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Dün Begnelınilel Bir Kaçakçı~ Şebekesi Yalcalandı 

Avrupa· Sef ahathanelerine 
Eroin Yetiştiren Bir Şebeke . -· 

Kaçakçılar Osinanlı Bankasının Kasa-
sını Eroin Deposu Haline Getirmişler 
Fransaya Gönderilen Bir Memurun Yakaladığı ipucu 

Dun beynelmilel ma
ltiyette bir eroin kaçakçı 
tebekeai meydana çıka· 
rılınııbr. Avrupanın baş
lıca sefahat mcrke:deri 
olan Paris, Viyana ve 
Berlinin, eroin ihtiyacına 
Cevap vermiye çalışan bu 
tebekenin memleket da· 
lıil ve haricinde çok ge• 
IÜf bir teşkilit ve es· 
rarengiz bir çalışma tarzı 
•ardır. Bu it te milyonlar
ta liranın döndllğiinO 

IÖstermektedir. Şebekenin takibi, 
ille ipuçlannın meydana çıkıtı, 
çok alaka uyandırıcı safhalar ~r
ıetınektedir. Bir muharririmiz, bu 
lıidiseyi en hurde teferrudına 
kadar tetkik, tahkik ve teıbit 
etmiye muvaffak olmuştur. 

Şimdi muharririmiıi dinleyiniz: 
Bundan birkaç ay evvel Ga· 

latada Tapdaı hanında ıabık 
avukat V uıf Beyin yazıhanuin
de bir mikdar eroin bulunmuı 
bunun ilzerine Gedikpapda Ma
dam Afro'nun oturduğu evde 
arqtırma yapılmıt Ye muazzam 
bir eroin fabrikaaı yakalanmlftl. 
Madam Afro dün tevkif edil
miftir. 

ilk ipucu 
Madam Afro o zaman 

yalnız banar 
Evindeki fabrikayı Lul 

fıminde bir ı.atin lrurdu
ğunu Ye onbet gtınde 
bir def. relerek yapılan 
eroinleri ahp ıı5ttırd1'ğllnll 
s8ylemif Ye Luinin F ran
saya gittiğini ilive etmiıti. 

izler Genlfllyor 
Madam Afro daha 

enelki gine kadar 
aerbutti. Fakat ken-

diainln aıkı bir nezaret albnda 

bulunduruldujıı ve bütnn mllnase

betlerinin teıbit edildiil anlatıl· 
maktadır. 

Bu takip ıemcreli neticeler 

vermiı, Lui'nln Franaadaki adre· 

si de öirenUmiıtir. 
( Duamı 9 un ayfada ) 

-
Söylediğimiz Tamamen Doğru Çıkb 

... 

Gayrimübadiller Reisleri
ne Maaş Vermiyecekler •. 
Dün Aktedilen Kongr~de Çok Hararetli 

Bir Münakaşa Yapıldı 
Okuyuculanmız belki batır· 

lıyacaklardır: 

Bir müddet evvel a-ayri· 
mübadiller tarafından aktedilecek 
kongrenin pek haraı·etli olacağını 
yazmıı ve bu celsede idare 
heyetine verilmekte olan maaıın 
üzerinde ehemmiyetle durulaca• 
ğını haber vermiıtik. I:'ilhakika 
gayri mObadillerden ba2.1ları: 

- Heyeti idare reıııne Ye 
azalarından birkaçına ayda (200), 
( 250) ıer lira aylık veriyoruz. 
Halbuki bizden itlerimizl bir an 
evvel bitirmek vazifesile bu maaıı 
alan arkadaşlann biltnn pyrimil· 
badillik hukuku takriben(600)1iralılı 
alacaktan ibatettir, demişlerdi ve 
bu maaı verme lthıin ortadan 

( Devamı 8 inci aayfada ) 
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Maslak Faciasında Yeni ihtimaller 

Esrareıigiz Kadın Henüz 
Bulunamadı 

kazayı Alieddin Beyin arkadatlarından biri· 
nin yapmış olması ihtimali ileri sürüldü 

Kefaletle Tahliye isteniliyor 
Dun Alaeddin Bey ·hadisesi 1 

Ue ~eş~I olanlar arasında çok 
ıanp bır şayia çıktı: 
f . - Rivayete bakılırsa Maslak 
~cıasını Alaeddin Bey değil, fa· 

t o gece Alieddin Beyden 
otomobilini alan bir arkadaıı 
t•pınıştır ve bu zat ta bu daki

ada yaralı olarak hastanede 
Yatmaktadır deniliyordu. 

- Ciddi mi ıöylUyorsunuz?.I' 
- Elbette! 

* Maamafih çok geçmeden bu 

rivayetin asılsız olduğu anlaşıldı. 
bizzat alikadarları tarafından 
tekzip edildi. 

Alacddin Beyin vaziyetine ge
lince: Hadise artık adliyeye inti· 
kal etmiıtir ve hakikat mah· 
kemede anlaşılacaktır. Yalnız 
şurasını kaydedelim : 

- Alieddin Bey Adliye tah
kikatının vardığı neticeye rağmen 
ilk dakikada verdiği ifadede 

( Devamı 1 iacl .. yfada ) 

Sultanahmette 
Kanlı Bir 
Mücadele 

Don Sultanahmctte Hurıit 
İlminde bir çapçü ile motosikletçi 
SUleyman Efendi arasında kor
kunç bir kavga olmuı, halkın ve 
zabıtanın müdahalesi aayuinde 
muhakkak bir cinayetin önllne 
ııeçilebilmiıtir. 

Şehirdeki serıeri köpekleri 
zehirlemiye memur edilen iki 

1 çopçü ile Hurşit iıminde bir 
ç6pçU onbaıısı, Sultanahmet 
parla kenanna ıelince, içlerinden 
biri : 

- Nah ifte, bizim önümüze 
çıkan bu adamdı t diye motoıik
letçi Snieyman Ef. yi göstermit 
Ye HU11it ile SDleyman Efendi 
araaında bir kavı• baılamıştır. 

Bu sırada Hurtit, altına aldığı 
SUleyman Efendiye 25 santim 
uzunluğunda bir bıçak çckmit: 

- Seni öldllrmeyeyim de kimi 
öldilreyiml diye aaldırmışbr. 

Süleyman Hurşidin bileğini 
tutarak tehlikeden kurtulmuf, 
yalnız llstO bqı bıçakla parça· 
lanmıttır. 

Halk derhal kavgaya müda-
hale etmit ve muhakkak bir ci· 
nayctin önilnO almıştır. Hurşit 
yakalanmııbr. ----
Buhran Hollvudu Da Sardı 

Holli•ud, 5 - Müstakil 13 filim 
amili 1.600 İfÇİ Ye memurlanna ken· 
dilerine it bulmaları için IS günlük 
mühlet vermitlerdir. 

Bunun •ebebl, ıinema aanayiinln 
it kanununu kabul etmek ihtimalin• 
den dotmaktadır. Bu kanuna gör~ 
ayni ıeanata iki büyük filim göıter
mek ya1akbr. Filim amilleri, halka 
filimden başka zengin bir muzikhol 
programı •tren büyük ıinemalarla 
mQcadelenin kabil olamıyacağını ıöy
liyorlar ve 1.400 kadar ainamanın 
kapanmat•ı 2.100 ıinemanın da m•· 
murlarını çıkarmata mecbur kala· 
ealdanm llive edjyorlar. 

Diyarıbekir' de Garip Bir Hadise 
-~----. -

Kaçak Eşyayı Paylaşan 
Sahte Jandarmalar 

Diyanbekir (Husuıi) - Burada garip bir hidise olmut. ka
çakçıların ellerinden aldıktan eşyayı kendi aralarında taksim etmek 
isteyen bir kaç açık göz cürmll meşhut halinde yakalanmıfbr. 

Hadise ı&yle olmUftur: 
İki kaçakçı Mardin hududundan aşırdıklan kaçak eşyayı bir 

şeftali bahçesinde taksim ederlerken bahçe ıahibi Mehmet tara
fından görlllmllşlerdir. Mehmet vaziyeti hemen kardqi Azizle, 

( Devamı 8 inci nyfada ) 

. 
Mağaza Onünde .. 
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- Haydi ıinek kağıdı... Beş kuruşa... Bir tane vereyim mi 
efendi amca? •• 

- Hacet yok oğlum .•. Aylardan beri sabahtan alqama kadar 
avlamaktan şimdilik bir tane bile kalmadı!.. 
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( Hallcın Se i ]I '" 
bsadi Buhran B 

Günün Tarilıl 

Geçecek Mi? 
İktıaadi buhranın çoğaldığı ve 
ualcfıiı hokkınd milteoakıı 
haberler ve mütalealar ileri 
eürülilyor. Bu hUSU!ta halkımız 

• 
ı iş 

ismet Pş. ün Ak-
•• Ak G· • r- şam n araya 1 

Bqvekil lamet Pa dlln chird 
bir cıinti yapmışlar Ye 6ğled o diyor ki: 

Vehbi Bey ( Sultan hmet Firuı.oğa 

• 
1 

oma Mühendis Mektebini ıiyaret
etmlflerdir. 

la et Pap, ektebln-

) --·~~~~~~~ 
- Son gilnlerd lktıaadt buhran Hilkümet, Denizyollan i lctmc faaliyetini iler-

d bh devreye glrml1- BGtOn dilnya· !etmek için, bu idarenin baıı mnibak bUtçeli id 
vuzl m6dllrlll;tı istifade edecektir. Paranın 

d• ıa teahlerfnl •8ıtcnnly bqla· relerden yanm milyon • Utiknız ktedebllm • 
400 bin liraSJ qletm idaresine 100 bin Ur ela 

• Hen bunu pek tabü bulurum. kar h 
Devletler ıiJ hlanmayı bırakmadıkça, ar ermifti. Bu mlln sebctle ııdı t Vekaleti 

vuzJ üdilrlllğnn eritecektir. 

top, tGf paruı bGtçelerfn mnbim deniz ve h müstqarbğı, bu id relerden 300 bin 
h ~mım yuttukça dilnya buhram liralık bir istikraz aktetmiştir. Birkaç gl1ıı dar 

Ak idaresinin munzam bir tahsisata ihtiyacı 
olmadığı, kendi varidatile bDtnn faaliyetini idare 

ı Jyecek bUikfı ariac ktır. 200 bin liralık istikrıu; d h y pılacnktır. * Bu p r yı inhi rl r, barut ve mevaddı lnfili-

edebilecek bir v "yette bwunduğu pim.ıştır. 
Bu tib ı istikrazdan Akay d . birşey Te-

Şefik Bey ( Koaka Büaeyinpqa kiye, Devlet demiryolları, tahlisiye, evkaf gibi QJ. 
mehalleai 83) h k blltçeli idareler vermektedir. 

riimi ecektir. · 
tleııizyollan işlctm mlldürl6ğü bu 400 bin lira 

- Amerika ıUih1in bırakm k · Bu istikrazdan denizyollan işletme idaresile 
lçfn tekrar teıcbbOıe bqlamı1- Ko -

De btitçesinl ten· edecek, teŞkil bm genişletecek 
ve bazı ısl t yap c ktır. 

fennaın teırfnlcvvel toplanbsında 
ınahlan azaltmak için yeni teklifler 
J' pacakm14. Aziıim biltiin bunlar hep 
(mı ) b cllmlelcrle biliyor. Ortada 
kat'i bir fey yok. Onun için lkb ııdi 
buhranm kolay kolay eçeceğine ka-

l dejillm. 

• Sadi Bey (Tak im Sıraserviler 17) 
- lktıaadi buhr n dGnyanın en 

hDcrn köşelerinde yaşıyan ve mede
nfy~tten na ibi en a:r. olan milletlerin 
kapılannı bile çalmıştır. Umumi har
bin doğurduğu bu afet ancak silah
lan bırakmakl geçebilir. Silah n· 
mo yanşı devam ettikçe, insanlano 
nim teri rile kn:r.andıklan paralar 
bomba, barut, top ve g z parası ol
dukça buhran geçmez nafile utr•t· 
ın ıunlar. 

ar ye ad oları 
Son ekli i Aldı 

Yeni Maliye teşkilatını hanr
hyan e tatbikatın nezaret eden 
m li omi yon dün on bir içtim 
yapar v ille ine nih yet er
miştir. Bundan sonra geride }ta
lan bütün noksanlar mınlaka 
mfidilrlilklerincc t mamlanacakbr. 
Yeni kadro son şeklini almıştır. 

Katipliklere alınacak lise 
mezunlan için dlin bir imtihan 
çılmış ve 80 talip rasından l O 

kişi ayrılmıştır. 
Varidat Umum müdürü Cezmi 

Bey, bugünlerde Ankaraya döne-
rek, açıkta kalan memurların yeni 
vazifelere tayinleri mesel ile 
ıne gul olacaktır. 

Yeni droda vazife almıynn-
lann açık. maaşları da iki gün 
lçLtJde verilecektir. 

6 Esrarkeş Yakalandı 
Dün ehremininde ve çadırcı

larda yine 6 esrarkeş yakalan
mışhr. Mehmet R bi, Rıza, Mus

fa • mind liç ark daş Şehre· 
mininde Basrinin evinde, Ahmet. 
diğer Ahmet, S lih isminde üç 

r rkeş te çadırcı! rda pnç vra· 
c.ı H lilin kulübesinde kabak! es-
ı içerlerken ynkalanmışlardır. 

15~ Bin Liralık 1 0 · ersifede 
Bır Dava Açıldı I I h t M·· . •v• 
B . v.··ı ··k 'TY,· t. . s a a uşavır gı-
ır .n..u u ~ ıcare ının 

doğurduğu dava n ş· ayeti ryapı dı 
_ Akif Bey iaminde bir zat, Doktora yapan Gençler 
birk ç giin evvel bir kütük tüce J • 
carı aleyhine 150 bin liralık Ne stıyorlar? 
tazminat ve zarar ziyan davası Üniversitede bazı fakültelerin 
açmışbr. İddiaya göre davanın profesör muavin n mzet miktnr-
mevıuu şud r : lanmn arttınlm sı takarrür etmiş-

Piy ada kntnk ticareti ile tir. M la eczacı mekt binde 
m~gul bulunan Akif Bey, bu ese : 
mevsimde Anadoludan harice muavin dedi beşten sekize çıka~ 
yapılacak kütük ihracab için 

rılmıştır. Bütün fakültelerdeki 
asistan miktarı ise iki misli art-

Bağd ar kalfa Agopyan Efendi maktadır. 
isminde bir lriltnk tüccan il Avrupada doktora yapıp ta 
anlnşmış, bu rnda bir de muka- yeni Üniversite kadrosuna profe-
vele imzalamışbr. sör mu vin namzedi ol rak ah-

Daba İşe başlar başlamaz, nan gençlerden bazılan ıslahat 
Bağdasar Efendi, Akif Beyin müşavirliğine mühim bir şikayet· 
bilgisinden istifade ederek kütük te bulunmuşlardır. Bu şikayetin 
tetiştiren ahalar hakkında bir esası şudur: 
hayli m Ilım t edinmiş ve ortağı- - " Doktora yapmamış olan-
nın kütükleri evke hanrlandığı lardan bazıları yeni droy 
bir sırada onları diğer bazı muallim olarak ahndıklan halde 
damları v sıtasile çarçabuk J- doktora yapan gençlerden ılasım 

dırmıştır. ideli ya göre bu al azamı profesör muavin namzedi 
Akif Beyin vaziyetini sarsmıştır. olarak almmışbr. Ayni zam d 
Akif Bey derh l . bir protesto kadroda doktorlnrla li nsiye ol-
çekmiş, mahlc meye müracaat muş gençler ara nd hiçbir tefrik 
ederek ortağı aleyhine iki ayn yapılmamışbr. Binaenaleyh dok-
dava çmışbr. Akif Bey bu tora yapmış ol n gençlerin doğ-
suretle 100 bin liralık tazminat nıdan doğruya muallim vey hut 
ve 50 bin lir hk tn :zaıar ziyan mu vin olnrak alın al n temin 

edilmelidir . ., 
istemektedir. Profesör alş bu noktai 

inhisar arın 1slahı nazarı alakadar m kama bildi ... 
miştir; Kadroda bu esnstan 
bir taidlat yapılması çok muhte-lnhisarlann ıslahı için lstan

bul çağırdan Amerikalı müte
h stardan M. W allas Ki ark ve 

. Gu v ki dün bahtan 
itibaren eni v zifelerinc b l -
m~lardır. 

Amerikalı müteh s ıslar şim
diye k dar dabn ziyade bir 
büklinıt:t idaresi gibi çalı an ir.• 
hisarl n ticari bir müess e ha
line getirmiye çalışacaklardır. 
Kı iyecilil< asgari hadde İn· 
dirilecektir. 

meldir. 

Bir TUrk ·Yun n Ban ası 
(urulu or 

Atinadan gelen haberlere göre 
birtakım Türk ve Yunan b nka
lan birleşerek bir Türk - Yunan 
banknsı teşkil edeceklerdir. Bu 
banka s yesinde ilô memleket 
ticaret münasebetlerinin dnha 
ziyade c nlanacağı bekleniyor. 

İlk Tedrisat Kad
os Hazırlanıgo 
636 Muallim Kıdem 

Zammı Gö~dü 
hkmektep k drolan y kında 

lastik edilmek üzere Maarif mü
dilrü Haydar Bey tarahndan An
knray götürülmüş ol cakbr. 

Yeni açılacak 6 - 7 ' ilkmek
(epten başka muhtelif mıntaka
larda otuzdan fazla ube açıla
caktır. 

Bu sene ilk parti olmak Ozere 
636 muallim kıdem .zammı gör
müştür. Bundan başka diğer 185 
mu llim de zam görecektir. 
Bunların listesi Maarif Vekale
tinden gelmek üzeredir. 

Sabıkah Dolandırrntlar 
ahl<Om Oldu 

Birkaç gün evvel Balıkpaza
nnda jo:zef ve bık minde iki 
yağ taciri Mazhar Beyin 1400 
lirasını dolandır,rkcn y k anmış
lardı. Dolandıncılann diin Sulta
n hmet sulh cez mahkemesinde 
muh kemeleri yapılmıştır. Dolan
dıncılann üç y evvel de Mar ... 
p ççul d kiğıtç.ı Nesim Efen
dinin 116 lirasını dolandırdıklan 

m yd n çıkmıştır. Jozef 6 y 
14 gün, lzak 2 ay ıs gün hapse 
m hküm edilmişlerdir. 

Ş ··pheli Bir Ölüm 
Sirkecid K raköy Ôtelinc:le 

arcngiz bir ölüm h d" esi ol-
muştur. • 

~ din vilayeti er kazuı 
mahkemesi tibi S8it Bey 
bir müddettenberi yabp kallcbğJ 
otelde karyolasından dllşerek has
talanmış ve nakledildiği Sen Jorj 
hastanesinde hemen ölm tür. 

Zabıta bu ani ve sebepsiz 
ölümü şüpheli görerek tahkikata 
b şl mı tır. 

de u saat du kal ıfl rdu. 
Kendilerine cktebin hu tarafı gez. 
dirUmlf Ye der1leJ' hnkkında imbat 
Yerilmiftlr. 

P ta Hazr tlerl, m ktepteıı ynı • 
dıktan aonra Dolmabahçe ıarnyın 
lfelmlşler ve bir mOddet istirahat et• 
tikten onra H ydarpıışaya geçerek 
&ktam trenlle Ank raya hare t 
tmi lerdir. la et Pap, lataayonda 

birçok zevat tar fından teıyl edil· 
mijleJ'd1r, 

1 18 t v kili 
lktııat Vekili M bmut Celil Be 

J'Ulll ıtabah Semplo dupresile fa
tanbula relecek, ertesi cuma gQnQ 
Ankaraya hareket edecektir. f Ban• 
kan Başmüfettiıi Sami B. de bera
berindedir. 

Cem 1 HUsnU Bey 
Bern sefiri Cemal Hü.&nü Bey dün 

Yalovadan ehrimi:r.e gelmi§ ve ak
pmı Ankaraya gitmiştir. Cemal HOs
nü Bey tekrar Bem'e gideceğini söy
lemiıtir. 

Teri e er P hah 

Devi t denizyollannın tatbik ettiğ"i 
tarifelerin pahalılığından şikayetler 
vukubulmıyıı başlnmışbr. ncaret odası 
ve harici ticaret ofial bu şika) etleri 
tetkik etmektedir. 

Balkan Kon eransı 
Dünkü nüshamızda Bulgarlann 

Balkan Konf ernn ının tehiri için 
raeaat ettiklerini ynmııştık. 
Konferans reisliği bu talebi kabul 

etmiş, Selanikte topl m n mukarrer 
olan Dördüncü &ikan Konferan ı 
tqrinievvel sonuna tehir edilmiştir. 
Konferansın en çetin maddesini yine 
akalliyetler meselesi teşkil etmektedir. 

