağı şeyde tereddtit 
ediyordu. 

- Aç diyorum sana, güzel 
kız... Vallahi billihi bana kıya
cakıın. Burada ne büyük tehlike 
içindeyim, bilmiyonun. 

Bu s6zler, F otbıinin şuuruna 
bir kamçı gibi çarpb... Sai eli, 
birdenbire kalkb. pencerenin 
mandahna uzandı. Cam, hafif bir 
gacırtı ile açıldı. Heyecan ve lıa
raretle taıan iki nefes, biribirine 
karıştı. 

""' 
Doğ-anan llyleyeceği bir tek 

söz, bin çifti - ıeçtiti lıalde, 
hali bitmemipi... Fotini, badi 
hayat ve maeeruını Do;ana 
naldetmit; onun ela kim oldujunu 
ljrenmek istemlfti. Dopn bana 
kısaca fU cevabı •ennitti : 

• 
- Ben mi ?.. I>Oinuunu ia-

tersen, onu ben ele pek iyi bil· 
mi yorum. 

Sultanahmette, Nakalbent ma
hallesinde, Arasta denilen bir 
90kak vardır. Gazümll, bu dar 
ve karanhk sokajan çirkef çukur
ları arasmda açtım. Yeşil sarıkh, 
uzun sakallı, daima tütün ve rakı 
kc.ıkan bir adama : 

._ Baba. .. 
Diyordum. Bu •dama, her

kes te: 
- Baba.. Haydar baba .•• 
Diyordu... Anamı hiç bilmi

JOrdum. Biraz b6.r.'cftiktea sonr~ 

- Gelecek mi?. 
Baba, derin derin içini çekti : 
- Oraya eiden, bir daha 

ıelmez. 
Dedi.. Bu cevap, bana kifi 

geldi.. Tıpkı, ç6plnk kanıtıran 
tavuklar gibi sokaklarda büyU
dtim. Fakat, daha çocukluğumda 
bile kuvvetli ve giirbüzdnm. Bü
y6d6kçe, bu dar sokaktan civar 
mahallelere taııyor; kendime daha 
genit yerler arıyordum. On bq 
yaşına geldiğim zaman, Sultaııah· 
met civarında dayağımı yemeyen 
çocuk kalmamış gibiydi. · 

(Babam) dediğim Haydar 
baba, ara sıra kayboluyor; beni 
yalmz bırakıyordu. Artık o zaman 
büsbOtün ele avuca sığmıyor; bir 
yerlerde rahat duramıyordum. 

Şunu da siiyleyeyim ki: Ben r 
daima haksızlıklara kızıyor .. Hep 
kendimden büyük çocukları d6-
jüyordum. Bütiln cıvar halkı, 
benden fiklyetçi idi. Haydar Ba· 
banm yine blyle kaybolduğu bir 
zamanda beni hükümete ıikiyet 
etmifler. Gln6n birinde beni 
ue.ıer tuttular, Tomruk •ia11na 
pttirdnler. Orada giizel bir fa .. 
laka çektiler. Doğru tersaneye 
g6turdtUer. Terbiye olmak üzere 
Akdenize gidecek gemilerden bi
rine miço verdiler. Bu iş, hoşuma 
gitti. Açık denizler, adeta bana 
bir ıifa gibi geldi .• Altı ay, de
nizlerde çalkandıktan sonra, ls
tan'bula d6nerken, artık kolu bü
külmez bir delikanlı haline gel
miştim. 

lstanbula gelir gelmez ilk 
işim, gemiden kaçmak ve Haydar 
babayı aramak oldu. Onu bula
madım. Ve ondan sonra da. ha
yata atıldım. Bir aralık Rumelibi
aanndald topçulara yamak yazıl-

Edimede Hasan ve ark:ad8fı Tevfik 
Beylere: 

Yiıae müdüriyete müracaat 
ediniz. Aynı mektepten aldıtmız 
tasdikname ile mektebe Jirebilir-
siniz. 

Çanakkıılede Muhterem Beye: 
Halkalı Ziraat mektebine gir

mek icin Ortamektep mezunu ol· 
mak, yatı 19 dan yokan bulun-
mamak, arazi sahibi ve çiftçi ev
ladı olmak, hüsnühal sahibi ve 
tamiiasıhha bulunmak lazımdır. 
Halkalı Ziraat mektebi, lise de
recemnde meslek mektebidir. 

