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Cür~ 

Eroincilerin Kendileri, Gizli Fabrika
ları Teker Teker Meydana Çıkarıldı 

deki adamı, Oımanb bankasın· 
daki kasaya eroin ıaklarken y • 
kaladıktan sonra derhal sorguya 
çektiler. Bu adam eroinleri izzet 
Bey ismind birisinden aldığını 

1 Mezarlık . Meselesi Mahkemede 

Ayaspaşa işinde 33 Kişi
nin Parmağı Mı Var? 

Ceza Mahkemesinin Yakında Bu Da
vayı Tetkik Edeceği Söyleniyor 

Belediyenin Üçtincll hukuk mah· 
keme.sinde Ayupap mlltevelliai 
aleyhine açbiı davaya yakında 
baılanacaktır. Mahkeme dava• 
nın yllrllmeai için icabeden ipti• 
tai tahkikab bitirmiı ve birçok 
veıikalar da toplamıfbr. Y alnıı, 
Evkaf mUdllrlllitl Ayupqa mli· 
tevellisi 5alihattin Beyi azlettifl 
için timdi mahkemede biızat 
evkaf idareai mllddeialeyb san• 
dalyasını if gal edecektir. 

Belediye Salihattin Beyden 
Ayaspaşa vakfiyeıile hi~ allkaıı 
olmıyan Beyazıt Veli vakfından 
Karan1ıkmezar denilen şimdiki 
apartmanların yerini istiyordu. Bu
rası için tahmin edilen kıymet bir 

buçuk milyon liradır. Buraya 
kadar olan lnınn mezarlık dava
aınıa hukuk cepheaidir. Bir da 
ceza kumı vardır ki buuunla Bq
Yekilet meıgul oJmuı, feçen 8elle 
lıtanbul Maliye, Adliye ve mUlki,. 
müf ettiflcrinden mtlrckkep bir 
tahkik heyeti ıöndermifü. Bu 
heyet üç aylık bir tetkikten son-
ra Baıvekilete (180) sayfahk 
bir rapor vermifti. Haber veril· 
diğine ıare tahkikat evrala ya• 
kında ceza mahkemelerinden bi
rine verilecektir. Rapora göre 
Ayaspaşa meıarlıiı meıelesine 
(33) kişinin ismi kanşmlfhr. Bun• 
ların içinde Evkaf •e tapu me
murlarından da bazdan vardır. 

Endişeye Lüzum Yok Mu? 

Son eroi.n kaçakçılığı hadise· 
ii, deyebiliriz ki son dakikada 
en mUhim safhasına intikal etti. 
Hadi e, bir taraftan çok karışık 
ve teşkil tlı bir bekenin mey• 
dana çıkmasile neticelendi. diğer 
taraftan da yapılan kaçakçılığın 

milyonlarca lira ile alikadar ol· 
duğu anlqıldı. Tahkikat ilerle· 
dikçe yeni yeni ipuçlan ele gc· 
çiriliyor, kaçakçılığın muazzam 
içyüzü daha açık bir şekilde ay· 
dınlanıyor. 

Bylecli ve bazı izahat daha verdi. 

BU izallat takip memurlanmn D • 1 K • v T 
hayli ifin.e y~~adı: ÇünkU kaçak· ıyor ar ı• apur arı•fe __ 
çılık hidııesının ıçyüztlne temas • • 
ediyordu. Bunun Ozerine memurlar • • D • • k 
gayet mahirane bir cllrmümcthut S "" Ş • • •• 
hldiıeai tertip etmiye karar ver- ının egı mesı ·um un 
diler. Bu karardan ıonra Kalde-
ron telefonu açb, fzzet Beyi bul· Devlet Dcnizyolları lıletme Tarife hakkında muhtelif mın• 
du Ye aralarmd~ fÖyle bir muha- MUdürlUğile, yeni tqekknI etmek takalardan şikayet sesleri gel-

Dünkü ••Son Posta" da bu 
hadiseyi, diier arkadaşlanmızdan 

vereK cledreyan etti: A . . 1 t ilzere olan " Tilrk Vapurculuk mekte ve bilhassa ıu noktalara 
a eron: - ~azım ue A . ş· k . . 1 • · d'I k · Bey, bana eaki ıarUarımız daire- nonım ır eti ,, nın vapur an ıtıraz e ı me ·tedır. daha tafsilatlı bir şekilde okur• 

ken gizli bir eroin fabrika•ının sinde dört okka eroin satınız. hakkında tatbik edilmek maksa- 1 - Tarife yüksektir, 2 -
izzet Bt;Y 7 Hay hay ... Fakat dile yapılan tarifenin 1 eyUilden Yeni tarifede qya muhtelif cins-aranmakta olduiunu da ağren

nıiıtiniz. "Son Posta., ma bu ha· 
beri ,teeyytit etti. Filhakika takip 
lllemurlan etraflı tertibat alarak 
uğraştılar, fabrikanın yerini bul
duktan fibi içinde de bir yığın 
eroin yakaladılar. Bu gizli fab
rika Şiflide, Bomontide Silahtör 
cadde.sinde 28 numaralı evde ku
rulmuıtur. Takip memurlara bu 
binayı dört taraftan sardılar Ye 
tam zamanında içeriye girdiler, 

nereye getireyım? . itibaren tatbik edildiği malumdur. ( Devilmı ıs nacü aayfada ) 
Kalderon - Y enı postahane ========-:::ıc:ıı::-==:ıı::::::=nııi-===-====ıı===--...,.=~ 

eroin yapmaya mahaus birçok 
aletler kartıaında kaldılar. Me-
murlar aratlıkları deponun buraaı 
olduğuııa tam manasile kanaat 
retirince hemen ciddi bir araş-

Dütt galcala11an Hllc111•I A 

brma yapblar ve on kilo halla 
eroin ile on kilo da taafiye edil· 
memiı eroin buldular. 

Fakat bu fabrika kime veya 
kimlere aittir, kaç aydanberi 
çalışıyordu, tahkik ve takip me
murları bunları naaı1 meydana 
çıkardılar? 

Bu auallerin cevaplannı da ıı
ra ile şu ıabrlarda bulacRksıruz: 

Gilmrük muhafaza ve polis 
memurlan, dün Kalderon ismin· 

.eaddeıinde tcrbetçi Nazımın dUk
kinına. Saat tam bq buçukta. 

izzet Bey - Peki... Geliyo
rum.iki arkadaı telefonda mutabık 

( Devamı 12 inci sayfada J 

Bugiın 

Sayfa 

Eroincilikte Dönen Para ! 
------ --- - ---.. -----·-

Bu güne Kadar Beş Milyon 
Liralık Eroin Bulundu 

d' Yeni eroin kaçakçılığının en yeni safhalarını 
•ker sfitunlarınuzcia bütnn tafıilitı ile okuduğunuz 

tüphesizdir. Buracla da bu karıtık hidisede nckadar 
Para döndüiünü hayretle okuyacakıanız. Evvelki 
glln Osmanlı bankası kasalannda on kilo, dün de 
lİJlideki fizli fa .. rikada on Hikmet Beyin üzerinde 

6rt kilo halis eroin yakaJ~ndı. Ayrıca yine fabri-
B kada .on kilo tasfiye edilmemiı eroin ele ıeçirildi. 

u eroınler Avrupa ve Amuikaya kaçırılmak mak· 
.. dile yapdcLta iç&. ltls fU llesahı ylrütebilirlz: 

11 
Yirmi dört kilo saf ve on kilo da tasfiye edilmemiı 

eroinin Avrupa piya1&sına göre kıymeti yarım mil
yon liradan fazladır, yani 600 bin lira kadardır. 
Eroin mUcadelcsi baıJadığı günden bugüne kadar 
iki yUz kilodan fazla eroin yakalanmııtır,ki bunun da 
kıymeti tamam beı milyon liradır. Yeni yakalanan 

eroinlerin Amerika piyasasına nazaran kıymeü daha 
fazladır ve takriben bir milyon lira kadardır. 
Şu halde kaçakç&lana pek bDytlk bir aenet pqinde 
llottuldanaa lalkmetlehillriE. 

Adamına Göre! .. 

Badik Ahmet - Vay amansız herif vay ... Daha kodesten çıkah 
üç gün oldu, dlin tekrar içeri girdi ! .. 

Çamur HUıeyin - Ne t•ııyouun ulan ... (iktisadi buhran) detlk
lerj aynasızlık daha aeçmemif demek 1.. 

1 



2 Sayfa SON POSTA 

Sesı )1 (Halkın 
Uyupurucu Mad
delerle Mücadele 
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• 
1 

JlemJeketimiz kokain ve eroinle 
mücadelede ook muvaffak oluyor. 
Bu Jııanlla JıiaDnm• diJor ki: 

S.Wtlia B. (BmiaöD9 H.uımlar 71) 
_,..... ... ..ttir ..... 

._.ibten lyleclir. Akvam cemiyetine 

.... milletler Ujilfbanaca macklelerlll 
imal Ye flltfmalini meaedecelderl 
""'OnMa•~Bbdea,le 
,apbk ve ayle :ıannederim ki bu :ıe
ldrle en pil. mücadeLt eden :ve mu· 
vaffak olaa ela bi& oldalL Hiç Wr 
......... .....,... tefldllıb - ltt• 
bizim kadar muvaffak olamamıfbr. 

J>iia Oamanh laaakamua kuuında 
Jakalanan eroinler de bmnı lapat eder. 

* Ali Rıza Bey ( Mercuı Ali Rııa 
Pqa 7oku111 91) 

- Eroin, kokain, hrar n Alr 
aehirler inunbla· lçiıa hakiki bir afettir. 
AkTam cemiyeti ltirfey yapamam 
diyorlar. Bence bu zehirlerle m6ca• 
tlele fikrini ortaya ahDlf olmam ce
.-iyetin b6tiD sGaablaruu affettirir. 
Bu beyaz dütmam bize n düaya1a 
mu.allat eden ipizlik ye kaıa~ıız
bktu. lnıanlar çallf&cak İf buı.aıar 
kaçakçıhta teııezzill etmezler. Diplo
matlar dünyaya refah Termiye çafıf
malar o •akit bu içkllerle •lea.t .. 
leye )izam bUe kalmaz. 

* Şakir Bey (Nuro011DUÜye Mengene 
.obgı 3} 

- A,polsun pmrük muhafaza 
tepUAtıu Ye zabrtaya.. Hemen her 
,O. uyqturucu zehirler yakahyor1-. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Sirkecide Ayniye lwunda Çap
rqikof tit1n imalithaneainde ça
bpn amele Ali depodan ttltla • 

çalarken yakalaDIDlfbr. 
.. Kuunpqada aarbot olan 

Zeki arkadqı izzeti Y1111DUf, 
izzet te Zekiyi tqla bqmdan 

Jaralaımfbr· 
lf Beşiktaşlı İbrahim ismin-

de bir çocuk tramvay basama
ğından d6ferek ağır surette ya· 
ralanlDlfbr. 

lf Şoför F eridin idaruindeki 
otomobil Tarlabap caddesinde 
Maryem isminde bir kıza çarparak 
ağır surette yaralamışbr. 

'* Y enicamide fiipbeli bir 
yaziyette dolaşmald:a olan Kizı .. 
mm üzerinde 35 dirhem esrar 
balunmQftur. 

ıf Sabri isminde bir sabıbb 
Kmltoprakta inekçi Mehmet Efea-
6in mnden lteberi plarkaa 
yakalaamlfbr. * Zeytmbumımda Dr. Alet 
Ahmet BeyİJı eırinden yupı 
.._, .andlritlm&ftlr. 

Belediye Klallr Alıyer 
Belediye, cWreleria kıtlık ihti

JACI İçİll (SOO} tem kok k6mlrli 
Umy8 karar Yeniıiftİr. 

l 

Müthiş Bir ·Facia! 
~~~~~~------~~~~~~ 

Kamyon Albnda Çiğnenen Bir Çocu-
ğun Beyni Havaya Fırladı 

Otla bir otomobil faciası daha oldu: Şoflr Si- bça klmlr •lmık lçiD lramyonm ark•1m• ambmtl1r• 
leyman ojlu Halil Efendinin idare ettiji ( 3520 ) Halit te koltak dejaejiDe clquarak kamyona çak
aamanh bit kamyon madea kCSmliıl ytildl ile din mıı ve •ilJ• klmlir atm,a b-.l••lfbr, ba arada 
ua~ 11çı. Vefa yolmfUDa ..tırmamrken 16 yqmda tofiSrlln glrmeliaclma ceJdaerek mUTUeneaini DJ
Halıt isminde bir çoouğu çiğneyerek feci bir bebüı ft ~· d&palftlr. KamyOD11b arka 
lmett• lldlrmüftiir. tekerlekleri HaliClin bapıa humq •e kafuma Jam-

HaBt KDçükpazarda l2 numaralı evde otu- yas11 yapDUfbr. Bu tazyikm fiddetinden çocaiaa 
ran ve rejide çalışan Sabiha HaD1D11D oğludur. beyai · ve kanlar tam bir buçuk metreye lradar 
Çocuk S yapnda iken de Edirnekapda bir fqkırmışbr. Fabt tof6r6n bu faciadan hiç W>eıi 
~~~vay kuaıı ~eç~~rek sol bacajuu kaybet- bile olm&mlf, yoluna devam etmiştir. Kam)'Oll elli 
ti11 için koltuk degnejile yürüyordu. metre daha gittikten aonra durdurulmut n tof6r 

Kamyon. ~okuş~ çıkarken 45 numarah Dfirriye de tutularak tahkikata baflanmışbr. Tahkikat heals 
Hanı1D1B e'91111D ön nde bekleyen çocak:lardan bir- bitirilmemiştir ve tof&r Süleyman nezaret altmclacbr 

Yeni Dispanser 
·Veremle Esaslı Şekilde 

Mücadele Edecek 
Verem Mücadele cemiyeti bir 

middet evvel Eyüpte yeni 'Ve bli
yik bir verem dispanseri inşasına 
karar verm.ifti. O civann ihtiyaç
larını karplıyacak bir ıekilde te
sisi düştlnülen bu dispanserin, in
fUI hazırlıklanna bqlandmıı ve 
binama plim bazırlanımtbr. 

T efemıabna varmcıya kadar 
blitnn teçhizab blly6k bir itina ile 
hazırlanacak olan dispanserde, 
berg6a hutalann evlerine kadar 
giderek yqayıı tai'zlanm kontrol 
etmek &zere ziyaretçi helDfİreler 
de bulundurulacaktır. 

Ucuz Satış 
Yapılacak 

Belediye kooperatif idare hey
eti bugün öğleden aonra fevkallde 
bir toplanb yapacaktır. Bu top
lanbda eski Maarif Nezareti a]. 

bnda açılacak olan mağazama 
hazırlanan plim t~tkik edilecek 
ve son karar verilecektir. Koope
ratif burada zaruri ihtiyaçlardan 
olan gıda maddelerile istihsal fi. 
ati" aşaiı iken müstehlike pahalıya 
aatılan teyleri atok olarak bulun
duracak Ye yalnn ortaklanna sa:. 
tacaktır. Kooperatif ortaklarına 
Kok kömlbil de dajıtmıya karar 

_:..;. ye • ....., ..... 

Ceza Gör anlar 
Belediye mahuebec:isi Kemal 

Bey bir haftadaııberi bitin kay
makamlık mulıuebelerini, Silivri 
Ye Şile belediye aandıklanm teftif 
ediyarda. T eftit esnasında dik
katsizlikleri sirilen ( 1 O ) tahail
dana onar, an bqer günlük 
yewaiyeleri kesildiji gibi iki tab; 
.ncı. aamzedi de azledilmiftir. 

Açıkta Kalan 
Me1nurlara 
,/ş Verilecek 

Yeni Maliye teşkilitını hazır
lıyan komisyonun mesais·ni bitir
diğini yazmqtık. Komisyona ait 
evrak ve dosyeler dün mfidtirlük
lere devredilmiflir. Varidat umum 
mlidiirii Cezmi Bey bu akşam, 
.açıkta kalan 450 memura ait 
dosyeler ile beraber Ankaraya 
hareket edecektir CeZmi Bey 
dün kendiaile ı&iifen bir muhar
ririmize fUDlaİ'I 16ylemiftir: 

.. - Hiç küme, hiçbir memur 
açıkta kahmyacakbr. Bu tibiler 
nihayet iki ay içinde Anadoluda 
yeni yazifeJere tayin edileceklel"" 
dir. latanbulua mali kadrosunun 
küçnk memurlara ait olan kısmı 
tamamlanlD'ftD'. Yalnız 50 mftfet
tiflikle bir kımm bqmemarluldar, 
muayyen evsafı haiz talep çık
madığı için henftz mönbaldir. ,, 

Diğer taraftan evveliai gün 
yapılan katiplik imtibanmda mu
vaffak olan 10 lise mezununun 
isimleri fUD)ardır : Mubta~ Kizım 
Cevat Tevfik, Mehmet. Fethi. 
izzettin, Muhterem Vefa, Tahsin, 
Vedat Mustafa, lfehmet 
irfan Efendilerle Meliha Hamm. . 

ilk Tedrisat Kadrosu 
Ba1.1 sabah gazeteleri ine ted

risat kadrosunun hazırlanarak 
Ankaraya g6nderildiğini yazmış
lardır, fakat bu haber doğru de
jildir. Dün de yazdığımız ıibi 
kadro henftz hazırlanmaktadır. 
Ancak ıelecek perşembeye ka
dar ikmal edilmiı olacaktır. Kad
roda fazla değifme yoktur. Mual
limlerin çoiu yerlerinde ibka edil· 
mif)erdir. 

• 

Askerlik imtihanı 
Talim Taburundaki Genç
ler Dün imtihan Verdiler 

Üniversite talim taburunun 
tam ehliyetname imtibanlan dtln 
SuJtanahmette yapılmıştır. imtihan 

Kaymakam Mithat Beyin nezareti, 

muallim ,.bata Fatin ve Ethem 
Beylerin humrile yapılmqtır. 

Mada vim talebelere nazari ders
ler sonılm111, sonra tatbikat yap

tınlmıtbr. Yüksek tahsil gençleri

nin, gisterdikleri b&ytlk mnaf.. 
faldyet kaymakam Mitbat Beyin 
memnuni1etini macip olmUflm'. 

Osmanlı 
Bnrçları 

Omnanh borçlarm ,_. 
teklinin hamiHer tanfmclaa bhal 
edilmif olmasa için ylzde elB 
niabetinde kayıt yapıbmt ... 
llzımdır. 

Şimdiye kadar hamillerin yBz
de 45 i yeni tahvilleri almıtlardır. 
Yakında Pariste bir içtima ya· 
pılarak umumi vaziyet l'lzden 
geçirilecektir. 