1 viçr v istiyor 
laviçrede bazı ticarethaneler mem· 

leketimizden yaş mcyv ve bahusuı 

üüm almak istiyorlu. Alikadarlann 
bu hususta ihr cat ofialnden malumat 
81 alan t vsiye olun r. 

Si • Erzurum H ttı 

Sıv ı, S - Sıvll8 • Erzurum h t
bmn inşaatına dGn ba lanmıştır. Va:ı'ı 
eau n:ami birkaç gün sonra yapıl -
caktu. 

ÜzU 
hmir, S - Bugiin boraad 12 

kuru tan 27 kurup kadar 2,460 bu-
çuk çuval ü:r.üm blmı;tu. 

Nazillinin 
Kurtuluş Günü 

Nazilli, 6 (Hususi) - Dün Na
nllinin düşman etinden kurtuluşu 
gilnü idi. Nazillililer bu münase
betle çok büyük tezahurat yap
tı! r, evinç içinde ne 'eli bir gün 

geçirdiler, tezahurat bazı yerlerd 
gece b kadar devam etti. 

1 Son Posta ın Re imli Hikayesi: Pazar Ola · Hasan B. Diqor Ki: 1 

ne 

11asan Hey - Pazar ola te
razici başı!.. Ne u2'rnşıp duru
orsun ? ... 

- Ünümüzdeki kanun aymdn 
malüm ya H an Bey, okka ile 
dirhem kalkıyor. 

, / 
/ 

-----

1 

... Y ~rine gram, litre geçiyor, 
biz de ye.ni lnrblara göre yeni 
terazileri b nrbyoruı.. 

Hasan Bey - Ala... Yalnız 
bu terazileri esnafa dağıbrken on
lara küçük bir a ihat i'CÇJDeliL. 

Hileye hud' ya sapmamak 
için terazide evvela kendilerini 
şöyle bir tartsın'larda sonra ona 
göre hare et e inlert.. 



H ~0

n 
frakta Ne Oluyor? 
Bizden 
Ayrılan Memleketler ------------· 

Avrupa bala dini siyasete 
--/-,.a-k..;t_a_... alet yapmakta de· 

vam ediyor. islim 
N• memleketlerini 

Oluyor? müstemlikeleştirir-
ken, İslamlar hristiyan milletlere 
hakim olamaz. nazariyesi ortaya 
lhlmı tı: 

Geçende Fransız gazetelerin· 
den biri Suriye hududunda bir 
hristiyan köyünün Tllrkiye tara
fında bırakılmış olmasını bu 
Ptensipe muhalif buldupnu ıöy· 
lenıekten çekinmemişti. 

Birkaç gUndenberi komşumuz 
frakta cereyan eden hadiseler, 
lngilterenin de hala ayni prensipe 
•adık kaldığını göstermiştir. 

Irakta son günlerde olup 
biten vak'alan biliyorsunuz. Irak 
kuvvetleri birk ç yüz Asuri 
•sisini öldürdü. Asuriler katolik 
oldukları için bu hadise lngilte
rede büyük akisler uyandırdı. 

Derhal İngiliz mümessilleri işe 
Vazıyet etti. Irak hükümetini be
ceriksizlikle ittiham ederek Kıral 
Feysalı bundan dolayi mes'ul 
tutmıya karar verdi. 

Şimdi anlaşılyor ki, İngiltere 
geçen sene lrakı isliimlann eline 
Verdiğine pişman olmuştur. Bu 
:alahiyeti islamların elinden alıp 
Ulgiliı milmessiline iade etmek 
trzu unaadır. Son hadiseler bunun 
için bir vesile ittihaz edilmiıtir. 

Irak Kıralı F eyıal olmayıp ta 
Asuri patriği olsaydı ve öldtirU· 
lenler Asuriler olmayıp ta lıliim• 
lar bulun aydı, İngiltere hükfım~ti, 
hiç şüphe yok, bu hassasiyeti 
(Östermiyecekti. 

Bu hadise, daha dün bizden 
ayrılan lslam memleketleri için 
bir ders ol gerektir. 

"" Bizden ayrılın kla istiklallerine 
kinci kavu acaklarını u-

M" l man islim mem-
ısa leketlerden biri de 

Arnavutluk Arnavutluktu. 

Amnvutluk müstakil olabildi 
mi? Hayır, bizde her türlU hu· 
kuka malik bir vilayetti. Şimdi 
her hakkı üzerinde tereddüt edi· 
len bir yerdir. 

Musolini ile Arnavutluk kıralı 
!\tasında kararlaşan maddeleri 
okumuşsunuzdur. 

Arnavutluk, bütün mekteple
rinde İtalyanca okutmıya mecbur
dur, Avı upaya tahsile gidecek 
K
1 
ençler yalnız ltalyada okuyacak-
ardır. Arnavutluk askerlikçe 

maliyece, idarece İtalyanın kon· 
trotu altında bulunacaktır. Ve 
ıa· · 1re ve saıre .•. 

Arnavutluk misalini Suriyede, 
Fitistinde, bizden ayrılan diğer 
Yerlerde de görürüz. 

Milletlerin istiklal ve hakimi· 
}'et haklarını mutlak surette kabul 
~~en devletlerden biri olduğumuz 
•çın, bu İslam memleketlerinde 
küstemlike olmaktan bir an evvel 
b Urtulduklarım görmek bizim en 

ÜyUk temennimizdir. 

Yetim Ve Mütekait Maaşları 
Neden Gecikti ? 

l Yetim, dul ve mütek~it maaş· 
arının cumartesi günü verilmesi 
tnblıtemeldir. Maaşın gecikmesinin 
ıe ebi şudur: 
h T evziata başlamak ıçm emir 

ekleyen mal müdürlüklerininin 
Yeni maliye teşkilatında vilayet 
rn~hasebeciliğine mi yoksa tahsil 
rudürlüklerine mi merbut bu-
U~duldart henü~ tesbit edileme· 
llıışt' B · ka ır. u nokta birkaç güne 

dar laşılacakbr. 

Resimli Makale 

Herke kendine eöre bir it 
bulmuftur. Ve o iı ile metgul 
olur. 

. : 

"" D Yalnız Kendi işinizi "Düşününüz! a 

Bazı kimseler de kendilerinin 
birçok iıten anladıiını zannederek 
baıkalannın i~ine de karışırlar. 

Fakat bu adamlar bilmezler ki 
baıkalannın itine kanımakla hem oo• 
laran iıinl bozarlar Ye hem de ke dl 
i;lerini ihmal etmit olurlar. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yun n 
Şeb 

--
e 

zar Günü 
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r 
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Dikili Taşı Sırtınıda 
Taşıyacağım 

Amerikalılar, Lindbergin tay
yare ile büyllk okyanusa aştığuı
danberi, bu dünyada seyahati 
küçük iş sayıyorlar. Şimdi, bir
leşik devletler Babrire mektebi 
riyaziyat hocası M. Conrad Aya 
kadar bir gidip elme aeyabatl 
İfini ciddi olarak tetkik ediyor· 
muş. Onun besaplanna göre bi
zim güzel dllnyamn cazibesinden 
kurtulduktan sonra yolculuk pek 
az ürecekmiş. .. Bu itin zor tarafı 
yalnız para yüzündenmiş. Çünkü 
yer yU:ıUnden aya kadar gidip 
gelme seyahati timdilik yirmi 
milyon lngiliz lirasına bağlı imi@ .• 

. "" 
Bizim Atmeydanındaki dikili 

taşın altına tunçtan dört tane aya• 
ğın nasıl konulduğunu duymuş u· 
nuzdur; taşın önceden bir köşesini, 
sonra sıra ile üç köşesini keserek 
sıra ile birer ayak koyduktan 
sonra ortasını kesmişler. Dikilitq 
dört ayak üzerinde kalmış. 

An(ar da Yeni Muahedeler apılacak 

Bu marifeti gören bir adıım: 
- Ben de Dikilitaşı ırbmda 

taşıyacağım ! Görmek isteyenler 
bu cuma gllnU Atmeydanına bu· 
yursunlar 1 

Diye sokaklarda il ncı dolat
tırmış. Halk, Dikilitaşı dört ayak Atina, 6 (Hususi) - Başvekil M. Çaldarisle 

diğer Yunan ricalinin Ankarayı ziyaretleri seynha· 
tine Türkiye elçisiEnis Bey de iştirak edecektir. 

Siyasi mahafil bu ziyarete ve seyahate pek bü
yük bir ehemmiyet atfetmektedirler. Vuku bulacak 
mükalemeler iki memleket ara andaki meaaile ait 

devam eden müzakereleri hiisnfl neticeye isal edecektir. 
Yeni Bir Dostluk Misakı 

İki memleket arasında daha sıkı mesai tqrikinl 
temin eden yeni bir dostluk misakı hazırlanmıştır. 

Ankaradakl mUkilemelerde bu misakın esaılan 
Uzerinde değil, teferrliatı Uzerinede görüşülecektir. 

Yun an • Bulgar lhtllAfı 
Yine Ankarada Yunanistan ve Bulgaristan 

arasındaki ihtilaflı meseleler mevzuumüzakere ola
cak, iki memleket araamdaki münaziünfih meseleler 
Türk ricalinin tavassutu ile halledilecektir. 

İsmet Paıa ile Tevfik RUştU Bey Sofyay git
tikleri zaman Yunanistanla Bulgaristan arasında 
mukarenet husulU için btltün nüfuzlarını istimal 
edeceklerdir. 

Sofya hükiımcti bu tavassutun memnuniyetle 
karşılanacağı cevabını vermiştir, bundan dolayıdırld 
Ankarayı Cümhuriyet bayramında ziyaret etmek 
arzusunda olan M. Çaldariı İsmet Paşayı Sofya 
seyahatinden evvel görmek için istical etmiştir. 

Ziyare Programı 

M. Çaldaris ve Yunan ricalinin Ankara seya
hatleri programı tesbit edilmiştir. Bu programa na
zaran 10 eylülde misafirleri hamil bulunan " Elli ,, --

kruvazöril Tekirdağında tayy relerimiz tarafından 
karşılanacak ve Haydarpaşa önünde demirliyecektir. 

Bu esnada kruvazörden ve Selimiyeden toplar 
atılacakbr. Haydarpaşa nhbmında misafirlere as· 
keri merasim yapılacaktır. Misafirler hususi trenle 
saat 16,30 da Ankaraya hareket edeceklerdir. 

11 eylülde misafirler Ankaraya visıl olacaklar, 
yine merasimle karşılanacaklar, Ankara Paliıta 
istirahat ettikten ıonra Hariciye Vekili ve Başvekili 
ziyaret edeceklerdir. Ayni gUn Baıvekil Te Hariciye 
Vekili tarafından birer ziyafet verilecektir. 

12 eylülde lktısat Vekili misafirler terefine bir 
ziyafet verecektir. Bir ziyafet te Yunan sefiri 
verecektir. 

13 eylQlde Atina elçisi Enis, Cümhuriyet H Ik 
Fırkası katibi Recep ve Balkan birliği reisi Has n 
Beyler tarafından birer ziyafet verilecektir. 

14 eylulde Ankara vnlisi ziyafet verecek ve 
o pn misafirler lstanbuln hareket edeceklerdir. 

15 eylülde misafirler lstanbula avdet edecekler. 
Perapalasa ineceklerdir. 

Yeni Yapllacak Muahedeler 
Atina, 6 (Hususi) - Siyasi mahafilden te· 

reşşub eden haberlere göre Türkiye ile Yunanistan 
arasında mevcut dostluğu sıkılaşhracak ve daha 
fiilileştirecek olan yeni muahede tamamen hazırlan• 
mışhr. Binaenaleyh Ankarada yeniden milzakere 
cereyan edecek değildir. Yapılacak şey adece 
misakın şumulü ve tefsiri üzerinde teatii efkar 
etmekten ibarettir. 

Takas İşi 
Ankara, 6 (Husu i) - lktısat 

Vekaleti takasın lağvından sonra 
takasa bağlanmış olan tüccarların 
vaziyetini tesbit için tetkikatta 
bulunmaktadır. 

Sivas Kongresinin 
Yıldönümü 

Kokain Tutuldu 
Majik sineması arkasında 

oturan Niko isminde birinin evin
de yapılan arama neticesinde 
bUyUk bir şişe dolu u kokain 
bulunarak milsadere edilmiştir. 
Niko yakalanmıştır. 

Bu tetkikatı binat İktısat Ve
kaleti vekili ile Ziraat Vekili 
Muhlis Bey yakmdkn takip ettir
mektedir. 

Tetkikatın verdiği netice ya· 
kında anlaşıbacaktır. Vekalet bu 
hususta lizımgelen tedbirleri va
kit geçirmeden alacaktır. 

Sivas, 5 - Sivaı kongresinin 
kurulduğu -4 eylül dün coşkun 
heyecanla yaşanmııbr. Kongrenin 
kurulduğu lise binası önünde bil· 
yük merasim ve tezahürat yapıl· 
mıt salon ve Gaıi Hazretlerinin 
mesai odaları ziyaret edilmiıtir. 

Bayram gecesi de Halkevi, 
Halk Fırkası ve li1ede ıevinç ve 
sllrurla yaşatılmııtır. 

Zeybekler Geliyorlar 

Balıkesir, 6 (Hususi) - 12 
kitiden mürekkep bir zeybek 
trupu muhtelif oyunlar vermek 
üzere lstanbula hareket etmiştir. 

üstünde oturtan mlihendis gibi 
bu adamın da onu sırtında ı• 
mak için bir marifet bulduğunu 
zannederek o cuma gllnü Atmey• 
danına toplanmış. 

Adam, arkumda muk vvadan 
kocaman bir arkalık ile ortaya 
gelmiı: 

- Şunu ıırbma koyuveriniz 
de ben taııyayıml demif .• 

Öyle ya, hamalın taııyacajı 
yOkti onun arkasına koyuverme"\ 
adettir. Fakat dikilitqı yerinden 
kaldırmak irimin haddi? Kimse 
buna cesaret edemeyince danı 
bu efer: 

- Benim marifetim dikilitQfl 
yalnız sırtımda taşımaktı. Onu 
benim arkama koyuverecek kim o 
çıkmadı, benden g(lnah gitti. 

Demiş, halk işin bir oytan
lıktan ibaret olduğunu anlıyarak 
gülüşmllş. 

* Amerika'daki riyaziyat hoc • 
sanın yer yüzünden aya eyahatl 
de bizim dikilitaşı sırtta taşımıy 
benziyor. 

Bu zamanda ona yirmi milyon 
İngiliz lirası vermek kimin-haddi? 
Hatta bundan evvelki zamanda 
bile böyle bir iş için yirmi milyon 
lngiliı lirası ayırmak zor bir 
şeydi. 

Şimdi İngiliz lirasının kıymeti 
düştüğü için belki Amerikan hti
kUmeti, memleketten çıkarmadığı 
albn dolarlar ile, itimat olsun 
diye, o kadar lngiliz lirası satın 
alarak hocaya verebilit. Fakat 

( iSTER /NAN /STER iNANMA/ 

o da, her hilkümet gibi, halk ile 
yapacağı bir iş için m~kave~e 
ister. Parayı hocaya peşın venr 
amma, hocanın sağ ve ıalim aya 
kadar gidip geleceğine, oradan 
haber getireceğine, bunları yapa· 
mazsa yirmi milyon lngiliz lirası
mn tamamen geri verileceğine da

"-\ ir muteber bir bankadan kefalet 

1 
mektubu ister. 

Budapeşte gazeteleri, birkaç gün evvel, en büyük 1 Zengin çiftli~ sııhlpler~, gün~üil~ri kahve renri 
da lurallarından birinin gelecek sene rnodalan hak- glimlek giyecekler, gecelerı amokın1erani veya kravat

~o da verdiği tahmini i:r.ahntı ehemmiyetle nefrettiler. ltınnı ü:r.erlerinden eksik etmiyeceklerdir. 

Mınd k l sö lediklerine öre diln a milletleri Gandi, fevkalide rağbet gören beyu çar afile bııııma 
o a ıra ının Y g .. Y donunu çıkarmayacaktır. 

üz.erinde modalar şu suretle taammum edecekmiş: Kemer ıkı oJ caktır; hem de çok aıkı .. Bar.ı fırsat-
Amerlkamn . yirmi milyon işsid yeni pantalon ve larda d kemer boğazı aıkacnktır. 

cakct modelleri haurlamıfl rdır: G~mlek ve ütüsüz Bir kısım memleketlerde bilezik moda olacaktır. 
pantalon modası. Bu modanın çok rağbet göreceQ-i vo An,ma bilezikler tek kola değil, Ud kola birleştirilerek 
bQtiln kıt devam edece~t •Öyleniyor. takılacaktır. 

INANM I 
.. 

iSTER 
"-----·~~~·~~~~ 

/NAN /ST 

Buna da hangi banka kefil 
olabilir? 

Baksanız a, hoca bizim dünya· 
mn cazibe inden bile kurtu1m k 
zor olduğunu öyliyor. Haluki ay, 
bizden görünüşüne bakılır , 
dlinyadan daha gllzel. Ya hoc 
oaraya vardıktan sonra ayın cazi
besinden hlç kurtulamaz. d ora
da kalıverirsel 

Acaba bu Amerikalı hocanın 
işi de Oikilitaşı sırtmda taşıyacak 

_J adamm İşi gibi midir? 



Mımlılıfll Man~araları 
. 

Çoruh'ta Nüfus 
işleri Düzeltiliyor 

Çoruh (Hususi) - Artüvin 
Yilayeti nnfus müdürü iken Çoruh 
nüfus müdürliiğllne tayin edilen 
Tacettin B. , Yaptığı tetkikat 
neticesinde: Pat.ar kaz.asının 1927 
aeneainde yapılan tahriri nüfusun
dan sonra buğilne kadu sicilli 
nilfusa tescil edilmemiş tam 19000 
mektum nüfus mevcut olduğu-
nu teıbit etmiştir. 

Rizenin tetkikatı henüz bit
memiştir. 140,000 nüfuslu olan 
rizcde daha fazla mektum nüfus 
bulunacağını tahmin etmektedir. 

Bu, halkımızın nikihla evlen-
me külfetine katlanmak istemeyip 
kendi kendilerine evle-ıerek üre· 
melerinde11 ne.Şet etmekte imiş. 
Tacettin B. gelir gelmez nüfus 
kanununun doğum, ölüm ve ev
lenme vukuatına dair olan hü-
ktimlerini mahza bir kolaylık ol
ıun için köy ve ıehir muhtarla-
nna hemen tamim etmiş ve on
dan sonra vazifesini hakkile yap-
mıyan muhtarlar hakkında takibata 
başlamıştır. 

MumaiJeybc, müracaat eden
le.re kanun yollarını öğretmiş, iş 
aahiplerioe karşı çok milliyim bir 
lisan kullanarak muhtarlan müm-
kün olduğu kadar wkuat verdir
miye alıştırmıt ve bugUn git ya-
nn gel adetini kat'iyen kaldırmış 
ve kaknnden kopanp atmıştır. 

Vazifesini yapmıyan muht.ar
lar tecziye için idare heyetine 
Yerilmektedir. Yakında nüfus iş
leri normal bir hale gelecektir. 

Her köyün muhtan nüfus def
terinin bir aynını tutnuya mec
bur edilmiş ve nikahsız e\1lenen
ler haber ahndığında mahkemeye 
1evkedilmekte bulunmuftur. 

Mesai zamanı geçse bile köy
JO nüfus dairesindeki işlerini mü
racaat ettiği gün mutlaka gör
dürmekte ve daire kapıSJ önünde 
uli bekletilmemektedir. 

Doğum ve ölüm vukuatına 
halk o kadar ehemmiyet vermez
ken temin edilen intizamı görün
ce onlarda ahımıya başlamışlar 
ve bu sur'atli muameleden mem
nun kalmışlardır. Nüfus dairesi 
muttali olamadığı doğum ve ölüm 
wkuatım belediye ve Sıhhiye da
irelerinin bultenlerinden ikmal 
etmektedir. 

Takip işlerine çok ehemmiyet 
weren Tacettin Beyin tuttuğu yeni 
usul sayesinde beş dakika zar
fında mukayeseli nüfusu umumiye 
kaydi çıkarmak mümkündür. Ya
J»lan tetkikata göre kanunu me
deniden evvel izinnamesiı ve 
kanunu medeniden sonra da ni
kahsız evlenmiş binlerce vatan
daş vardır. Bunlardan doğan ço
cukların bile evlendikleri ve on• 
lann da çocukları doğduğu gö
rtılmektedir. 

1927 tahrir nOfusunda 19,995 
nllfuslu olan Mapavri nahiyesi 
nOfusu, bugün 30,000 ni geç
mektedflt. 