• İzmirde f;ı-ndan Hanıma: 
Orta mektebe girebilmeniz 

için bkmektep mezunu olmamz 
ve yaıınız 12 ile 16 arasında bu· 
lunması lizımdır. 

• 1'rahim Hilmi Beye: 
Konservatuvarda pn deni 

alacaklar için yaı menubalıt de
lildir. Ancak 11 yaşından küçiik 
talebe alınamaz. 

* Konya'da Bursa lisesi talebesinden 
Tiaıoçin Beye: 

Askeri Tıbbiye Miidürlüğüne 
bir mektupla müracaat ediniz. 
Şeraiti öğrendikten sonra vesaiki 
hazırlarsanız. Bu müracaabnızda 
biitiin şeraiti öğrenirsiniz. 

* Fatihte ~L S. Beye: 
San' at mektebi mezunlan hak

kmda nasıl bir muamele yapıldı· 
ğım bilmiyorum. Herhangi bir 
liseye müracaatla vaziyeti anla· 
yınız. 

dım. Birgiin oradaki zabitlerden Yeni Neırı,aı 
biri enseme haksız yere bir tokat Londra kontar·•n•ı mektuP-
vurmak istedi. Fakat daha o 'elini l•rı: Ankarada neşredılen rıkü mec-
kaldırmadan onu belinden kavra- muaıı tarafından çıkanlan küçük eaer-
cbm. Bir uman çuvalı gibi üç lerin 2inci numaruıdır. Maharriri Falih 

ftafkı. 
adım iteye fırlatbm. Bu zabite, H•lkevl _ Eıaki~ehir Halkevi tara-
(Kara Cehennem) derlerdi. Sura- fmdan neşreclilen bu namdaki mecmu-
b- ualdıtmdan herket tiril tiril &lllD Temmuz nfü•hası çıkJDJştu. Fiati 
titirenli. Artık ~rada b~nnamı- 10 kuruttur. 
yacajı• anladım. Beykoza gel- Yat TUrklatan - Türkiatanm 
elim. Bu oturclujumuz yahmn ıa- milli kurtuluşu etrafında neşriyatta 
bibi Mehmet Beyin ç\ftliğinde bulunan bu mecmuanın Ağustos nfuı· 

huı çıkb. 
koruculuia batlaclım. Mehmet Bey Olkl _ Ankara Halkevi tuafaodan 
bir ,Un misafirlerile çiftlii• ıeldi. netredilen bu mecmuanm ikinci cilt 
Orada benim ata binmemi, nıfan 7 sayı numarasını tatıyan Ağustoı nO. 
atmamı, kılıç kalkan oynamamı hası intifar etmiştir. Fiatı 2u kuruştür. 
beğendi. Beni buraya getirdi. MUlklye mektebi mecmu••ı
D&t aydanberi buradayım. iş- Bu kıymetli idare mecmuasımn 28 incı 

mishaaı Lozan müzahratı ve muahe-
te, benim de hayatın-• deai etrafında muhtelif ftlyam dikkat 

F otini, bütün bunları dinler- yazılarla intişar etmi.~tir. l iati 2ö 
ken, yalnız birşeye dikkat etmişti. kuruştur. 
O da, Doğanın sesindeki tath At.- " Türkiye atlı spor kuliıbü,, 
ahenkti. niin naşiri bulunun bu mecmuanın be-

Bütün korku ve tehlikelere şinei 88~ H'll çıkmı11tır. .Nüshası 25 
kuruştur. 

rağmen, hemen her gece birle- l•tlhb•r•t ltlllleflf _ İnh~ar 
şiyorlar .• Tan yeri ağarmcıya ka- Umtım Müdiiı:lüğö tarafmdan ne~redi-
dar, bol bol leYİfİyorlardı. ' len bültenin 24 tinc::li aayı&a dof gun 

( Aftcuaı ••) • -haberlerle çıkmıştır.. ... 

" Sana sillecek bir bavadl ıbna 
yarf Dedi. Ben nifanlanclıml " 

Hayretim obdar bllytlkttl ki 
,Wemeclim. Çllnkl bizim çarhçımıı: 
methur bir kadın dOpıam idil 
Onun evlenmiye kallnpiaıı en 
inamlmıyacak teylerdendil 

Her yeni bir Umana girifimiz· 
de bize saatlerce konferaslar ve
rir, kadmlardan sakınmamızı tav· 
siye eder, onların ne tehlikeli 
mahlukat olduklannı bize anlat
maya uğraşırdı. 