Hap ihtilaf Çakıyor 
Takdiri kıymet komisyona 

azalarile vapurcular arasında ihti· 
lif çıkmıfbr. Takdiri kıymet ko
misyonu uiları lıalduhuzur ola
rak 20 - 25 bin lira para me
mektedirler. Vapurcular ise bu 
parayı vermek taraftan dejildir-
ler. Ôirendijimize J'&re mesele 
lktnat \' ekiletine akietmek ise
redir. 
lktlut Veldll 'ehrlmlzde 

lkbaat Vekili CelAJ Bey bu 
•balı ebpreale wehrimiçe gel
~' Vekil Bey baaia we yana 
phrimiz4e bazı ' tetkikler ile 
meepl olacak, yana akr- Aa-
karaya · • 

Eylil 7 

I'~--.. 
[ Giinin ~ ariltl ] 

Mütekait Ve Ye
timleıin Maaşlan 

Dul, Yetim ve mütekaltlerla ••· 
........ lenilae, &aimtlzcleld Cu· 
-.tem ...-.cıea itiltaren ftlayet 
• 1 ·-M ...... 1116 tanfm4lm .... 
luacakbr. 

81r Conson ••hrlmtzde 
LoMra o.,._. ..... Slt c... ......... puaite.I ..... 

........ ~- •• ı',.tiabı 
Wr lam•• l.ta.alıalda PPeeek .a... 
Sir C-... h middet _,_.. 4arp
laaaemizi .. paecek ft ......... 
..... balaaacakbr. 

GUmrUldere Bir E1111r 
Gimrillder .......... ipti .... . 

rlldwe Wr emir ........... Bu 
..,. ... m..ı.edelenle lr•lollde 
..... tarife ........... ~ ohuk 
...... ,... .............. 31 .... ...._ 111.,.,_ • ..,..._ ... acleye 

we=· ..met ••••4• lıdlf ... ellen 
......... • ... llaklmada .. tatWk 
edilP.cektir • 

Beleclfye ... , Veriyor 
Belediye dliaden itibaren memur

lanna Eylül maatm• 'Hrmiye batl•
mlfbr. 

itfaiyenin 80 ıncı Yll 
DtinUmU 

itfaiye tetkilihmn kurulufunun 
60 mcı yıl dönOmü münaaebeti1 ~ 26 
eylulde bir merasim yapılacaktır. Bu 
huu•ta bir profram baurlanmaktatlar. 

1Gazi Hz. 
Cfimlaurrem Hz. ctaa latanbal 

cihetinde bir otomobil gezintisi 
yapmııl•r, Y eşilk6ye bdar gidip 
plmiflerdir. 

K•ldınlan Bir Karar 
A-nbt Salamoa Adato Ef. bak

kmda ~erde Barodan ihraç ka
ran verilmiftL Haber aldıjamaıa gire 
bdacl Ceza Mahkemesi ha karan 
tetkik etmif, Adato Ef. ıüa &rocl.. 
lllnc:ma ait sebepleri kaaulll balma
Jllll ve kendimin .avukat olarak 
kalmuına karar Yermittlr. 

Bir TekaUtlUk 
Süvari miralayı Cemil Bey tekalt 

olmuttur. Cemil Bey ordumuza 40 
•eae hizmet etmif, 313 harbile Bal
kan ve umumi harpleıe iftirak et
mif, l.tiklil harbinde çalıımıt kıy· 
.metli askerlerdendir. 

Altı Suçlu 
1 

Mahkemede 
Ajır ceza ...W.emalade 4llla · 

pJ8DI &kat IJir .lunazlak claYuaU 
lıMıM• Halil. Hakka, Ruim. Aw.&
lü, bwahim Ye Recep i ... buleld 
_.ular, duYardan clelik açmak •se
tle dayacı AH Efendinin ahınaa p. 
ıDlfler Te bir kuzu8Ullu aımı1111antır. 
Derhal mandıraya dhen n kuZ11J9 
lawtap re-iıe luwrlwhldan bir .. 
..... ,u.ı.- ~ ... , .. ..,. .... ....,........ ...... _ ........ 
.-. .. eeze'sz ... lm·-, WML .... 
lak-e tilll••aba ta-a..t...-1s9 
.......... bWa. 

f Son Postanın Resimli Hikigesi: Pazar B. 

... Maba.Jelerinizi clolafbk ... 

l 
... A..n atikaya ait 

1atm .aldak,. memleketimbe 
,~ .. . · ... . . . 



7 EyliU 

Hergün 
Mündericaizmzzzn ;oklu .. 
gundan , dercedilememiş
tir. 

Kadirli'de 
Yakalanan 
Şakiler 

Adana• tHuıusi) - Kadirli 
dağlannda jandarmamız eıkiya 
takibine bili devam etmekte, 
köşede bucakta gizlenmiye mu· 
vaffak olan şakileri teker teker 
temizlemektedir. Birkaç gün ev• 
vel meıhur şekilerden Hizarcı 
Hüseyin öltı olarak, arkadaşı Ka
dirli Ali ağır yaralı olarak müf· 
rezeler tarafından müsademe 
neticesinde yakalanmışlardır. Bun• 
&ar takibin ıiddetinden Gürlin 
kazasının yirmi kilometre cenu• 
bundaki Hezane dağına iltica 
etmişlerdL Şekavetle alakadar ol
dukla n için tevkif ve berayı 
muhakeme Diyarıbekire sevke .. 
dilen 111 kitinin muhakemesi 
henfiz ba~lamamışbr. Meclisi umu
mi azalarının, belediye reislerinin, 
memurlann dahil bulunduğu bu 
büyük maznun kafilesinin muha· 
kemeıi çok şayanı dikkat ola
cakbr. 

Vecihi B. Düştü 
Tayyarede Talebesi De 
Vardı, ikisi De Y araland_ı 

Dün akşam Moda koyunda 
bir tayyare kazası olmuş, Vecih i 
Beyin sivil Tayyarecilik mek· 
tebine ait Tayyarelerden biri 
kavis üzerinde uçuş tecrü 
beleri yaparken bir kotranın 
direğine çarparak parçalanmışbr. 
Bu tayyarede Vecihi Beyle tale· 
besi Osman Efendi bulunuyordu. 

Tay,yare uçarken pek ziyade 
alçalmış, kotrarun direğine çar· 
pınca Vecihi Bey tayyare mey· 
danına kadar uçmak imkamnı 
bulamamış, kısmen parçalana
rak denize dUşmüıtür. Etraftan 
yetişenler Vecihi Beyle talebesini 
kurtarmışlardır. Her ikisi de ya
ralanmış! ar dır. 

Donanmamız 
fzmirde .. 

İzmir, 7 (Husust)- Donanma· 
mız coşkun tezahürat arasında 
limanımıza geldi. Donanma ile 
Fevzi Paşa Hz. de 1eşrif buyur
dular. Babriyelilerimiz Gazi abi
desine bir çelenk koydular ve 
halk tarafından heyecan içinde 
&ıkışlandılar. 9 eylül panayırını 
Fevxi Paşa Hz. küşat edecektir. 

Çarpıştılar 
Dün Gece Şehremininde 
~ Üç Kiıi Yaralandı 

Diln gece yantı 1n doğru Şehre
mininde bir otomobil kazası 
olmuıtur. Saat on birde Topkn
pıdan gelen şoför AbdUlkadirin 
otomobili ile Aksaray' dan ge
len ıoför Mehmedin otomobili 
Şehremininde tiddetle çarpışmış
lardır. 

Neticede yolculardan karpuzcu 
Hasan, şoför Abdülkadir ve 
diğer bir müşteri ağır surette 
yaralanmışlardır. Otomobiller de 
parçalanmııbr._ 

Bize iltica Eden lranlılar 
Van (Hususi) - lran aşairin

den 95 hanede 541 nüfustan 
ibaret bir kafile hilkümetimize 
iltica etmiılerdir nerede iskin 
•dilec~lderi timdilik malum de
lildir. 

SON POSTA 

Resimli Makale a Fen Ve Tabiat g 

Tabiat i;lcnmemiş ve yabani bir dağ, fen onu i~H. ea Ur iıçidir. Jnsan hastalıklarile, ıshraplarile aciz bir 
mahluktur, onu kuvvetlendiren, hnyahna hayat katan fendir. Fen insanın bir hizmetçisidir. 

İnsan fen sayesinde tabiata, hastalıklara hahim olmuıtur ve insanın medeniyet seviyesi, tabiata olan hakimiyeti 
ile 8lçülür. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

• 

Araplar 
lesine 

istiklal Mücade
Karar Verdiler 

Hadiseler Mi Olacak? 
Berut 6 ( Hususi ) - Şarki Erden' de büyUk 

bir Arap kongresi toplandı. Kongreye, muhtelif 
Arap \eşkkllllerinin mUmessiUcrinden 1870 murah
has iştirak etti. 

Bu teklif kongre· tarafından alkışlar arasında 
kabul edildi. Söz alan hatipler heyecan içinde şid
detli sözler söylediler. Kongre, Araplığın harici ve 
dahili tam bir istiklale sahip olarak yaşaması için 
amansız bir mUcadeleye geçmiye karar verildi. Müzakereler çok hararetli oldu. Murahhaslardan 

mühim bir ekseriyet İngiltere ile yapılmış olan mua· 
bedenin iptal edilmesi lazımgcldiğini ileri sürdüler. 

Bu mücadelenin ilk eserlerine yakında şahit 
olacağımız temin ediliyor. 

Bağdat 6 (Hususi) - Şarlci Erdende topla· 
Bu fikirde olan murahhaslar, bu muahedenin 

derhal iptal edilmesini ve yerine başka bir muahe .. 
de ikamesini istediler. 

ana Arap kongresı Araplığın istiklali içiq 
Mücadeleye karar vermiştir. Bu haber burada ehem
miyetle karşılanmıştır. 

Siyasi Ziyaretler 
Ankara Ziyaretlerine Çok 

Ehemmiyet Veriliyor 
Ankara, 7 (Hususi) - Yunan 

devlet ricalinin ve sabık Başt•ekil 
M. Venizclosun memleketimize 
yapacaklan :ziyaretlerin siyasi 
ehemmiyeti U.zerinde durulmak· 
tadır. 

Bundan başka Romanya hari
ciye nazırı, Macar Başvekili de 
Ankarayı· ziyaret edecekleri ıçın 
bu ehemmiyet bir kat daha art• 
maktadır. 

Bilhassa Cümhuriyet bayra· 
mında Sovyet Rusya devlet ricali 
de Ankaraya geleceklerdir. Bu 
:ziyaretlere büyük bir ehemmi· 
yet veriliyor. 

Yıldönümünde 
Nakil Vasıtaları Tenzilat 

Yapacaklar 
Cümhuriyctin onuncu yıldö

nümünde yapılacak bayram gün· 
!erinde nakil vasıtalan bilet ile• 
retlerinde tenzilat yapataklardır. 
İzmir körfez vapurları, İzmir nh· 
bm tramvayları, Üsküdar Tram· 

Yeni 
Kitaplar 

'I İki Haydut 
1 Giresun Karahisar Yolun

da Yakalandı 

osta ÜcretiAlınmıyaca 
Cümhuriyetin onuncu yılını kut· 

lulama Yüksek Komisyonundan: 
Cumhuriyet ilanının onuncu yıl 

dönümünü kutlulama kanununun 

yedinci maddeıi Cümhuriyetin onun
cu yılını doldurması münasebetile 
neşredilip Maarif Vekaletince tespit 
edilen ve Nafia Vekaletine bildiri-
len matbualardan posta üc-
reti alınmıyacaganı göateriyor. 
Bu maksada uygun eser hazırlayarak 
neşreden ve edecek zatların kanu
nun bu maddesinden istifade için 
vaktinde Maarif V ekiletine müra· 
caat etmeleri lizımdır. 

Yüksek komisyon alakalılara 
kanunun bu maddeıini vaktinde ha
tırlatmayı vuife aaydı. 

vay Şirketi ve Şark Demiryollan 
ıimdiden bu tenxilitı kabul ettik· 
lerini Yüksek Komisyona bildir-
miılerdir. 

Giresun 7 (Hususi) - Gire-
sun-Karahisar yolunda bir soy
gunculuk hadisesi olmuştur. Hay
dutlar bir yolcu kamyonunu yan 
yolda çevirmişler, yolculann para, 
mücevher ve saire enisım alarak 
kaçnuşlardır. Fakat şiddetli taki· 
bat neticesincle haydutlardan ikisi 
yakalanın ıştır. Diğerleri de ele 
geçmek üzeredir. 

Şeyh Barzan Mu ulda 
Muıul, 7 (Husuıt) - Banan 

kabilesinin reisi Şeyh Ahmet Bar· 
un ile maiyeti buraya gelmişler, 
kendilerine daireler tahıiı edil
miştir. 

Rusyeya Giden T•l•b• 
Mezunen ıebrimixde bulunan 

Moskova Bnynk Elçimiz Hilıeyin 
Ragıp Bey moskovaya dönmüştllr. 

Ayni vapurla Ruıyaya san'at 
tahsiline giden talebelerimizden 
30 kişilk ıon kafile de hareket 
etmiıtir. 

r 
JSTER IN4N /STER iNANMA! 

Gazetelerde gördük: · 
" Mahalle ihtiyar heyetleri • hali lltvedilmediler • 

her mahallede yol parası vermekle mükellef olanlann 
liıtesini yapıyor. Bu listede yaşı geçkin ve yol para· 
sından muaf adamlar vnr. Bu ndamlann elindeki nilfua 
tezkerelerinde yol parası vermekle mükellef olmadık
lan da muııaddak olarak J azılıdır. Lakin belediye ma-
hallelerden relen listeye röre tahakkuk yapıyor, tah-

•ildar da .ihtiyımn yakasına yapışıyor .. Adamcağız elin
deki nüfus tezkeresini ve teı.keredeki ( muafiyet ) 
ferhioi gösteriyor .• Tahsildar, dinlemiyor, arxuhal ve
rjp takip etmeue polis marifetile yakalanır, jan• 
darına varntasile yol ynptırmıya ıevkedilir. Fakat bu 
yanhı malümah veren ihtiyar heyetine kimse bir oey 
sormaz." 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 

r 
Sözün 

~ 
Kısası 

ilim Ve 
·Para 

Yeni İstanbul Üniversitesinin 
kurulması, kadrosunun doldurul
ması için bir taraftan aylardan
beri çalışılıyor. Öteki taraftan da, 
okadar itina ile s~ilen muavin 
hocalardan bazılan istifa ediyor
larmış. Bu haberi veren gazeteler 
istifaya sebep olarak, muavin 
hocaların kendilerine verilecek 
aylığı az bulmakta olduklannı 
söylliyorlar. 

Gazetelerin sözlerine ~ok 
hnrmetim olmakla beraber, ben 
bu rivayete inanamıyorum. ÇünkO 
ilim ile paranın ayn ayrı şeyler 
olduğunu o :zatlerin de elbette 
bildiklerinl zannediyorum. 

* Okuma yazma bilmediği için 
milyoner olan, okuması, yazması, 
olsaydı iki yllz kuruJ aylıklı ha· 
hamhane katibi kalmıı olacağım 
söyleyen Hayimaçiuin hikayesini 
bizde herkes bilir. 

lımin para getirmiyeceği her 
menilekette meşhur olduğundan 

firenklerin de, bizdeki HayimaçJ 
hikayesine benzer bir Marten ve 
Koten hikayesi vardır; ayni mek
tepte arkadaş olan bu iki ço
cuktan Marten çalışkandır, her 
sene sınıfın birincisidir. Nihayet 
Ônive.rsitede yüksek riyaziyat ho
cası olur. Koten ise çalışmaz, sı
nıftan döne döne nihayet mek
tepten koğulur. Sonra sanata gi· 
rer, fabrika açar. Milyoner ve 
milyarder olur ve.. Üniversiteden 
aldığı aylık ile geçinemiyen eski 
mektep arkadaşına yardım için 
onu kendi çocuğuna huıusi ders 
vermek ilzere konağına alır. 

* Vakıa hikaye ile bir şey ispat 
edilemez. Fakat her memlekette 
ilim adamlannın, üniversite ho
calannın nafaka kıtlığında!1 şiki
yet ettiklerini sık sık gaıetelerde 
görüyoruz. Bu şikayetin yakın 
zamanlar tarihinde bllyfik misal
leri de vardır. 

Pastörün keşiflerile dlinynya 
okadar hiımek ettiği halde ge
çinmek hususunda zorluk çektiği 
o zaman herkesin gözüne ç.arp
mıı ve Fransa hUkiimeti o büytik 
adama bol keseden ayda elli 
lira, daha sonra yetmiş beı lira 
aylık bağlamak için mahsus bir 
kanun çıkartmışb. , 

Kimya ilminde büyük inkılAp 
yapan Berthlot'ya da yine mahsuı 
bir kanun ile bol keseden ayda 
elli lira bağlanmıştı. Bu aylıklar 
altın devrinde olmakla beraber 
yine o adamlann ilme biunetJe
rinin yanında hiç derecesindedir. 

işin daha garip tarafı: Nobel 
mükafatının bir defa Bcrthlotya, 
verilmesi için İsveç akademiıine 
teklif yapılmışb. Akademi: 

- Bu mükafab koyan adam, 
o büyük kimyagerin yarattığı 
Thermochimie ilminin ancak bir 
köşesinden istifade ederek zen
gin olduğu için Berthlot'ya Nobel 
mükafatı vermiye biz utanırız •. 
Diye cevap vermişti. 

Alman filozofu Schopenhauer 
ilmin insana nafaka temin etme
diğini anlatmak iç.in: 

- insanın senede bin lira 
hususi geliri (altın devrinde) ol
mayınca filozof olmıya kalkışma· 
malıdır. 

Derdi. 
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Memlek~ı A1anzartıları 

Uşakta 
Köglüler 
Ne Halde? 

Uıak (Hususi) - Burada bir 
kaç köy ge:r.dim. Köylü bu ha
yalide iptidai vasıtalarla istihsalit 
yapmakta, ve çok zaman kaybet
mektedir. Bu suretle aayi de müı
mir olmamaktadır. Köylü hali l'Ö
rcneğin esiridir gece ğündüz, ço
luk çocuk çalışan köyHimü:r. bu 
aenelerin verimsizliği, piyasanın 

diişkünlüğü yüzünden fakirdir. 
Biz şehirliler, bize canla batla 

hizmet eden, pazarlarımıza mal 
ve para getiren, hazine varidatı

nın mühim bir kısmını temin 
eden köylülere karşı çok rahim 
"" şefik olmalıyız. Bir köye giden 
bir şehirli orada tanıdığı olmasa 
bile bir tas çorba, bir yatak ve 
bir güler yüz bulabilir. 

Halbuki kazara bir ıehre dti
ıen bir köylü, eğer torbasında 
ekmeği, kesesinde parası yokaa, 
aç kalır ve geceyi sokakta geçi
rir. Bize nazaran basit yatadık
lan için memleket malı istiblAk 
eden ve kazandığı parayı yine 
memleket dahilinde bırakan k&y
lli, iktııadi muvazeneye büylik 
yardımlarda bulunmaktadır. K&y
lüyil mutlak ıurette yükseltmek 
u.tirarındayız. Çünkü bu da bizim. 
lehimize bir hareket olur. 