Mapavride sene bqından bu
güne kadar · 1103 doğum, 618 
6lüm, 318 evlenme' kaydedil
miştir. - H. Ş 

Kütahya' da 
Hararetli Yol Faaliyeti 

Var 
Kiitahya, (Hususi) - Vilaye

timizin her tarafında tamirat ve 
inşaat faaliyeti vardır. 

Vilayette buhar ve motörlü 
olmak Ü%ere şimdiye kadar beş 
ıilindir vardı. liu sene 13,000 
lira verilerek biri 10,5 diğeri 
12,5 tonluk silindir daha alındı. 

· Vilayetimiz bir taraftan lzwire 
diğer taraftan da Denizliye bağ
lanmakla beraber Tavşanlı - Do
maniç şosasile de ikinci bir kol
dan daha Bursaya bağlanmak
tadır. 

Müsahabe 
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Tekirdağ Şarap Fabrikası f/1'~~~~şo 
Ozüm· Alacak 

Bozdoğan' da 
Bir Hırsız Soyduğu Eve 

Ateş Verdi - ·----
BOzdoğan ( Hususi ) - Boz

doğana iki ıaat mesafede Ka .. 
vakh k6yilnde Emin oğlu Mustafa 
Ef. nin evine bir hırsız girmiş, 
birçok loymetJi eşyalarını aldıktan 
sonra kaçarken eve ateş vermiştir. 

Adliye derhal takibata gi~
miş, hırsızın ve kundakçının 
Durmuş oğlu Bekir isminde biri 
olduğu anlaşılarak yakalanlJllfbr. 

Adana'da 
Adliye Dairesinin f§lerl 

Pek Fazla 
Adana (Hususi) - Her yerde 

yapılan adliye 
tatili Adana
da bu sene 
ancak kısmen 
yapılabilmiştir 

Adana bu 
mevsimde çok 
k ala ha hk tır. 
Memleketin 
dört köşeSin
den gelmiş 
oJan binlerce 
amelenin teş-
kil ettiği bu Salih B. 
kalabahk arasınd• adi de olaa 
ceraim fazla olmakta, binnetice 
nöbetçi mahkemenin vazifesi 
artmış bulumnaktadır. Nöbetçi 
mahkemenin azalıklarında mün
hal bulunduğu için tatil yapmam 
icap eden bakim Salih ve Hidi 
Beyler tatil yapamamışlar, mnn-
haJ azahklara vekalet etmişlerdir. 

Milasrn ihracatı 
Milas - Vilayetimizin Kullea, 

Bodrum, Fethiye iskelelerinden 
temmuz ayı içinde yabancı mem
leketlere 568 kara sıgır, 866 ko
yun, 1408 keçi, S kısrak, 826 
kümeı bayvam ihraç edilmiştir. 

Bergamada Ortamektep 

lkr,ama orlamelcteii 

Bergama (Hususi) - Maarif Vekileti Bergama'da bir ortamek
tep tesisine muvafakat etmiş ft keyfiyeti bilc:linııiftir. ZCbide H. 
mektebi orta mektebe tahvil edilmiı, talebe kayıt ve kabulline 
başlamhmştır. Bu ıene ortamektebe yüz talebe alınacaktır. 

Yıldızelin'de 

Bir Çoban Kendisine 
Ameliyat Yaptı 

Yıldızeli (Hususi l - Burada 
çok garip bir yılan sokma vak'ası 
olmuftur. Kömit kayUnde dağda 
kuzu çobanlığı yapan bir adam 
uyurken koynuna bir yılan aümif 
ve çobanı sol b8ğrllnden •IU1Dlf
br. Çoban ısınhnca uyanm111 

yılanı cJf erile gömleği içinde ııka
rak öldDrmfiş. fakat ıol bQirüu
de de dehşetli bir uncı baı
lamıştır. Zehirlenip 8leceğin.i an
hyan çoban hemen cebinden 
bıçağım çıkannıı •e y11amn ıaı~ 
dığı yeri bıçağı ile keserek ora
dan kocaman bir et parçasını 
kopanp atmıf, sonra da koşa. 
kop ıehre gelip hastan ye ml\ra· 
caat etmiıtir. Çoban tedavi altına 
alıDJDlfhr. Yılanın ımdığa yer 
zehir imtisas etmeden kesilip 
atıldığı için çobanın hayabnda 

tehlike yoktur, ancak yarası biraz 
büyük ve derindir. Tedavisi uzun 
sürecektir. 

Aydında 
Çocuğunu Kuyuda Öldü
ren Ana Yirmi Sene Hap· 

se Mahkum Oldu ·· 

Aydın, (Hususi) - Aydın' 
Ağır ceza mahkemelinde JGrek
ler acııi bir dava rüyet edildi 
Bir ana çocuğunu 6ldürdQğn için 
yirmi tene hapee mabküm edildi. 

Öz evlidını aldüren ana Ko-
erh nahiyeainde Arife Hanımda. 
Olen çocuk on ayhk kızı F at
madır. 

Mahkemenin cereyan ıekline 
bakılarak cinayetin ıu suretle 
iflendiği anlaşılmıfbr. Arife H., 
uzun zamandanberi zevciJe geçi
nememiyor ve ayn yaJtyordu. 
Kimsesiz bir kadın olan Arife 
H. çocuğunu geçindiremiyecek 
kadar müzayaka içinde idi. Ço
cuğun hiçbir nafakuı yoktu. 

Arife H. kendisile birlikte 
çocuğunun da açllktan 61eceğinl 
hissedioce çocuğunu kendi elile 
kuyuya atarak- ildOnnllfttlr. 

Nurullah Ata 
Tanzimat devri adamları bi.ı~ 

garbın fikirlerini, usullerini ge
tirmek istemişler, fakat bunu 
temin için lazım gelen başlıca 
feyİ, tercümeyi ihmal etmişlerdi. 
Onlardan sonra gelenler de bll 
vazifeyi unuttular. FransızJannki .. 
ni taklit ederek şiirler, romanlar, 
hatta tiatro eserleri yaz.ıJdı; 
fakat bunlarda sadece kalıba 
itibar ediyordu. Hepsinde de, 
Avrupalılann maruf bir eseriniıı 
mevzuu alınarak yanlanlannda 
bile yine şark ileminin duyuş v~ 
dftşilnüş tarzı hakimdir. Ne Na· 
mık Kemal, ne Ziya Pap, ne 
Abdülhak Hamit Bey bu mem
lekete galJ> zihniyetini aııhyabil
miflerdir. Bu ifi Edebiyatı-Cedi
de de yapamadı. Terdlmeden 
bayle kaçmaJan, belki de hayran 
hkla bahsettikleri eserleri hak .. 
kile anhyamamalanndandır. 

Tanzimattan bugüne kadar ne 
yapbğını bilerek çalı§DUI olan 
yeglne bnyiik edibimiz Ahmet 
vefik Paşadır. O, hakikaten Av
nıpahlaşmıı bir adamdır. Ziya 
Paşa Rousseau'nun u Emile ,,in; 
tercümeye başlamış, fakat yanr., 
bırakmışbr; Ahmet Vefik Paşa 
Moliere'i sevmiş, anlamış. hakkiJe 
tercüme etmiştir. Mustafa Nihat 
onun tercUmderini şimdi yeniden 
basbrıyor (1), hepsi on alb tane 
imiı; çıkmış ve çıkacak olanların 
isimlerine baktım, MoJicre'in bü
yük komedialanndan yalnız bir ta" 
.4esİ, ••Le bourgcoia gentilhomme,. 
eksik; bunu da belki i§İn içine 
bir müftünün falan da kanşbğı 
mefhur baleto yhünden ihmal 
etmiştir. 

Ahmet Vefik Pap tercüme
lerini okumalıyız; hem Moliere'i 
öğrenmek, hem de dilimizi zengin· 
leştirmek için okumalıyız. Ben bu 
gtinlerde dördünü yeniden oku
dum; dilin eskimediği elbette id
dia edilemez, fakat doğrusu pek 
u yerleri şimdiki konuıma dili· 
mize garip geliyor. Zaten Vefik 
Paşa sadelik cereyanının mUjdeci 
ve kurucularındandır. 

Darülbedayi bir zamanlar 
" Zor nikabı " m, " Meraki ,, yi 
oynardı; şimdi Molier'e rağbet 
ebniyor. Doğrusu aeyircilu de o 
komedialara somurtuyur. Fakat 
hakiki gtizellik onlnrdadır; DarUl-
bedayiin vazifesi de seyircilerin 
huyuna gitmek değil, onlann zcv· 
kini tashihe çalışmaktır. Her sene 
Vevik Paşa tercümelerinden birini 
ikiaini oynaması hem tiyatro tari· 
bine, kem türkçeye karıı borç
lu olduğu bir hizmettir. Belki 
ban cümlelerin biraz değişti
rilmesi, bugünkü dilimize uydu
rulması da muvafık olur; fakat 
aynen oynanmaları da bir rahat .. 
ıızbk veremez, çünkft kulağa eı
kilik hissi veren yerleri hem söy .. 
lediğim gibi azdır, hem de tiat• 
roda ayrıca bir ıevk unsuru ol· 
muı kabildir. 

Ahmet Vefik Paşa tercilmele
rinden bahsederken bunlann asıl
lanndan da güul olduğunu söy
lemek 6tede.n beri Adet olmuştur· 
Bu bittabi gayet manasız bir id .. 
diadır; tercümede e.o büyük me" 
ziyet aslın ruhuna mümkün olduğıJ 
kadar sadık kalmaktır; Vefik Pa
ta da bunu yapmışbr ve eseri 
bunun için değerlidir. ' 

[1] Kanaat kütüphanesi. Şimdilık ~~1, kiz tanesi Qıktı: Her mldin fiatı 26 J 
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Siyaset Alemi 

Çin'de 
B&BİCI TILIBArLAB Gönül işleri J 

• 
iki Başlı Bir 
Hadise Oluyor 

Oğlum 

İngiliz -Fransız Görüşmeleri Bu Para he 
Evlenilemez Şarki Türkiatanda Çin idaresine 

lral'fı baıhyan isyan hareketi denm 
ediyor. Bu isyan hareketini idame 
eden bllhaua müslüman kırgızlardır. 
Şarki Türkutan, Çinin Sin - Kiyang 
,eyaletinden ibarettir. Kişgır ıehrinin 
layamcılar tarafından zaptı ile neti
celenen ilk müsademelerden sonra 
mücadelenin fasıla ya ermesi bekle
nirken mücadele durmamıştır. Bilhassa 
Çin Yiliyetlerinden alelacele sevkedi
&ea derme çatma kunctlerdir kl 
çarpıfmalann devamına aebep ol· 
maktadırlar. 

Yakında Yapılacak içtimada Avrupa-
nın En Pürüzlü işleri Görüşülecektir 

Fakat merkezi Nanldn olan mim 
Çin bükümeti komünistlerle de ut· 
raornak vaziyetinde oldutu için bu 
uuk mmlakaya esaslı bir surette 
f ardım etmesi beklenemez. ÇOnkü 
30 bin kifilik bir komünist ordusa 
Çinin cenubusrarblalnde kiin Yen-Sin 
tebrinl uptetmlf, Çin denizi üzerin· 
de bulaaan Fuçea JimaDU1a dojna 
yol almaya batlamıflardır. Nankinlller 
Ue lnzıl kuVYetler Fuçeu önlerinde 
harbecllyorlar. V aziyetia wrahametinl 
anlayan ln1rWı. Amerikan, Japon •e 
Franau bükQmetleri Fuçeu ö~lerine 
•arp gemileri gandermiye batlamıt• 
larda.r. Eter hu pmiler kızıl Çin 
ordusuaıun Uerlemuiae IDini olamaz
ı.raa karaya uker ~karacak ve 
belki de •illhb bir mGdabale ••zi
ye lioe •eçeeekletdir. Çinde, yeni •• 
tehlikeli bir vaziyet bidis olmuıtur. 

Süreyya 

M.Hergo 
Rusgagı Nasıl 
Görüyor? 

Moakova S - Sabık Fransız Baı
•ekili M. Heryo dün Sovyet n ecnebi 
nıatbuat milmeHillerini kabul ederek 
demiftir k1: 

., Sovyet Rusya balkının sulhe 
derin bir tanda batla olduldanna 
kat'! kanaat ptinli-. Ea pk Da&an 
dikkatimi celbeden husus Stalin'fn 
ortaya koyduğu alb şartbr. Bu tart
lar, bütün memlekelıerde uzun u:ı.a
clı ya tetkik edilmesi lizımgelen ce
auraıae Ye semereli prenaiplndir. 
Bunlar, aahibinin bqlıea Ud bGyGk 
•uhnı aksettirir. Büyük zeki ve 
cesaret. 

Sanayilettirme sabUanda elde ettiği• 
niı muvaffakıyetler pyanı dikkattir. 
Buginkü hayat •eYİyen 1922 de gör
diitümdea çok ytıksektir. Ba mesele 
hiçbir ıüphe g6tünnez. 

lndUa Nehri T••tl 
Haydarabat, S - indis nehrinin 

fhndiye kac!ar prülmemit bir dere
s:ede taşmasa neticesinde milyoialarea 
ln2'liı lirası zarar olmuıtur. Sular 
timdiden Hukhari wre Maozapor mm• 
talanm baamıtbr. 

B.qka auntakalar ela telalike altm
ladır. Yüzlerce adam açıkta kalmıftir. 

Paria, S - Pöti Pariziyen gazeteal 
bu aylarda İngiltere ile Fransa 
arasında Pariste çok mühim görüt• 
meler olacağını -yazmaktadır. İlk 
görüıme 18 eylGI günü olacakbr. 
lsviçreye seyahat edecetf haber ve• 
rilen İngiliz BatYekill 14. Makdonald 
bulunmadığı takdirde, mGzakere.lude 
fngiltereyi, lngillz Hariciye Nazın Slr 
Jon Simon ile Ylzbap Eden tem.il 
edecektir. f ranaa BqYekUI iL D.ı.. 
diye ve Harici7e Nazan Pol Bonku 
da Fruaayı tem.O edecektir. Ba 
müzakerelerde fll meı:deler görütG· 
lecelrtir: 

Avusblryanın idildili. orta A•rupa 
•e Balkanlann ikbsadi kallwuna• 
ile bilhaan Sililalan Bırakma Konfe
ranmma akıbeti. 

Ba sarüşmelerde bir karar alın· 
mıyacaktv. ÇünkG aynca Jt.ıya Ue de 
ratüımeler yapılacakhr. Ayni zaman
da Amerika ile de ıilihlan bırakma 
i'i hakkında Amerika mflmeuili M. 
No,..._ Daria ile batka göriİfmeler 
de yapılaeakbr. 

Gazala dAJor ki: 
Hiç bir zaman •oktainazarlarda 

ve lcrutta vahdet IGzumu bu~ünkll 
kadar kuvvetle kendisini hiaettirmit 
değildir. Amerika Reisicüahuru bunu 
anlamışbr. MÜfAl'Ünileyh tealihabn 
otomatik umumi n muttarit bir su
rette kontrol edilmesine dair Fran
ıızlar tarafından ileri aürülmüt olan 
teklifi kabul etmft görlinmektedir. 

lnfilterenin ayni noktai naıan 
kabul Ye ba kontrolwı birkaç sene 
tecrübe kabilinden yapılma.11 Umı
munu teslim edeceti ümit edilmek
tedir. 

Hltlercllerln Avuaturyadakl 
TallrlkAta 

Viyana, S - Avusturyada Hitler
cilerin tahrikat ve faaliyeti devam et
mektedir. Polis her gün fizli içtima. 
lar ve vesikalar meydana çıkarmak
tadır. Dün bir lokantada toplanmıı 
olan 48 Hitlerel tevkif edilmittir. Pa
zar pce9i BaYyera hududunda dina
mitle bir yolcu kulübesi uçurulmut
tur. S. -1kutten mamun olarak lkl 
Hitlerci yakalanmıtbr. 

AYUShırya hududu boyunca Bu
yera'da Hitlerci kıt'at arasmda bii
yük bir faaliyet oldutu haber veril
mektedir. 

Gizlj bir aiW. tlepom meyclaaa p
kanJmıtbr• 

......................................................................... 

DIDkllerlD Bomanı 
Edebi Roman 
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tilınen o kadar meguldU ki ge
çirdikleri balayUUD zevkini bile 
tatamıyordu. 

Bunu hiaHden genç kadın 
o ak .. m yemekte bir küçnk ıe
rabat teklif etti. 

- Pariste iken koautmuştuk 
Reşit. Sen No"eç fiordJannı 
ı&rmek istiycırdu. Ben bir 
program çizdim. Yarın Noneçe 
Reçelim. SeniD için bir eileace 
•• istifade olacak. 

Ahmet Rqit reddedemedi: 
- Fena olmaz. Program kaç 

llalik. 
- Bir haftalık. ~ ' 
- Mükemmel 
- Bir fCY daha Yari Bu bir 

hafta içinde biç gazete, kitap 
okumıyacaiız. Bir hafta aonra 
döndüğümüz vakit bakahm aeler 
ıwec:eğiz, neler ifiteceiiz. 

Ahmet Reşit pliiyordu: 
- Fena fikir deiil- Hot 
- llemmm olac•kmal 
- Se.m balduiaa .... ter .. ·-·- --·•-ı -BraweReeiLÇok ...... 

Ertesi gilnll bu küçük seyahat 
için herşey hazırlanmıştı. 

Ahmet Reıit art,ık harp ba
vachsleriai unutmqtu. 

Norv~ ahillel'İllİD clillen:le ge
zen methar girinti •e çıle1nblan, 
Kaikatlan onun küç&klüğündeberi 
dımağuu işgal ediyordu. 

Her halde bu ilemi prmek 
bir gazeteci için Alma • F ranaaz 
dilellosunu takip etmek kadar 
mlbimdi. 

Ma.yl Molmodin ODiara birçok 
yerler tavsiye etti. 

Gretta bu seyahatte rehberlik 
vazifesini almıştı. 

Madam Kolmodin onlan istu-
yona kadar göUirdü. 

Norveç, büsbütün bqka bir 
il emdi. 

Burada daha ziyade Alman 
kokusu vardı. 

Ahmet Reşit Kutuplara doğra 
yikseldikçe değİfell manzaraya 
hayran oluyordu. 

Hanrlacbjl blylk not defte
rine bltla pdlklerW lraJdecli,. ... 

! 

.Almanyada Tanenberg zaferiDin 19 uncu yıl döafimü ihtifamla temt edildi. 
Berlind~ Mereşal Hindenburgun riyaseti altında büyük meraaim yapılauşbr. 
Resmimiz Mareşal Hiodenburgun Bitler n Göriog ile birlikte meruimdeo 
avdet ederken gösteriyor. 

İtalyanın Tavassutları 

Rus:Ya ile Almanya'nın 
Arası Düzelebilecek Mi? 

Parla, 5 - Matea •azete.ınJn Ro. 
ma muhabiri yaayor: 

SovyetJerin B~lin sefiri Şinatik 
Yoldq Romaya gelmiıtir. Sefü, Sor
rente'e riderek Makaim Gorkiyi zi
yaret etmişti. 

Şinatik Yoldat siyasi tahıiyetl~rlc 
temas etmek Ozere birkeç gün Roma 
da kalacakbr. Almanya ile Ruayamn 
bugünk6 münasebetleri hakkında M. 
Mouaolini ile de rörütmek ihtimali 
vardır. 

M. Mousolininin Rwıya aleyhindeki 
proparandayı durdurmak için Berlia
de müdahalelude bulundatu ma· 
liimdur. 

( Fıord ) lar efsanevi birer 
il emdi. 

Merok dan Gafbrangar fiord a 
kadar indiler. 

Yüksek yalçın dağlar arasın-
da ayna gibi parlak, havuz kadar 
küçük görünen su dehlizleri 
bir hayal ilemi gibi her dakika 
rengi ve ıeklini değiştiriyordu. 
Bazaa karaya çıkıyor, bazen bu
ralarda ifleyen ktiçük vapurlarla 
fiord ların derinliklerine sokuJg. 
yorlarcb. 

Bu fiord lar arasında Sugene 
fiord birbirinden sivri, birbirinden 
dumanlı sarp dağlar arumda 
içeriye doğru tamam iki yth otuz 
kilometre girmit Jllankavi bir •u 
yolu idi. 

Her kıvnmmcla manzara de
ğişiyor, her adımda renkler, gll
geler batkalqıyordu. Kan koca 
(Sergen) i merkez yaparak muh
telif istikametlere doğru vapurla 
araba ile gidiyorlardı. 

Ahmet Reşit hayalinde yqat-
bğı bu llemin içine girince her 
şeyi anutmuıtu. Eğer seyahat 
programı bitip genç kana ona 
avdet zamanım habrlatmasaycb 
burada belki aylarca kalacakb. 