Predöhl'ün bu kadın diltman
hğı eski kaptanı Herr Baumann' 
ın bafına gelen bir feliketten 
sonra bqlamqb. Kaptan Baumanın 
dllifintinden on dart gün sonra 
kansı tarafından müthiş surette 
aldablmıf, zavalh adamcağız bu 
gültınç felaketin karşısında, ke
derinden Avuaturalyaya giden bir 
gemiye geçmiş ve orada pek 
mtlthit bir ölümle ölmüıtn. 

Bu hikayeyi blltün bahriyeli• 
ler bilirdi. En klçlljBnden ea btl
y6ğline kadar... Fakat hiç kimse 
bu feyi, Predöhl kadar feci tara· 
fından almamıfbl 

Tabii, şimdi ben, çarhçımızın 
evlenmiye karar verdiğini öğren• 
eliğim zaman favkalide mütehay• 
yir olmllflum. 

Bet dakika içinde bu han· 
kullde havadisi gemide duymayan 
kalmadı. Ve sabah olmadan bii
tün liman bu ıeyi öğrendi. 

Ertesi gün bir pazar günü 
idi. Hepimiz i>redöhlOn etrafım 
aldık ve kendiaini hararetle teb
rik ettik. Sonra kapdanumzın aç• 
bği ıarap tifeSİDİ.n etrafında top
lanarak, çarhçımızıa bliyük bir 
net' e ve uadetle anlatmaya bq
ladığı hikiyesini dinledik: 

" Benim bu izdivaç karanın 
vermekliğime 1ebep geminin ke
di.i, "Frida olmuıtur!., dedi. 

Bunua ne mlinuebeti vardı? 
Geminin kedili Frida Oç p• 
denberi ortadan 

1 
kaybolmuıtu. 

Muhakkak gemiye gelip ıiden
lerle beraber 1andala gİrmİf, ka· 
raya çıktıktu t0nra bir daha 
ıemi1e avdete imkin bulama· 
mlfb 1 Predlhl hem kedileri ~k 
severdi. Fricla1a kartı fevkallde 
bir zaafı vardı. Onun ortadan lıay
bolqp kendili ıçm büyftk 
bir 51iket olmuttu. 

Veni nipnh bikiyesine devam 
etti: 

•Ferida kaybolunce gazeteye 
fU mealde bir ilin verdim: 

Frida isminde, glbnliti tBylü, 
beyaz kuyruklu, bilhassa pirinç 
lipası yemesini seven kediyi bu
lup getirene mükifat verilecektir. 
573 numara. gazeteden alınmak 
üzere. 

_._ Acaip, neden böyle yazdın 
da kendi adresini vermedin!.. 

- Canım benimle arkadqla· 
nm alay etmesin diye! 

A.y IHı iliaa ceYap alabildia 

Sizi gayet iyi anbyorum. HaJe. 
kmız var. fuanın en b&Jlk IUıt 
deti merbat olduja 1eYgiB bir 
mahlilktan ayn kalmamaktaclar. 
O halde bu alqam -t bette 
"Bismark,, · heykeli yalllllda bulu
ıuruz. Beni tanımanız için elimde 
kirmızı bir gül tutacağım. 

Frida Mayer 
Saat tam beşte randevu ma• 

halline gittiğim zaman orada, 
mabçup bir tavırla dolatan şeker 
gibi bir kadın buldum. 
Elinde kedi yoktu amma, bir 
kırmızı gtıl vardı. Yanma yak• 
laıbm. Selim verdim ve kendimi 
takdim ettim. İlinıma o kadar 
çabuk ve o kadar h~ bir cevap 
verdiğiniz için size t91ekk6r ede
rim,, dedim. Kıpkırmızı kesildi. 
Ve gizlerini lntine eğerek: 

" insan benim kadar yalnız 
olursa!.. " diye mınldandL 

Çok ıeyl •• Bu da ne demekb"? 
Birdenbire anladığımı zannettim, 
kediyi yanında tutmak istiyordu. 
Canım mlnlm•fb. Hemen kedi
min nerede oldupu t0rc1um. 
Hayretle yiiztlme baktı ve daha 
fazla kızardı. G6zlerini yere 
indirerek kekeledi: 

- Ne kecliaı"?... Ben llİzİD kecB 
değil evlenmek için bir kadın 
aradığınızı zannediyordum. 