Ordu, her sene sinesine aldığı 
binlerce köylüyü okutarak, aıkeri 
talim ve terbiye göstererek, köy
lü üzerinde kurtarıcı ve yilksel
tici bir mlleasese olmuştur. 

Muallim: Mehmet Ali 

Bolu'da 
Gençler Bir Liae Açılma

sını istiyorlar 
Bolu ( Huıusi ) - Burada ev

Yelce bir Sultani mektebi vardı. 
Bilahare liseye tahavvül etmifti. 
Sonra lağvedilen bu mektebin 
yerine Kız Muallim Mektebi· 
açıldı. Geçen ıene _ abnan bir 
kararla bu mektep te ligvedildi, 
yerine kız ve erkek iki Ortamek
tep açıldı. Fakat Bolu'da bir liae 
bulunmadığı ıçın Ortamektep 
mezunlarının birçoğu tahaillerine 
devam edememektedirler. Bir 
liıe açılmatı için Bolu gençliği 
Maarif Vekiletine müracaat 
etmiştir. 

Bolu; bir lise açılması için 
icap eden bütün şartları haizdir. 
Meseli: Ortamektep mezunu 173 
talebe vardır. Bunlardan bazJları 
kendi paralarile, bir kısmı da 
leyli meccani olarak · başka vila
yetlerdeki liselerde tahsillerine 
devam etmekte iseler de 78 orta
mektep mezunu maalesef daha 
yüksek bir tahsil imkanını bula
mamaktadırlar. iaşe bedeli ucuı
dur. Zonguldak, Bartın, Adapa
zarı, Dlizce ortamekteplerinin 
talebeleri Boluya gelip okuyabi
lirler. Bina ve levazım hazırdır. 
Bir lise açılması ıçın sadeee 
Maarif Vekiletinin tensibine Ye 
emrine intizar edilmektedir. 

Sıvashlar Ve Şeker F abrika11 
s·ivas, (Hususi) - Şeker fab

rikasının burada kurulmaması 

keyfiyeti Sivaslıları derin bir 
teeasüre düşürmüştür. Sivaslılar 
ıeker fabrikasmın behemehal Si
•asta kurulması için teşebbüsatta 
bulunmakta dırlar. 

1MEMLEKET 
• 

·HABERLERi 
' . -

Bitlisliler 
Tiyatro 

Ciddi Bir 
istiyorlar 

Bitliı, (Husu 
ıi) - Şark ül
kemizin en ma-
ruf bir transit 
merkezidir. 
Komşu vila

yet ve kazalara 
icrayı sey.ıhat 

eden yolcuların 
şehirimiıe uğ~ 

raması ve bu 
l'ece miaafir kal
ma11 zaruri ol
duğundan yaz 
aylarında kaza daima değiıen 1 
Iİmalarla dolar. Bitlis meıhur 
lskenderin kumandanlanndan biri
sının ismini taşımaktadır. Meıkür 
kumandanın yllkıek bir tepeye 
yaptırdığı terauut kulesi halen 
mevcuttur. Bu tarasıut kulesi 
vasıtaaile Van gölfine kadar ha-

Çivisiz 'imalat Ya
pan Marangoz 

Mürefte, 
( Hususi ) -
Kasabamız da 
ma ran g oz luk 
yapmakla meş
gul olan 21 
yaşında fakat 
saçlı sakallı bir 
ihtiyar vaziye
tinde olan As-
lan Nuri Ef. 
kendi imal et
tiği bir san
d!llla bütün 

21 J A ı Marmarayı baş-
••1111ua • •n 
/Vari E/. tanbaşa ve tek 

baıına dolaşmışbr. Nuri Ef. ma
ranroz işlerinden hiçbirisinde 
çivi kullanmamaktadır. 

Sındırgı' da 
Bir Araba Devrildi, 15 

Kiıi Yaralandı 
Sındırgı (Huauıi) - Burada 

müessif bir kaza olmuı iki ki§i 
ağır, 13 kiti hafif suret~e yara
lanmııtır. Kazada yaralananlann 
klffeai tütün amelesidir. Bunlar 
bir araba ile tarlaya giderlerken 
araba bir nendekten aşağı yu
varlanmıt ve kaza vuku bulmuş
tur. Tahkikata müddei umumilik 
vezı 'yet etmiştir. Yaralılar Balık
kesir hastanesine nakledilmiştir. 

Bitlid• M•mlek•I ha.st••Hİ 
kılabiliyor. 

Şehrimizde aıhbat itleri çok 
iyidir. Memleket hastanesi va
tandatlara samimi ve müşfik 
ağuşunu açan bir sıhhat kay
nağıdır. Yollaı·ımıı. nisbeten iyidir. 
Valimiz Mithat Bey bilhassa yol 
siyaıetine çok ehemmiyet ver-

Yerli Dokuma
cılar Bayrak 
Dokuyorlar 

Kastamonu ( Hususi ) - Son 
bir sene zarfında Kastamonu 
Ticaret ve Sanayi Odasının mü
dahalesile yerli dokumacılığa yeni 
bir çığır açılmıştır. Kastamonuya 
kapot bezi ve ecnebi ketenleri 
ithalatını durduran Kastamonu ve 
Tosya dokumacıları bu defada 
bayraklı kırmızı bez imaline baş
lamışlardır. 

Kastamonu'da Hacıbıyık zade 
Necati ve Kara Hüseyin zade 
Hilseyin Hilsnü Beylerin dokuma 
ticarethaneleri ve T oıya Sofçu 
Esnaf Cemiyeti bayraklık bezlerini 
piyasaya çıkarmı,lardır. 

mektedir. 
Muhitimiz ta

mamen eşkıya be
liyeainden kurtul
muttur. 

Bu ıcne hiç.
bir ıekavet bi
diseai zuhur et
memiştir. 

Son günlerde 
şehrimizde gece 
hayatı da baı-
lamııtır. Haftada 

iki gece çahıan bir ıinema ve 
iki de tuluat tiyatroıu vardır. 
Fakat halk tulüat kumpanyalanna 
biç te rağbet göstermemektedir. 
Münevver halk hakiki ve ciddi 
bir tiyatro ve edebi eaerler te
ma~a etmek arzusundadır. 

• Vamık Faik 

- Malaty; Su İşleri 
Düzeldi 

Malatya, 
( Hususi ) -
Malatyanın ıu 
derdi malüm
dur. Halkın 
su ihtiyacını 
tatmin için ya
pılan bütün fe
dakarlıklar şim· 
diye kadar bo-
şa gitmiştir. 

Bunun ıebebi 

program~JZ ça- Molalga •u i,lerl 
hşmak, hır nok- müdürü Tev/ilc. B. 
ta da ittifak edememek ve zecri 
hareketler yapamamakb. Bu sene 
ıu itlerinin batına İımetpaşa na
hiyeıi müdürfi T evlik Bey geti
ril mittir. 

Erciş'te 
Ayancıkta Yangın K d 0 d.k d y·· ., a ın e ı o usu uzun-

Ayancık (Hususi ) - Burada den Döğü me Oldu 
bir yangın çıkmıştır. Yukarıçar- E . (H !) K b 

· d T ı k ·ı T 1• rcıf, usuıı - asa amı-
tı a eme aptanın og u a at V l h ll · d k d 
Ef d, · d kk. d k b ıın anyo u ma a cıın e a ın 

en ının ü anın an çı an u d d"k d r..-ünd d kil. e ı o usu yuz. en ava ve ı 

yangının aebeple~ henüz anla- Abdülbaki Efendi ile komıuıu Ya-
ıılmamııtır. Tabkıkat devam et- min çavuı arasmda bir dövtitme 
mektedir. Yangının büyümesine olmuı, Yamin çavuşun oğlu Meh-
meydan verilmemiştir. Zingal şir- met ile refikası ve Abdülbaki 
ketinin yangın motörleri yangının Bey b~ dövüşmeden müteessiren 
derhal bastırılmasında imil ol- ağır ıurette hastalanmıılardır. İt 
muştur. mahkemeye aksetmiştir. 

A ...... ~n~a~J~;;~fu~-,ii~~~n ........... İ-1~= ,,..,.,...,....e~ B~cağı~d~n Intibilar: 

30 Ağuıtosbl memleketin dört köteıinde yapalan 
Zafer bayramı tenliklerinin hepıini ayrı ayn 
dercetmiye ıiltunlanmıı müaait detil. Tire, Gerede. 
Adapazarı, Diyarıbekir, Men.ifon, Samıu•, Boldan, 
M. Kemalpaıa, Kütahya, Burlaaniye Afyon, llaae-

men muhabirlermiı de bu tezahurata ait resimleri 
•e intibalan göndermişlerdir. Resimlerimizden 1 -
Tire'de 2 • Adapazarın'da 3- Geredede 4 - Diyarı
llekirde S- Kotahya'da 6- M. Kemalpaıa'da 7- Sam
ıun'daki Zafer bayramı iatibalannı ıöstermeldedir. 

Tarihi Fık;:;-i 
Tarihte 
• 
inanılmayacak 
Hadiseler ... 

Dünyada ne lnanılmıyal'ak f~yler 
oluyor! .• Bunları bi:r. lıer hafta gaze-
temizin bir •ayfaaında kıaa kısa ya
zıp çiziyoru:r... Ve hakikaten de biı. 

bile okurken tereddüt ediyoruz. 
Nihayet in1anın ömw ioanılmıya-

cak feylcrle doludur. Tarihin her 
yaprağı inanılmıyacak şeylerle fİf· 
miştir. Sadrazamların sadaretinden 
tutunuz da, uray ve halkın yatayıft• 
na kadar bütün Osmanlı tarihi ina
nılmıyacak hidiaeler içinde yuğuru
Jup ka vrulmu9tur. 

* İkinci Mahmudun saltanat aürdü-
j'ü senelerde HaJepte ufak bir isyan 
çıkmıı, Kıstelharami araplan valf 
aleyhine ayaklanmıılardı. 

fıyana baatırmak için paytahttan 
hatta hümayunlar ıelince, vali Hurtit 
Pata yeniçerileri haı.ırlamıı, arapların 
6zerine çutlanm19tı. 

Çarpıtma bir iki aaal aürmüı, çöl 
y<1vruları yeniçeri zorbaları kar91sında 
dikit tutturamıyacaklannı anlamışlar 
ve çil yavruıu ~bi dağılm19lardı. 

fayan bitmi9ti .• Aakcr Halebe dön
mÜf, kazanlanm kurmuıtu. 

Bu sırada Hurtit Patanın milte
ıelllmlerlndenden Salih Koç atanın 

meclialnde çok garip bir muhavere 
cereyan ediyordu. Şanti zade tarihini• 
aynen oaldettiti bu muhanreyi ben 
de bugünkü liıana çevirerek yine ay-
nen anlatayım: 

Bir gün, Halep civarında bulunan 
memurlardan biri Salih Koç atanın 
karııaına çıkınca etek öptC• 

- Efendim, dedi. Dün alcşam aa
kerlerden birile bir maılah yür.ünden 
kavı• çıkmıt ve mesele henüz tavaı
zuh etmeden fıkaradan koltukçu mev 
levi derviıinl dün gece yanlıtlıkla 
botmutlar •• dört yetimle kalan mer
humun zcvce1I pata kapıııaa dütUl. 
Arzuhal ıundu. Mazlumun üzerinde 
bulunan efyabına ve ceplerinde kal
mıt birkaç kuruıunu latedl.. çocuk
larına nafaka yapacakmıı. Hatta 
arıuhalini paıa efendimlr.e bendeniı. 
ıötürdUm. Eaef ettiler. O mazlumlara 
yanm keaelik altın lbaan eylediler. 
Kerem edin, ıi:ı. de bu bigGnahları 
sıyanet buyuru• •. 

Salih Koç Ağa bu ite ıaşmı9tı: 
- Bu ne ıarip ve acip ıeydir, 

dedi. Dün gece idam olunacak yalnız 
üç kiti vardı. Onlar da aadmıt ola
caklar.. Çünkü üç tane top atıldı. 
Bu ıabah ta adet üzere kale duvarla
nnda aarkan ceıetler üçten ziyade 
detildi. Eter bu adam mazlum olarak 
katledilmiıse, aııl katlonucak adam 
nice olmuf, nered~ kalmıı?. 

Salih Koç ata bu meaeleyi üzerin• 
aldı .. Öyle ya, zanllı bir müılUman, 
aebepılı. olarak botulmuıtu. Bu olur 
itmiydi? 

Salih Koç ata dini bütün bir 
adamda.. Bu ıibi rllnGle bulanıklık 
veren hidiıelerde mutlaka mücrimi 
bulup çıkarmaya çalııır, dünya aey
yiahnı ahrete b1rakmak i.temezdi. 

* Fakat Salih Koç ağanın arayıp 
tara9hrdıtı meselenin altından töyle 
bir hakikat çıkmıştı : 

lıyandan birkç gün sonra ıehirde 
l>ir dedikodu almf, yürümll9, bazı 
zengin kimselerin bu iıyanla alaka
dar oldukları anlaşılmııtı. 

Hurşit Paşa düşmanlarana karıı 
pek kindardı •• Hele kendiıini hünki
ra ıikiiyct edenleri hiç affetmezdi. 
Bu yUzden tutulanların derhal idam 
edilmelerini emretmiş, aynca valiliği-
ni tekit için paytahlttm emri 9erif 
istemişti. 

Yakalanan iç maznun o c!~tam 
ı.indana atılır atılır atılmaz bir çare
ıini bulmuflar, K antar ağası zade 
Muataf a ve Kethüda Süleyman Bey
lere oldukça yüklü rllıvetler teklif 
etmi9lerdi. 

Bu meaeleyi derhal halletmek için 
iki kafadar batbaşa vermişler ve 
rece yarısı tehrin sokaklarında gezen 
üç zavallıyı yakalatarak zengin idam 
mahumlarının yerlerine koy•uşlardı. 

Erte1i ıabah alaca karanlıkta Ha-
lep kalesi duvarlarından üç mar.lum 
cesedi sarkıtılmıt n Hurşlt Paşa da 
bu suretle tatmin edilmişti .. 

Salih Koç Ağa bunları öğrenince 
evveli bilyük bir hid.detle bağırıp 
çağırmak istemitti. Fakat adamların
dan biri ihtiyar müteselllmin kulağını 
çekmif, ona fU beyti okumuştu: 

Hakiki saııma her St>~ rettigiı ı pernik 
karzeı 

F t>t1ada derdinıendiu ue:de1<üu ılPsbnn· 
ruh at yoo 

lf • • 
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Siyaset Alemi BABİCI 
• 

TBLGBArLAB 
Avustur.lJa 
Ordusunu 
Çoğaltıyor 

Bugün Almanya siyasetini elinde 
lutan Başvekil M. Hitlerin, daha 
dotrusu milliyetperver sosyalistlerin 
harici siyasette en büyük arxularJ 
Avuaturyayı Almanyaya ilhak etmek, 
neticede büyük bir Almanyaya vücut 

- vermektir. HitlcrcHer iktidar mevkiine 
sreçer ııeçmez bu arzunun hakikat 
•ahasnıa geçebilmesi için derhal 
faaliyete giriıtiler. Gayrireami surette 
ba4lıyan ilk uğraımalar propaganda 
•eklinde tecelli etti. Biliyorsunuz ki 
rnilliyetperver aoayaliltlerin idare 
~ttiği tayyareler Avusturya topraklan 
Üzerinde uçarak Almanya ile Avus
turyanın birleşmesi lehinde ve Avu•· 
turyada bugün • iktidar mevkiinde 
bulunan kabineyi devirmek emelile 
beyannameler atblar. Bundan maksat 
Avuaturyada milliyetperver sosyalist 
ırupu iktidar mevkiine çıkarmak ve 
~lmanya - Avulturya ittihadını ~olay 
bır şekilde bafarmaktı. Fakat Hıtler• 
ciler bu emellerine bu yoldan vara· 
ı:aıadılar. 

'' 
Rus İtalyan Misakı 

ltalya Olma<lıkç;:- Avrupanın Belini 
Doğrultmasına imkin Yoktur,, 

Şimdi telgraflar haber veriyor ki 
Avusturya kabinesi, Avusturya ordu
•unu tezyit etmek arzusunu izhar 
etmiş ve bu arzu Fransa, İngiltere 
ve ltalyanın muvafakatine iktiran 
ttmiştir. 

Şu haber, üç büyük devlet tara• 
fından Almanyanın bir daha mütkül 
~aziyette Jmakıldığtna kunetH bir 
işarettir. 

Snovden'ln Çok Şayanı 
Dikkat Bir Yazısı 

l:.ondra 6 - Lort Snovden, 
1 Alman inkılibi hakkında yazdığı 

bir kitaba yapbğı mukaddemede 
diyor ki: 

Eğer inkılapçı Almanya blltün 
fırkalara ve bütün 111mflara asgari 
bir hürriyet verecek kadar istik· 
rarma itimat edecek, ve diğer 
taraftan ırki mezalime bir niha· 
yet verecek olursa, bütün dünya 
bilhassa Alman Baıvekili Hitlerin 
Rayiştasıdaki nutkunda tayin 
ettiği harici siyasette kaldıkça 
Almanyanın içtimai ve iktısadi 
kalkınmasını samimi bir tekilde 
takip edecektir. 
Ford Ucretlerl Arttareyor 

Detroit 6 - Ford fabrikala· 
randa llcretler arttırılmak üzere 
teşebbUılere ııiritilmiıtir. Asgari 
aiindelik ücretleri dört dolu 
olarak birçok iıçilere yüzde yir
rni zam yapılacaktır. 

Roma, 6 - Rusya ile italya arasın• 
da aktedilen ademi tecavüz misakın· 
da hülasaten deniliyor ki: 

iki akit taraf her hangi bir ııaı 
ve z:amanda • Ne yalmz baılanna, ne 
de diğer bir veya birkaç devletle 
birlikte - harbe batvurmamağa ve 
karadan, denizden, havadan herhangi 
bir taarruzda bulunmamağt, kendi 
hakimiyetleri altında bulunan toprak· 
ların masuniyetine riayet göstermeyi 
taahhüt ederler. 

Akit taraflardan biri üçüncO bir 
veya .bir veya birkaç devlet tarafın· 
dan bir taarruz ve tecavüze uğraya· 
cak olursa diğer akit taraf ihtilafın 
devamı müddetine~ bitaraflıktan ay• 
rılmamağı taahhüt eder. 

Yübek akit taraflardan her bir1 
diğer akit taraf aleyhine müte~ccih 
herhangi bir kombinezona, siyasi 
veya iktisadi mahiyette herhangi bir 
anlaşmağa iştirak etmemeği taahhüt 
eder. 

Paris, 6 - Franeı:r: Hariciye Na
zın M. Pol Bonkur, söylediği bir 
nutukta Dörtler misakının değerini 
açık bir .&urette ortaya koymuş, ve 
italya olmadıkça Avrupa'nın bclint 
do§rultmasına imkan olmadığını söy
lemittir. 