Burada tabiat vahşi, fakat o 
kadar sevimli idi ki bilhaasa Ah· 
met Retit pbi ba ilemi tabayyill 
edenler arma lüç bir noktama 
.,._...,_ ... taWet ~ 

Şinqik Y oldaf, il. Mouaolinidea 
taYUa11tanun Rusya de Almanya ara-
•ında bir yaklaşma. hatta iki memle
ket arasında bir ademi teca'fiiz mf-
ıakı yapmıya kadar genişletilmesini 
istemek niyetindedir. 

Berlin, 5 - italya • Sovyet ademi 
ecariz misaka, Almanyada iyi bir tesir 
bırekmııhr. Gazeteler, aJulb aiyuetia
den d olayı M. llouaoliniyi tebrik 
ediyorlar. 

Doyçe Algemaya Zeybunr pnlan 
7azıyor: 

" Almanya, Avrupanın İktıNdt 
ve siyasi yazlyetlııi kolaylafbr.aıata 

matuf her türli alyui hareketi mem• 
nuniyetle karplar." 

fevkalideliği içinde kendilermi 
kaybedeceklerdi. 

Ve genç adam bu cennet 
alemini bir riiya gibi görd&ğü118 
zannediyordu. 

Ona vereceği değiıik zevk· 
leri daima hesapla, ölçil ile tat• 
bran Gretta Ahmet Reşidin arzu-
suna rağmen proğramını bozmadı. 

Hareketlerinin sekizinci günü 
(Stokholm) e avdet ettiler. 

* Havadisler mühimdi. 
Ve meseleler biribirinl takip 

etmişti. 
Bu 1ekiz gtin içinde hiç pzete 

okumıyan kan koca M6sy8 (Kol
modin ) den mühim haberler 
aldılar. 

Almanya Belçikayı çiğnemiş, 
Fransız hududuna girmişti. 

Rus orduları Karptalara dayan• 
mış, Alman toprağında mOhim 
bir muharebeye tutuşmuşlardı. 

Avusturya ordusu (Belgrat) ı 
istila etmişti. 

Ve Anupanın blltftn dmet
leri seferberlik ilin etmişlerdL 

İtalya, Almanya ve Avustur
yamn müttefiki olmakla beraber 
henüz IOD aözilnil söylememişti. 
lngiltere Franu•m yanında yer 

~ KoJmodin bu arada 
T&rki1e lıaldonda da bir bandia 
Yereli& 

.Aşık imzasını taşı)&n mektubun 
sahibine: 

Aşk izdivaçtan sonra da ay
m hararetle devam ettirmek çok 
güçtür. Henüz çok gençlİD. Ha· 
yatta kendini kurtaramamışsın. 
Kazancın otm lirayı geçmiyor. Bu 
vaziyette, geniş ihtiyaçlı bir kızla 
evlenip, hem onu hem kendini 
bedbaht etme •• Kız bugln berşeye 
katlanmm: her fedakirbğı yapa• 
nm! der. Fakat, ilk heyecanlar 
geçtikten ve hayatın maddi zaru
r :tlerile ka11ılqbktan aonra, sen
den herteyi ister. O vakit vermez.. 
aen bu izdivaç sana bir cehennem 
bayab olur. 

Atkım unutma, birkaç MH 

belde, Pht. clidia iyi bir iltikbal 
yap n evlen.. .. 

Adamda Hicran Hanıma: 
Kmm kaynana,. idare etmek 

biraz da tenin elindedir. Seneler
ce oiluna emek YeıeD, ona ba 
hale getiren bir kadın elbetteki 
oğluna hirdenbire kaÇU'lllak iate
mez. Kaynananın aana kartı tef. 
kat ve muhabbetle muamele et· 
tiğini itiraf ediyorsun. Onun fena 
bir kadın olmadıiını salclamıyor
IUD. Ancak ODUD m6dahaJeJerine 
ve hürriyetini tahdit edifiııe sinir
leniyorsun. Biraz uysal ol onu 
boş tut, en evvel o sana kuta 
daha müliyim ve claba mllaama· 
hah olacaktır. Yuvanm saadeti 
için her iki tarafın fedakArbk yap
ması Jizımchr. Bilhassa kocam 1e

YİJOl'AD kaynanam da ••·· 
HANIMTEVZE ----

Lindberg'ln Sey•h•tl 
Stokholm, S - Uadberw ile zeıo

cul, Stokbolm dvannda Harrernu•e 
tayyare Ue selmifler, Amerika eefirl 
ve askeri tayyarecilik relal tarafut. 
dan kal'fılanmıtlardır. 

Llndberr ile zenealni Kıral Stok
holma dnet etmiftir. Bu tehirde bb 
hafta kalacaklan tahmin ediliyor. 
Sonra Danimarka•ya tideceklerdlr. 
Llndberg'in l .. eç'in cenubunda ham 
akrabalan vardır. 

- Türkiye aeferberlik ilia 
etmiftir ye Akdenizde dolqaa 
kuwetli bir Alman harp gemiainl 
boğazlardan kabul ederek ln,ills 
filosuna karşı himaye etmifti. 

Bu haberler Ahmet Rqidi 
telişa düşürdü. 

Dilnya karqayordu. 
Bu vaziyette Parise ıidip p 

zeteciliie devam ebnesine imkln 
yoktu. 

Memlekete dönmai de kolaJ 
değildi. 

Ne oluyordu?. 
lsveç ıazeteleri bu handialerl 

okadar soğukkanlılıkla ftrİyor
larda ki miithif muharebeden 
Adeta bir futiol maçı tafailita 
Yerİr sibi baMediyorlardı. Bu 
matetlil " iradelerine hildm 
imanlar tehlikenin büyBkl&ğllnl 
an)abrkea biç telif etmiyorlarda 

Ahmet Reşit bir defa Pariate 
Fransız şarabçıhğuu tahdit ede
cek bir kanun m&zakeresinde 
halkın heyecanlandığını, nflma• 
yişler yaptıklannı ve nihayet ba 
pahrdı ile kanunu geri aldıklanm 
pek iyi g6rmiiftl. 

Fransızlar pek çabuk ale• 
alan bir milletti. 

lsveçliler demir gibi insanlar
dı. Muhakemeleri sinirlerine ı•-
lipti. 
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Tavukçuluk m 

1 
Eylulde 
Yapılacak 

İşler 
Ağustosta tiiy değiştirmiyen 

hayvanları eyi bakmak suretile 
eylülde behemehal tüylendirmiye 
gayret etmelidir. 

Eylfıle kadar tüyünü değiştir
miş olan tavuklar eyliilde yu-
murtlamıya başlarlar. Bu tavuk
lan en eyi yumurtlıyan damızlık 
hayvanlar olarak ayırmak la
zımdır. 

Numaralanmamı§ tavuklara bu 
ayda numarah halkalar takılır. 

Numaralı halka takmaktan 
maksat fudur: · 

Bir tavu~n senede kaç yu
murta verdiğini anhyabilmek için 
ayağına num~rah halka veya ka- ~ 
nadına numaralı bir etiket · tali:ı-
br. Bundan başka numaralı_ lial
kalarla · techiz edilen tavuldanıi 
yatbkları kümeılerde de kapanı. 
folluklar yap&lmak icap eder. 

Kapanlı folJuklar, tavukların 
yumurtlayacakları zaman buraya 
girip mahbus kalmalannı ve ta
vuklara bakanların bunları folluk
lardan çıkarmadan harice kaça
mamalarını temin eder. [ Kapanh 
follukların nasıl yapdacaklanm 
başka bir yazımızda ayrıca zik
redeceğiz.) Bu surette tavukçu 
veya adamı her saat başında 
kümesleri dolaşır, kapanlı folluk
lara girüp yumurtlamıt tavuk
ları sahverir ve ıabver meden 
evvel de tavuğu tutup ayağındaki 
numarayı yumurtanın üzerine 
yazar. 

Akşam, yumurtaların üzerin
deki numaralara nazaran evvelce 
beher tavuk için hazırlanmış nu
maralı deftere yumurtlıyanlar kay-
dedilir ve bu veçhile senede 
mesela (8) numarala tavuğun (163) 
yumurta verdiği anlaşılır. 

Yumurta kontrol defterin-
de en ziyade yumurta ver
mit tavuklar sürüden damız· 
hk olarak ayrılır ve yalnız 
bu. tavukların yumurtalan kuluç-
kaya konmak ıuretile yumurtala
rına işbu kabiliyet intikal ettiril-
miye çalıtılır: Bu usule ( iıtıfa -
selection ) derler ki fenni bir 
tavukhanede buna riayet behe
mehal şarttır. 

Niaan ve mayısta çıkarak ey
lul veya teşrinievvelde yumurt
lamıya baılıyan piliçlerin kış 
esnasında ne miktar yumurtla
dıklarıru takip etmelidir ve bu 
işe de cylulde başlanmahdır. 

Eylulde kuluçka yabrmak 
imkAm vardır. Ancak bu ayda 
çıkarılacak piliçlerin eyi ve dik
katli bakılması, soğuklardan, ce
reyanlardan muhafazası şarttır. 

Bununla beraber bu mevsimde 
yetiştirilecek piliçleri piyasada 
kışın yiiksek fiatla satmak kabil 
olur. Bu suretle piliç yetiştirecek
ler bilhassa kuluçkaya koyduklan 
yumurtaları ( 5 : 6) gfi!ı sonra 
muayene etmelidirler. Zira bu 
aylarda horozların aşma kabiliyeti 
az olacağından tohumsuz yumur
talara da diğer mevsimlerden 
daha fazla tesadüf edilir. 

Damızhk ayrılan eiliç ve 
tavukları ellişer ellişer ayırmak 
muvafıktır. Bu suretle hayvanlaım 
&ıhhatleri vesair hususatı daha 
kolayhkla kontrol edilir. 

Eylulde de diğer aylarda 
olduğu gibi kümes ve parkelerin 
yem ve su kaplarının temizliğine 
son derece dikkat olunmalıdır. 

Neş'esiz, zayıf kalmış, muhtelif 
sebeplerle büyüyememiş piliçlere 
ayn bir mahalde besleyici gıdalar 
verilmelidir. 

Erenk3)·, Bcr~ket t•TI1k çlftllil 

M. Nutetlin 
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·r Te zi o··kka ın e zer! istemediği Bir 
Kadın •.• 

Ge ıç Bir um Kızı, Ya ındaki Dolgun 
v--cutlu Kadına Döndü: - Ayda Vre, 
Pravasini Y apazayim! Dedi ) 
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Adada, 
sayfiyelerde 
lirler: 

' r 

daha doğrusu 
oturanlar iyi bi-

Akaym yandan çarklı ve 
şiş- man vapur salonlar.oda 
hergün, çeşrisi değişen bir sahne. 

eğlence ve komedya seyretmişlerdir. 
Bu adeta, bir kel Hasan tiyatrosu 
ile, Darülbedayi komedisine ben
zer.. Kah nezih ve kibar, kah da 
çerçeve harici çıkan ağza ahnmaz 
gözü tutulmaz hokkabazlıklarla 

doludur. Bizim ressamımız Ercü· 
ment, birgün bunu bana da ha
tırlattı: 

- Yahu, bir gün Adaya ka
dar uzan da, gelirken gördüklerini 
karalayıver.. Hem eğlenmiş olur
sun! dedi. 

Bir &abah benim ifim düştü, 
erkenden Adaya gittim, gelirken 
de ne duydum, ne gördisem, 
hepsini, aynen, bir noktasını de
ğittirmeden yazıyorum. 

'* Akayın yandan çarklı11, bir 
omuzunu yana çevirerek Marma
raya açılır ~almaz birinci mev
kide derhal f~r faaliyet başladı .• 
Sağımda, solumda, önümde, ar
kamda oturan, Rum, Ermeni, Ya
budi, Türk kadınları, derhal 
çantalarını açtılar, gazete kağıt· 
larına sarılı paketlerden, cicilibicili, 
el işleri, bizler, iğneler, makara
lar, yumaklar çıkarıldı, eller, par
maklar oynaştı ve ba~larına öne 
eğerek çahşmağa başladılar .. 

Aksi gibi mevki hep kadınla 
dolu ••• Çocuklar, birer an siirüsü 
gibi bağıra bağıra, zıpJıya zıphya 
koşuyorlar, kadife kanape üstle-

rinden athyarak, kovalamaca, sak
lambaç ve birdirbir oynuyorlardı. 
Bir aralık sağımdaki ince kadın
lardan biri hiddetlendi: 

- Magasfas!.. çocuğun böyle
ıini de yeni göroorum!, Bir takke 
susolup ta oturmoorlar !. 

İçlerinden biri sinirlendi, toy 
bir delikanlı bıyığı gibi, tüylü 
dudaklarım büzerek çocuklara 
doğru bağırdı : 

- Viyenisi Agop T. Viyenisi 
dediysem, yanımda gelesin dedim! 
Utanmoorsun, bak madamın ak
lını yok etmişindir!. 

* Benim karşımda iki kadın 
vardı. Birinin mesleğini anlamış
bm: Ya balıkçı, yahut ta serseri 
takımından birinin metresi .. Öteki 
dalyan gibi, bol gerdanlı, yus
yuvarlak, tostoparlak, manikürlü, 
ondüleli, makyajlı, tosun gibi bir 
kadın.. Hep ayni yere bakıyor : 
Pencerelerden birinden denize .• 

Hiç oynaşmıyor.. göbeğinin 
üzerine bağladığı ellerini bir türlü 
çözmüyor, küçücük ve kısacık 
ayakları, kanapeden aşağı, birer 

asma kabağı gibi sarkıyor, salla
nıyordu. 

Genç bir dariılfünunlu arka
daşına dert yandı: 

- Hukuku t"Syasiyeden tek 
bir şeye çalışmadım.. Bu Ada 
derdi de nereden çattı? İnsan 
genç olmasa haydi ne ise, bir 
kö,eye çekilir, alemden uzak, 
kendi başına, çalışır gider .. bana 
bu rahat mümkün mü? .. Nişanlı111 
tur ister, kıramazsın, arkadaşları 
plaj ister kıramazsın, gözünü, 
burnunu, ağzını sevdiklerin top
lan h ister, danı ister, poker ister 
reddedemezsin, babam aağ olsun 
hala eldeki öteberiye güveniyor: 
Keyif tamam!.. 

Aldırdığı yok .... Bizim mahtum 
hukuku esasiyeden şapa otura
ackmış, yok bir daha Darülfü
nuna gidip gelecekmiş!,~ hiç dü
şünmüyor. Gelsin eğlence, git
sin eğlence!. Onun · istediği bu •• 
Fakat korku dağlan bekler, 
pansiyon tutmıya gidiyorum .. Şöy
le onbeş gün rahat bir nefes 
alacağım.. sıkı aıkı derslere ça
lışacağım .. 

Bu uzun konferans• dinleyen· 
Jerden biri arkadaşının kulağına 
iğildi: 

- işi tıkırında galba.. baba 
epiyce zengin.. baksana mahdum 
bey derslere çalışmak için pan
siyon tutuyorr. ne ala efendim, 
ne alil. 

Koyu pembe bir krepten, gü
zel bir bluz diken güzel bir 
rum kızı, yamndaki dolgun vii
cutlu genç kadına döndü: 

- Ayda vire, provasini yapa
zayim!. 

Dolgun vücutlu kadın ayağa 
kalktı.. Genç kız buluzu onun 
sülün gibi vücuduna tuttu, sağa 
döndürdü, ıola döndiirdü.. Par
mal<larının ucunu ıslatarak penbe 
krepi çimdikledi, buruşturdu, kı
vırdı, çekti, düzeltti. 

- Nasein dedi.. VUcüdünde 
eyi düşmedi?. 

Öteki: 
- Eyi dedi .. Velakin albndan 

uzun gelmiştir .. Kesmeğe bir par
nak makas isteri 

- Dur vire kale, patlama!.. 
Kisa gelmis ise, helbet ki kese
zeyiml .• 

~ 
Vapur Fenerh_,hçe 6nlerine 

gelmiştik!, çocuklar.dan biri ka-
tarak annesinin kulağına etildi. 

Birşeyler söyledi. . Kadın bu bir
kaç kelimelik fısıltıdan ıonra bir· 
denbire ayağa fırladı. Kanapeler 
arasında, ~imdik, kaskatı, oynaş
madan duran bir çocuğun yanına 
geldi.. Çocuğa, etrafa şaşkın fat
kın bakındı, sonra eğilerek kısık 
bir sesle çocuğun yüzüne baktı: 

- Tuh utanmaz seni!.. Niye 
tatim var demedin bana!. Ha, 
kim yaptı bunu?. Söyle bakalım 
yumurcak, kim yaptı bu, e-eyi? •• 
Çocuk masum masum bacakla
nndan akanlara bakarken elini 
kaldırdı, oynıyan çocuklan rös .. 
terdi: 

- Buyyay tatti, bey tatyadim!. 
Kadın kıpkırmızı olmuttu. 

Sağda ıolda bu mühim hldisel yi 
görenler bıyık altından gülüyor, 
başlarım sallıyarak kadını göste
riyorlardı. Kadıncağız ne yapa
cağım ıaşırmıştı .. Bu tulum gibi 
dolan çocuğu nereye götnrsün?. 
Bu ee' eyi nasıl temizlesin! 

Nihayet, baıparmağını ağzma 
sokarak masum masum sallanan 
çocuğu kapbğı gibi, bin bir renge 
girerek, terliyerek kapıdan çıktı 
gitti.. Genç kadınm uzaklaştığım 
gören ihtiyar bir Yahudi karıaı 
derin bir göğüs geçirdi: 

-Aman bet. Y ormiyorsunuz mu 
be!.. Saloni baştan aşağida ko
kuttirdilar, açin be fU camlari! 

)#-

Moda önlerinde arkamdaki 
hanımefendit anlatıyordu: 

- On dört yaşımda gelin 
oldum, hemşire.. Ah o zamanlar 
Modanın yüzü vardı, Nah şu is
kele dibindeki köşkte otururduk. 
Ne haddine o devirde saçı başı 
açık sokağa çıkmak?. Cuma 
oldu mu kapıya landonlar daya
nırdı: Merhum, doğrusu bir iğ-
ne mi bile eksik etmezdi •. 
Gezmek miı gezdirir, enta-
riliklerimi alırdı.. Cumaları 
ev karmakarışık olurdu. Küçük 
yengem, kaynanam, görümcelerim 
çocuklar odadan odaya koşarlar, 
gürültü, patırb arasında süslenir, 
püslenirdik!. insan şimdi bakıyor 
da, o zamanki aklına şaşıyor, 
doğrusu.. Artık canım birşey is
temiyor.. Hem bizden de geçti 
hemşire, kocadık .• 

- Aaaa, vallahi yine giizel
sin? 

- Deme öyle Pakize Hamm
fendicljim deme öyle.. GerıçJik 
gidince. aüzefük te beraber ıider. 

Sırp gazeteleri şu garip hA· 
diseyi naklediyorlar: Kosva civa-

ç Defa nn~a ~tedenbe!1 
Telıllkeden geçınemıyen bır. 
K tııld karı koca vardı. 

ar u Bunlar, uzun za-
man beraber yaşamış olmanın 
verdiği bıkkınlık ile gün geçmez
di ki bir hadiseye sebep olniasın· 
lar. Geçen akşam kadın sebze 
kızartıyordu. Kocaıı eve ıarhot 
geJdi ve bir mUnakaıadır başladı. 
Kadın bu münakatadan delr·;"'lli 
sinirleniyordu. Nihayet dayana
mıyarak kızpı yağ dolu tavayı 

. kocasının bqına fırlattı. Serpilen 
kızgın yai erkeğin muhtelif yer
lerini yaktı ve küplere bindirdi. 
Bunun üzerine adam karısını ya
kalar yakalamaz kulübenin tava
nına astı. Fakat tavan çürükti.i, 
yıloldı. Bu aefer adam kadını 
bahçeye sürükledi, önüne i:k 
tesadüf eden ağacın dalına astı. 
Bu sefer ip koptu. Adam halfı 
hiddetini yenememiş, faklLt ka
dını uamamışb. Belinden b u;a
ğım çıkardı, kadının boynuna 
ıiirttli. Bu sefer ise bıç~k 
kör çıktı, kadımn ancak deri
sin i zedeledi. Üç ölüm teşeb
büsünün de netice vermediğini 
gören adamın aklı başına geldi. 
Hükmetti ki kadınla beraber tabii 
ölüm gelinciye kadar yaşamak 
mukadder. Kansını öldürmekt >;n 
vazgeçti. Şimdi aevi~iyor ve yaşı
yorlar. 