Bu sözleri o kadar tatli bir 
ıesle söylemiftiki bu güzel kadi· 
nın karş1S1nda bir an içinde btl
tUn iradem mahvoldu. Ve heye
canla: 

-"Siz ne emrediyorsanız ben 
onu aranml ., diye haykırdım. 

Yan g6zle yüzüme bakarak 
tebessUm etti. Ve katmın bir 
ucunu kaldırarak: 

-"Fakat bıyıkla sakalı muhak
kak tırq etmeli! " diye mırıl
dandı. Meserretle ellerini a,.. 
cuma aldım Ye lpt&m. Kendiiai 
son derecede bahtiyar hiuedi
yordum. HAii da ~ 1aadete ina
nıyorum. Şana da iyi biliniz ki 
size dahi ıazeteclen bana yubt 
bir mektup vetclllderini itiraf 
edecek değilimi ,, 

Gnltifdek Predlhl'b etrafm 
alchk.Kendilİllİ teltrik ecllJ•, 

• J • • ...... L ild-mpD •nıa _ , we aer 
ıinia uadetle~orduld 

lf 
Birkaç ~ 1011ra " Sea Miha

eliı ,, ldJitt'lia• ukala •e bayaja 
braf olıDUf, elleıjnde beyaz eldi
venler, dudaldannda dthıyanm en 
mes'ut bir tebeuiimile pap• 
efendiye Predahl eveti Decliji 
saatte, yine geminin kedisi Frida, 
gittiği gibi habersizce gemiye 
avdet etmif bulunuyordu. 

Matbuat Cemı~ eti tarafmdaıı 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 
ALMANAGI 
çtkU. Her kitapçıda bulunur. 

---9ö·j'.latl ı ..... ~-.-. 
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Şehir Tiyatrosu Yakında Tem
sillere Başlıyor 

Önümüzdeki Mevsimde Operetlere büyü~ 
bir Yer Verilecektir 

Şehir tiyatrosu teşrinievvelden 
itibaren temsillerine bqlıyacaktır. 
ÔnümOzdeki tiyatro mevsiminde 
yeniden sahneye konacak eserler 
arasında operetlere mühim bir 

yer verilecektir. Çünkü birkaç 
•ene evveline kadar temsillerin 
bırakhğı 30 bin liralık hasılat, 
geçen sene opereUer yüzllnden 
90 bin liraya çıkmıştır. 

Bu mevsim için, Musahip zade 
Cel~I B. eski devirlere ait yeni 

bir eser hazırlamakla meşguldOr. 
Bundan başka Cemal Reşit Beyin 
bir opereti ile Hüseyin Rahmi 
Beyin yeni yazdığı bir piyea, 

Vedat Nedim Beyin "Köksüzler,, i 
vazı sahne edilecek eserler ara
sındadır. 

Öğrendiğimize göre, ıeçen 
sene çok rağbet kazanan "Yalova 
türküsü,, opei'eti de bu sene yeni 
mizansenlerle tekrar oynatıla
caktır. 

. ·········-······· ......................... ·--····-·-·········· .. ·•··························· .............. -..-... 
Hilalialimer Hastabakıcı Hemşireler 

Mektebi Müdürlüğünden: 
Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlayan 

mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki 
buçuk senedir. Mektep leyli ve meccanidir. 

Talebenin iskan •e iaşesi g,iyimleri Hililiabmer cemiyeti tarafın-
dan temin edilir ve ayrıca kafi miktar harçlık veı::ilir. Kabul şartları: 

1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukan olmamak. 
3 - Evli olmamak. 
4 - Sıhhati iyi olmak "sıhhi muayene mektepte yapılır. 11 
5 - İlk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal 

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

terkedenler veya çıkarılanlar ve şehadetname aldıktan sonra beş 
aenelik mecburi hizmeti ifa etmiyenler tahsil masrafını ödiyecek
lerine dair noterden musaddak bir teahhiitname verecek1erdir. 

iki Kaçakçı Mah- · 
kôm Oldu 

Dün dokuzuncu ihtisas mah
kemesinde bir kaçakçıhk davası 
neticelenmiş: 