Berlln, 6 - Korespondana politike 
diplomatik 2'azetesi, italya ile Rusya 
ademi tecavüz misakı hakkında şun
lan yazıyor: 

Bu misak ik\ devletin münasebet, 
lerinc mukavele1e müstenit sağlam bir 
eaas vermit oluyor. 

Avrupa beynelmilel aiyaseti heyeti 
umumiyesi için, bu dörtler misakını 
memnuniyet verici tarzda tamamla
yan blr unsurdur. Yani miaak, dört
ler miaakının Sovyet aleyhtara tema
yüller ihtimali hakkında bazı endişe 
ve tahminleri kat'l ıurette ortadan 
kaldırmak itibarile mühimdir. 

Bir Sefirin KAtlbl Pekinde 
Fena Muameleye Uiradı 

Pekin 6 - Amerika sefiri bir 
hidiıo esna1ında buıusi katibi Mile. 
Arguella'nın Japon askerleri tarafından 
fena muameleye maruz kalmaaı hak-
kında proteeto etmiyeceğini bildirmittir. 
Çok Feci Bir Tren Kazası 

Nc•york 6 - Bir yolcu treni Nev• 
york-Şikago ekspresi ile çarpıımıtbr. 
23 kiti ölmüı, 100 kiti yaralanmııtır. 

---~-----------·--------------------------------
Dlnkllerla Bomanı 

Edebi Roman 
l :;f"~ t"· . ..... ... 

Burhan Cahlt ----- 67 

Muharebenin başlaması Avru· 
Pada serbestçe gezip dolaşmayı 
nıenetmişti. 

Çünkü her devlet seferberlik 
ilan etmiş, memleketinde birçok 
Örfi idareler tesis etmişti. 

Derhal Türkiyeye avdet etmek 
imkanı yoktu.-

Buradaki vasıtalar İngiltere ve 
Almanya arasında idi. Halbuki 
lngiliz ve Alman donanmalan Şi· 
lbal denizinden kuı uçurtmuyor· 
ı.rdı. 

Bu kararsızlık içinde üzUntü• 
•i.inü genç karısına da belli etme· 
llliyc çahıan Ahmet Rqit birkaç 
IÜn sonra Türkiyenin de Almanya 
:~ beraber cephe aldığını ve Ttir• 

•yeye iltica eden Alman diret· 
11•vtının Türk ismi alarak Rus 
lirnanlannı bombardıman ettiğini 
'ircnince büsbUtnn şaşırdı. 

Ne oluyordu. 
Türkiye nereye gidiyordu. 

• Eline bir Türkçe gazete geç· 
llliyordu ki vaz.iyetin o cephesini 
-..ıtyabilıin. Yalmz ln,Uizlerin bu· 

lunduğu bir cepheye karşı TOrkiye 
nin dilşman mevkiinde olması onu 
şaşırbyordu. 

ittihat ve Terakkinin Babıali dip· 
lomatları, değil dünya politikasın
da, Serkl Doryanda briç oynıyan 
sefirler arasındaki dedikodularda 
bile pek yavan olduklannı ispat 
eden bu komite politikacıları aca
ba haremağasırun düıündüğü gibi 
Moskofun tacını tahbnı devirip 
donanmasını Halice mi çekmek 
istiyorlardı. Trabluı ve Balkan 
muharebelerinden, bu mühim za• 
yiattan sonra ana vatanı tam 
yetiıtirecek bir sırada memleket 
yeni yeni maceralara mı ablıyordu. 

Ahmet Reıit tiuıdi havadis 
almak için sabırıızlanıyordu. 

Stokholm gazeteleri bir seyirci 
vaziyetinde hadiseleri adeta tenis 
haberleri verir gibi yazıyorlardı. 

lskandinavya hllkümetleii Av· 
rupayı ateşe veren bu muharebe
de bitaraf kaldıklarını resmen bil
dirmişlerdi. 

Ve daha şimdideıı bunWI 
faydasını ıörmUılerdi.. 

Hitlerciler Sar eyaletinin tekrar AJmanyaya ilhakı için büyük propagan .. 
dalar yapmaktadırlar. Resmimiz Sarbrük şehrinde yapilan bir mitingde halkın 
Sar eyaletini bıra.lcmayacağına yemin ettiğini göateriyor. 

Fransız - İngiliz Müzakereleri 

Almanyanın Hali Silah 
Bırakımını Güçleştiriyor 

Paria 6 - Ekaclıiyor raı:eteal, 
lngiltere ile Franıa araıında all&h bı· 
rakımı hakkında yakında yapılacalc 
olan konuımalardaıı bahıederek di· 
yor ki: 

" Dün fn,.mx kablneainin toplanb
aında tetkik olunan iktisat Ye maliye 
meseleleri ne kadar ciddi olurıa ol· 
aun ay ıonuada tekrar cenevrede 
rörütillecck olan emniyet ve ıilih bı· 
rakımı meaeleai bütün bunlara hiklm 
almuıur. Almanya hiditelerl bu em• 
niyet •• ailih bırakımı mcaeleaini 
biç de kolaylaştıracak mahiyette de· 
tildlr. Tekrar askerle.ten ve taaHup
laıan bir Almanya kartı~nnda, hiç bir 

Almanyada bütün fabrikalar 
silih ve harp malzemesi yapmıya 
başladıklan için diğer sanayi geri 
kalmıştı. lsveç fabrikalan mühim 
siparişler almıya başlamışlardı. 

Mösyö Kolmodin hemen her 
akşam taze bir haber getiriyordu: 

- Bugün Hamburg için büyiik 
bir sipariş aldık. 

- Bugün Riga hesabına mal 
çıkardık. 

Ve bütün 1sveç sanayii se· 
ferber olmuştu. 

Bütnn komşular onlardan 
memnundu. 

İngilizler mal alıyor, aon za• 
mantarda lsveç malına karıı bu
runlannı kaldıran Almanlar sipa· 
riı veriyor, Ruslar bile bu en 
yakan serbest memleketi kendileri 
için yeglne nefes alacak bir pen· 
cer•. biliyorlardı. 

Ahmet Reşit vaziyeti pek eyi 
görllyordu. 

Fakat Türkiye ne il em de idi. 
Tek tük gelen Fransız gaze

teleri TOrkiye hakkında ateı pfuı· 
ktirüyor. lngiliı gazeteleri Türki· 
yenin bllyük bir siyasi hataya 
dliıtOğünü yazıyorlardı. 

Bu iki devlet düşman cepbe
ıinde olduklan için yazdıklarına 
itimat etmek doğru olamazdı. 
Fakat umumi vaziyet içinde Tnr
ldyeniu bu harbe kuı11masına. biç 

erad talebinde bulunmayan n bütiln 
maddi ve manevi menfaatleri aulha 
müteveccih olan bir Fran1adan mllli 
müdaf aaaı için zaruri bulunaıa unsur• 
lan terketmeal ribl bir teıin maatak
eazlıwı İngilterede de anla11lmıya bq. 
lamı4br. Almanyanın ailihlan"m•aı hak· 

kındakl matbuat hareketleri ve Alman
ca konuşan bu kadar me laketlerde 
yapılan ilhak propaıandaıı lnriliz 
dostlarımızın gözlerini açmıta benzi· 
yor. Silihlann mürakabul meaeleıl 
yakında baflıyacak olan "Franıaı- ln
gillz - Amerikan,, müzakerelerinde 
üç devlet ara1ından ~enlt bir tarzda 
tetkik olunacafına şüphe yoktur. 

de bir zaruret yoktu. lsviçre üç 
dört hasım arasında kaldığı halde 
hudutlarını hepsine karşı kapa· 
mıı ve bitaraflığı muhafaza et• 
mek sayesinde dört tarafın tica• 
retini eline almışh. 

Dünya mühim bir buhran 
geçiriyordu. 

Neticede yalnız coğrafiya, ha· 
rita değil, belki rejimler değişe· 
cekti. Büyük devletler küçükleri 

' yutuyordu. 
Yıllardanberi birikmiş milli 

hınçlar, iktısadi ihtiraslar bu da
vada halledilecekti. Ahmet Reşit 
harbe giren memleketinin cephe· 
lerinde· bir vazifesi olduğunu dil· 
ıündükçe sızlanıyor, Almanya ya 
geçip milttefik devletler arazi .. 
sinden Türkiyeye kadar gitmeyi 
göze alıyordu. 

Bunu birkaç kere genç kan· 
sına ima etti. 

Gretta onun milli duygularma 
daima hürmet ederdi. 

- Memleketini, yazifeni dil .. 
fÜDmekte haklııın Retit, dedi. 
Yalnız bir nokta vu Bu harp o 
kadar müthiı bir hızla baıladı ki 
uzun sürmesine imkia yok. Va· 
ziyet her halde belli olmakta 
gecikmiyecektir. O zamana kadar 
sabret. 

Bu fikir makuldll. 
Mösyö Kolmodin de ayol mü· 

tallada idi. Oı 

Sayfa 5 

Gönül /ıleri 

Ailenin 
Hakkı 
Var! •• 

• 
] 

0 Bundan bir buçuk aene eY
vel anadoludan bir kızla nifan
landım. ~:di atkerlijime bir ar 
kaldı. ailesi ukerliğimia 
bitmesini beklemeden derhal e•· 
lenmemizde İlraJ' ediyor. Halbuki 
şimdi evlenirsem iki ıene asker
lik yapacağım, evime a-elemiye
ceğim, bedel vermeyi teklif ettim. 
kabul etmediler. Kız beklemiye 
razı, ·tazyik eden ailesidir. Ne ya
payım?.,, 

Bayazıt: H . P 

Oğlum, kızın ailesi hem haklı, 
hem haksız. 

Haklı, Çünkü bir buçuk sene
dir beklemişler. Bu mllddet bir 
nifan müddeti olarak çok uzu~ 
dur. Siz daha çoktan evlenmlt 
olmalıydınız. iti uzatmakta kaba· 
hat sizde Ue, timdi ağır bulllA"' 
lannı tabii ye mazur görmelisin. 

Maamafih hakm:dırlar. Çünkü 
askere gidecek olan bir gencin 
evlenip ev açmasında mana yok-

tur.Fakat kızın sizi aevdiği anlqılı 
yor. aileai ile anlqmıya çalışınız, 
nihayet kandıramazıanız niklla 
oluveriniz. 

* " 3 senedenberi bir kızla aeri-
ıiyorum. iki taraf ailelerimiz bu 
münasebetten haberdardırlar. Bu
güne kadar kızla aralll1%da hiçbir 
anlaşamamazlık olmaDllfbr. Fakat 
son günlerde bir mektubunu al
dım. Bu aeYişmiye nihayet Termelt 
lizım ıeldijini bildiriyor. Sebebilll 
bilmiyorum. Aileain6 mtıracaat 
ederek kızı resmen iatedim. Fakat 
kızın muvafakatini prt koftular. 
Ne yapacatımı f&fll'chm. 

Aukara: A. Ş. Y • .M. 

Bu m...Jeyi imla koaUfUP 
halletmeniz lhım. J>otruclan dojı-
ruya kendiaine milracaat ederek 
knsmeıinin sebebini aoruııuz. Bir 
kusurunuz nna · af dileyerell 
sev~nizin gönlOntl ahnız. Onua 
ıönlOnli aldıktan aonra ortada 
mesele kalmaz. 

HANIMTEYZE 

Hatta Gretta da beraber 
gideri diyordu. 

Alman ordulan Belçi.tayı ta· 
mamile çiğnemiftl. (Ren) muha• 
rebesi bütün hızile de•am ediyor
du. 
· Rus orduları timali Almanya• 
da müthiş bir mağlQbiyete uğra• 
mışlar yüz binlerce esir vermiı· 
lerdi. 

Ahmet Reıit böyle geniş mik
yasta hareketlerin neticesi ne 
olacağını merak ediyordu. 

Kafkasyadaki Rus !>rdularının 
ağır bastıklan tek tnk çıkan 
telgraf haberlerinden anlaşılı· 
yordu. 

Dünya gittikçe karı11yordu. 
Cephelere hergtln yeni bir 

devlet iltihak ediyor, harp saha· 
sı gittikçe ıenifliyordu. Bu va
ziyeti 'ören Möıyö Kolmodin: 

- itler karıpyor, diyordu. 
Neticenin ne olacatı fÜpbeli. in
sanlar bir hezeyan devereıi geçi· 
riyorlar. Dtınya bulandı. Pek ko
lay durulacağa benzemez. (f... 
tokholm)de çıkan bir gazetede 
büyDk bir diplomat pek bedbindi: 

- " Milletler ne için ol
duğunu bilmedikleri bir müca
deleye girişmişlerdi. Dtlnya bl
yük bir buhrana ıiriyor. Harp 
uzayacaktır. Neticesi metkfıktnr, 

( Arkuı n.r t 
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Deliler Yalnız Serserıler Nasıl yaşar Ve 
Tımarhanelerde N 1 G ? 
Bulunmaz Ya? 851 eÇİDİrler • 

Delilerin yalmz bmarbanede 
S.rhd Ge- değil, RJ"beat ola· 
seni eri De rak 90kaklarda 

da dolaştıldanm 
Vardır .Priif or ye her-

sin tabidi olduğumm bldiselerle 
t.bit ediyorm. Fakat iiyle deli
&lder var ki nrarsl%dır. Bir miaal: 

Son umanda, Londrada te
tekknl eden Rüdolf Valantino'yu 
1evenler cemiyeti azalan. 

Maruf sinema aktörü HoliYDtta 
bir apandiait bubramna kurban 
sittiJden sonra, aiyah favorili, 
zeytin renkli İspanyol delikanlı
m:nm meftunu olan birçok insan
lar arkasından yas tuttular. Fakat 
t. alikanın mun aiirmiyeceği, 
lliba'yet onan da iter ölen eibi 
-mlacajı ıannolunda. Ne gezer. 
Yalatino unatalmak ıayfe dm 
p seçtikçe habra11 tazeleniyor 
w meaell Loadraclaki kulüp 
••lan, cmaa yedinci llba Jd
._._, mlnuebetile lmllplerin-
4e afak bir kilİle huırlamlf, 
artistin resmini siyah kreplere 
INU'IDIŞ, etrafını kırmızı güllerle 

.n.lemİf ve putperest cemiyet
lerde Olduğu gibi iyin yapmıflar. 
V alantinoyu sevenlerin yakında 
pli tarikatler gibi bir mezhep 
lmnnalarmdaa korkmak lizundır. 

'lf
Meşhur Hanri F ord ile Ame

rik~ Cümhur Reisi ara
.. lt_o_n-ri-~-0-, ... d ... sında mühim bir 

Roesvelt ' i~tilif başgöster
•f,.. .1 • • dı. M. Roosvelt 
" ucaaedısı iktısadi kalkınma 

mtinaaebetile birçok sanayiciler 
p Ford'a da mü,terek itilifna
me,e dahD olmıya daYet etti. 
Forcl kabUI etmedi. . Hami Fonl 
laakkmda bu münasebetle Jıer
Jaansi bir ~ karar almak 
menubaha değildir. lleselt oto
mobillerinin ihraana Ye s,abfına 
müaaade e~mek suretile tuyik 
yapmak ta dlifünülmiiyor. Fakat 
Hami Ford'un bu tarzı hareketi 
Reiaidlmhur vasıtasile b6tUn 
Amerikan halkının nuarı dikka
tine Tazedihiıiştir. Bu suretle bal
kın bundan·böyle Fonl otomobill 
almaması teşvik edilmek isteni-
70r. Bana mukabil otomobil sa
aayi birliğine dahil olanlarm 
ID8Yİ kartal markalı otomobillfri 
nrdar. Onların sabn alınmam 
tetYik olunuyor. 

* t:"ransanm Mantoban tehrln-
r -de ailen ltalyan olan bir 
Alıldluız çiftlik ıuıhibinin 

• hademeai tevkif 
Bir Baha edilmiştir. Bamul 

ada F erdinant Botta' dır. Elli yapn
dacbr. Biri Oll altı, diğeri OD ye
• 7qmda bahınan Katerin · ve 
Marya naıiımclaki kızlarile cinsi 
•buebette 'bahmma1da maz• 
aunclur, Ba ahliksız baba lmla
nnm tikA7eti &zerine yakalan
Dfbr. Oç senedenberi bu facia 
denm etmekte Ye tehdit altmda 
~ kızlar babalanma anaw 
nm .._... imifler. 

= TAKViM := .. 
• -
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lstanbulun içi Dışı, Bizim Bam Telimizdir. Aynasız Her Yanı 
Bilmez Amma Biz Kaynana Otunun Bittiği Yeri Bile Biliriz 

s ... ı ..,...,.,,.,., r.ıe..ı .,,,.,.. .. ,,,,..,.. ,,.,.,... ......... ~ tip, tatlı 6ir öjle .,1cua 
Ajuatoaun en 

qır acajı.. 6ğ
le gllneşi Yeni
cami merdiven
lerine lmgm bir 
ateş parçaşı gi
bi düşüyor •• Dört 
taraf yanıyor ve 
Şarkın ezeli sü
kütü, bu Allah 
kap1&ında ihtiyar 
bir kedi gibi, 
cansız ve kan
sı% bir vücut gi-
bi UZaD.IDlf, ya• 
byor •e uyan
mamak 1 fizere 
uyuyor •. 

Cami gölgeliklerine aığınan 
alız çocuklardan biri, biçimsiz 
boya .Jdıpu önüme konduru
verdi: 

- Boyabm beyimi. Ayna gi
bi yapmazsam, para vermel Bir 
JOz)OğUn& ahnm amma, beş g6n 
karantil Parlağında tuvaletini ya
panın!. 

- Sana beş kurut var •• ayak
kabı filan da boyamıyacaksın •• 
yahm, 9eD benim sorduklanma 
cevap ver, kafi.. 

- Ne soracaksın be ağabey?. 
Evvelallah bi-ı haranı mala göz 
komayıL Burada akşama kadar 
pinekleyeceğimize, gider Yemişte 
kavun karpuz &fırın%. Fenamı?. 

Küçüğe maksadımı anlabnca 
yerinden sıçradı: 

- Dur hele, ben bizim İnce
lboyu çığrayım da, sana dedik-
lerini dinle, dedL. , 

ince lbo, hakikaten cdız, saska, 
acayip bir mahluk.. tam iki bu
çuk aenedenberi işsizmişL. Ma· 
neYi kudretlere delicesine vur
gunl •• Çaculduğundanberi anuı
nm 96dn6 kulağmdan çıkarma· 
-... anuı dermit ki: "harama el 
aattığm glin, ben mezarımdan 
Mrtlalun, cenabı meYli seni iyi 
saatte olsuDlann pzabma ağ· 
nbr~ ı.inhar bir ipe hile çalma!" 