* Fransamn Luson ıehri me-
zarlığı bir müddettenberi 

_Tı_a_lı_r-ip_lc_a_r_. meçhul kimseler 
tuafından ziyaret 

._Kı_a_rg_a_ı_a_r_. ediliyor ve kabir-
lerin üzerine konan çelenk, çiçek 
buketi, levhalar parçalanıyor ve 
parçaları mezarların Uzerine ser
piliyordu. Mezarhk muhafızlannın 
bUtnn gayretine rağmen bunu 
yapanlan bulmak mümkün olma
mıştı. Daha dikkatli ve 11kı bir 
tarassut neticeıinde bu iti yu
panların civar ağaçlara yuva 
yapan ıiyah kargalar olduf u 
anlatılmıştır. 

=====================-= 
Amma ıimdiki tazelere bakıyo
rum da doğruau kendime güzel 
diyesim geliyorl .. Bir aralık bı.
tımı çevirince, karııda ne göre
yim?.. Palabıyıkli, kııap kılıkh 
Bir herif, bizim tosun gibi, yumuk 
ve tostoparlak Madama hafiften 
göz aUzüp, çene sıvazlamıyor mu? 
Eh doğrusu bu değdi.. Herif 
Madamı mutlaka karaman koyu
nuna benzetmiştir, budile, bacağı 
ile mükemmel bir karaman ko
yunu, ne ali J. 

* Köprüye yaklaşıyorduk. Sa-
londa telaş baıgöstermiıti. dar
madağın olan çocuklar bir bir 
toplanıyor. Dikiş takımları gaze-
telere sartlıp çantalara sokulu
yordu. 

Bir aralık vapur, adamakıllı 
yana doğru yattı. Çığhklar, bağ
rışmalar arasında kır saçlı bir 
adam çıkışb: 

Bağrışmayın be yahu!.. 
Külhaninin yine birine çatası 
tutmuştur! dedi.. Kır saçlı adam, 
Akayın bu yandan çarklı v"pu
runu ne de güzel kUlhanbeyinc: 
benzetmişti.. Öyleya, bu Bağdat· 
)ar, Halepler hep bir omuzları 
ôiişjik külhanbe}!ler gibi dolaşır· 

lar.. doiru değil mi? >f Jf lf-



Afrlkada bh 
örDmcek vardır 

ki laml CBerb r) 
dlr. Bu ~rOıııcek 
uyuya• bir eda· 
mıa aakahnı 

u7andırmakaızır 

tr•t eder. 

Geçen ene Amerikada Kadwel şehrinde bir ziraat scrgısı 
açılmıştı. Sergide birinci mükafatı güzel bir inek kazanmıştı. Fakat 
müsabakaya giren hayvanlar raaında bu ineğin ismi bulun madı. 
Sonr anlaşıldı ki, civar meralarda otlayan bir inek ailrüden k ça
r it na ılsa sergi mahalline girmiş i orad mllsabakaya l(ir n 
h yvanların ar sına kan mııbr. 

Dl>rt 1nurab· 
bala bir •a
lre çlaebllir • · 
ml•lnt.? 
Cenb> haf
taya 

İak ndina•yanın 
•Uİ 1 kandinnyada dejil, Ame
ribdadır. Bu kiliıe Kambriı 
tehrinde 1850 tarihinde yapılmıo· 
tır. 

Meşhur Alman kor: nı Nikl 
1400 tarihinde asıl cağı zaman 
ıeri k lan servetinin lıer sene, 
Verden ebrindeki f kir ad8m-
lua daiıtılma ını aıiyet etmiftir. 

• 
Tedaviyi ilaçsız 
Yapan Diploma
sız Doktor 

Oç Bir Çay S f lngiltere 'de 
0 raSI Kısırlaştırma 

Fransanın Tour şehrinde bi
rinci ceza mahkemesi şehrin 
"Etıbba muhadenct cemiyeti" ile 
ihtiyar bir kadın arasında çıkan 
bir davanın halli ile meşguldür. 
Vak'a şudur: 

Etıbba muhadenet cemiyetine 
mensup olan doktorlar nylık 
kazançlarının muntazaman eksil
meye başladığını görmüşler, se
bebini araştırmışlar ve anlamışlar 
ki hastalar doktora değil, fakat 
ihtiyar bir kadının evine devam 
etmektedirler ve bu evin ıçını 
bırakınız, önü bile hergün mah-
er gibi kalabalıktır. 

Bu va1iyet karşısında doktor
ların yaptıkları ilk iş muhadenet 
cemiyeti vasıtasile kadını mah
kemeye vermek olmuştur. ileriye 
Urülen &uç ta diplomasız dok

torluk etmektir. 
Halbuki kadın mahkemeye 

çağrıldığı zaman reisin sualine 
cevaben: 

- Şimdiye kadar hiç bir 
dertliye ilaç vermediğini ve ken
disine müracaatta bulunan bUtlln 
hastaları sadece (telkin) ve (ma· 
e j) ile eyi ettiğini öylemi ve. 
bir sürü müdafaa ıahidi göster· 

iştir. Çağrıl n bu bitlerin 
bilaiat · s a hep i de: 

Şehrm bütün d~ktorlann 
müracaat ettiklerini, biç bir fayda 

örmediklerini fakat bu kadın 
tarafmdan ilaçsız olarak eyi edil· 
diklerini öylemişlerdir. 

Mahkcm kadının beraetine 
hükmetmiştir. 

Amerika alim
lerinden biri 
geçende Afrika· 
daki tetkik se
yahatinden döner-
ken beraberinde 
yerli bir kız da 

getirdi. Bu kızm 
adı Mesih idi. 
Afrikadan ilk 
defa çıkıyordu. 

Nevyork şehrinin 
yüksek binaları· 
nı, arı gibi uğul
dayan otomo
billerini görünce 

Hazırlığı 
Almanya' dan onra İngilterede 

1 
dahi, çocuk yapm ma ı lhımge· 
fenleri kı ırlnştırmak için hazırlık 
v rc:lır. 

lngiltere hükümeti bu me e

leyi tetkik etmek üzere vaktile 

bir komisyon teşkil etmişti. Bu 

komisyon va:ı.ifesini bitirdi ve 
raporunu verdi. 

Bu rapord , bütün kronik 

dim g hnstalıklanna mllptela olan· 
Jann k181rl ştıralmBBJ tavsiy edil· 
mektedir. Bu gibilerden do· n 

çocukklnrın muhakk k ıurette 

dim ğan h ta oldukl n g<Srül· 

şaşırdı. Onu doğ· 
ru bir fotoğrafçı 
dükkanına götUr-
düler ve orad 

A/rlk0Ja11 6etirl/en hu magmun c11dft çoculc.larla 6lr arada 11•r, Uştilr. 

resmini çıkardılar. Sonra eve 1 
getirdiler ve orada bir çay ma· 
ıasına oturtup çocuklarla beraber 

u Garip 
l'vlacaristand Budape c oeh

rinde bir kadın bir gUn kabris· 
tam gezerken bir m zann taıı 
Uzerinde kendi ismini görmüş. 
Durmuş ve okumu Bakmı ki 
kendisi. 

Merak etmif, nnfus dairesine 
giderek sicilline b ktırmıı. Or d 
d öldilğU kayıtlı. 

Bu garip hidise h kkmda 

Resimli Bir Ağaç 
M cariatanda bir cim 

ğacının llzerinde ahibinin 
re mi çıkmı tır. O gUn· 

"\ denberi köylUler bu 
1
,'' ğ c gelip önilnd iba· 

det etmektedir. 

bir arada 011nar w hlr odadG ••tar 
yemek yemesine musaadc ettiler. dur. Bir çocuk k dar zekidir. 

Bu kız, yukarıdaki ıofrada Çocuklarla bir arada yqamak-
çay içtijini gördüğUnUz maymun· tadır. 

Dünyada Olanlar 
tahkikat ynpbrınış ve şu neticeye 
varılmış: Kadın kocasından ayn 
yaşıyor. Kocası da ıehrin bir 
diğer ıemtinde başka bir ka
dınla hayat sürllyor. Bu kadın 
emiyor. Erkek birçok merasimden 
kurtulmak için kadım, e ki kansı 
olarak gösteriyor ve mezarın 
d o uretle taş dikiyor. 

* Kübada, Şili ş hrindc bir 
yangın olduğu zaman, bina s hi· 
bi tutulup tevkif olunur ve ma· 
aumiyeti bit oluncıya k dar 
erbe t bırakılmaz. 

* Bomb yda neşredilen yeni 
bir istatistiğe göre, Hindistand 
20 milyon dul kadın v rdır. Bun• 
lardan 300 bini 25 yaşından 
küçllktilr. 

* Kolombiya da S n Pedro ka-
nbasında Lui Perez isminde bi

rinin bir karında yedi çocuğu 
doğmuştur. 

Jf-
Ceylanda bir tayyare kulilbO 

vardır. 900 den fazla zası mev
cuttur. Bütün kulüp azası uçmı
ya teşnedir. Fakat kulüblln tay
yare i ve memleketin tayy r i -
taByonu yoktur. 

1 nnı yaa k et tir. 
Jf 

A'manyada ıon imtiyazı alı
n o ihtiralar araımda ceplerin 
bırsızl ra karşı muhafazaaını te· 
min tertib tı, par bozan makin 
vardır. 

Bütün Aile 

lngilterede kı ırJ ıtınlmqı J • 
sımgelen dimaı baatalannın mik ... 

tan 17 ,300 kiıidir. 

Kısırl şbrdma ameliyeıi m -

halli Belediy doktor! n r fın

dan y pılac lcbr. HOlrumet mec
lla açılır açılmaz bu r poru A m 

kam aım verecek e bir k r 

•erilmesini lstiyec ktir. 

Av m kamarası muv fık bir 
kar r verin , derhal icr ta 

geçilecektir. 

Bir Bisiklette 

Romanya hU ümeti ahveh • 
ne, gazino, otel. liwüp ve barlar
da kırk y şı:bd idi k kadınl .. 
nn f n olarak çalı nJm -

lngiliz abillerindc çok görülen bir manzara. Çoluğu çocuğu 
e irJikte ayfiyel re, .deniz k narlanna bir bi ikletle giden 

bir aile. 
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Dünyadan Namussuz Bir Adam Eksildi 
Seni Tebrik Ederim Kurt! 

- Kapıyı kapa! çünkii ağaçlar 
arasında bir atlı görür gibi oldum. 
Kurt kapıyı hemen kapadı. Ar
kas1ndan sürmeledi. Karanlıkta 
beklemekten bqka yapılacak İf 
kalmamışb. Beklediler. Bu ne 
korkunç bir intizardı. Her lahza 
başında burada basılmak yaka
lanmak ve parçaparça edilmek 
tehlikesi vardı. Kalpleri, helecan
la çerpıyordu. Fakat ortada bir 
şeyler yoktu. Kendilerini anyor
larsa bile kim bilir nerelerde 
anyorlarbı. 

Boş durmak istediler. Kurt 
abn dizginlerini çözdü. Doğan 
koca koca taşlar bularak kapının 
arl<asına yığıy<1rdu. Kapının arkası 
bu taşlarla örülmüı gibi idi. Ka
pı açılsa bile bu taşlan atmak, 
hiç olmazsa bir saatlik işti. Kaldı 
ki kapıyı da açmak kolay değil
di. Çünkü arkasında koca bir 
demir dayalı idi. 

- 16-
Kurtla Doğan bu işleri g8r

dükten sonra bir kenara çekilip 
oturdular. lntizann blitün acılığı
m hissediyorlardı. Mesrure ile 
Gnl H. buraya gelebilecekler 
miydi acaba? Yoksa gelemiyecek
miydi? Bu sual, iki gencin beynini 
tırmalayıp dunıyor. Bu suale ce
vap verememe:k yüzünden ikisi de 
üzülüyor, kıvranıyor, ikisi de gi
r ştikleri maceranın bütün geçmiş 
tehlikelerini unutarak mahşerden 
farksız olan bu anı düşünüyor ve 
neticeyi bin bir ıstırap içinde 
bekliyorlardı. 

1ki gencin başında Azrail 
beklemiş olsaydı, alüm dakikasını 
bile bu kadar helecanla bekle
) emezlerdi. 

Kurdun başı ağrıyor. Susuz· 
luktan boğau yanıyordu. Fakat 
mağaranın duvarlarından IU sız
makta idi. Ellerini duvara yapı§• 
tırarak ıslatb ve yaladığı kısımla 
ausuz.luğunu teskin etti. Sonra 
tekrar ellerile su toplıyarak al
nını serinletti. Doğan kardeşinin 
berelerine baktı. Elinden geldiği 
kadar onları sildi, temiuedi. 

Fakat yine gelen giden yoktu. 
Kurt içinin aıkınbsını gidermek 
için kardeşine dar köprll mace
r s nı nakletti. Onun ilk karşı
laşmada atbğı mızrak, hasmının 
miğferini parçalamış, başını ka
n · tını~ b. Mıuağın ucu kafaya 
bıraz daha saplanmış olsaydı, 
Zalcğlu hemen o anda yuvarlanıp 
gidecekti. Müsademe tekrar baş
ladığı zaman Dubanın ayakları 
uçunımun kenanna basmış, en 
kiiçük hareketle uçurumun dibini 
boylayacak bale gelmişti. Fakat 
asil at kendini ıür'atle toplayarak 
kurtulmuıtu. Kurdun dada sonra 
attığı mızrak Zaloğlunu yere yu
varlamış, Dubanın hasmına çarp
masile kara at düşmüş, Duban 
onun üzerinden sıçrayarak hızını 
almış ve bu suretle yere yuvar
lanmaktan kurtulmuştu. Kurt da
ha soı.ra nasıl attan inerek has
mile didiştiğini, yumruklaştığım 

a:ılatb. Zaloğlunun nasıl aman 
dilediğini, :sonra nas 1 bıçağını 

çekerek arkasından vurmak iste
diğini, nihayet nasıl birbirine gir
diklerini " hasmım nud çukura 

yuvarladığını nakletti, sözlerini 1 
bitirirken ıunlan söyledi: 
• - Zaloğlunun mağlup olduğu 
sırada bana nasıl baktığını, nasıl 

ıslıktan farksız bir inilti ile bo
ğazım yırttığım ömrllmde unuta
mıyacağım. 

Doğan cevap verdi: 
- Dünyadan namussuz bir 

adam eksildi. Seni tebrik ederim. 
Kurt! 

- Teşekkür ederim. 
Kurt ileri geri gidip geliyordu. 

atlar duruyor, ölii haydutlann ce
setleri yerde yabyor, hafif bir 
I§ık sert ve vahşi yüzlerini aydı~ 
labyordu. Manzara karkunçtu. 
Fakat buna tahammülden başka 
çare yoktu. 

Vakit geçmekte idi. Ay, dağ-
ların ardında kaybolmuştu. 

Kurt sordu: 
- Acaba relmiyeceklermi? 
- Ortalık aydınlanıncaya ka-

dar beldiyeceğiz. 
ikisi de gidip reliyorlardı. Bir

kaç dakika sonra Kurt tekrar 
sordu: 

- Fakat nasıl ve nereden 
gelecekler? Kapının arkUJm de
niirledik. bir sürii taşlar yığdık. 

- Fakat Memıre buradan 
çıkıp gitmifÜ. Sabret Kurt baka
lım kader neler gösterecek! 

Bir müddet daha dolaştıktan 

sonra Kurt kardeıinin kulağına 
epdi ve fısıldadı : 

- Dikkat eti Mağaranın 
ucunda, ölil adamlann yanında 
bir kimsenin durduğunu görüyo
rum. 

Doğan kılıcım çekerek baktı: 
- Belki ölüler bortlamq ola

cak! 
Fakat ortada hortlak falan 

değil, iki insan dunıyordu. ikisi de 
onlara doğru yürüdüler. Ayın ışık 
arbklan beyaz elbiseler üzerinde 
parlıyor ve bunlar konuşuyorlardı: 

- Bizimkileri göremedim! 
- Evet göremedim, fakat 

yerde iki öln asker yatıyor. Aca
ba ne oldu? 

- beride de atlar var. 
- iki kardet kimlerin geldi· 

ğini anladılar. Ve duvann gölge
sinden ilerliyerek ikiside birden: 

- GnH dediler. 
Gül cevap verdi: 
- Kurt, Doğan! çok tükür 

yarabbi! 
Gül Hanım hemen döndii ve 

Mesnıreyi kucakladı: 
- Sana ne kadar borçluyuz! 

aziz kadınl 
Gül Hamm Mesrureyi öpüyor

dui Mesrure: 
- Affedersiniz, Glll Hanım, 

dedi, sizin nezih dudaklannız, 

benim gibi, esrarkeşlere hizmet 
eden bir kadının yanaklanna 
dokunmamalı dır. 

Gül Hanım dinlemedi. Mesru-
reyi hıçkıra hıçkıra öpmekte de
Yam etti. 

Mesrure de Gülü öptü, ıonra 
onu Kurdun kollarına atarak: 

- Kurt ve Doğan Beyler, 
dedi, Allihın lütfü sayesinde 
buraya kadar geldik. Kurt Bey 
ne kadar mükemmel dövüştünüx. 
Fakat bu dakikada kaybedecek 
vaktimiz yoktur. Kendi atJannız· 
dan başka askerlerin atlan da 
burada, çok iyi, Kurt Beyi Yü
riiyebilecek bir halde misiniz? 

- Evet! 
- Daha iyi.. Çünkn bu ıa· 

yede son derece sarp bir yokuşu at 
sırtında inmekten kurtulmuş olur• 
sunuz. O halde prenses Dubanın 

ıırtına bindiriniz. Çünkü kedi gibi· 
dir. Ben yolu bildiğim için onu gö
tOrlirüm. Siz Doğan Bey diğer iki 
ab tutunuz.. Yürümezlerse onlan 
kilıcınızın ucile dürtünüz. Ben 
Reyhanı alacağım. Çünkü beni 

• tanır. Ben Nereye gidersem pe· 
şimden gelir. ıiz de beni takip 
ediniz! 

(Arkan nr) 

Aleni Teşekkür 
Kıymetli doktorlanmızdan Beyoğlu 

Belediye Hastanesi Operatör muavini 
Sadreddin Beyefendinin çocuklarıma 

yaptığı amelİJ. attan dolayı kenailerine 

t şeldcür etmeği bir vazife addederim. 

Anneleri A.aurnao 

Lu k .. 111 yeni ai .ema n.cw.:..n'1 .c bqlıyor 1 

• 

TERSİNE DONYA 
Şea, nqeli, ı.evkJi büyllk film, mümeuilleri: 

HENRI GARAT - MEG LEMONNiER 
Filme illn olarak: 30 Atuato. btanbul Tayyare Bayrama. 

Numerolu mevkilerin e\•velden temini. TeL '40888 
(7n79) 

............ • ---
~·----.. ---~ Yann akşam • ' 

SA R A V (Eski Glorya) S 1 N E M A S 1 
1933 - 1934 yeni ıinema mevsimiAe 

Met o Ooldvıu .Mıı.l er'rn 

BEKAR BABA 
fransı:r;ca aözlü ıabeıeri Ue bqlayor. 

Baş rollerde : 

LiU DAMiTA - ANDRE LUGUET ._ _______________ __ • (*'>--

l,ttl ' 

Söylediğimiz Tamamen Doğru Çıktı 

Gayrimübadiller Reisleri· 
ne Maaş Vermiyecekler .• 

( 81lftarafı 1 inci sayfada ) 
kaldınlma11 lüzumunu müdafaa 
etmişlerdi. 

* Bizde bu yazının çıkmasından 
bir gün sonra arkadaşlarımızdan 
birisinde Gayri mübadiller cemi
yeti idare heyeti reisi İsmail 
Muştak Beyin bir beyanabnı gör
dük. lsmail Muştak Bey kızmış, 
( Son Posta) da söylenen tama
men yalandır, diyordu. 

Doğrusu itiraf edelim: Y aııla
nmızda tekzip edilen şeyin ne ol
duğunu anlıyamamıştık, fakat dün 
aktedilen kongrede gördük ki 
verdiğimiz haber tamamen ta
hakkuk etmiş, maaı meselesinin 
üzerinde dunılmuş ve verilmeme
sine karar verilmiştir. 

Bu mukaddemeyi müteakip 
hidiseyi umumi kiitleyi alakadar 
edeceği nisbette hulasa edelim: 

Gayrimübadiller nihayet dün 
senelik kongrelerini bin milşkü
latla toplıyabilmişlerdir. Asabi 
bir bava İçerisinde cereyan eden 
kongre ha:y li fiirültülü olmuş, 
bilbusa vekiletname ile rey 
verme meselesi münakata edilir
ken toplanbnın yarıda bırakılması 
tehlikesi hat röstermiştir. Oku
nan idare heyeti raporu hakkında 
birçok gayrimübadiller aöz alarak 
eski heyeti şiddetle tenkit etmiş
ler ve bu arada avukat Ali Bey, 
cemiyetin gayri kanuni olduğunu, 
kongrenin ancak bir gayrimüba
diller toplanbsından başka birşey 
sayılamıyacağını ileri sürmüştür. 

idare heyeti intihabına geçilmek 
üzere iken, eski reis lsmail 
Mtıştak Beyin: 

- ,.Her mmtaka kendi azası 
arasından idare heyeti sepin!., 
ıeklindeki teklifinden çıkan mü
nakaşa bir hayli büyümÜJ, bu 
arzu şiddetle reddedilmiıtir. 