Bir çuval içerisinde 1350 
defterde cem'an 178 bin 200 
varak kaçak aigara kiğıdı ile 
yakalanan Adapazarb Ahmet 
oğlu Hamdi 1700 lira para ceza
aııia, 6 ay Trabzona atırgilne ve 
7 ay hapte mabküm oldu. 

lf Zonguldağın Terakki mahal
leaind en kahveci Mebmedin 200 
dirhem esrar, 3 deste oyun ka
ğıdı ve 42 çakmak tafl kaçakçı
lıj'lndan dolayı yapılan muhake
mesi dokuzuncu ihtisas mahke
mesinde don neticelenmiş, suçlu 
1 ıene 3 ay hapse, 241 lira para 
cezası vermiye mahkiım edilmiştir. 

r 

Kağıt Fabrikası lzmit'te 
Kurulacak 

T eaisi düşünülen kiğıt fabri
kası hakkındaki tetkikat ilerle
mektedir. lstanbulda kafi miktar· 
da su olmaması yüzünden fabri
ka şehrimizde kurulamıyacaktır. 

En müsait mahal İzmit olarak 
kabul edilmektedir. Fabrika sene
de (8) bin ton kağıt çıkaracak 
kabiliyette olacaktır. 

~-------------mil' .. , Deniz Yollan f~Ietmesi 
.. ACENTALARI: 

7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 
Bu şartlan haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mek

tep şehadetnamelerini ve mahallesinden hüsnüha I ilmühaberi erini 
beraberine alarak 15 eylüle "'adar Aksarayda Haseki caddesinde 
mektebimize müracaatlan. u4534,. 

Karaköy - l{öprübaşı Tel. 42862 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon: 22740 

1.inci lzmir sür'at ve 
lskenderiye postası 

Sümer Bank Umum Müdürlüğünden: 
Rusyaya usta muavinliği için gönderilecek oJanlann adedi ta-

mam olduğundan müracaat edilmemesi. "4570,, 

Mülkiye Mektebine 
Alınma Şartları 

Mülkiye Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Talipler yaşca 18 den küçük ve 25 ten büyük olmamalı, 

lise mezunu bulunmalı, sağlam olmalı. 

B - Taliplerin, nufus kağıdı, sağlamlık raporu çiçek aşısı kağıdı 

ve alb tane 4,{ X 6 büyüklüğünde fotoğrafı bir istidaya iliştirerek 

yıldızdaki Mülkiye mektebi müdürlüğüne 1 /9/933 tarihinden itiba
ren Cumartesi, Pazartesi, Perşembe günleri saat ondan on altıya 
kadar müracaat eylemeleri lazımdır. 

Müracaatın ve taşrada bulunanlar için filen mektepte bulunmanın 
•on gfinü 25/9/933 tür. 

Evrakı müsbitenin asıllan mektep idaresine verilmek icap eder. 
Taliplerin adedi idarece alınacak mıktardan fazla olursa aralannda 
Türkçe, felsefe İçtimaiyat, riyaziyye, Tabiiyye, tarih, Coğrafiya ve 
ecnebi lisam derslerinden müsabaka imtihana yapılır. "4506,, 

Maarif Vekaleti Akşam Kız San'
at Mektebi Müdürlüğünden: 

• Talebe kaydine başlanmıştır. u 7 ,, EylOJe kadar devam ede
cektir. Bu müddet içinde eski talebenin de kayitlerini yenilemeleri 
lizundır. Mazeret imtihanlanna " 5 ,, Eyllllde, denlere " 11 ,, EyllU-
cle başlanacaktır. 114560., 

EGE 
vapuru S Eylül Salı gütıü Ga
lata nhbmmdan İzmir, Pire, 
lskenderiye'ye kalkar." 4579,, 

KARADENiZ 
1.inci Arahk postası 

DUMLUPINAR 
vapuru 5 Eylfıl Salı günü sa
at 18 de Galata nhtımından 
kalkar. GİDİŞ!E Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, 
Trabzon ve Rize'y•; DÖNÜŞTE 
bu iskelelere iliveten Sürme-
ne'ye de uğrar. 0 4581 