* ince Jbo Y enicaıftl ve ciftn-
nm qinaaa.. Tq kaldırnnlara 
oturunca, cebinden bir allr6 iz· 
muit çıkardı: 

- Bakı8a kwa beyim, 8ell 
• imİfllİn, elbet bize de c;:a dokunur, bir it bulunun 

ya, kAfı.. Sana llİpra ikram 
ederdim amma, ne yapahm, :biz 
buolan içiyoruz •.. 

ince tbrabim, bana iki baçuk 
1enıeBlr ipizlijiai bir bir, af ve 
basit ctımlelerle anlattı.. 1.tan
bul serserilerinin nuıl yap
dıklarını, nelerle geçindiklerini, 
nerelerde, DUll yabp kalktıklannı 
ve akıbetlerinin nereye yuvarlan• 
chğım b*flP qağı, yanm aaatin 

==~~~~~_,~~~ merdivenlerde bel· 
ki 11iınla ıaer-

içinde dizdi, bitirdi. 
,Şimdi bu koca lstanbul ıehri

nin gittikçe böyOyen çıbanım ben 
f6ylece defip ghteriyorum: 

* Bu yola dlifenler ekseriya 
kimsesiz mahlüklardrr. Hayatları 
birkaç ölümle ideta bir gayyaya 
yuvarlanır, tuunuzluk ve hima
yesizlik yiiztinden birer hayvan 
gibi sokaklara saldınrlar. Gtin 
geçtikçe kopan nstletjnden bir 
parçası, onlan IOkak köpek· 
lerile dost yapar.. Bir serseri 
ne kadar pejmürde, ne kodar 
sefilse, insanlığı hayvanlığa o
kadar çok yaklaşml§ demektir. 
Şehrin, asnn medeniyetin ve 
yaşayışının onca hiçbir kıymeti 
yoktur. Eski iyi şeyler, onda 'bir 
daüssıla gibi, aydan aya, saattan 
ıaata kabarır ve bu kabanı ni
hayet yine sefalet çerçevesi için
de birdenbire taşıp yok olan bir 
isyanla, sönüp lgider." 

lstanbul serserisi, serseriliğe 
evvli Y enicami merdrvenlerinden 
başlar... Kaç hafta hep İf arka
sından bir lokma ekmek arkum
dan kOflDufbır. Kaç baftadan
beri, izzeti nefsini ayak Jlbna 
alıp ayak öpmüş, yüz liirmüştlr. 
Her gittiği yer ona bir cennet 
kapısı giSrtln&r, çıkarken cehen
nemdir.. ÇOnkO ba çılat oma 
ezeli 6ltlm uabma bir az da
ha yaklqtırmışbr. ince lbrabim, 
bunlan buit kelimelerle anla
brken: 

- Me.ell bea, diJor, aaam 
öldlkten IODl'a, nerelere bq vur
madım ki.. çlpçtl bile ohmya l'BZI 

idim.. fakat yok, her yer ddlu... 
Almıyorlardı.. hiç Jdmae bana 
aayarak "yerimiz yokJ,. demedi.. 
herkes: •Aptal aptal ne bakıyor
ımı? baydi ifine.. hem 7er oı.. 
da, .aenin sibi kopak adamlan 
mı?:." diye koğayorlardı. •• 

Her aeraeri, Yenicami merdi
venlerinde oturmıya, uyumıya 

bayılır.. hele tu belediye memur
lan olmasa, muhakkak ki. bu tq 

-aeri pinekler, çlbr 
ki barua, in
sana aa dDftln

dlirmez, ve hayabn 
sefaletini burada 
habrlatmaz bi
le .. Karp Eminönil 
meydanının ka· 
labalığı, tramvay· 
lar, otomobiller, 
vapurlar, köprü 
ve deniz bütün 
bareketlerile ıer-

• • 1 • • sen msan ar ıçm 

birer aldahcı 
hayallerdir. En 

ufak bir kımıldaDlf, bu zaTalh 
giSzlerde ehemmiyet peyda eder. 

Sokakların, kaldınmlann ada
ma olmıya b&f)ıyan lNa jmanlarda, 
eneli çalıımak, kazanmak ve 
ye.-ek için büyük bir iftiha Tar
dar. Bulup bulaşturduklan bir 
boya sandığı, bir lank ldife ile 
İf görmiye çahşırlar.. Fakat ya 
sefaletlerinin meskeneti veyahut 
ta talisizlikten nihayet bu boya 
sandığını ve küfeyi de satmıya, 
bir lokma ekmek parçam almıya 
mecbur kalırlar .. 

Ondan sonra hayat kendi
Jiğindeiı ve büyük bir acı ile 
başlar .• Çalamazlar, dilenemezler. 
namusları ve izzetinefisleri var
dır. Bazan günlerce aç .kaldıkları 
olur. 

Çöplükler serserilerin gıdaya 
en çok yarayan yerlerdir. Hele 
Yemiı, onlann yazın kavun, 
karpuz ve meyva ibtiyaçlannı 
giderir, gider. 

* 
Jnce İbrahim bunlan anlabrkell 

sigara ldillerini parça parça ağ
ana abyor, iezzetle çiğneyip 
yutuyordu : · 

istanbahm içi dip, bizim bam
telimizdir papm.. A)'DU&Za • po
lise • aonan, her J8D1 bilmez, 
amma biz kay.una obmua bittiji 
yeri bile biliriz. Nenye dolmnua. 
bizim aesimiz çıkar ordan.. ~ 
den Galatada, Tophane ıeriain· 
deki avrat ıokaklanmn birinde 
kokucular • esraralar .. •arcll. 
Beyaz Ruslar da aabmde klfiler
cli. Arama da""8Jmca, i9pirto 
ile yemek ikram ederlerdi.. Am
ma_. timdi onsa tamtakır, kırmızı 
bakır oldu.. Rular Y nnaniata• 
geçmifler, etraf boplımı • Aram
ra ayaz oluna, oralara bapUrap 
çatı albnda yabyoruz. 

Yaz oluna, bizim içle tek 
kursak derdi Yardir. O- ela 
nasıl olsa buluruz.. Aaal ceremeyi 
kıım çekiyonu.. Karda kıtta iki 
kadeh rub almayınca. yap
yamıyoruz. Matiz olmak lbun, 

J . Kail M.~ f: 
Halledilemigen 
Bir 
ihtilaf 

Sekiz aydanberi Kemalpaşa
daki 86 numarah Kredi koope
ratifi ile Ziraat bankası arasında 
drlbıcemede kalan ihtilaf ve 
gergilllik, son bir içtimadan 
80lll'a büsbütün alevlenmiştir. 
Ba ilıtilifa aebep te Ziraat Ban
kavmn aki heyeti idareyi seç
tirmemek istemesidir. Kooperatif 
umum heyeti, bu hak bizimdir! 
diyerek ıarar etmekte ve vaziyet , 
gittikçe bliyik bir pkmaza aap
IUmaktadar. 

Kanunun l8rİb olması dolayı
aile, alikadar makam1ann nazan 
dikkatini celp ederim. 

Olmyucularınızdan: Süleyman 

Milli Marşımıza Hormet Edelimı 
Enelki p · gazetenizde bir 

l8J nazarı dildmtimi celbetti. 
Almanya Jı&kimeti, bundan IOllfa 

radyo ile milli marpn, gazino •e 
ejlence yerlerinde çalmmamasın • 
emretti Ye ba emri me.tdi tatbika 
koydu. Acaba bu bizde de tatbik 
eclil'!mez mı"?. 

Ankara okuyocu)armızdaıı: il N. 
• ne ıaparsın •• 

Bizim tayfa en çok nerelerde 
mi buhmurl. 

Yağkapanında, Y enicamide, 
Bahkpazaiında, Kerestecilerde, 
Y emİfde, Kadıköy iakeleSinde.. 

İçlerinde efendiden insanlar 
vardır.. Fakat bunlar pek Selani'k ' 
yüreldilerdir. Dayanamazlar. Haf
tasında ya caıı1anm pazara çıka
nrlar, yahut ta balıklara yem 
atarlar •• 

Efendiden adamlar dedisem, 
ya peştemalsız cascavlak kalmış· 
lar yahut ta işlerinden çıkmışlal
dır.. İspinoz gibi hergün kötü 
kata düşüniirler. Açıkgazlnk edip 
ıuradan buradan heş on kunq, 
bir iki lokmayı bulup çıkarama
yınca da, elbet te lmnaja yemsiz 
kahrlar •. 

* ince İ~abim, deDBen ha adam, 
cehaletin bir felsefemdir •• kmr
cık ve pis sakalı, yırbk ve berbat 
nstti, onu yaşamak kaygusmıa 
uzaklaşbrmış değil, b6sblt6n 
bağlamııhr.. Ara ara elini eme
line boynuna attıkça bir ,eyler 
yapıyor, iki parmağı arasında bir 
tefler eziywdu.. benim dikkat 
ettiğimi girince maboup mahcup 
güldtı: . 

- Bu ufaklıklar da, hani çe
kilmez oldu beyim, üstüm, başım 
biraz bakılır ıey olsa, hamama 
damlayıp, beleşten yakanacağam •. 
ıeçen gece ufaklaklann düğü
nlimD vardı, neydı"?. Sabaha ka
dar cami kubbesinde kıvrandım, 
durdum.. Kafamı lmchrdılar, 
kalktım, ta Kerestecilere kadar 

"ttim de köpekoğlular belki 
f;ur diye böylece denize gir
dim.. Deniz yara.dı meretlere 
biisbtitün azdılar. 

* ince lbrahimin anlattığuıa 
ılre lstanbuJ aerserileri içinde 
ôldukça mahir yankesiciler, gece 
hırsızlan, karmanyolacılar, taya 
lar, lraldınmalar YU'IDlfee Fakat 
~para tutmazlar, enseler 
dikten sonra Fı• burada, cauıi 
merdivealerine dftterlermiı.. Ser 
..uerin uykuları gtindiızftndftr., 
geceleyin yalnız Ye aeaiz her 
yeri gezerler, açık bir kapa. 
ayazda bir lmnak lokmua •• 
pç kalDUf matiz enailer bekler 
lermiı.. ince lbnbim, boyDIJllll 
bliküyor: 

- Ben bir türlü anaf~ yapa· 
mıyorum ağabey, diyor. Y&zillll 
tatmuyor. Ananım aözG de kula· 
pdL. Ara sıra yllk tafD'IA" 
bet on kanat buluyorum.. ~ 
sai olsunlar, eş dost imana geliP 
kuru ekmekçikler ikram ediyorlar. 
Ne yapahm? Geçinip sidiyorıd 
lfte... • >f. 



1 Cahidin 

Nermin.le Cahit top oynuyor
lardı. Top birden Cabidin elin· 
den kaçta, fıçlDID Gzeriae gitti. 
Nermin topa tut, diye bajırdı, geç 
kalmqtı, top fıçınm içine dliıtü. 

f1Ç1111D içi boftu. Topu çıkar= için, dibine yetişeme'llerdi. 
• de çabtbJar, nafile. Cabit, 

dur Nermin, dedi, ben çarellni 
buldum.. 

Bahçeyi sulamak için kullandıktan au borusunu fıçının içerisine 
çevirdi: Fıçı dolunca, top suyun Ozeriae çıktı, lkisi de sevinçle 
ellerini çırpblar, topu yakaladılar. 

Kızların Ka-
bul Edilme- ~6) 
diği Bir Kır Gezintisi ______ __.. 

Banada ikisi kıZ, ikisi erkek, manarak çıktdar. Dajm ,Jllkan-
~~dq oynuyotlardı. Cevat, ... ıeldilderi zaman ıPnculdarın 
•--.• Feride dancltt : d ..., 

- Ne denin, dı.;.~ı · Uludax...... ağua etejine steldiğia giirdlller. 
.__ -.u. .... Ayıe: 
~-:.~'!/' im fedlıtial yapsak, - Haydi aaklanalun, dedi. 

~!~t, ba teklifl memaaaiptle =. .eıa ·yemeklerini açmca 
......-.. ~ AYJe de bize cMa~ oalan ~ 
1eaek lamrla•lu. Kazlarda ı. D~~~~ orul-t!r bepa.ta.ır. f'alrat Cevat, ::.'* uldan~~ 
..... ·.- ba gezintiye lf)ema, dedi, ~ mclalar. 
'lllllllllel' daim tepeliae çıkamam- ~ L.:. 
-.. r•-t çocaklar bir tirli ae•-

A,..- 1- baWa Jaiır6 .,_iri. S.. ---~u: 
.... Kim 11, ••. - PımM ıc .. --. wr tnr-

Pw. - • ıelmlJ.oi.ai;i 
ErlEekler bbul etmediler. Kız. - Acat.a ltir ltua,.a afra-

Jemekleri lauırlaclaW iki ma•nlar ... 
el&: ,. çaktı. • - Bak. bak bir imdat leli 
Karlar ifiti onun. . 

,.~ w. ~-et: rkiııl lıinlea ..ırı..c1ıı.ı ... .,.,... 
biaildetlerlmizle gidelim. den çakblar. Daim kenanna get.. 

Wl&tt~ .. pkerdye bialdm almıy.a diler. ee.at mideli üzerine yere 
'•• biz onlard.,. enel gider yabalf, imdat diye bajınyordu. 

CL~a brmamnz. Fer;t daha qajıda idi. Arkada· 
YUat: pnın çıkamachjulı JÖrünce, o da 

.,,..111-. yanımıza biraz da urgan yerinden oynanuya korkuyordu. 

~~ ~~, ·ıedmeedikl. eri Ay19 seslendi: 
~·-~-... - Ne o, Cevat, çıkamıyor 

riiae h. l»afLtdslar' itildetle- musun? 
1-. meliler, dafan yoluau ıuttu• - Yukan çıkamadığım gibi, 

• Çoclllclardan daı. nwel appla inemi7oram. 
Datıa ,.._ .... t1rıt - Saaa Wr ip _,..taeajam 

Oyun 
Ve 

Oyuncak --
Sinema Oyunu 

Bot bir lamclura kabMm
c:lan mDkemel bir ..... ,.. 
pacajmm llylerlene Pf1118JI• 
mz. Biriaci relimde laıtu ve b· 
pap ,a.terilmiftir. Yine raimde 
ga.terilcliii lizere kutunua bir 
kenarına iki tane delik deliniz. 

Sonra kutu kapağının orta-
sından mustatil şekilde bir ~ça 
kesiniz. Resimde gösterildiği uzere 
bu kesilen parçanın boyu tekiz 
santimetre uzunluğanda, alb san· 
timetre genitliğinde olmalıdır. 

Bundan ıonra iki uzun tahta 
çubuğa ihtiyacınız var. Bu ~abuk
lar kutudan üç santimetre uzun 
olmalıc:lır. (2) numaralı resimde 
gösterildiği tlz~re çubuklan de
liklerden geçiriniz. Çubukların 
diğer iki ucunu kutuya pünez ve-
ya kiçik çivi ile ~. 

Filmleri ,., ..... pcak mec
......... l!lttlı thnlea ibaret 
hiklıeleri k••· Bualaıua nlim 
altmatield ,.... da ........... 
link. Raimleria -.1 tanıflanaııi 
claa JU11D mtimetre seaillilia
de bir kew baraknnz. Bunlana 
on, on bet tanesini uzun bir 
kiğıt herine J•pıfbruuz. 

Bu klğıt lizerİDe JBpıfBD 
resimler kuruduktan lotu'a bu 
filmi kut. içerisine seçirilea •i 
taraftaki çağma tberiae kem
... 1&mldaJ1P Ozerine unmz, 
cliier 8CUDU da diğer taraftaki 
çubuğa zamlda_y.um. Kutunun 
dıpnda kalan f91Mtğın ucunu çe-
virdikçe ı g \ u!Juğa bağb olan 
filim. döne döne sol taraftaki 
çubuğa aanhr, b•d-.. IOnra ku
tu kapağım tııerine kapayana. 
Çubuk döaclikçe resimler kapa• 
in* kelil• 4leUktea girlalr. 
Eter ........ ..,. .W--k 
....... delijia lzerüıae hir 
dev aynası camı geçİriniaiz. 

bunu beline batla, biz aeni JU• 
kan çekeriz. 

Cevat. ipi beline bağladı, iki 
kız çekerek çıkardılar. Bu defa 
ipa Feride azattdar, ba defa tiç 
çocuk çektiler •• d6rd6 de clajm 
yukarısına ç kınca. Ayıe gülerek 
sordu: 

- Kızlar dağın tepesine çıka-
mazlar amma, çakamayan erke~· 
leri iple yulcan çekmesini bilirler, 
deiil mi? .. 

Erkeklerin ikisi de ialerine 
baktılar ... 

Bu dent• aon.ra silerek 
yemeklerini yediler, lla•a karar-
•••• ~ ..._ .......... 

! Bu Haftanın Bilmecesi 

Korsanlar Birdenbire Ne
den Böyle Korktular 

... 

• n . ~ 
4' ... ,. lf • 

: 1111 .. _ ., 

~ . ..,. ., . 
fll ., 

• 

\ ... • . . .. .. 
• JI .. . .. • ,, ,.. ı 

• • •••• 

Memleketi kasıp kavuran konan gemisi, denizde yine bir a• 
yakalamak emelile dolaflyordu. Korsan reisi g&vertede gezerken 
birdenbire denizde birşeyler gBrdi, rengi urardı. .. Çocuklar, feaa 
bir tuzağa düştl\k" diye bağırdı. Konan reiai ne g&mlftG; niçia 
korkmuftu? Eğer öğrenmek isterseniz elinize kalemi aluuz, 1 numa
rada 75 aumaraya kadar çiziniz, korsanları korkutan şeyin ne 
olduğunu anlab-sımz. 

Koraanlan korkutan bu ıeyi meydana çıkardıktan ıonra resmi 
kesip bize gönderiniL Muvaffak olanlardan 100 kifiye mahteBf 
güzel hediyeler verilecektir. 

3 Sene Avrupada 
Birinci Çılan 
Türk Çocuğu 

Pariate çocuk sa-niil mlaa
haka_.. biriacilji hn=ıa ba 
eocak Tlıtdye c:llmb.ı,.ti ....... 
........ ..._ ntlfaiuMa -a,. 
fit Vit• Ballar iminde bir mu
ıeYİllİD ima Roal Bahar dır. 

Babam Pm.te ticaret 1eb. 
hile bulmclaP bir •••wle, çoe 
cak, 1931, 1932, 1931 pteak 
m&aabakalanna iftirak etmif ft 

birinciliil kazanıriıfbr. 
Frauız ıazete ve pecmuaı.. J caju lltojra6al karil.-izl tl9 

nncla tqhir edilen bu firiD ço- allka.W ecleceji icia aepecliyora 

Geçen Haftaki Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

24 ataltot m tulblt •a.lwnuda 
flba • .-..,. tlotra halltıdealer 
aramada Mdiye .-.Wana i.ımlerinl 
apitJa JUljonlL 

Hecllfe alaealdardan l.taiabul'da 
Wua• karilerhabla pazmt.I, ,..... 
.............. illede• ....... Wuat 
.............. ıelerek MdlJelerl .. 
elmalan lbamchr. 