Bu sırada gayrimübadillerden 
Şev ket Bey söz almış: 

- " Yahu onu bunu bırakın.. 
ne konuşacaksak, konuşalım.. bu 
gfin ben açım .• artık işimiz hükii
m etin merhametine kaldı.,, 

Diye bağırmııtır. Bu arada 
eski reis İsmail Müştak Beyin 
ısranna rağmen 18 azanın veki-
letnama ile rey vermeleri kon· 
ırece kabul edilmiştir. 

idare heyetinin maaşlı olup 
olmamam bahsi de bir hayli gn
rültüye sebebiyet vermif, netice
de yeni idare heyetinin fahri 
olarak çalışması kararlaşbrılmıf'" 
br. Heyeti idare intihabına geçil-
diği zaman eski heyetten lsmall 
Müştak, Cevat Merduş ve Nilz· 
bet Beyler salonu terketmişler
dir. intihap neticesi ıudur: 

Halil Paşa ile Tekirdağ mebu
ıu Faile ve Celil Nuri, vali mil· 
tekaidi Hüsnü, Tahir Kevkep, 
Ali Azmi Şahap Tayfur, Mustafa 
Remzi, Derviş, Cafer Tayyar 
Beyler Ye Saadet Sadık Hanım. 

• bk sayfamızda gördüğünftz 
resim dlin aktedilen kongreden 
bir intibadır. 

Maslak Faciasında Yeni İhtimaller 
( Baftarafı 1 inci sayfada ) 

ısrar etmektedir. işte zabıtada 
dahi söylediği cümle : 

- Hakikat söylediğim ıekil· 
dedir. Bana itimat edebilirsiniz. 
Ben 24 aenedenberi Masonum ve 
Masonluğun esas kaidesine te
bean yalan söylemekten içtinap 
ederim. 

* Y ukanda da söylediğimizi 
tekrar edelim : Bu karanlık me
sele ancak mahkemede anlaşıla· 
caktır. O zamana kadar kapanmıf 
telakki edilmesi zaruridir. Fakat 
buna rağmen hidisenin henüz 
zabıtayı İfgal etmekte olan bir 
noktası vardır ki mühimdir. 

Kadın Kimdir? 
Kazayı yapan ister Alieddin 

Bey olsun, ister baıkası, karileri
miz hatırlarlar ki kurban giden jan• 
darmamızın yanında hadiseyi gör
müş olan arkadaşı ilk ifadesinde: 

- Otomobilden bir erkek 
çıktı. Yanında bir kadın _var~ı, 
demişti, acaba bu kadın kımdır? 

Zabıta kazayı yapanın Alaed· 
din Bey olmasa takdirinde yanın
da kim bulunabileceğini dütün
müş, evveli refikasını hatırlamış, 
refik:asımn ise o gece Göztepede 
bulunduğunu öğrenince taharri 
istikametini başka yollara tevcih 
etmiştir. 

Alieddin Bey muntazam bir 
hayat yqar, vakti evile işi arasın
da geçer, fakat buna rağmen dost, 
arkadaş, meslek itibarile ve sa
dece bu sıfatlarla tanıştığı ka-

dınlar bulunabilir. Acaba bunlar 
arasında o gece Alieddin Beye 
tesadüf ederek bir gezinti yapan 
var mıdır? Bu ıual vaıedilince 
habra iki isi1D gelmittir. Bu 
isimlerden birisi: 

- Madam T e, ikincisi de 
(Madam A)dır. Fakat tahkik 
edilince Madam T e nin o gece 
erkenden Büyükdereye gittiği, bir 
aileyi ziyaret ettiği ve o ailede 
geç vakite kadar poker oynadığı. 
sonra da hep birlikte baloya uğ
randığı anlaşılmışhr. Binaenaleyh 
zabıta bu hanımı isticvaba lümm 
dahi görmemiştir. 

ikinci kadına, Madam A ya 
gelince: 

Bu hamm o gece mensup ol-
duğu müessesede geç vakte ka
dar çalışmıştır. Müessesenin mD
dUrü ile iÖrilttUk. Bir aabrla 
anlatb: · 

- Gece yarıma kadar işinin 
başında idil 

O halde? 
Hatıra şu ihtimal gelmiştir: 
- Ya aranılan kadın henOz 

bulunmamışbr, yahut ta böyle bir 
kadın yoktur ve jandarma neferi 
heyecan arasında yanıllDlfbr. Eaa· 
ıen bu f8hidin geçirdiği baypn
hk dolayısile.. muayenesine de 
lii~um ıörülmn,tür. 

• Geç vakit 6ğrendiğimize r&n 
Alieddin Beyi Avukat Esat Yt 

Sadi Rıza Beyler m&dafaa ede
cekler Ye kefaletle tahliye İçİI 
bir istida vereceklerdir. 

Diyarıbekirde Garip Bir Hadise 
( Bqtarafı l inci ••yf ada ) 

Liceli Hakkı ve Reşit isminde üç kişiye açmışbr. Bunun lizerine 
dört arkadaş kaçakçılan bastımııılar, ve baskın esnasında içlerinden 
birine jandarma onbaşısı elbisesi giydirmişlerdir. Kaçakçılar jan-
darma onbaşısını görür görmez kaçmqlardır. Bundan aonra dart 
kafadar da eşyayı aralarında paylaşmıya bqlamıflardır. 

Fakat eşyalann ellerinden gittiğini gören kaçakçılar, doğru bı-
tisaı mahkemesine fitmitler ve vaziyeti anlatmışlardır. Miiddel 
umumi Hidayet Bey tarafından kaçak eşyayı aralarmcla tabim edea 
ve kendilerine jandarma dallntl nren Rqit Efendi ile arkadqlan 
cllrmO methat alinde yakalanm!flarcbr. Hepm tevkif edilmlıler ft 
muhakeme edilmek &zen mahkemeye ftrilmiflenlir. 



'l 
1 

ITTIB&T ve TBBAKKf 
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Na .. ı Ôlda? .. 

~======~Zıya ~akır~===========================' 

Cemiyet Ga~eteleri, Kimil Paşaya 
Şiddetli Hücumlar Yapıyordu 

Birdenbire mesele elevJendi. ıBol
prlar aa konferansa ıiftirake mu
vafakat gösterdiler. Fakat, Al
manlarla Avusturyalılardan aldık· 
lan der.s üzerine; ( Bulgaristan 
çan)nın (BUlgarlar çar•) tinvuma 
tebdilini de ~t ittihaz ettiler •. 
Ötedenberi Bulgarlarla Awstur· 
ralılara dit bileyen Sirbistan ile 
<aradağ büldimetleri de ayaklandı. 
Bunlar da, konf cransa girmeyi 
lltiyor ve kendilerine de bu taviz 
ftrilmcaiui talep ediyorlardı. 

Koaferam, daha bapamadan 
mesele arap saça gibi kanşmlŞb. 
KlmiJ Paıa, bu vuiyette hiçbir 
teY yapılamayacağını anladı. Hli· 
ldimetin aelhıetini temin etmek 
IÇin kendi bapna çare aramıya 
başladı. Doğrudan doğruya Avua
lmya Ye Bolgaristanla mümkc
nye gİrifmeyi ehven buldu, ne 
baJpristan tacının geri ahnma
aına ve ne de Boına - Hersegin 
Avusturya sibi kudretli bir hü· 
im tin etinden kurtullmasma 
imkin ve ihtimal olnuyacağı i~ 
meseleyi hiç oima:ısa l>ir miktar 
tnminat almakla kapatmak za
nıri glSrünüyordu. 

Bütiin bu sürültiilu aruında 
lngiltere hükumeti, TüTkJeriu le
hine olarak ç.alışmıf, fakat vaıi· 

yetin aldığı kanııklık dolayısile 
hiç.b · r ıeye muvaffak olamamıfb. 
Cemiyet erkim bundan mUtees· 
air oldular~ lnga1izleri, lüzumu 
kadar faaliyet &österme.mekle 
lttihamda bulundular-· Almanlann 
ekmeğine tereyağı stiriilmüştü. 

AnadOlu fimendifer kumpanyası 
direktiSrü M. Hoknen, el aJbndan 
fınldik çevirmiye başladı. lstan
bul' daki vazifesi, bir şimendifer 
direktörlüğünden ziyade siyaset 
aimarlığından ibaret olan bu zeki 
Ye girgin zat, cemiyet erkimna 
ayn ayn hulii1 etti. lngiliz aiya
aetinin gözden düşmesini temin 
etmekle beraber, Alman siyase
tine yeniden bir mecra •erdi. 

hıgiliziar, bu kadar büsoüniyet 
g~stermelerine rağmen, yapbk
lan bimıetin böyle takdirsixlikle 
karşılandığını görünce fena halde 
müteessir oldular. Bunun intika
mım almak için müsait bir. fırsata 
muota7Jr bu1undular. .. 

4te o günden itibaren. (En
teUicens Servis) lsta.nbulda büyük 
mi~asta çalıfmayı kararlaıbrdı. 
Ve prognunını takip ederken, en 
evvel cemiyete aleyhtar olan 
kuvvetlerle temas etmiye başladı. 

tngiliz siyasetinin gijzden d6t
m<;.:Sİ, sadrazam Kamil -paşanın da 
gCSntilden düşmesine bir vesile 
olmuştu .•• Cemiyet gazeteleri ten
lddabnı arttırmıya başlıyor; Kt
miJ paşaya ehemmiyetli ve ehem· 
nıiyetsiz meselelerde lı6cumlar 
arbyordu. 

Bu esnada, merk6i umumi de 
bGyük bir asabiyet devresi geçi· 
riyordu. Muvaffakıyetsizlikler art
bkça; cemiyetin mevkiini sarsacak 
hldiseler çogaldıkça; muhalif ve 
mftnekkitJerin tenkidab da bunlara 
munzam oldukça; SelAniktekilcr 
ıulaldıkça aıkılıyr, bu aıkınblann 

.Aıuulol• Şi•nuli/•' taı..,..,.ar 
dfr.ektöri Jl~ö Hokaea 

acwnı ~acak adam anyorlardı. 
Eylülün on ikin<!i günü Viya

.na tirenile teaiı. .eduıı. l.tan
ıbal muhitine giren ve nümayiı-
1ere mann kalmamak için tiren
den Çekmece istasyonunda ine
rek orada velvclcs.izce Bakır.köy
deki evine giden Ahmet Rıza B. 
birkaç güJı aonra meydana çıklp
ta muhiti tetkik eder etme%, 
vanyeti çok bozuk buldu. Muha
lifler, hemen hemen efkirı umu
miyede cemiyete galebe edebi
lecek bir mevki tutuyord". Preua 
Sabahattin Bey rumlan ilc8milen; 
ermenileri de kısmen ittifak dai
resine almakla beraber ( Abrar 
fırkası ) oda teşekkül etmek fizere 
idi. Şu halde, intihapta cemiyetin 
kazanacağından biraz şüphe · edi
lebilirdi. Ayni umanda kulaktan 
kulağa da bir havadis işitilmekte 
idi. A7. çok söılerinc itimat edi
lebilen baxı zevat, Abdülhamidin 
Kamil Paşa ile iizlice birleştik
lerini ve cemiyet azalarına teker 
teker memuriyetler verilerek 
biribirlerinden ayrıldıktan aonra 
cemiyetin :zayıf düşürülmek iste
nildiğin" söylüyorlar .. Hatta Man
yasizade Refik Beye zaptiye na
zırlığı teklifinin, bu maksada bir 
mukaddime olduğunu iddia da 
bulunuyorlardı... Merkezi umumi 
Bahaettin Şakir Ueyi idaresiı.liklc 
ittiham ediyor, muhaliflerin bu 
kadar kuvvetlenmesini, onun be
ceriksizliğine atfcyli> ordu. 

Arlık Bahaettin Şakir Beyin . 
merkezi umumi lstanbul murab

haslığından kaldırılmasına ka
rar verilmişti. Fakat . bunu 
açıktan açığa yııparlarsa, onu 
gücendirecekler, belki de muha
lif tarafa mal edeceklerdi. Buna 
binaen bir taraftan bu vaziyetleri 
tetkik etmek ilzere Talit Bey 
lstanbula gönderilirken, diğer 
taraftan da cemiyetin Rumeli ve 
Anadoludaki bUyük merkezlerine 
mahrem telgraflar ,ekildi; Ba
haettin Şakir Beyin lstanbuldan 
bldınlması hakkında merlai 
umumiye telgrafla müracaat ft 

ısrarda bulunulması tavsiye edildi. 
lıkodradnn maada, bütün 

merkezler, merkui umuminin bu 
emrini icra etti. O xaman mer
ke.ı.i umumi, bu müracaatlardan 
bahsederek bir miiddet Selaniğe 
gelmesi için Bahacttin Şakir Beye 
haber gönderdi. 

Ayni zamanda, cemiyetin ni
z.amnarnei esasw mucibince 
her teşrinievvel in 'bqincl gü
nü toplanmas1 lazım gelen 
kongrenin içtimm da takarriir et· 

miş, vilayetlerden istenilen murab
hular, Sdinwe i'elmiye başla-
mışlardı. · 

Bu esnada Ahmet Rıza Bey de 
Sdiniğe gelmiJ, merkezi umumj.. 
nin lcanşık muamclibnl fiddetle 
tenkit etmişti... Son hadiseler, 
Selinikte bulunan münencr ve 
mütefekkirleri de yine harekete 
getirmişti. Yonyo gazinosunun 
üstündeki odada erkanıharp bin-
başısı Fethi Bey, f>C!U. mektebi 
miklürü Cemil Bey ltJ, yüıbaşı 
Nurj Bey[2], cemiyetia mleaiale
rinden kaymakam Naki Bey(3J, 
handan bcnllz pim Ömer Naci 
Bey toplanıyorlar; crklmbarp 
kolağası Mustafa Kemal Beyin ten
kidatam tahlil ediyorlar. 

c Arkam Yar, 
----::--:-----

[ l] Sabık lJ biliye Vekili. (2) imdi 
Riita'hya Meb'uım. (S] ,_imdi ivaa 
Mebusu.~ 
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Diin beynelmilel bir kaçakçı Şebekesi Yakalan tlı 

Avrupa Sefahathaneleri
ne Eroin yetiştiren Şebeke 

( Bqtarafı l inci Hyfada ) 

Fren .. Ja Bir M•mur Gön· 
deri il yor 

Lui'nin Franaadaki adresi tea
bit edildikten sonra Franaaya bir 
muhafaza memuru gönderilmiştir .. 
Bu memur birkaç ay içinde Lui
nin Fransadaki hayahnı ve şehri
mi~deki arkadaılnnnı &irenmeğe , 
muvaffak olmuttur. Bunun üze-
rine memur ~mize liwngeJen 
malumab vermiş, muhafaza ve 
2abıta memurlan bu sayede yeni 
ipuçlan elde etmiflerdir. 

Keranllk Dellnlror 
Bu 1Utetle karanhk perdaf 

delinmeğe bqlamıfbr. 
Bu yUJyı yazdığımız dakikaya 

kadar fe)ırimize benib nerede 
Oldllğu belli olnuyan bir eroin 
fabrikumdu çıkarılan eroinleria 
bilbuaa l;aza fimenc:lifer memur
lan •&a1tasile Viyana, Berlüa ve 
Franaaya te'Ykedildiği anlafll.mıt
tır. 

Maskeler DU9U1or 
Bir hafta evvel lat.anbul Em

niyet MüdnrlOğli bir timendifer 
memuru ile bir saatçiyi memle
kete (700) kaçak saat eokarken 
yakalamışlardL Eroin itinde de 
mühim roller oynıyan bir kııım 
fimendif er memurlanmn maske
leri diişDrillmek üzeredir. 

Şebeke Kimlerden 
MUrekkeptlr? 

Dün clirmü meşhut halinde 
yakalanan şebeke efradından 
Kaldıron isminde birisinin çok ıa· 
yanı dikkat faaliyetleri bilhassa 
dikkati celbetmiıtir. Bunun üze
rine birinci derecede Kaldıron 

ve ikinci derecede de onun çok 
sık münasebette bulunduğu ban
ger Lafra ve şeriki Şilton gözö
nllnde bulundurulmuştur. Kaldıron 
maruf bankerlerden Savanan vez· 
nedandır. Ve bunlar Sanasaryan 
hanında bir yazıhane işgal et
mektedirler. 

Osmanh Bankasında 
Eroin Deposu 

Kald.ıro'nun arada sarada 
şüpheli bir surette Galata'daki 
Osmanlı Bankasına girip çıkhğı 
bir mftddet evvel göze çarpmış 
ve tahkikat neticesinde bu şebe
ke tarafından bankada kirala· 
nan bir kasanm eroin deposu 
haline getirildiği anlaşılmıştır. Bu
nun i\zcrine banka da tarassut 
altına alınmıştır. 

CürmUme,hut 
Dtın birdenbire Kaldıron'un 

dinde bir paketle bankaya gel
diği görülmüş ve on kilo eroini 
kasaya yerleştirirken muhafaza 
ve polis teıkilatı tarafından ya
kalanmıştır. 

Kaldıron derhal sorguya çe
kilmiştir. hk ifadesinde bu ero
inleri Bandırmalı izzet Bey İsmin
de birinden aldığını söylemiştir. 
izzet Bey de aranmaktadır. Fa
kat bu ifadenin tihkikabn isti
kametini değişHrmek için bir 
uydurma olmam da çok muhte
meldir. Eroinlerin nerede imal 
e<)ildiği lizerinde durulmaktadır. 

Maskeli Kadınlar 

Esrarengiz şebekede yapıa 
nakleclici olmak üzere birçok 
kimseler olduğu anlaşılmaktadır. 
Aranan plualara baıı kadınların 
isimleri de karışmaktadır. Be-
yoğlunun yilksek bar alem· 
lerine devam eden bazı 

kadanlann da ifadelerine müra
caat edilmesi beldenmektcdir. 

Sanasaryan Hanında 
Arattırmtalar 

Kaldıran 'ın tevkifinden aonr: 
Sanasaryan hanında Lafra ' 
teriki ŞiJtonun yazıhanesinde < 

araıtırmalar yapilmışhr. Dl 
~fra ıaat beşe doğru pol 
ıkincl ıubesine miaafir edilmiş ' < 

malfımabna müracaat olunmuthı 
Tahkikat Sabaha K•daı 

SUrdU-
DUn gece muhafua tefkili' 

Ye Polia Müdüriyeti Nbaha kad. r 
bu itle mqgul olmllf ve tabkı
kata devam etmiftir. 
Erolnlerln Cinai Ve Klymatl 

Yakalanan uoinlerin en h.U. 
ıinden oldup anlqılllllfbr. Y •· 
blanan eroinlerin kıymeti Tnrkiye 
piyua11na pe yirmi bin, Avrupa 
piyasasına göre ytb elli bin, Am e-

"!ka piyasaama ı&n Gçyh bin 
liradır. 

Yeni Tevklfat Bekleniyor 
Tahkikat derinletti~ mUhim 

aafbalu arzetmektedir. Hiditeye 
yakın alikaaı olanlardan buJ mü
him kimaelerin yakalanmasma in
tizar edilmektedir. 

==RADYO== 
6 EylOI Çarşamba 

lıtanbul - 18 Oramolon: PJil 
ne~riyntı, rn cnnet B 1 19.45 Hazın 
B. 'r. karegoz, 20.30 udi Salahattin B 
ve kemani o bar Ef. re:fakatile Hamı 
yet n., 21.80 gramofon: Plik neşri
yab, 22 Anadolu 11janeı, boru haber 
leri, saat &) arı. 

Moakova - 10 Sabah koneen 
21.05 akea.m kon eri. 

Varşova - 21.05 Piyano konseri 
22.15 hafif musiki, 28.4b daruı mua.ikia 

Peıte - 20,25 ••Dünya güı~ldi, 
isimlı bir atel)' e temsili, 22.45 piyancı 
kon eri, mtiteul ıhen eiga:o mwıikiai 
24 pliik. 

Viyana ~ Bınbn gece mual· 
larınn ait muaikı. 21~86 musahabe, 28 
son habl!der, 23 20 Guslav Macho 
tllkıını tarafından akşam konseri. 