" 
Bartın Hattı 

BANDIRMA 
vrpuru her hafta pazart~i ve 
perşembe günleri saat 18 de 
idare nhtımından kalkacak gi
diş ve dönüşte Ereğli, Zongul
dak, Bartın, Amasra, Kunıca
şile ve Cide 'ye uğrayacak
br. ..4580,, 

latanbul DördUncU icra Mamur
lujundan: Tamamına -820- lira kıymet 
takdir edilen 1stanbulda V elada Kırk· 
çe~mede Ifovaniçelebi mahalle ve so
;kağmda -1,1- mükerrer maa aralık bir 
bap kugır hanenin tamamı açık artır
maya vazedilmiş olup 14-9-933 ta..i· 
hinde oartııamesi divanhaneye talik 
edilerek 4-10-983 tarihine mü adi{ 
çar .amba günü saat 14 ten on albya 
kadar İstanbul dördüncü icra daire in
de satılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
% 7 teminat akçesi alınır. Mu erokim 
vergi belediye vakıf icaresi müşteriye 
ai_ttir. Arttırma ikinciden birinci arttır
mada 260 liraya talip çıkmıştır. Bu 
kere muhammin kıymetinin % 75 ini 
bulduj;ru takdirde en cok arttırann iha
le edilecektir. Aksi takdirde satış geri 
bmı.kılacaktır. 9"29 tarihli icra kanunu
nun 119 uncu maddesine tevfikan hak
lan tapu eicillile sabit olmıyan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alakadarımn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu heklanw 
ve husuıile faiz ve mesarife dair olan 
iddialarım ilan tarihinden itibaren 
yirmi gün içinde evrakı müabitelcrile 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hak
ları tapu lricillerile ahit olmadıkça 
aatıt bedelinin Payla~muından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu maddei 
kanuniye ahkamına gôre hareket et
meleri ve daha faıla malumat almak 
isteyenlerin 982-838 dosya numarwıı 
ile memuriyetimize müraeaatlan illn 
olunur. (6973) 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 
648 
649 

650 
651 

652 
653 
b54 

655 
656 
657 

Semti 

Kadıköy 

" 

" 
" 

Galata 
Çengel köy 

" 

MabaUesi 

Caferağa 
,, 

" 
" 

Kemankeş 

Çengel köy 

" 

SOkağı 

Bosta 
Moda caddesi 

Bostan 
Moda caddesi ve 

Bostan sokak 
Yüksek kaldırım 
Hasanpaşa setti 
Ekmekçi 

Cinsi 

A~p hane 

" " ve bahçe 
ziraı 1428 
Ahşap hane ve bahçe 

,, ,, ler ve bahçe ve 
kagir hane ve ahır :ı:iraı 6648 
Kagir iki mağaza 
Ahşap hane 
Arsa elyevm iki baraka ve 
dükkan 

Hissesi Emlik 
No. 

1/3 11 
113 223 

113 3 
113 219-~19/2 

Hisseye göre mu
hammen kıymeti 

1670 T. L. 
4000 

1100 
14296 

" 

" ,, 

(14,50)/120 108-108/1-110 6646 " 
ı~ s ~o " 
J /2 4 eski 250 " 

,, ,, Maslak Ahşap hane 1/4 10 225 ,, 
,, ,, Yeniçeşme ,, " 114 14 125 ,, 
,, ,, Taşçıodaları çıkmazı ,, ,, 1/2 1 600 ., 

ı.....,.Yüzde yedi buçuk pey akçesile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonoeilc &denmek iizcre yukarda evsah yazılı gayrimen
-.uuerden 651 ve 652 sıra numaraWan kapalı zarfla diierleri açık arttırma auretile aabp ~. Kat'i ibaideri .f/9/933 puarteai 
8'111 ... t OD beftedir. Mlaay..t.,e iltirali edecekler mibayecle lfllall ...t on dlrt b.çuia lradar peJ ~ 1abnulan IA1 mcler. 
Ş.rtname bankamız kaptUna ualmlftır. Senei haliye verıiailc belediye reaimleri •Ofteriye aittir. 0 4193,. 

ŞEKERCİ 
HAFIZ MUSTAFA 

YI 
MAHDUMU 

BAHÇEKAPI 
HAMİDIYE CADDESi 
~90 

Hur yerde areymı". 