Yabm tapa brllerbaldıa .....,._ 
lerl poata n. aclrealerlne pnderlllr. 

... ..... r kutu o~uncalc elaall
ları 

t.w.nbul •9 uncu llkıneldep talebe
IİDdu 164 Nihat, t.t.arıbul kız Orta
mektebi talebesinden 855 Meliha, Cum
huriyet Ortamektebi talebesinden Ve
dia, lıtanbul kız Ortamekt.ebi taleb.
ıioden Nezahet Hanım ve Beyler. 

.,..er .,bllm at.a.alWı 
lznnr umumi ~e Kemalpa· 

talı Koca Ali, Adapazar tüccar Kazım 
S.-y oğlu İsmet, Aramyan Uncıyao 
l km kıt-bi talebeıuiden N aöeıı Alia 
&rafyan, İzmır Olti mek ebi talebe-
9lnde'll Cemile Osman, Nışantaş Hacı
Emın ıok k T .. vikiye epıutloaaıa Necil 
Ala, lreıaköJ .... ,.... •itebMI 

V uil efendi ima Kiki. Yenitlrkiye mfk.. 
tehi talebesinden 75 Zeynep Şakir, 
Kala Zafer llkmebebi talebetDdea 78' 
0.Yd•t Bey ft Hemmla& ......................... 
callları 

Bükelir P.,ugplar uutesmda pa
bap Fqzi zade Kllltmfa efendi oğla 
Şerefeddin, Tekiıdai Adaalı nalbur 
Hıundi Be7 oğlu Lttfi, BeyoAfu Yeni
wehir G&INlı e81rM rıo Y orgi, latanbal 
m ~ .talebeeinden 871 Jlik .. 
met, •~ Qakrıkçılarda 26 numuada 
o_, Ş.•ket Beyden Şükriye Fevzi, 
P atih Zincirlikuyu Karakol eokak 1 
Halide Ali, Sultanahmet Nakilbeııt to

bk 6 Naile, İstanbul Soukçetme tt .. 
ldibi sokak 7 HatitJe, Karaman Gü.net • 
mektebı talebesinden 78 Ali, Aokara 
Muh11sebei bUBU1iye m&dari)'etinde ZeJı. 
ra, Balat Lonca Decniroi ~obk '1 AJP 
jel, lı1taobul kıı Ortamektebi talebelin
deo 606 Sulhiye, Trabzon Uzun aıok 
Züh ü Bey kazı Semiha, İzmit Omer.ğa 
mllhalleai S.Jkım sokak 2 llhaıı, 1tıtaa
bu1, k.s O:tamektehi taJebeeind ıı 810 
'Muaff• Hanım -ve Beyler. . 
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Fenerbahçe Eskişehir de 
Eskişehir Gençleri Hakim Ve· Soğuk 

Kanlı Bir Oyun Oynadılar 

Curnartni günkü spor •agf a
,,.,;d. 1''en«r6ahç- - Eskiıelıirl ıno
'ının neticesini telgraf haberi ola
r•lc lcısaca yazmıştık. Malaabirimiz 

.,. maça ait tafsilatı ıu mektupla 

6ildiriyor.) 
Ea.kişehir (Hususi) - Heı ke

ıin sabırsızlıkla beklediği gün 
nihayet geldi. Eskişehirin kur
tuluıu ıerefine çağırılan Fener
bahçe takımı binlerce kişi ile 
çevrilmit olan sahaya çıkb. 

Oyuna 17 yi 15 geçe başlandı. 
bk akmı Eskişehirliler yapblar. 
Fenerliler bu hücumu durdurmak 
üı;ere kornere attılar. 

ikinci akın da Fener müdafi
lerinin güzel müdahalelerile ber
taraf edildi. Birinci devrenin ıon
Jarına doğru Fener muhacimleri 
güzel çalışarak Eskiıehir kalesini 
ta7.yik altına aldılar. Bu esnada 
Reşadın kuvvetli bir şUtünli ka
lecimiz kornere atarak kurtara
bildi. Müdafilerimizin canlı muka
belelerile Eskişehir kaleıi bu 
tehlikeleri savuıturdu. 

İkinci haftayımda Fenerliler 
ilk dcYrenin ıonundaki canlılığı 
muhafaza ederek ıık . ıık Eskite· 
Jıir kaleıine indiler. 

Oyunun ortalarına doiru mu.
kabil hücuma geçen Eıkişehir'Ji
ler hakimiyeti tesis ettiler. Ve 
Zeynel'in aürdliğtı bir topu Niyazi 
kuvvetli bir şandel ile kaleye 
havale etti. Kaleci bu tehlikeyi de 
Kornere atarak kurtardı. 

Biraz sonra Fener bahçe aley
hine verilen Fi~ikik'i ıojıık kan
bkJa çeken Malımut Eskişehir 
golünü yapmıya muvaffak oldu. 

Hava kararmıya baıladığı 
sıralarda hücumlarmı aıklaıtıran 
Eıkişebir'liler Eois'in fevkalade 
kafa vuru tile' ikinci gollerini 
yaparak maçı ( 2-0 ) kazannmıya 
muvaffak oldular. .. 

Pehlivan MUaabakaları 

Şehrimizde iki gündenberi 
devam eden! güreşler de netice

. lenmiştir. 
Alafıranga glireşte Dinarlı 

Mehmet pehlivan hasmı Cemal 
pehliyam yenmiştir. 

Galatasaray Samsunda 

Samsunlular İlk Müsaba
kayı 1 - 4 Kaybettiler 

Bu Güzel Şehrimizde Spor Hareket
leri Gün Geçtikçe Kuvvetleniyor 

G•l•ta$4trag B l•lcı .. ının S•m•un i4••" ı•rJ• u- kr•hr 
~ekillflil re•mi 

Samıun, (Huauıi) - Galata- içinde Samıunumuzda mporun 
aaray B takımı. Samsunun en yükaeldi;ini ve sporcularımwn 
eaki kulübü olan İdman Yurdu kuvvetlendiğini g6rmemiı çok 
ile iki maç yapmak üzere pazar muhtemeldir. Burada futbolden 
ıtınü Dumlupınar vapurile şehri- baıka atletizm ıporuna ela ehem· 
mize ıeldi. Misafir sporcular bir miyet ~erilmektedil'. 
ıün istirahat ettikten ıonra pa
zarteai glinil Çaqambaya bir ıe
zinti yapmıılardır. 

iki kulüp arasındaki maçın 
birincisi 30 Ağustos Zafer bay
ramı pü icra edilmiıtir .• Bu 
maçta Galatasarayhhlar biraz har
çın oynamışlar ve hatta idman 
Yurdu kalecisini yaralamıtlardır. 
Fakat buna rağmen~ oyun büyUk 
bir samimiyet ve heyecan içinde 
oynanmıı ve neticede bire karşı 
d6rt ıayı ile Galatasarayblar ga
lip olmuşlardır. Zaten neticenin 
bu şekil 'vereceğ~ne evvelden he
men kat'i bir nazarla bakılmakta 
idi. 

Ç'orlu 
Sporcuları 

Çorlu, ( Hususi ) - Geçen 
hafta Çorlu gençler birli;i Uzun
kiprDye giderek Ergene ıpor 
kul&bii il& bir maç yapmıı ve 1-2 
galip gelmiıtir. 

iki memleket gençliğinin tanıt· 
masana vesile olan bu maç çok 
nezih ve aamimi cereyan etmif, 
Uzunk6prtı halkı Ye ıporculara 
oyuncularımııL kartı çok büyük 
miaafirpervelik göstermiştir • 

Yarın •• 
Yunan Yüzücüler Gelir

lerse Müsabaka var 
Şehrimiıe davet edilen Yunanlı 

yüzücülerin dün Pireden hareket 

-~- . ' ·. . , , . .. 
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Ve/ alılar lzmitte 

lzmit - Vefa -Maçı Bera
berlikle Neticelendi 

Müsabaka Çok Güzel Oldu 
---- -

.lımit, (Huauai) - Zafer bay
ramı ve lzmit idman Yurdunun 
iki yaşına girmesi dolayuile mın· 
taka aahaaında büyük idman 
ıenlilderi yapıldı. 

Saba 3,000 kadar seyirci ile 
dolmuftu. Reamigeçitlerde Alay 
takımı ve futbolcular çok alkıt· 
landılar. 

Atletizm, göreı ve boks mll
aabakaları icra olundu. 

.Bu müsabakalar bittikten son
ra futbol takımlan alkışlar ara
sında sahaya girdiler. 

Rüzgin lehlerine alan Vefalı 
misafirlerimiz derhal sahamıza 
alıprak hllcuma geçerek sağdan 
vaziyete bakim olmak istediler. 
idman Yurdu müdafileri yerinde 
çık1f}arla bu hücumlara mukabe
le ediyorlardı. Bundan ıonra 
oyun bir mUddet mütevazin bir 
ıekilde devam etti. 

Birinci devrenin ıonuna kadar 
her iki takım sayı yapamadı. 

ikinci devrede misafirleri~iz 
claba canh oyiıamıya batladılar, 
İzmit kalesini ııkıftıranlar için
de hilhaısa Lütfi temaytlz 
ediyordu. lzmit idman Yurd• 
da fasılalı mukabil bllcumlarla 
Jopaetli rakiplerine kartı koyu
Jordu. Devrenin ortalanna doiru 
bir kornerden Vefa aleyhine ilk 
ıol oldu. 

Vefalılar mağlüp vaziyetten 
kurtulmak iizere daha fazla ça• 
hımıya baıladılar. Bu esnada 
Ltitfi hmit kalesine beraberlik 
ıolllnll ıokmıya muvaffak oldu. 

lzmit kalesi önünde olan bir 
kargapbk anında Vefahlardan 
hir kıımınm penalb oldu~u 
iddia ettikleri dakika oyun (I-1) 
beraberlikle neticelenmif oldu. 

C. Y. 
lzmlrd• Spor 

Bayrakla (Huaut) - lzmiria 
tirin aayfiye klylerlnclea Mu 
Bayraklı fimdtye kadar mamara• 

ııoa Ye havasına liyık o' .t:alc 
kadar tenlenememifti. lzmir ile 
Karşıyaka arasında, ıimendife• 
ıüıerkibında olan bu köy kar.şı .. 
yakaya otobüslerle de raptedil~ 
cliğindenberi eski halini bülmıya 
başlamıtbr. 

Son zamanda haylı kalabalık 
olan Bayraklıda kuvvetli bir ~} or 
takımı da vucude gelmiıtir. Ev
velki hafta Maniaadan bir :ut• 
bol takımını davet eden Bayrakb 
sporcuları o takımla yaptıkları 
çok samimi bir maçta ıaa r g cl
diler. 

Nlkserhlar Onyede 
Ünye (Huıuıi) - Niksar id

man yurdu gençleri buraya gele• 
rek ıehrimiz Hayatspor kulübil 
ile bir maç yapmıılardır. 

Birinci haftayım O - 1 bitti. 
İkinci haftayımda Ünyeliler Nik• 
sarhlara akın yaparak adeta tek 
kale oynayorlar bir tftrlü gol ula~ 
mıyorlardı. Haftayımın bitmesin• 
beş dakika kala Ünyeliler birer 
dakika fuıla ile iki gol atarak 
maç 1 • 2 Oaye Hayatıpor ku
lilbüntin ıalibiyeti ile hitalP 
buldu. 

Düzce'liler 
Sporun Her Şubesinde 
Çabımıya Baıladalar 
Dtiı.ce ( Husual ) - Düzce 

ıpor aabumda aon senelerde 
bOytık bir inkiıaf göstermiştir. 
Uzun zamandanberi hariç ıpol'l9 
cularla temu etmiyen Düzce'li4 
ler birkaç ay içinde faaliyetlerini 
çoğaltmıılardır. 

Bu arada futbol kadu diger 
ıporlara ela eb~mmiyet Terilmek, 
tedir. y eniclen .. uyala beyaz ~ 
laminde bir kulüp teıkil edilmiş ti ... 
Bu kulllblln futbol, Yoleybol, b:ıs1 
ketbol, tem. •• atletizm tubeleıi 
Yardır. Bu aahaela laaa bir zama1141 
ela iyi muvaffaldyetler elde edi4 
leceii umulmaktadır .. 

Yukarula: lı. J<3ur Htıg•t 'por ltalü•a11• /.tkica ••çl•rİ 
Alaturkada da Mülayim peh

livan hasmı Hüseyin beblivanı 
alt edcı ek birinciliii almıştır. 

Bu mektubuma ,unu da ilave 
edeyim: Samsunda spor hareket
leri gün geçtikçe kU\.rvetlenmek 
ve canlanmak kabiliyetini göster
mektedir. Bilhassa Halkevi spor 
ve sporcularla çok l akından ala
kadar olmıya bqlamışbr. Bu ala
ka aayeaiade önümüzdeki ıene 

edecekleri bildirilmiıtir. Yunanlı 
yüzücüler yetişebildikleri takdirde 
yarın Tirk yuıücülerile kartılat· 
maları ihtimali çok kuvvetlidir. f A,.jıul11: Bagr•Jt.lı ••rc•l•rı ll«•i .. lı pıapnl• 6ir ,,,..tl• 
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Nasıl 
iki eski doıt 

karşılaıtılar .. 

- Yahu nuıl

sın ?. 
- Ya senna

ııbın ? .• 
- Çocuğun 

oldu mu? •• 

- Oldu ya f •• 
- Erkek mi?. 

- Hayır •. 
- Ya demek 

bir kız.n var ••• 
' 
- 1<.ız oldu-

- Senelerdir yer yer dolafbn. Bir it tutamadın da; 
l»lr f(in deniz kenanna ıelince balık tutabilecetfni mi 
zannedlyoraun ? .. ğunu nasıl bildin?. 

J 1 -1-·- .... ---·--- ·,ı-
Yıkanmak ~ 

1 - .. ·~ ...• - -,-

Hasis kirli bijamasının ceple
rine bijamasından kat kat daha 
kirli mendilleri yerleştiriyordu. 

Dayanamadım aordum: 
- Bu mendilleri niye bija

manın cebine koyuyorsun?. 
- Bijama}ı çamaşırciya gön

derip yıkatacağım!.. 
- Peki mendiller ne olacak? .• 
- Onlar da ceplerde olduk-

Jan için bijama ile beraber yıka
nacaklar.. ayrıca mendil yıkatma 
parası vermemiş olacağım!. 

Götürürler 
... 

f.tanbulun yabancısı idi, ilk 
ıeldiği adama sordu: 

- Hapishanei umumiye nere-
cl 'd'J' ? en gı ı ır ... 

- Gayet kolay, şu karşıki 
kuyumcu dükkanına gir, hiç kim
ıeye sormadan birşey al, cebine 
koy, seni hemen sorduğun yere 
götürürler .. 

Memnudur 
Parkın kapısına bir levha 

aımı.tlardı : . 

Ahtık de· 
ğildim 

Sonradan zengin 
olmuşlardı, eE;.lil 

günlerinden h11lıl!e

d) orlardı; biri: 

- Benim, dedi, 
Ö) le zamanlanm 
oldu ki bir ıutket 
cıgara . alacak pa
ram olmazdı, 

Rim bilir ne 
ka<lar üıülmü~sün
dür .. 

- Yok biç iiıül
memiştim. Çiınkü 

cıgereya alıeık de
ğıldim. 

Zaman 
Fılo of do~tuma 

sordum: 

- Uıuo un an 
nf!ye derler. 

l ııı1amn ka) -
nanaı:ıınm ) anında 
geı;ırdigı bı>., dnlci
kn) a uzun ıaman 
deniıl .. 

- Peki az a
man?.. 

, 

SOl'I POSTA 

Nasllsın 
Görmedim uzun ıaman, 
Naaılaın klçGk hamm? 
Hiç Bzlemez mi laaaa; 
Naaılaın kUçük hanım? 

Bak heni 1Ji dinle, 
Bir yıl ••• eı Hahale.. 
Gltmlttik bir gön dU., 
Nallleın ldlçGk laaaı•? 

Hani iGnet hatarlıe., 
Diyordun daha erkea; 
Y alnmbk ıenlale bea, 
Naaılaın ldlçlk hanı•? 

Hiç durmadan r41erclia, 
Yoktu k .. lncle clerdla; 
Seni unatmam derdin, 
Naaılam lriiçlk umm! .. 

Mizahçı 

Affedersin 
Kadın htın~r 

lalnfllr atlıyor-
du: 

- Neniz Yar? •. 
-Kocambe-

•I cllYdl •• 
Koca ... dla

dllv .. - Yirmi.,.. 
yqlanacla. ı•ç 
pel kamu acı
.. daa nual cl&
•...U.? 

Kam 11 .. 

Sayfa ' 

kal'lfb: ...... _____________ _... ____ .....,.. __ -=---~ 

-Affedersi
niz, yirmi 8ç ya
pndayım! 

- IUe bakmaktan bubfl Jerl l'lrmii1or; dütec~ k .. 
- lhrtll.eaden dtltmeue de blzlm ellmlıt dütecek .. 

O, daha tehllkeh detU ml ? .. 

Nasll UzUI· _ 1 1 
mem ~Teik;~!~_l~~-=ı 

Nihat Beyin ka· ~ 
n11 ölmüttü, Nahit 
Bey teaflli etfr 

- Ne deıoe\i 
kardeıiml Tab ıı• 
böyle, hepimizin ~o
nu ol.. Öleceğiz, ks-
110 öldtt diye buka· 
dar üzülmene hacilt 
yok!.. 

Nuıl itzlU
mem, ba~ıma ce i9• 

ler çıktı. Tekrar t-Y· 

lenmek için uıuo 

zaman öteye beriye 
bq vurmam )bım 
gelecek! 

Derllmayın 
Hanım h1&m~t

çiye darıldı: 

- Dun •ktam 
ıeni mutlakta kom-

tUoun u.oağıle bP.ra
ber otururken gör· 
düm, hiç ümit et
mediğinı şeyleri ba-

na göateriyoreu.o!.. 

Gözlükçü dükkinıua bir müt
teri girdi: 

- Bana bir g6ilük ver, oku
mak için!.. 

GCSzlükçO numara numara 
göıUikler çıkardı, mütlcri birer 
bireı· hepsini gözüne takb, fakat 
beğenmedi: 

- Olmadı, bunlann hiç.binle 
okuyamıyorum f •• 

- Nuıl olur eferdirc, göz
lüksüz okuyabiliyor m._sunuı ?,. 

- Ben okumak bilmiş ols v• 
cbm gelir de aenden 'fÖzliı1< alır 
miydim 1 •. 

Şive 
Radyo meraklıları •raamda: 
- Ben bir radyo aldım. Bir 

Yahudi yapmıt o kadar güzel 
16yliyor ki! .. 

- ihtimal veremem! .. 
- Niye ihtimal veremiyorsun? 
- Şivesi bozuktur!. 