Milin o - T orino • Floranaa 
21.8:) Leo Fall'in ~erinden "ne

ıeli vat nda 11 ieimli operet temeili 
Prag - 20.25 Yanm eaat mizah, 

21.10 ll) otro, 22.10 ~kıh &k§nm 
konııcri. 

Roma - 21.3fı Kanşık kon er, 
22.20 tı}ntro, caz. 

Bükreş - 13 Haberler, plak. 14 
plak, 1 nul~ o orke traeı, 2o.25 pliik 
ıle Rom~n mu ikiFl, 21 keman ile 
kr ik ı)ar lar, 2-2 flt.1 piyano parçalan, 
23 kem r. 

Br .. ıau 21.85 Danı mu ikiBl, 
28.01 gu tin haberi ıi, 23.25 milli )J&· 

z.ıtnr, 2~ 4:l d ıus musık\ i. 

7 EylOI Perşembe 
Moskova - 7 15 Sabah koni! ri, 

10.l:ı konıı •r l 1.15 k~ 
Vartova - .. ı Ko~r, 23.45 danı 

musıki i. 
Peıte - ı l. I r, )'aylı aletler ile 

konser. 2~.40 ıigıı.u musikim, 28.60 
ealon o k t' ası, 24.20 dımya izcilerine 
hitllhcu f ı µ.lıı •e kı'JJl~rıms. 

Viyana - .. O Operet parçalan, 
21.45 o ... \ald l\al 8 t 'nın idaresinde 
senfonik kon .. c•r, 23.10 plak koneeri. 

Milin o - T orino ... Floranaa 
21 .3ö ' 'ııkurıtala., ieimli opera. 
Prag - 2 .a::ı ~nrkıh :neecli musı

ki, 21.f>U hal)a~n ait buı sahneler, 
22 rndyo orkc> trn~ı, 28.20 salon or
ke trn ı 

Roma - ~1 Haberin, tagannı, 
22.!'>0 • F ııntnzi , i imli temsil, 23.30 
karı ık kon er 

Bükreı - 18 Haberler, plak. 18 
Dıniku urlm:ıtrn ı. 19.20 devnnu~ 20.20 
pluk, ~1 ta m ni, 21.25 eeııfooık kon-
&Pr, 22.20 d vam . 

Brulau - 21 Pşelı konser 22 
ak am haberlı•ri, 22.15 Krel Ol aydın 
isimli op re t m ılı, 23.10 h&.berlt"ı-, 
23.1& dan mu k ı. 



Kara Cehennem - ~ -
Her Hakkı Mahluıdor 

z. ş. ~--------~ Tefrika No. 14 ~-

Doğan Kaçırdığı Kızla 
Beraber Mi idi? 

Kara Cehennem derhal mahallenin bekçisini 
buldu evde oturanları Sordu -

Yine bu esnada, Rumelihisan 
topçu ustalarından Kara Cehennem 
lbrahim ağa, bir gUn Tophaneye 
gelmiş. Oradaki arkadaşlarilo 
görüşeceğini görüştükten sonra 
Galataya gitmiş. Cadde iizerinde
ki meyhanelerden birine oturarak 
birkaç kadeh rakı içmek iıtemit
ti. Henüz üçllncn kadehi içmif, 
kafası biraz kirişlenmifti ki bir
denbire yerinden fırladı. 

- Hay, domuz oğlu domuz. •• 
Buralarda dolaşıyor. 

Diye mırıldandı; dik omuzla
rını gere gere bir levent gibi 
geçen doğanı, gözlerile takibe 
baıladı. Doğan, sağ elini, belin
deki uzun saldırmasına dayamıf, 
ipekli Trab)us sarılı klilihını per
vasızca yukan kaldırmLf olarak 
yavaş yavaş yürüyor, Tophaneye 
doğru ilerliyordu. 

Kara Cehennem, kalbinde ta-
1tdığı derin bir kin ve iğbirarla 
onun arkasından bakarken, Ru
melihiıannda, o kadar yamaklar 
Ye yoldaşlar arasında onun ken
disine yaptığı hakareti unutmu• 
yor .. Doğanın, kendisini bir aa· 
man çuvab gibi kaldırarak bir 
tarafa fırlatıp abvermeaini bir 
ttlrlO hatınndan çıkaramıyordu. 
Şimdi, gözlerile onu takip eder
ken elini kılıcının kabzaaına daha 
81kı bastırıyor, ditlerini ııcırclata 
11cırdata bir kadeh rakı daha 
yuvarlıyordu. 

Kara Cehennemin zihninden 
birdenbire bir sual geçti: 

- Acaba bu piç, nereye ıi· 

diyor? •• 
O, bu sualin cevabını bulma· 

ya çalışırken, dimağında hafif 
hafif perdeler kalkıyor .. karanlık 
bir takım hatıralar, yavaı yavaı 
aydınlanıyordu... Doğanın, Bey
kozda Mehmet Beyin yalısında 
oturduğunu onun eski arkadaşla
rından işitmişti... Sonra, yine 
Mehmet Beyin yalısından genç 
bir kızın, bir çok elmaı ve kıy
metli eşyalar çalarak yalıda bulu· 
nan bir delikanlı ile kaçhğını ve 
hükumet tarafından da el altından 
aranıldığını hatırlıyordu... Daha 
sonra da; sarayda bulunan, 
•e Sultan Mabmudun gözdelerin
den olan ( Hüsnümelek ) iaminde
ki kadın, padiphın bir Rum la· 
zmı delicesine sevdiğini hikiye 
etmiıti. 

Kara Cehennem, duramadı. Ke-
aeıinden çıkardığı bir kara bet
U;i meyhanecinin önüne attı. kı· 
lıcını ortasından kavnyarak mey• 
haneden fırladı. T opaneye doğru 
balı hıılı yürllmiye bafladı ... Tam, 
Kapıiçi karakolunun önüne gele-
ceği zaman, kal'fl taraftaki mey· 
hanede Doğan gözüne çarpb. 

Doğan, sol kolunu tezğiha 
dayamış~ Ayakta duruyor, hem 
meyhaneci ile konuşuyor, hem de 
elindeki büyük bakır kupadan 
yudum yudum şarap içiyordu .•• 
Kara Cehennem, bir kenara çekil
di. Doğan çıkıncaya kadar bekledi. 

Sonra uzaktan uzağa takip etti. 
Boğazkesende, onun girdili evi 
6ğrendi. , 

Vakit geç idi. Tahkikat yap-o 
mıya müsait değildi. Onun için 
ubab olmasını iple çekti. Ve aa• 
bah olunca da erkenden Gala· 
taya geldi. Oradaki kahvelerden 
birine yerleşti. Doğanın tekrar 
oradan geçmesini bekledi. Biraz 
sonra Doğan geçerken yine peP. 
ne düştü. Bu sefer de, onun Tah· 
takaledeki kahvehanesini öğrendi. 

Şimdi asıl mesele; Boğazke
sendeki evde kim vardı?. Doğan 
burada yalmz mı idi?. Yoksa, 
kaçırdığı_ kızla beraber mi yaşı· 

yordu?. Eğer böyle ise, Doğan 
artık onun eline düşmüş oluyor· 
du. Hem o eski feci hatıranın 
intikamını alacak, hem de o kızı 
meydana çıkarmak ıuretile bü· 
yük bir iş yapmıı olacaktı. 

Kara Cehennem, derhal mahal· 
lenin bekçisini buldu. Onu şüp
helendirmeden evde oturanları 
sordu. Bekçinin verdiği mulfımat 

onun kanaatlerini takviye etti. 
Artık tereddüde lüzum görmedi. 
Doğruca saraya koıtu. F evkalide 
mühim bir mesele hakkında ma• 
Uimat vereceğinden bahsederek 
huzura kabul için ricada bulundu. 

İkinci Mahmut, Kara Cehenne
mi dinlerken heyecandan heye
cana dUıüyordu. Ve, onu naklet· 
tiği tcyleri dinledikten ıonra bü
yük bir memnuniyet hissettiği ha
linden anlaıılıyordu. Derhal emir 
verdi: 

- Bu gece, yatsı ezanı oku
nurken i Ayasofya camisinin, 
meyyit kapısı önünde beni bekle. 

Dedi. 

lf 

Doğan, o gün de akşama ka· 
dar kahvesinde çalışmış.. Akşam 
dükkanını kapadıktan sonra Ga
latadan geçerken adeti veçbile 
bir iki kupa şarap yuvarlamış .• 
Sonra da evine gelerek; Şahin'ini 
kucağına, Fatosunu da :karşısına 
almış.. samimi bir zevk içinde 
tatla saatler geçiriyordu. 

Gece, zifiri karanlıktı. Bu ka
ranlıkta, derviş elbisesi giymiş 
olan ikinci Mahmut ile Kara Ce
hennem; yavaf yavaı Doğamn 
evinin etrafında dol8f1yor, bahçe 
duvanm atacak münasip bir yer 
anyorlardı. Duvann bir tarafı 
molozlarla ipice ylikaelmiıti. Kara 
Cehennem, sırtım duvara dayıya
rak ikinci Mahmucla omuz• verdi. 
Evveli o, duvara çıktı. Sonra da 
elinden tutarak Kara Cehennemi çı• 
kardı. Mümkün oldutu kadar ses 
çıkarmayarak duvardan atladılar. 
Ayaklarının uçlarına basa basa 
eve yaklaıtılar. Bu ev, yanındaki 
büyllk ve eski eve küçük bir 
duvarla bitişen, tek katlı bir 
bina idi. Demir parmaklıklı pen
cereleri sımsıkı tahta kapaklarla 
örtülmüıtü. Epeyce eski olan bu 
kapakların arasından hafif ıııklar 
sızıyor, içerden de kalınla inceli 
,Ullişmeler duyuluyordu. 

(Arkası var) 

BuNtt 
Resmiget 

~-~ 
- Yine ruıan iıkarpinlerinl 

rlyiyonun ?. . 
- Niıanhma telefon edece

ğim de 1 •• 

Berberlikte Bir 
Türk Gencinin 
Muvaffakigetl 

Blr ntandqa· 
mızın Vlyanada 
lyl bir munffa• 
kıyet kazan dı
tını itlttik: Bu 
va tan daıı mızın 
,J, Şüluüdür, 

meıletf de ka• 
dıa berberlitidir. 
Şnk.rn B. ıeçea 
ay içinde Viya

naya ~tmlt. Vi

yana berber •· 
Şükrü B. kademiıine mü• 

racaat ederek Diplome d'bonneur al
mak ilzere imtihan olmak iıtemit
f yi bir tuadüfle bu müracaat aka
deminin ıeaelik imtihan dnreıine 

ra1t relmlf. Şükril Bey de bGyGk 
blrlıeyircl kütleai önünde, 59 kltUik 
bir milmeyyb heyetin huzurunda 
Jmtiban geçirmit ve munffak oluak 
"Beynelmilel kadın berberi" dlplo
muı almıt; Şükrü Beyin lıtedllf 
Dlplonı d'honneurun yerine be1nel· 
m flel kadın berberi dlploma11 alma
aının ıebebl ıudur: 

Akademinin niumnameıl mucl• 
bince Dlplam d'honneur ancak 16 
kiılye Yerllebilfr. Bu 16 kitiden biri 
ölerek yeri inhllil etmedikçe bir ye• 
niıinln Terilmeal caiz detildir. Münhal 
Yukuunda da beynelmilel diplomaya 
aahip olmak ıartile talip taaddüt 
~derıe aralannda müsabaka yapılır. · 

Şükrü Bey diplomaıına alarak 
memleketimize dönmüıtilr. Eker ya
nalmıyoraak bu sahada Avrupadan 
diploma alarak gelmit ilk gençtir. ............ ~ 

TetekkUr - Refikamın ha
.milden mütevellit rahatsızlığını teş
histe vukuf gösteren Cağaloğlunda 
doktor Rıza Enver ve Hasköyde 
İskenazi Beylerle ölü yavrucağı 
büyük bir meharetle alıp anasını 
kurtaran kabile Hasköylü Madam 
Mami V asoya alenen teşekkür 

ederim. 
Soa Poıta tahrir hefetlndea 

Mustafa Remzi 
= ==== 

Yeni N•ırl6al 
Hıma~ ei Etfal raporu - 'I'lirkiye ffi. 

mayei Et!al cemiyeti İstanbul merkezi 
tarailından 932 - 933 seneıi kongresinde 
okunu ve merkez ve şubelerin bir st. 
nelik icraatile bütçeleri ve kararlınoı 
ha'ri umumi rapor neşredilmi,tir. 

Resim Tahlili Kuponu 

Tabiatinizi öğrenmek ietiyoreanız 
resminizi 5 adet kupon ile birlikte 
gönderiniz. Hesoıiniz 11raya 
tabidir ve i1&de edilmez. 

laim, me lek 
veya aan'at 

bulunduğu 
memleket 

Re im intişar 
edecek mi1 

Resmin kli.7eıi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gönderilebilir. 

BIKAYB 

L 
Bu Sütunda Hergün 

------lngilb:çeden: Tercüme Eden: Hatlc• Hatip--.. 