TEHiRi < 
80 Aguatos Erenkoy Tayyare Ll'mi
yeti menfaatine yapılacağı ilfın edi· 
len Kır Balo•u hava mtisait 
olmadığından 4 gylO.l Pazartf'ııı ak
şamı Cadde Bostanda Sayfiye 
gazino unda yapılacağı muhterem 

ahaliye ilan olunur. • 690 ı 

lat•nbul d8rdUncO icra me
murluOundan: T&IPamına ( 2fi000 ) 

yirmi altı bin lira takdir edilen 1stan· 
bulda Bahçekapısında Şeyhmehmetgey-
lfuıi mahallesinde Zahireciler sokağında 
eski ~ . 30, 82, 84, ve yeni 4G numa
ralı tahtında iki bap dükkanı miiştemil 
Kargir hanın yanın hisaeei açık artır· 
mıya vaı.edilerek 2 9-U83 tar Jıinde 
oartnamesi divanhaneye talik cd lerek 
27 Eylfıl 19S3 tarihine müsadiT Çar

şamba günü saat 14 den 16 ya kadar 
lst.anbul dördüncü İcra daire inde açık 
artırma ile ıablacaktır. Artırma ikinci

dir. 1 irinci artırma!lnda ( 6000 ) altı 
bin lira~ a talip çıkını§ olup bu kere 
kıymeti muhamminesinio %75 buldub"tl 
takdirde en çok artıranın iiatünde bıra· 
kılacaktır. Artırmıya i~tirak için ~ üzde 
ye6i teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergiler, belediye ff'Bimleri, vakıf ica
resi müşteriye flittir. İcra ve İflıls ka-
nununun 119 uncu maddesine tevfikan 
}ıaklnrı tnpu icillerile sabit olmıyan 

ipotekli alnc·akhlar ile diğer ırtifak 
hakkı . alıiplerinin bu haklan ve husu-
sila faiz ve masarife dair iddıalarını 

ilan tnrihiuden itiban·n yirmi gün ıçin
de E'vrakı miisbitelerlle bildirmeleri 11-

zımdır, aksi halde hakları tapu icillfl!
rile sabit olmadıkı;a satış bcdeliniıı 

ııayla,ılma ından lıarıç kalırlar. Alllka· 
darlnnıı ::u fıkrayı kanuniye ahkamına 

giire hareket etmeleri ve daha faila 

malumat almalc iıtiyenleriu H3'2/860 
-.,a aluavWJe ... uriyetimize mü
racaat etmeleri lliD ohmm. (6977) 
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_.Ankara Halkevi civarında 

Hususi Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

Bu sene mektebimiz daha e.sash bir ıekilde tamir edilmiş ve 
bahçeleri her nevi terbiyevi oyunlara müsait bir hale getirilmiftir. 
Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu derı senesine en yeni 
prensiplerle haı:ırlanmışhr. Yabancı lisanlar ilk kısımdan başlar 
ve bu gUnün son kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir ıekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalory; imtihanlarına hazırlık için ders 
harici kurslar açılacaktır. 

Ücretlerde mühim tenzilat vardır. 
Fazla tafsilat için Müdüriyete müracaat. Tel. 2459 

61----• Leylf - Nehari • Kız • Erkek ~----llıııı.. 

İNKILAP LtSILBBI 
Ana - ilk - Orta ve Lise sınıfları 

MUeaalal : NEBi ZADE HAMDI 
Kayit ve kabul muamelesine baılamlfbr. Resmi mekteplere 

muadeleti Maarif Veklletlnce taadik edilmiıtir. Güzide ve 
muktedir bir talim heyetine maliktir. 

Ecnebi ll1anı tedriıabna ilk kıımın ıon iki ıınıfandan baılanır. 
Dersler haricjnde aynca paraııı: lisan kurlan vardır. 

Cumadan mada hergiin saat 14ile18 araıında müracaat olunabilir. 
Caialollu Yanık Saraylar caddeal Tel:20019• (6804) 

TARSUS AMERICAN COLLEGE 
Amerikan Erkek Lisesi 

Tedrisat 3 Teşrinievelde başlar. 
Tam devreli Lise olduğu Maarif Vekaletince tasdik cdilmi~tir. 

Türkçe lnglllzce, Fransızca: San'at, Ziraat, Ticaret. 
Ll'yli Ücret 220 lira, Nehari ücret 40 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. ~ (6716) 

Karaciğer- Mide- Barsak, Taş, Kum bastalıklannın kat'i tedavisi için 

TUZLA IÇMELEBi 
En aon konforlu yeni ot4!1 • pansiyon • lokanta pllj 

'Herglin Köprüden saat 6.30, 7.35, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 da 1 Haydacpaşaya gıden vapurların trenleri ve Cumaları ilaveten sabah 
vapurunun treni içme membalarına kndar gider gelirler. 