Berberde 
Mütteri, yüzünü keıen ber

bere nasihat etti : 

u Y anlannda sahipleri olmayan 
ki>peklcrin parka girmeleri kat•i
yen memnudur.,. 

- Bir erkegin 
geııç, güzel bir ka
dın kar~ısında hu
lundugu be~ altı 
ıaate de az zaman 
denir!.. 

Geldim l;en uzak yerden, 

Ne kadar yandım bilsen; 

Canım ıarap istcau:a, 

Bir içim au dururltea !.. 

Darılmayın 

hanımefendi bir baı· 
sa sefere mulfağ10 
Jrapııındakl anahtar 
deliğini kapanml 

- Sen bundan ıonra birini 
brq edeceğin Yakit, evveli klo
roform koklat, ondan sonra işe 

baıla 1 
• ••••••a ... ~ ................ aa•aas& 11oa-••••••-• aa aea•aassa ................... ----·---.. -·w-sı-ıs!9'aa_N, ______________ .._ .... -sss--••Nasssaa .. a .... sa ........... --sasMSSISSSSWS ___ ........... aaasaaa .. s-..... a .. aa ....................... ._ 

Para 

İki mf!telik iı lıo· 
•arda kiirıuıuyor

lard': 
- Bahama bir 

mektup ~ udım. 

Ya bana para gc)n

dtr dedim. y11hut 
ta bir bfenlik lıezJ 

- Ya kt-f enlilı: 
l>n gönderİl'f!e? .. 

- Satıp parA,.;ı
• urff'df!cPgim!. 

Fıkra 

Ji ıkra mu} arriri
u eordular: 

Sen lı kra.yı 
ııaıul yazar ıo? .. 

- Oll, et ko'"Y· 
P:v\r]a 1 nlı>ttn in 
bir umlf' yaznm: t • 
~on~ o timlr' e 

hnk<' 'n 't rPhile . i 
eevahı <lu umırum • 
o 'eval n tt'r ıoı 

• Jaz.Rrım, fıl.ra olur. - Param olaun istiyorum, fakat elimden 
•etmiyor •• 

- Bwc et .. Jı te relaıiyor mu? .. 

hiçbir ıey 

1 
Ne Yazık Ki 

1 
Üç kişi ayni kompartimanda 

ıeyahat ediyorlardı. Biri Fransız, 
biri İngiliz, öteki İtalyandı. He
men ahbap oluverdiler. Memle
leketlerindeki abidelerin büyük
lüğünden bahsediyorlardı; f ranıız 
dedi ki: 

- Bizim Parisin Sen Madlen 
kilisesi ok•d•r büyüktür ki bir 
başında bir vaiz, öbiir başında 
bir vaaz vaız ederler, ne o 
ötekinin ne de öteki onun ıeıini 
işitebilir! 

İngiliz dudak büktü: 
- Bu bir fey değil bizim, 

Londradaki Sen Pol kilisesinde 
dua bittikten ıonra iane topla· 
mak için zangoçlar halk araıın
da motosikletle dolaşır, ancak 
bu suretle işlerini bitirebiJirler!. 

ltalyan kahkahayla güldü: 
- Ne küçük şeyler .• Romada 

Sen Piyer kilisesi okadar büyük
tlir ki vaftiz edilmek için getiri
len bir çocuk kilisenin bir ucun
dan öbür ucuna gidinceye kadar 
evlenecek çağa gelmiş bir deli
kanlı olur!.. 

Ne yazık ki aralarında hizim 
Acem kahYecİ yoktu! •• 

Fazla 

Çirkin, ihti~ ar 
bir a~t.m ~azete 

müdürünün odaıı· 

na girdi: 

- Bir roman 
) udım efendim. 

~,-Q~~~;"f.::':~~~,Fr--..:...::ı:•3J.1.~~J.:t:=:::::~ Gazeteuizde Df'şrİ
ne imkan var mı

·~•İııı!lilio'-' 

- Vah, •ah, vah k&çük hanım, ıiı. aahncakta ulla
Dırken yoldan r~çenler durmutlu. bakıyorl•rda .. Nazu
cletdi de dfi•H'lfttiı... 

dır?.. 

~liidür ,;ordu: 

HomJtıııuızın 

ııı•dir~. 

Bflni emen 

kadın!. 

rrıucte mudtini, 

"B• uı ee\en kadm" 
romanının " rkin 
Dlllf llıftnİ lı fH ılPD 

t rı tı"I\ kadRr ıız· 

du: 

- B ıkııclur faz. 
la la\ ali roınan 

gnzetf' 'llızde ut>~re· 

d lt>mı•:tl •• " 



ıo Sayfa 

Cocuklarda 
Nefes 
Darlığı 

Nefes darlığı çocuklarda sii
kunet içinde olduklan zaman 
\'eyıı küçük bir hareketten sonra 
"!ursa mühimdir. Kuvvetli bir 
idmandan sonra nefeslerin da
ralma ı gayet tabüdir. 

Nefes darlığı temiı. kanm 
h ceyr lere karışmasından veya 
kanuı içinde oksijenin eksik ol
m smdan ileri gelir. Renksiz 
ge.ıç kızlarda nefu darlığının 
fada olması, kınnw kan hücey• 
relerinde, okzijen nakıl kan hu
ceyrelerinin eksik olmasındandır. 

Hasta bir kalp, yahut yağ ile 
kapanmış bir kalp gayri kafi bir 
tulumba vazifesini görür. Bu da
ha ziyade büyüklerde olur. Müz
min bronşitlerin, asmatik, vere
min makaniznıayı bozması nefes· 
leri bozmakta büyük bir amildir. 

Eğer nefes darlığı birdenbire 
meydana gelirse, doktor hava 
) ollarını açmak ıçın tedbirler 
alır. Esma buhranlan geceleri 
gelir, bu da ayni şeydir. Boğaz 
ve burunda büyümiiş bademcik
ler de nefes darlığı yapar. 

Buna mani olmak için badem
cikleri süratle çıkartmak lazım
dır. Ciger hastalıklarıda nefes 
darlığına sebep olduğu için teda
"i ine · itina etı:ıek lazımdır. 
Kansızlığı gidermek için, demirli, 
gıdalar vermek lazım<lır. 

Ciğer yedirmek, açık hava
larda idman yaptırmak faydalı
dır. Şişman çocuklarda da nefes 
darlığı faz.la olur, bu çocukları 
muhakkak zayıflatmak lazımdır. 
Nefeo:ı darlığım had bir devreye 
getirmeyiniz. Çocuğun nefeslerin· 
de darlık hisseder etmez doktora 
müracaat ediniz. 

Bugün 
Ne Yemek 
Yapsam! 

Makarna Kriketi 
Yarım bardak makarnayı sı

cak turlu suyun içine koyup 
yarım saat ka} natınız. Suyunu 
süzciükten sonra küçük küçük 
parçalar halinde kesiniz. Ayrıca 
bir kı.ıbm içerisinde bir kaşık 
yttğm içinde iki kaşık unu bafif
t e kı. artımz, bir fiacan sütle bir 
Le} az· salça pi~iriniz. indirdikten 
su.ıra soğulunuz. iki yumurtanın 
11 a rısmı ç, lkaladıktan sonra bu 

dan geçmeli.(3)numaralı şekilde gösterildiği 
üzere yapraklan zikzak bir şekilde sarmalı. 

SON POSTA 

Zarif Bir Bulero 
Bu bulero gözlü iğne ile işlenmiş bir danteldendir. İnce 

file nzerine işlenmiş çiçeklerden ibarettir. Gayet orijinaldir. 
Gayet zarif renklerin karıştırılmasile meydana gelmiştir. Tango, 
koyu mavi, ruhi renldcrden ibarettir. Beyaz elbiselerle giyilir. 

Çiçekler için yüz gram yün lizımdır. Çiçekler kamelya 
çiçeğidd'. Yüz granı yünden baıka bir de bUylik gözlü 

iğneye ihti- yaç vardır. 

• 

-

Evvela buleroyu vücuda göre kes
meli, badehu çiçekleri buleronun ilzerine 
kalemle çizdimıeli. 

Çiçeklerin etrafını bir yünle geçmeli 
(1) numarala şekilde olduğu iibi. Ba<lehu 
(2) numaralı şekilde olduğu gibi diğer 

bir sap yünle bu birincinin araların· 

Resmin çiçekleri, yapraklan bu au• 
retle işlenir. Buleronun kenarını işlemek 
için, (4) numaralı şekle bakınız, aynen işle-

yiniz. Dört iğne işledikten sonra üç iğnelik 
bir yer boş bırakmn:. Badehu bütün yap
rak ve çiçekleri (5) numaralı şekilde 
gösterıldiği şekilde birbirine bağlayınız. 

on bahar Elb.se Modası 
Sonbahar modasında en mühim mevkii kroşe tutmaktadır· 

Verdiğimiz modeller bu senenin en son tarzlannı göster-
mektedir. • 

1 - Bu modeld~i bluzun yakası ve kol kapakları kroşe

den 6rülmü~tür. Eldivenle şapka da kroşedendir. 

2 - Bu modeldeki ceket Viyannnın en büyük terzihane
lerinden biri tarafından yapılmışbr. Bu ceket tüvit etekle 
ıiyilir. Kravat ve eldivenler de tüvittendir. 

3 - Kroşe ile örülen bu blüzun yakası ' 'e ko~lanna geçen 
parçalar gayet orijinaldir. 1933 senesinin kroşe modasında 

bu nevi bluzlar en büyük mevkii 
tutmaktadır. 

4 - Bu beyaz lmmaştan ya
pılan pardesünün içine ve yaka
larına geçen kırmızı parçalar 
kroşe ile. örülmüştür. 

5 - Beyaz ipekten kroşe ile 
örülen bu bluz siyah etekle giyi· 

lir. Boynundan maada her tarafı 
vücude göre dar örülmüştür. 

6 -. Al'flnlı kroşeden örülen 
ıüıler tekrar mO'dadır. Yün 
blüz lizerine bu örülen kroşe-

s.ı çanın içerisine lcanştırıııız. Bir = 
nıiU2r da tuz koyunuz. Bu salçayı 
makarnaya knnştm ız. ~oğuduktan 

sonra kalı pir rn dökünüz üzerine 
çalkvnmış yumurta ile rendelenmiş 
kaşar peyniri döktinüz. Üzerini 
bolca yağladıktan sonra fırına 
salınıı : Eğer nrzu edilirse üzerine 
d c.: tr tes alçası da konabilir. 

lerden alla yapılmıştır. Bu süsler 
Y eıil siyah, kırmızı beyaz, blu
zun rengine iÖre örülmek
tedir. 

Odanıza Koyacağın1z Zarif Etajerler 
Yeni istilde yapılan bu etajer- \ şekildeki etajer bamrai bir Do :1 a tes i r' a . arna 