Eski fskarpinin Hikiyesi 
~~~~---~~~-

Henry Cotton haftada iki kere 
ecnebi liaanlan kursundan saat 
ondan ıonra çıkıp Killum da 
oturan teyzesine kadar gidiyor, 
orada ihtiyar kadımn kendi elile 
hazırladığı bir fincan kakao ile 
ilzlimll pastayı yiylp eYine avdet 
ediyor, ve yarım ıaat kadar yat· 
bjı yerde mecmuaları ıözden 
l'eçirip ıaat bire varmadan uyu-
mut bulunu)ordu. Mister Cotton 
ıon derecede muntazam hayat 
ıeçiren ıençlerden biri idi. 

Halbuki itte bu pazartesi ak· 
ıamı • ilk defa olarak - ıenç adam 
kurstan çıktıktan sonra kendisini 
teyzeainin oturduğu yere götüre· 
cek yeralb trenine binmemiı, yo
lunun üzerindeki bir sinemaya 
girivermişti. Bunun sebebi ıabah· 
tan beri hiç durmadan yağan ve 
insanın asabmı bozan müziç yağ· 
mur oldu. Bu havada teyzesine 
kadar gidecek heves kalmamıştı. 

Biletini almak için gişenin 
önlinde duranların arkasısa takıl· 
dı, itte tam bu esnada gözleri gi· 
şeden biletini alan genç bir kıza te
sadüf etti.Bu genç ve ince bir kız
ca ğtzdı. Üzerinde kısa bir caket 
başında hasır aan bir ppka var
dı. Çehresi bir bebek yllzll gibi 
gijzeldi. Mister Cotton genç kızın 
liangi mevki bileti aldığını işitmit 
olduğu için kendisi de aynı bileti 
alıp galebeliği yararak önden gi· 
den genç kızı takip etti. Ve onun 
arkuı ııra. ..ıona l'İrdl, o, yer 
aldıktan sonra da gidip ta yanına 
oturdu. 

Genç adam göıterilen filime 
bakmıyordu. Gözleri hep yanın• 
ela oturan l'enç kızda idi. Yan 
karanlıkta onun koyu renk ıaçla· 
nm, aiyah kaılanm, bembeyu 
boynunun bir kısmım seyretmekte 
idi.LHenry Cotton bu yabancı 
kıza adeta ifık oluvermifti. 

Birden delikanlının, iskemlesi 
altma ç__ektiii ayaklanna birıey 
çarpb. .Bu ktıçlik bir iıkarpindi. 
Mister Cotton başını çevirip so
lunda oturana baktı. Bu iri yan 
bir adamdı. İskarpin onun ola• 
mazdı. O halde bu iskarpin saimda 
oturan o güzel kızındı. 

Birdenbire delikanlının aklına 
harikulade birşey geldi! 

Bu küçücük iskarpini yavaşça 
paltosunun cebine atacak ve filim 
bittikten sonra gen~ kız aranırken 
kendisine yardım edecekti! 

Bu suretle tanıtmlf olacaklar· 
dı. Yavaşça eldivenini yere 
attı. Ve bunu yerden almak 
bahanesile eğilip iskarpini de 
beraber aldı ve paltosunun genit 
cebine indiriverdi! 

Şimdi rabathl Plinının ilk 
kıımı muvaffakıyetle neticelen
miıti. Elini cel:Hne ıokup iıkar· 
pini tutmuştu. Ve birdenbire bil· 
yük hayretle bu iskarpinin ta
banında bir ıiling b6yüklilğUnde 
bir delik olduğunu hissetti: 

Mister Cotton yeni Atık ol· 
duğu kadmm zenp bir teY ol· 
madıiına hükmetti. Bu hilkmn ... 
de de aldanmadıiı muhakkaktı. 
Bu za•allı kızcağız hen6z birkaç 
filo evvel çallfbiı tenibaneden 
çıkanllDlf olan bir işçi idi. Fazla 
olarak ta bu akf8m, yırtık iakar
pininden firen yağmur sularile kll
çncnk ayai• donmuş ve ıslanmııtıl .. 

Yırtık iıkarpini cebinde ıak· 
lamıı olan Mister Cotton da ha
kikaten bu gece acayip bir hal 
vardı. Çünkü o şimdiye kadar 
buna benzer şeyler yapmamıı 
bir adamdı. işte sinemaya gireli 
daha bir çeyrek olmadan genç 
kızın delik iskarpini cebinde si
nemadan çıkmıştı! koşarak ilerli
yordu. Nihayet - acele kundura 
tamir eden - bir dükkanın kapı· 
sından içeri nefes nefese girdi. 
Dükkinda bir tek itçi vardı. Bu 

da gayet ihtiyar bir adamcaiızdı. 
Henry cebinden iskarpini çıkara
rak heyecanla: 

"Rica ederim, dedi. Bu iakar
pine acele yeni bir taban koyu
nuz. Bekliyeceğim. 

* Mister Cotton_ paketin sicimini 
yolda çözllyor. Ve hızb hızlı si
nemaya doğru kOfUyordu. Sine
manın kapıama l'eldiii zamaa 
b oıanmıt olduğunu bDylik bir 
dehşetle gördü. Y almz kapıda 
iki kiti vardı. Bunlardan biri 
oranın bir memuru, dijeri de 
tek iskarpinle kalmıı olan ıavalb 
kızcağızdı 1 

Yanlanndan geçerek açik ka• 
pıdan içeri girdi, sonra paketin 
kiğıdmı çıkarDUf olduğu halde 
memura tekarrup etti. 

Bu iskarpin yüzünden demin
den beri ıizi anyorduml 

Diye mınldandı. Genç kız, 
delikanlının sazlerinl duymuı ve 
elindeki iıkarpinini görmüştft. 
Sevinçle: 

- Çok tetekktlr ederimi diye 
haykırdı. Eğer iskarpini bulm ... 
mıı olsaydımz acaba ne yapac.ı. 
tımt Henrey kıpkırmıu keailmifti. 
Genç kıza, iıkarpini vererek: 

- Oh, birtey defil efendimi 
diye kekeledi. Genç kız artık 
kendiaile metgul değildi. BOtla 
bu şeyler neye yaramıtb idi
Evine dönmekten bqka yapacak 
birıey kalmamıfb. MahZUD bit 
ta vur la: 

- Allah rahathk •ersini diye 
mınldanclı. 

- Size de efendim. 
Mı.ter Cottoa b&flDI etdl. 

Uzaklaımıya haıırlaadı, ve epr 
ienç kız iıkarpininl çeYirip yeal 
taban ıörmemİf olaaych muhak· 
kak ki onlar bir daha blrbirlerial 
ıöremiyecelderdi. Genç kız bG
ytlk bir h&U'etle: 

- Ol.. Diye lıaykırclıl Onu 
bu kadar Pfırlan f91 yalnız delik 
iıkarpinin tamir edilmlt olmua 
değildi. Yeni tabanın Oıtilne, iri 
harflerle ve tebeıirle ıu a&zler 
yazılmıştı: 

- Seni seviyorum! 
Zavallı Cotton'un yüzü m09-

mor olmuıtu, zira o da iakarpinİD 
albnda yuıh olan kelilelerl 
görmüştü. 

- Size hakikati olduğu gibi 
itiraf etmeği tercih ederim. Diye 
mınJdandı, sonra yavqca ilive ett 

'• lskarpininizi timdi bulma
... dım. Çok daha evvel bende idi?" 

- Yani sinemada olduğum 
müddetçe. 

- Eveti 
- Fakat nasıl oluyor da iı 

karpinim tamir edilmit bulunuyor. 
Mister Cotton titrek ve mah

cup bir sesle iıkarpinin hikiyeılni 
kesik cümlelerle anlatb : 

- Bu kadar geç kalacajıma 
düşünememiftiml 

Bir müddet sillc6t ettiler. Ni
hayet genç kaz bAfinı uUıyarak 
yavqça: 

- Demek ki bu kelimeleri 
iskarpinimin albna orada Y&mUf
lar !.. 

- Evet öyle olacak!.. Bana 
bir oyun yapmak İltemiıler 1 •• 
Yahut ta ihtiyar kunduracı halim
den bir ıeyler anlallllflır dL •• 
Bana yardım etmek içini .• 

Henry Cotton bqını eğmittl. 
Genç kızın elinden iskarpini aldı. 
Yavaş yavq kapıya kadar gidip 
eğildi. Yerdeki küçük halının 
üstünde bu yazılan silmek için, 
eğildi. Tam bu sırada arkasında 
ayak sesi duyuldu. Genç kız 

hafif bir ıeale : 
- Hayır bırakınazl Sihneyiniz, 

öyle kalsın l dedi. 



Resminizi Bize Gönderiniz, 
• • Size Tabiatinizi • Sögligelim ... 

Ret1111tnlzf kupon ile rftnderlnlı. Jtapon diğer uyfamısdadır. 

88 M.abaı Ef. (Awra): Atak " 
adi değildir. 
S111i=e IMl
..,S anlar, tet
kik .. tahkik 
eder. Pek IO

lmlmu, ber
kale pbak 
ehbap •e 110-
ball olmu. 

M e a faatleriDİ 
dl ....... ko
ı.yblda feracat· eclemu. • 41 Mulıarrem B. ( Eaki,ehir'de ): 
Uyanık hisli ... 
ft fikirlidir. 
Aldanmamap 
pyret eder. 
llenfaatleri Di, 
ilnftu çeki
Dir. Nehiai et
i ene e 1 er den 
mabnım et• 
mez. Canımn 
kıymetini bilir, 
tehlikelere, 'zararlara sokulmaz. 

E 

37 Hatice H. : Hamarat ·ve İflO
ıardır. Çabuk 
koaupr, ajlr Biltt-~Wd,ifü.-İj~ 

...... laareket
lerde ..... 
mıldaa, ken
clWal kayitlere 
tabi tutmak-
.utan .ıa
lrr. Arkadq
larile neteli 
.. alaylr ko...... 
48 Ertutrul B. ftryon' da): 
ve uyanık fi
kirlidir. Bede
ni faaliyetlere, 
Jorıaaluldara 
pek tabamml-
11 7oldur. Moa
faatleriae kar- Y!l.f'""''"'" 
p lamnen tok 
g&nllllil dnra-
mr. iyi ,eyle
ri taklide te
maylll eder. 

Hiali 

Lüleburgaz Belediye Riyasetinden: 

r 

20,000 lira bedeli kqifli IJlleburgu kuabuı elektrik İDfUI 
Belediyeler milnakaaa. müzayede, ibalit kanununa tevfikan 3 eylül 
933 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartnameyi gönr.ek istiyenler ya bizzat ıelip g6rmeleri veyahut 
beş lira g8ndererek f&l'lnamenin bir suretini almaları ve infaya 
talip olanlar ihale günii olan 24/9/933 pazar günü saat 14 den 
evvel LWeborgaz Belediye dairesine m6racaatlan ilin otunw ... 4631,, 

Deniz Yollan lıletmeai 
AODTALAlll: 

Karaköy - Köprübqı TeL 42362 
Sirkeci Mülıiirdar zade ban 

.. 'l'Pldon,: 22740 

Bartın Hattı 

BANDIRMA 
vapuru her hafta pazartesi ve 
perşembe gilnleri saat 18 de 
idare nhbmmdan kalkacak p 
elit ve dönllfte Ereğli, Zongul
dak, Bartın, Amura, Kuruca· 
tile ve Cide 'ye ujrayacak· 
br. u4580" 

A YV AUK ARALIK POST ASI 

ANTALYA 
Yapma 7 E7161 Perpmbe 

pi 1&at 17 de idare nlata
mı.ndan kalkar. GlDlş'te Gell
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
KlcllkbJu, Albnolulc, Edre
mit, e.m.lye v~ Ayvabp 
ve clhlfte de ayni lakelelere 
ujrar. ..4648" 

KARADENİZ 
Sllr'llt Postası 

BÜLENT 
ftjMD 7 E1lil peqembe 

pi saat 18 de Galata nbtı
mmdan kalkar. GIDlşTE: t.e
bola, Sa1111UD, Orda. Gire8oD, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
DONOŞTE: bu üelelere il&
vetm Puar'da uir•· "4647,. 

ikinci 
1ZM1 R 
Sür' at PostUJ 

SAKARYA 
vaı- tU 8/9/933 cuma 14 de 
Gala~a nhbmından doğru ~ 
mire Vf; Pazartesi 16 da iZ- ' 
.aclea doira l.taaMla kal
kar. ..~ .. 

KadıkDJ icra Dalrealndın: 
Bir borcan temini btifuı smmmda 
ı:aahom olup ntılarak paraya çevıil-
111eei mukarrer bulunan karyola ve 
lranape ve aynalı dolap ve sair ev 
eşyuı 20·9-933 Ç&rtamba giiaü 1&at 
9.30 dan 10,30 a kadar Kadıköy pa&ar 
mahallinde açık arttırma ile ublaca-
ğıodan °/0 de iki buçuk retml delliliye 
mütten.ine iit olmak üzere taliplerin 
mer.ktlr gün ve aaatta mahallinde bu
lunacak memura müracaM eylemeleri 
ve mnki\r gön mftfteri zuhur etmedi
ii ve kıymeti muhammenesinin Y. de 
76 İDİ butmadJğa takdirde müzayedenin 
on bet gün aoııra tekrar icra olwıa-
cağı ilin olunur. (7060) 

OakUll•r hukuk blklmlllln· 
... nı Necmettin B. tarafından Nahı de 
H. alevhioe açılan tacili talak daYası 
üzerine müddaleyhin ibmetgi.hının 
meçhuliyeti huebilc ilinen tebliğat 
icruma karar ..-erilmif olmakla tayia 
oluo•a 18-9·938 Cumartaı eaat 10 da 
mab.kellMf)'e gelmek iom davetiye mah· 
keme divanlıaneıine talik edilmekle 
keyfiyet aynca gazete ilede ilia 
olwıur. (7072) 

lat ..... nol 19r• 1D8nuarllllun· 
dan: SablmaeJDa karar •erilen koltuk, 
kanepe ve 1&ir ev tşya11 18-D-983 ta
rihine müsadif C&l'f&lllb& günü la&t 
14 tea itibaren Harbiyede Baü&&kif. 
pai .W..mdı Aralan nam aparbma
..... lıirinci katta açık arUlrma ile 
•tdacetından iıtiyenlenn mezkt\r gftn 
•• aaatte JDahalliode bolunmalan ıJaa 
olaur. (7082) 

Hanili lamall•I• Vakii MU· 
....... H1l11tlen: Hut-ki tsmailağa 
vakfwH•n Sirkecide Y alıkO,ldl ada 
mahalde tramvay tevakkuf mahallinde 
8 N o. lu ardi)'e iki ıene müddetle 

kira,,a •erileeefinclen 1 Eyl61 983 ten 
itibaren yirmi gün mtiddede aıtizaye-

deye çıkanlmıııbr. Talip olarılar yüzde 
yedi buçuk teminatlarile hergtin Mnl
hak Vakıflar idare.ine ve yevmi ihale 

o1aa 11 EylUl 9SI çartamba günü ...a 
on bete kadar da Evkaf Mudüriyetin
de Encimea'i idareye m6raeutlaıı. 

la .. nbul GçUncU lcr• İnemur
ıuıundan: Mahcuz ve paraya çevril
mem mukarrer nıamul ve gayrimamul 
mermer tatlan Unkapam köprüsü batı 
oi•armda mer,ıer mafuumda 9 Eylül 
938 tarihinde 18ıt.t 16 dan 18 e kadar 
biriıı<:i açık artbrma ile 1&tılacakt1r . 
TalipWôa Mklti1Mieb..._k_u-
18U mlnıCaatlan ll'1r olUrir. fl9et) 

•• l'lrlr• ....... ..... ... i 
····•• •d• .. 1 - 828 n 11'1 cloiamla ~ hiz-
metlllerdea •• bmalaıla mumelqe 
tlW ........... entlld ........... 
ma bebyumdaa maallim ohmyanlarla 
tUip, bqtar, MUCJI •• elit tabibi 11• 

··- ............ oJ•nlar ..... ıw.dlen tarihlmle '"kohmaeaklardır. 
A) Aekeri ehliyetDamelİ olmıyaıılar 
1111.Tetrin/938 te, B) orta ehliyetna· 
meliler 1/llKlınm/ 93' te, O) tam eh
liyetnameliler 1 M.n 934 te hazırlık 
~tamda baJwımak iisere, D) yükeek 
ebli7etluaeliler 1 11aJ11 88' ti ihtiyat 
sabit mektebinde ba)unmğ üzere. 

1 - 826-827 doğumlu ve bunlarla 
muameleye tabi .,. Oha nvelki do
jumlulardan pçen Jlayiı eelbioclea 
Mkiyelİ olan yabm ytibek ebliyetna
meli muallimlerle tabip, baytar, b~ ta
bibi .,. eczacı 11111flanna aJ'ftlaut olan
lar 1111 Teorin 981 de İhtiyat Zabit 
mektebinde bulunmak ftzere 1evkola· 
nacaklardır. Bu muflann geçen celp 
bakayalan olan diğer kwmlannın Mayie 
934 celbiae bırakılmıt eldukları. 

1 - İhtiyat 7.ahitan kanununun (D) 
lıkruına tabi olupta bazı esbap dola· 
Jllİ}e ıimdiye kad• tnkolunmıyaolaım 
u 1/11 Teşrin 933 de eevke tabi 
olduktan. 

4 - Yukarıdaki 8 üaaü maddede 
1111. Tefrin/ 933 te kıta ve mektepte 
bulunmak üzere 1evkedilecek efendi
ler için tubelerde toplaııma g\inii 
26-1. Teırin- 938 tür. lstaııbul vilayeti 
dahilinde bulunan yerti' 'Ye yabanmlar
clan l eevke tabi olaolanıı mukayyet 
olduldan veya buluoduldari mahaller
deki pbelere milraoaat etmeleri. Bu 
tarihten sonraya blanlara aakerlik mü
kellefiyeti kanwıunun oeza maddeleri
sıin tatbik olunacağı ilin olunur. 

._ _ _.Çanakkale ...--~ 
ŞEHiTLERiNi TAZiZ 

7 Eylftl 
GÜLCEMAL vapwile 

it : 

Yüksek Orman Mek· 
tehi Rektörlüğünden: 

U1E11111ı933 pqam1aa sa.ü ... ı.c-ıs te ihdel.t 1cra 1a
•-• here mektelJmlrill 8,5 a,llk erzak •t1,.cı .ı.r ..._.n.,. 
konulmuştur. isteklilerin milnakuaya ittir ak için mezk6r tarihta 
ylbek mektepler ahm aabm komisyonuna "Fındıklıda,. prtııamelell 
okumak Jdnde melde•• •BIJlkdere BüçeklJ,. ............. 4162. 

Cimi Kilosu • Cimi Kao.. Cimi 
Ekmek 9000 ....... - Sirke. .... ,.taW 
KOJD eti 3000 S. ll•d .. 50 ı +s-. t.e ı.at,e 
Kuzu eti 1500 Ş.W,. 70 Elma, lan-c. ,.-ua 
Sade Yağı 1200 K. O.· 58 Kenm, ,_ ' ur 
Zeytin Ya;. 55(; K. K.,.. 71 ........ .. ı• .. sr 
Pirinç 1000 K..- 90 S.la ıaa J ı ... tut 
Şeker 1500 T• 300 Japnlr, •I ta, ime 
K. Faaulye 600 Soda 150 Balda, np•, elen 
Beyaz peynir 400 Piri8' - 100 oba, .. ,...._, bt.ak 
Zeytin 270 Sah. 230 maral, dometel, .,... 

Un 7 40 Yamurta Met 13000 can. hiher, _.. 
Patatea 700 limon 3000 Saika ..... tw lz88 
Nohut 230 Slt 2000 Krnm, k.pa, ar• 
irmik 50 Y ojmt 880 DclmsY. Wbs 
Ku. Bezciye 70 Arpa 3000 
Scwan 800 S-•aa 1500 

fstanbul Üniversitesi Mü
bayaat Komisyonundan: 

l.taabal Oninnilai Giııua arkaımda bahman laarap ve enbı 
halindeki mutfak, ~ ahır ve saire müttellliWlulma " 
aair teferruatının mevcut f&rlname ve krokisi mucibince kaimea 
bedmi Ye enkazı•• uhlmam aleni miizayedeye konulmqtur. Talip
lerin mezkir mahalli prmek için Oniversite Dahiliye mlldnriyetine 
Ye fBJ'bıameyi okumak için de koım..von kitabetine ber p 6ğleclea 
llOlll'8 mOracaatlan Ye ihale g&ID o~ 'n Eylll 953 Çm-pmba 11-

6 uat oabewte mubemeua laymetiaia % 7,5 temiutı mnakka
Werile beraber OniYenite · mibayaat komiayomma mllraeaatlan 
illa oı--. ··4638., 



AT YABIŞLABINDI SON 

Akla durgunluk veren ucuzluk! 
ipekli ve yünlü 
kumaş piyasası 

altust oluyor 
.......................... 

ŞU FiYATLARA BAKINIZ: 

Krep Ankara 275 
I 

Kurut 

" Mongol 180 
" 

" 
Birman 170 

" 
" Dam ur 200 

" ,, Yalova 225 
" Filafil merserize 60 
" ••• Ve saire Ve saire ••• 

.... _.. ..... " ....... .. 
llantolü ve roplak ller 

1 aeYI atır llam8flar •• 

' No. 200 -" Ucuz Mallar Pazarı,, 

Kız 

Dikkat, mukallitlerden sakınınız - (No. 200 - Ucuz 
Mallar Pazan) nın mukallitleri çıkmııtır. ( No. 200) ile beraber 
(Ucuz Mallar Pazan) isim ve lavhasına da dikkat ediniz, 
Mağaza Mahmutpaıada Ara sokaklarda değil, aııl caddede, 
yu.karıya çıkarken s~lda, aşağıya inerken sağdadır. 

Nipntqanda tramvay caddesinde kendi mülkü olan binada 

Feyzlye Lls·esi Leyli 
ve 

Nehari 
Memleketimizin en eıki hueut lisesidir ... FeJZIJ• mekteplerl cemlretlnln,. ida.reıi altında manevi bir ıahıiyettir. 

Kazanç mileınaeei olmadığ-uıdan ücret veuir ht18U1lar hakkında talebeıine her türlil kolaylığı gösterir. 
l\{ektep talebenin 81hhati ve terbiyeıi ile ayn ayn uğraşabilmek için azami UIO leyli talebe kabul eder ve her 

sınıfta otuz lt•flen fazla mevcut bulundurmaz. 
ti RylOlden itibaren der•l•r• llaflanacaktır. 

Kayit muamelesi Cumadan maada hergiiu yapılır. Mektebin tarifnamesini isteyiniz. 

Telefon : 44039 

İSTİKLAL LİSESİ Müdürlüğünden:. 
1 - tık • Orta ve Lise imamlarına im ve erkek Leyll ve Nehari talebe kaydana baılanmqhr. 
2 - MiidUriyet Mnracaatlan. Cumadan bqka herpn kabul eder. • 
3 - Leylf ve Nehari blltlba llcretlerde mnbim nisbette tenzilat yapıl1D1fbr. 

4 - Arzu edenlere tarifname f6nrlerilir. 
Adres: ••hz•d•Hfl Poll• Merkezi ark•••· Tel. 22534 ~ (6462) 

Galatasaray Usesl MOdürlüiünden: 
l.tanbulda bulunan izcileria 7 Ey161 933 Pertembe ,Unü saat 

yedide behemehal mektepte hahmmalari •4609" 

• 

Son Posta M•tb•••• 
Sahiblı Ali Ekrem 
Nefriyat MildilrO: Hdl} LQtfl 

lstanbul Üniversitesi Mü
bayaat Komisyonundan: 
1 - Soukçeımede Morg binasının ittisalindeki bir kattan ibaret 

binaya iliveten yapılacak adli tep derahaneai ve an.fi bina
sının İnfaata pazarhk auretile ihale edilmek üzere milnaka
saya konul~uştur. 

2 - Talipler Maarif Vekaleti Güzel San' atler Akademisinde bulu
nan Maarif Vekileti İnf&at dairesi latanbul bflroauna müra
caatla ebJiyetJerine dair alacaklan tezkere ile Oniveraite 
mübayaat komisyonu kitabetine müracaatla bu baptaki mtl
nakua ve inşaat dosyasını tetkik edeceklerdir 

3 - Talipler kendi teklif edecekleri bedelin %7,5 ujıı niabetinde 
teminab muvakkatelerile birlikte. ihale gOnO olu g Eyltl 93S 
Cumartesi günil ıaat on beşte Üniversite mllbayaat komisyo
nunda hazır bulunacaklardır. "4639,. 

Haydarpaşa Emrazı lstilaiye 
Hastanesi Baştabipliğinden: 

. Hastanemiz binuanın çata11nm tamiri 23 E,161 933 tarihine 
müıadif cumartesi gGntl 1aat 14 te Galatada Karamuatafapqa 
sokağında latanbul limanı aahil ııhhiye merkezinde açık mllnakaaa 
suretile yapdacatından taliplerin f&l'bıameletini r6rmek lıere mes
ko.r merkez levazım memurluğuna veya haatane fdareatne 
mllracaatlan. "4527,, 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçe fabrikumm filtre dairesinde prbıame1I mucibhıce 

yaptırılacak intaat ve taclillt pazarlıkla talibine ihale olunacaktır 
Pazarlığa iftirik edeceklerin bu gibi infaab bqarabilecek maJI v~ 
fenni iktidan haiz bulunduklarına dair vesaik ibraz etmeleri 
lizımdır. Taliplerin bir lira bedel mukabilinde kefifııame, plla ve 
ıartnameyl aldıktan ıonra pazarlıia İftirlk etmek &zere % 7 5 
muvakkat teminatlarını hamilen 'ı7 • 9 • 933 Çartamba pn ~t 
13 te Galatada Alam Sabm Komisyonuna mllracaatJarı " 4622" 

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - Fakültelere ve onlara bajlı mektep Ye Emtitllere talebe 

alma işine 9 eylôl 933 Cumarteai tlnlladea itibarea 
baılanacakbr. 

2 - Eczacı mektebi fen fakülteıine Diıçi mektebi T1p fakUltulne 
bağlıdır. 

3 - Kayıt ifi ait olduiu faldllte kalemlerinde Cumarteli, Pazar.. 
te!İ ve Pertembe ıtmlerl ıaat 10 dan 11,. 14 el• 18 ya 
kadar yapdacaktır. 

I" Kabul prtlan ıunlardır ... 
A - F akt1lte Reisliğine lıtida. 
B - Use veya Ytıkaek mektep f&)ıadetnameıi. 
C - Nufua htıviyet clizdanı. 
D - 4t5 X 6 bnylikltığtinde kartonıuz 6 fotoğraf. 
E - lstanbuldaki ikametglb ilmühaberi. "Poliace muaadclak olacak., 
F - Atı ilmilhaberi ve S~at raporu. "4600,. 

~--.. •••lktaf .._ __ __ 

OiKIŞ YURDU 
Tahsili en yüksek biçki mektebidir. 
Sapkacıhk, yapma çiçek ve boya 
ile tezyinat deraleri de vardır. Kayıt 
baıladı. Gayri müslimler de alııiır. 

EL IŞi SERGiSi 
15 Eyltllde açılı1or. Duhuliye 

aerbestir. Akatetler 64. 

•ıır, dllalz ve llllrlerl hlma. 
r• cemlı.Unden: Mektebi.mis Sa· 
· raghane bqmda Hayriye liHliııde •od
dı. Eylül (11) tedriaata bathJaca#uıbaa 
talebenin mektep müdüriyetine mira
caatleri. 

Or. A. BUTİBL 
Karaköy, Tap9ular oedde91 No33 

'91t:;) 

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızd, çıkarılmağa baflanan yeni sene mahsulü toz ve kesme ıekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan u 
olmamak üzere her j.tiyene aablmaktadır. Fiatlanmız eakiıi gibidir. Yani ııtanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ıim ;:;~~J: Kristal Toz Şekerin T<nosu 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kiıosu 39,50 Kurusıur. 
Ancak en az bet vagon tek«!ri birden alanlara vagon baıına bet lira l~dirilir. latanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peıin .ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan itibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müıterife aittir. Gönderilecek mal ıirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını ·gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az bet vagon ıipariı 
ederek bedelinin tamamını peıin ödeyenler vagon baıına bet lira tenzilattan istifade ederler. 

Adres: İstanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 
Telgraf adresi : İstanbul, 'eker Telefon No. 2447(). 