~ ....................................... (5668) ----

~--------•Adana bavalisinde ~-------•11ıııı.. 

KAYA·DILIN 
MEMBA SUYU 

Çamlıca, ve Alemda&ı sularının fevkinde ve Taıdelen ayarında oldup Sıh-· 
hat ve içtimai Muavenet Vekileti Ye müteaddit kimyarerlerin raporlan ve 
mcfhur doktorlann tavalfnamelerile 1abittlr. Mühürlü tite ve damacanalan 
Adana'da Abdülkerim zade biraderlerin toplan ve perakende tuhafiye ve 

manifatura matazalarındaki Htıf memuruna müracaat ediniz. • (6936) 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinlara _ 1 
Emlik ve Eytam Bankası istanbul 

Şubesinden: 

KiRALIK MUTENA KÖŞK 
Arnavutköyünde kiin ve muntazam bahçeyi ve nezareti kimi

Jcyi havi Vezir Köıkü bir .ene müddetle kiraya verileceğinden 
taliplerin ihaleye müaadif 7 Eylül 1933 Perşembe pnü ıaat on 

altıda tubemize müracaatlan. 

... .. . 
.ÇURUK DiŞLE~ 
ı· *' ÖM/l{JNOZli 

.uı 
rıı 
-T.t -~ 
> 
en 
rr1 ç:. 
E: 
tT1 

:ı: 

İlan 
Marsel müessesesmın maruf 

maaöı:lerinden Madam Olga 
Falcı kadın çehresinin güzelleş
mesine ait son metottan takip et
mek üzere Parise hareket etmiştir. 

PETROL NiZAM 
Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Bqı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (6~) 

ao,.. Poata Matbaa' 

Sihibi: Ali Ekrem 

Nqriyat Müdürü· ffl".]il Lütfi 

KISALTIRL4~ ..... 

~OLIN 
KUU.ANAR~K 

BUNA M~Nİ Ol.UN 

ARAP BBYBTİ 
Mısır ve Surlye'de 

birinciliği ka:ıanıp dllnya milsa-
bakasını ilin eden meıhur rakkase 

MELEKE 
CEMAL B. 
Grupile Harbiye'de 

BI LV ti 
bahçesinde başlamışlardır. 

~ 
t"l1 

n 

~ r-

p: 

\u 't ı) 

~ .. 
Istanbul Universitesi Mü-
bayaat Komisyonundan: 

Tıp ve Hukuk Fakliltelerinin işgal eyledikleri Beyazıtta kiin 1.
tanbul Üniverıitesi binaıına ve Veznecilerde kiin Fen ve Edebiyat 
fakültelerine ait Zeynep Hanım Binası ile yeni yapılmakta olan 
teşrih ve ensac binasına ve eczacı ve dişçi mekteplerine ve cağa
loğlunda bulunan kimyahane binasına ve mUıtemilltı saire kalori
fer ve sobalannın 1933 ıenei maliyesi zarfında ihtiyaçtan olan her 
nevi maden kok ve mangal kömUrlerile odun kapalı :ıarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Fiatlar mutedil görllldüğtl takdirde bir· 
likte veyahut tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilecektir. Bunların her 
biri için mevcut ıartname ve ihtiyaç listelerini ıörmek ve fazlaca 
malümat almak istiyenlerin her gün öğleden ıonra Milbayaat Ko
misyonu kitabetine ve münakasaya iştirak için de "Yüzde yedi 
buçuk,, nisbetinde teminatı muvakkatelerini bir gUn evvel muhasebe 
veznesine yatırıldıktan aonra teminat makbudannı teklif mektup
ları derilnunda olarak ihaleye mllaadif olan 17 Eyl61 1933 pazar 
pnil -t 15 te lstanbul Oniverıiteıi binaaında mübayaat komiayo
nu riyililıatine mliracaatlan ilin olunur. "4367., 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anoniriı Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa baılanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak Üzere her istiyene aablmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani ıatanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ı~m ;:;~~C:: Kristal Toz Şekerin Kilosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon tekeri birden alanlara vagon baıına bet lira indirilir. fstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
sipariıler bede:in yüzde yirmisi peıin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından mµşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelini.1 tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gib; en az beş vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vaq~n başına beş lira tenzilattan istifade ~derler . 

• 
Adres! /sfanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 

Telgraf adresi : İstaallal1 Şeker Telefon No. 24470. 