ler odanın en büyük sfisilnü teş- modeldir. Cilalı meşeden yapıl-
kil etmektedirler. Odnnın boşlu· mıştar. Arasına diğer tahtalar da 
ğunu bu etajerler gider'mektedir. karıştırılabilir. Üzerinde bir kü-

~~~~~~~".~ Bunların üzerine kitaplar kondu- çük vazo, bir bol çanağı, bir 
~::::;:~~=,::t;;ııa_::;?,;::_ ~~ ğu gibi biblolar, çiçekler, vazo- tabak, bir porsilen vazo vardır. 

ılEv Kadını Neler 
Bilmeli? 

Ne kadar dikkat etseniz si
nelderin çoğalmasını menedemez
ıiniz. Süptlrillen çöpleri bakkal 
kağıdı içine doldurduktan sonra 
tenekeye atınız. Pencerelerle ah· 
faP eşyaya sediryağı silriiniiz. Si· 
nekJer karanfil kokusundan da 
kaçarlar. 

* Uykusuzluk ekseriya sıcak 
dalgalarını takip eder. Bu sırada 
yatak odalannm eyice havalan
dırılm ası ve gündüzleri fazla ıım
mamış olmuı lazımdır. Yorganlar 
pek hafif olmalı; yatak çarşaflan 
ve yastık kılıflan sıkça deği,
tirilmelidir. Y aabğınızın yük
sekliğini boynunuza göre ayar 
etmelisiniz. Sıcak banyo hatta 
yaz gecelerinde bile faydalıdır. 
Yatmadan evvel soğuk banyo 
yapmamalı. Yemeği geçe bırak
mamalı. Tam uyku zamanında 
yatağa girmeli. Düşünmeyip uyu
malı. 

~ * Bir parça mangal kömllrü bu-
lundurmakla kiler serin tutulmuf 
olur, mangal kömiirUnü ara sıra 
değiştirmeli. 

* Beyaz ve krem rengindeki 
ipek elbiselere yakışan kemerler 
ince boncuklu kemerlerdir. Bir
çok renkli boncuklardan yapılmıı 
kemerler moda olmuştur. 

Paris Radyo 
Haberleri 

Gece ve gündüz ceketlerinin 
yakalarına, kol yakalanna mu· 
şamba geçirmek modadır. 

Bu sene elbiselerin etekleri 
yürümeyi kolaylaşbracak şekilde · 

geniştir. 
Sivri tepeli şapkalar, en son 

modadır. Kollan gayet dardır. 
Bu sene elbise süslerinde 

Çin ınodası hakimdir. Çin koli· 
]erinin kullandığı yakalar, man· 
darin yakalar, mandarin şapka
ları Paris sokaklarını doldur
maktadır. 

Gece elbiselerinde 
İpekliler kullanımaktadır. 
elbiseler de ekııeriyeti 

parlak 
Tafta 
teşkil 

şekildeki etajer, daha basittirJki rafa 
vardır. Japone şeklidir. Tahtası 
çamdan, lakeden veya diğer 
tahtalardan yapılabilir. Üzerine 
kitaplar ve biblolar da konmuştur. 
(4) numaralı şekildeki etajer 
daha mühimdir. Bu etajer yere 
konur. Yüksekliği 1 metro yirmi 
santimdir. Üç raflıdır, gayet asri 
bir tekildir. Koyu renk tahtadan 
Y.•pılmııbr. Kırmızı, lake, veya 
sıyahtan yapıla bilir. Tahtanın 

.Bir buçuk bardak mcıkanı .yı 
varım ~aat kaynata ız. Badehu 
i .. yu u l.zün\ız. Bunları parça par
ça !·esi. ~?.. Dört tane domatesi 
parç.ı parça kesip hir kaşık 
}'agm içer~ rıde kavurunu~ Ba
dehu maL rnaıım uzcriı.e dökünüz. 

lnr, tabaklar da konabilir. Resim· ( 2) numaralı şekildeki etajer, 
de -.e d ğinıız. modeller !gayet basit olduğu için lake tahtadan yapılmıştır. Kitaplar iki tarafa dizizil-

kenarlarına nikel geçmiştir. Bu
nun üz.erine kitaplar, biblolar, 
tabii çiçekler, bronzdan küçük 
bir vazo, bir şekerlik, ve saire 
konabilir. (5) numaralı şekildeki 
etajerin, şemsiyelık kısnu gayet 
yeni bir şekildir. Cilalı meşeden 
y&pılmıştır. Bunun yukarısına 
yapılan raf şapknlan koymak 
içindir. Şemsiyelerin konduğu 
kısmın aşağısına çinko geçiril
miştir, bu da şemsiyelerden .aka.
cak sulann rutubetine mani olmak 
içindir. 

'""'"'"~iİ doiramacıda yaptırılabilir. (1) numaralı mif, ortaıuıa bir ele vazo konmUflur. (3) numaralı 
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Muallim 

Kürsüsünden 

Beyaz Perdeye 
Edmund Lov Amerikanın ye

tiştirdiği erkek yıldıiların en ba-
11nda gelir. Edmnnd iyi bir aile
ye mensuptur. Babası olduça zen
gindi, çocuğunun tahsiline çok 
ihtimam etti ve onu Darülfünun
da bile okuttu. Babası istiyordu ki 
oğlu muallim olsun, ç.ahşp çaba
lasın ve sonra da Darülfünun pro
fesörlüğüne kadar yükselsin. Fa
kat böyle olmadı. Edmund Lo\' 
muallimliği sevmedi Darülfünunu 
bitirdiği ve diplomasını aldığı 
pn babasının yanına gideceği 
yerde gizlice Nevyoka kaçb ve 
ertesi gün tiyatrolardan birine 
müracaat ederek artist olmak is-· 
tediğini söyledi. Edmund Lov çok 
yakışıklı bir erkek olduğu için 
tiyatro tarafından derhan kabul 
edildi ve kendisine ilk olarak bir 
aşk piyesinde rol verildi. Edmund 
bu ilk' rolfinünde okada.r alkış 
topladı iri kumpanya bundan ce

saret ülarak kendisine d~a bü
yilk roller verdi ve Edmund kısa 
bir müddet sonra parladı. Tabii 
ainema kumpanyalan bu yeni 
şöhretin yakasına yapışblar, onu 
Holivut' a aşırdılar. 

• 
1 v y Sidney'in Maceraları • 

Holivut'tan Ansızın Kaçan Yıldız 
Soluğu Paris'te Aldı 

Giizel Silviga hrılgalı 6ir &'e•ç kız filminde 

SiJviya Sidney için, düne kadar 
Holivudun en güzel, en çok be
ğenile ve el üstünde tutulan bir 
yıldızı diyebiliriz. Faknt dün söy
lediğimiz bu sözü bugün artık 

1 

söylemiye cesaret edemiyeceğiz • 
Niçin mi? Bunu~ sebebini kısmen 
siz de biliyorsunuz. Çünkü geçen· 
lerde kısaca haber vermiştik: Silvi
y.a Sidney Holivutta film çevirirken 

garabetler dünyası olduğunu lha

brlıyacak olursak Silviya'nm gü
nün birinde tekrar Holivuda 
dönmesi ihtimalini kuvvetli sa-
yabiliriz. , 

Sinema 

Mevsinıine 

Giriyoruz 
Eylül ayı şehrimiı.de ain 

mevsiminin başlangıcı demektir. 
Ağustos girer girmez lstanb 
sinemalannda yeni mevsim içir. 
hazır:lıklara başlanır, salonlar 
düzeltilir, yeni getirilecek filim 
Jerin listeleri ilin edilir. Dalı; 
evvel ainema müdürleri Avrupay 
giderek yeni mevsimde gösterile
cek filimi eri seçer · parif 
ederler. 

Bu sene de böyle oldu, biltün 
büyük sinemalar önümllzdeki 
mevsimde gösterecclderi filimler i 
aipariJ ettiler ve kısmen de ge
tirttiler. Bu sayfada, Amerika ve 
Avrupa stüdyolannda yeni çev
rilmekte olduğunu yudığımız fi
limlerden bir kısmım bu mevsim
de seyredeceğimiz anlaşıhyor. Bu 
meyanda Marlen Ditrih'in, Şöva]
ye'nin, Garbo 'nun ve diğer meş
hur yıldızların en yeni filimleri 
de bulunmaktadır. 

Bundan başka İpek Filim 
stüdyolarında Türkçe olnrak çe\
rilen bütün yeni filimleri de bu 
sene doya doya seyredeceğiz. 
Ayrıca sinema salonlarında ha}l· 
değişiklik ıslahat yapılmışbr. 

Sinema Dünyasından Haberler 

işini yanda bırakmış ve bir daha 
ortada görünmemiştir. Bu vakit
siz kaybolma hadisesi birçok ih
tim8lıere yol açmış, hatta güz.el· 
yıldızın bir faciaya kurban gitmiş 
olması bile düşünülmüŞtür. Fakat 
birkaç gün sonra, artistin kl!ç
bktan sonra doğru Nevyorka 
gittiği hayretle öğrenilmiştir. 

Yeni Bir Sinema Hadisesi 

Adriyen Ames~in Bir 
Dişi Kırıldı 

Meşhur erkek yıldız Con Bar
rlmor'un kardeşi Liyonel Barri
mor yeni bir filim çevirmiş, bun
da seksen beş yaşında bir çitflik 
aahibi rolü oynamışbr. Fakat 
mibıakkitler bu rolde Liyonelin 
makyajini beğenmemişler, bu 
Kheple art~t ile münekkitler 
arasında gürültülü bir hadise 
~kmqtır. Llyonel Barrimor mü
nakkitlerin haksızlık yaptıklan, 
kasten lrendisinm şöhretine leke 
alirmek istediklerini iddia etmek
tedir. Belki de bu yüzde Liyonel 
Barrimor mahkemeye bile müra
c:aat ederek tazminat isteyecektir. 

lf Sinema alunindeki iktısadi 
buhran yüzünden son zamanlarda 
Holivutta yedi kundura mağaz.asa 
iflas vaziyetine düşmüştür. Çün
kü her ay hiç olmazsa üç tane 
iskarpin alan en meşhur yıldızlar 
bile ıimdi para sıkınbsı çektikle
ri için ancak ayda bir iskarpin 
bile alamamaktadırlar. 

lf. Fransada hiç durmadan 
6lim çeviren İtalyan yıldın Anna
Bella son çevirmekte olduğu 
.. Harp,, filiminde bir Japon ka
duı rolü temsil etmiş, bunda çok 
muvaffak olmuştur. 

Jıf. Yeni yıldızlardan An Dvo
rak, mevzuu Hindistanda geçen 
bir filmi çevirmek için angaje 
edilmiftir. Bu filimde kendisine 
Ritar Bartelmes refakat edecek
tir. 

Jf- Son :ı.amanlarda gerek 
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Almanyada, gerekse Fransada 
mekteplerde gösterilmek üzere 

birçok terbiyevi filimler vucude 
getirilmiştir. Bu filimler Çok rağ
bet kazandığı için sinema kum
panyaları b~ şekilde filimler ha· 
zırlamak maksadile hususi teş
kilat yapmıya karar vermişlerdir. 

• Eski yıldızlardan Glorya 
Svamon'un sinemalardan çekil
mek anusunda olduğunu geçen
lerde yazllllfbk. Glorya fimdilik 
ainemadan çekilmiyeceğini aöyle· 
melde beraba bu aö:ı.ünü gaze
teciler ıiipbeli telakki etmifle.rdir. 

Şimdi de öğreniyorm ki Silviya 
Sidney Nevyorkta da duramamış 
ve vapura bindiği gibi Avrupaya 
geçmiştir. Şu dakika ise Pariste
dir. Y arm ne olacağını kimsecik
ler bilmiyor. 

Gazetelerin yazdıklanna bakı
lacak olursa Silviya Avrupaya 

istirahat etmek ve dinlenmek için 
gelmiştir. Bir müddet sonra 

tekrar Amerikaya danecek, fakat 
Holivuda gitmiyecek, Ncvyodct:a 

kalarak orada tiyatrolarda çalı
şacaktır. Bu gfizel ve meşhur 

yıldımı Holivuttan kaçmasa etra
fındaki dedikodular el'an devam 

etmekte ve Amerikan gazetderi 
bili bu dedikodUlara ait haber
lerle dolup boıalmaktadır. Bu 
vaziyet karşısında Silviyaıun 
tekrar Amerikaya dönmesi ihti
mali pek varit görilnmGyor. 

Silviya Sidney artistliğe pek 
klçilk yaşta hevea g6sterm~r. 
On yaşında, henh annesmm 
dizleri dibinde iken artist olmak 
için can atardı. Hatta ilk filmini 
çeYlflp töbretini kazandıktan 
sonra ıöyle demifti: 

"- ÖUmceye kadar sinemada 
çalqmak istiyorum. Eğer atiidyo
da ölmezsem gözüm açık giderim.,, 

Fakat gmel im bu emeline 
kavuşamadı. Çünktı Holi'fUttan 
kaçtıktan sonra artık ona herkes 
ıönmliş bir yıldız olarak telakki 
ediyor. 

Bwumla beraber Amerikanın 

·ki Esrarengiz Yıldız Ara
sında Dargınlık Kcilmadı 

Marlen Ditrila son filminde 
Holivuttan gelen ıon haberler 

arasında en ehemmiyetlisi, ikili 
de esrarengiz olarak şöhret bulan 
Marlen Ditrib ile Greta Garbo' 
nun banfDlalandır. Bu hadise 
yalnız Holivutta değil, Amerika· 
mn bütün şehirlerinde ve hatta 
Avrupada bile hayretle karfılan-
mışbr. Çünkü biribirlerini ~i~ 
sevmedikleri söylenen bu ıki 
meşhur yıldwn daima dargın 
yaşıyacakları iddia ediliyordu. 
Fakat son hadise bu iddianın 
yanlışhğım ortaya koymuştur. 

Sne bu esrarenglı. yıldızların 
nasıl ~larım da amatahm: 

Marlen Ditrih'in yeni eseri 

olan "şarkıların şarkıSJ 11 filminin 
stüdyoda ilk tecrübe gösteriJi§i 
yapılacağı gün, bütün yıldızlara 

olduğu gibi, Garbo'ya da bir 
davetiye gönderilmiştir. Herkes 
Garbo'nun bu davete icabet 
etmiyeceğini zannetmekle bera
ber belki gururundan fedakarlık 
r.apıp geleceğini de ümit ediyor
l~rmış. Filhakika İsveçli yıldıı 
bu davete icabet etmiş ve Marlen' 
in filimini doyn doya seyretmiş, 

sonunda da herkesten çok kendisi 
alkışlamışbr. Bu hadise karşısında 
herkes hayrete düşmüş ve bir 
taraftan da kulaktan kulağa dedi
kodu fısıltıları başlamıştır. Garbo 
bukadarı kafi görmemiı olacak ki 
filimin Nevyork sinemalarında se-

yircilere iraesinde de wır bulun
muş ve oradada bir hayli alkış
lamışbr. Ger~ bugün iki yıldız 
henüz karşı karşıya gelmiş değil
lerdir. Fakat hadiseye ahit olan
lar arlık Garbo ile Marlen ara
sında dargınlık kalmadığına kuv-
vetle hükmetmektedirler. Esasen 
bu münasebetle kendisine suaJJer 
soranlara karşı lsveçli yıldız gü
lerek şu cevabı vermiştir: 

" - Ben mün:r.evi yapmaktan 
hoşlanıyorum. Esasen böyle dedi
kodulu muhitte herkesle enli beJJ 
li olmayı da doğru bulmuyorum. 
Fakat bugüne kadar kimse ile dar
gınlık sebepleri ihdas etmemiye 
de çok dikkat ettim.,, 

İşte bu özlerde iki esrarcnğiı 
yıldız arasında artık dargınlıktan 
eser kalmadığuıa kuvvetli bir delil 
olarak gösteriliyor. 
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Şeyhülcebel Kurt Beyi Ziyafet 
Esnasında Zehirliyecekti 

Mesrure bu sözleri s6yledik• 
tea sonra yürüdü. Dimdik uçu· 
nımun kenarında durarak ata 
birtakım sözler söyledi ve boy· 
nunu okşadı. 

Bir lahza soı;ıra dik uçurum• 
dan iniyorlardı. Yol okadar cfik .. 
ti ki yuvarlanacak gibi . idiler. 
Fakat yuvarlanmadılar. ÇüııkU 
bu yol da istifade edilmek ilzere 
yapılmıştı. Haydutlar icap ettiği 
uman buradan kaçacaklardı. 
Onun için yol, göründüğü kadar 
tehlikeli değildi. . 

iniyor, iniyor, mütemadiyen 
iniyorlardı. Nihayet uçurumun 
dibine vardılar. 

Mesrure anlattı: 
- Artık yükseleceğiz 1 Siz 

prenses atınızdan inmeyiniz. Atla· 
nmızın en iyisi, en siir'atlısı odur. 
Siz Kurt Bey Reyhana bininiz. 
Doğanla ikimiz de askerlerin 
atlarına bineceğiz. Bunlar pek 
sür'atli değilse de iyidirler. Bu 
çeıit yollara alaşıkbrlar. 

Mesrure atlardan birinin sır• 
bna sıçradı ve hepsinin 6nüne 
l'eçerek yolu ıösterdi. Adım adım 
yükseliyorlardı. Mesrure hep ileri· 
de idi. Ortalık iyice kararmıştı. 
Yıldızlardan ıtb:ülen zayıf lflkları 
bulutlar örtilyordu. Nihayet, ge
Difçe, dilzce bir yere vardılar. 
Bir tarafta berrak bir pınar akı• 
1ordu. 

Meırure, arkadaılanna baku-ak; 
- Durun! dedi, çünkü _burada 

ıabahhyacaiız. Atlanmu: karan· 
hkta daha ileri gidemez. Otura· 
bm, dinlenelim, atlarımw auva• 
ralım. Sababl~yin, atlarnnwn 
eon derece kuvvetli olmaıı lizım. 
Kurt Bey, rahatsız mısınız? . 

- Biraz yoriunum, vllcudüm• 
de birtakım bereler var. Çtbıkil 
Zaloğlunun kılıcı birhayli ağırdı. 
Kuzum, Mesrure Hanım, GUI 
Hanımla nasıl kaçabildiğinizi 
bize anlatmaz mısınıı.? 

- Kısaca anlatayım. Milba· 
reze bittikten sonra köleler, ca· 
riyeler Gül Hanımı dairesine 
götürdüler. Siz Şeyhulcebelia 
sözlerini dinliyor, ben de onun 
emrilo yanıbaşında duruyordum. 
Sinanın maksadı neydi, biliyor 
musunuz? Zaloğlu, sızın Glil 
Hanıma aşık olduğunuzu söy· 
Iemişti. Onun için Şeyhulcebel 
ikinizi her de öldürtecekti. Fakat 
ıeyh düşüııdil, düşündü, sızı 
ansızın öldilrtürse, halkı danlta
cağını, halkın henüz sizi sevmekte 
olduğunu, kahramanlığınız karşı· 

, sında hayret duyduğunu oazan 
dikkate aldı ve idam fermanını 
vermiye cesaret etmiyerek sizi 
yemeğe davet etti. Maksadı sizi 
yemek esnasında zehirlemekti. 
Kurt Bey yaralı olduğunu söyle· 
yince eğildim ve kulağına fıaıl
dadım. Bu işi yanna bırakın! 

dedim. O da: 
- Peki! dedi. Yarın muha-

- O kadar korkunç değili 
Çtınktı ıeyb emrini vermeden 
evvel ben de onu haklardım. 

Mesrure Devam etti: 
- Bunun üzerine siz geri 

döndünüz. Ben de şimdi ayni· 
dım. Fakat ayrılmadan evvel 
bana emretti: 

- İki saat sonra Gül Ha~Hmı 
bana getir. Onunla başbaşa ko
nuşmak istiyorum. Düğiinlin 
nasıl yapılacağını anlatacağım. 
Hediyeler takdim edeceğim. 

- Bq ilstüııel dedim ve mi
safirhaneye koştum. Gül Hanım 
biraz kendine gelmişti. Ona yiye
cek. içecek verdim ve yemesi, 
içmesi için zorladım. İki saat 
ıonra ıeyhin elçisi geldi. Ve şer 
hin emrini yapmamı söyledi. Elçi
ye, prenses, ıon derece rahatsız
dır, yerinden kalkacak halde de
ğildir. Şeyh Hazretleri sabaha 
kadar aabretsinlerl dedim. 

"Elçi geri döndükten sonra 
prenseain ıırbna bir aba a thm. 
Ve kalk! ceıur ol! dedim. Mu· 
vaffak olmadığım!% takdirde ya 
Sinanın eline dUşecek, yahut öle
cektik. Sizin verdiğiniz yüzüğü 
ele aldım. Ve odadan çıkbm. 
YUzUğii gören köleler yerlere 
ejiliyorlardı. Fakat ikimizin sağa 
değil ıola gittiğimize dikkat edil
mifti. K6leler koştular ve bizi 
durdurlar, yüzüğü göıtererek: 

- Yilzilğo hürmeti dedim. 
Y oba gideceğiniz yeri bilirainiz! 

Hepsi de dağıldılar. Biz de 
yolumuza devam ettik! misafirha
neden çıkarak bahçeye indik. 
Ve gizli yolun başladığı mahpus
lar kulesine vardık. Burada da 
bir ıUrn muhafızlar vardı Ve Si· 
nan namına kapıyı açmalarım 
emrettim. Muhafızların amirleri: 

- itaat etmiyorum! dedi.Yal· 
ruz ytlzUğü göıterirıeniz açarım! 
Yllzüğll çıkarıp gösterdim. O bak· 
h ve: 

- Bu yüzUk, şeyhin mukad-
des yüzüğüdür. 
===~=====- -

(Eski Opera ) 
En müşkilpesent bir 
itina ile seçilen filmler 

En rahat koltuklar 
1933 modeli son sis
tem Western elektrik: 
sesli makineleri. 
YENi TEZVlNAT 

Türkiyenin en bü~ iik 
StNl1~~lASf 

bir çok yeniliklerle• 
PEK YAKINDA 

AÇlllYOR. 
7 11 p 

Fakat o yine t~reddüt için
de idi. YUzüne bağırdım: 

- Hayatından bıkdınmı. yok
sa.. çılgın herift ben şeyhin em
rile ve yUziiğile hareket ediyo
rum. Sen bana karşı gelmiye ce
saret ediyorsan ... 

Amir: 
- Evet, dedi, yüzUk şeyhin 

yüzüğlU itaatsizlik ölilmdür. O 
halde kapılan açınf 

Kapılar açddı. Biz de girdik, 
ben kapıyı arkasınd8;D sürm~le· 
dim. Kapının kolay kolay açıl~a
masını temin ettim. Karanlık için· 
de yürüdük, ve nihayet sizi 
buldukl Amcamzın size ver-
diği yüzük bulunmasaydı, sizi 
katiyyen bulamaz91k. Çünkü 
bu gece büliln kapılar muhafaza 
altındadir. 

Söz sırası Gül Hanımındı. Glil 
anlath: 

- Mesrure Hanım. harikulade 
bir kadın! Onun herşeyi nasıl ha· 
zırladığını, her ihtimale karşı na· 
sıl tedbir aldığını, o yabani he· 
riflerin bize nasıl bakbklarıru, 
parçalamak istermiş gibi korkuç 
gözlerini bize nasal diktiklerini, 
bir görseydiniz, şatınrdmız. Fakat 
Mesrure hepsine cevap veriyor, 
birinden yılmıyor, icabında o adam• 
tarı iSltimle tehdit ediyor ve her 
maniayı devirerek ilerliyordu. De
dim ya, harikulade bir kadm. Ona 
nasıl tetekkür edeceğimi bilmi• 
yorum. 

' - Rica ederim, Gül Hanım, 
Bana teşekkür etmeyiniz, Ben 
ıize söz verdim ve sözümü yerine 
sretirdim. Ben tehlikeyi s_everim. 
T eblikelerle didişmekten hoşlanı· 
rım. Benim asıl merak ettiğim 
nokta sizin ne yaptığınızdır, Doğan 
Bey! 

Doğan da Darköpril vak'asın· 
dan sonra nasıl mağaraya gel· 
diklerini, iki muhafızla nasıl mü· 
cadele ettiklerini anlattı. 

( Arkası var ) 

=====-~ 

SiNEMASI 

Bugün: 

TERSiNE 
OüNYA 

.Mümeasilleri : 

HENRi GARAT 
MEG LEMONNiER 
Fı·ansızca sözlü, ~arkılı 

Ayrıca : istanbul 
T•yyare Bay .. •mı 

filmi. (ill!JI 

fızlarımı bu iki kardeıin üzerine , .. ---------• ... Bu ak,am • 
siirer, muhafızlarım onlarla dö- S A R A V (Eski Glorya) S 1 N E M A S 1 
vüşe dövüşe ikisini de uçuruma w:;3 _ l!);H yeni sineına mevsim.ine 
kadar geriletir ve oraya düJürür- METRO _ GOLDWYN ~ MA YER'in Franslzca mükatenteli 

ler. "Dünyada bundan daha güzel BEKA"' B 
manzara bulunmaz! 

Gül Hanım titredi: 
BABA 

- Aman yarabbi, dedi, bu 
ae korkunç manzaral 

Doğan: 

muhte~em şaheserile başhyor. Baş rollerde: 

LILY DAlllTA • ANDBI LUGUBT ... __________________ _. (711S) 

' Ttt; * 

Takip Memurları Yaman 
Bir Cürlnümeşhut Yapb 

( BaJla.rafı 1 inci sayfada ) 
kalmışlardı. Demek saat beı bu
çukta şerbetçinin dükkimna dört 
okka eroin gelecekti. Takip me
murları derhal şerbetçi Nazımın 
dükkamna gittiler, gizlice ~ir kö· 
ıeye çekilerek ereinciyi bekle
miye başladılar. Saat beşi yirmi 
geçe dükkana temizce giyinmit 
bir adam geldi. koltuğunun albn· 
da büyükçe bir paket vardı. Fa• 
kat bu adam izzet Bey değildi. 
Takip memurları izzet Beyin cep· 
lerinde taşıdıkları resimlerini çı• 
kardılar, filhakika dükkana gelen 
adam İzzet Beyin resimlerine hiç 

benzemiyordu. Dükkana gelen adam 
iki dakika sonra bir turunç ıer· 
beti ısmarladı ve şerbetçiye şu suali 
aordu: 

- lz-ıet Bey ne zaman ge
lecek? 

Şerbetçf Nazım Efendi lzzet 
Bey isminde bir adam tanıma· 
dığını söyleyince dükkana gelen 
adam masanm üstüne koyduğu 
büyük paketi aldı ve derhal 
dışarı çıkmak istedi. 

· Hemen Yakalandı 
Tam bu sırada memurlar giz

lendikleri yerden çıkblar, bu 
adamı yakalıyarak elindeki paketi 
aldılar ve ismini sordular: 

- İsmim Hikmet, cevabını 
alınca polis karakoluna çağırdılar. 

Karakolda yapılan ilk tahki· 
kat neticesinde öğrenildi ki Hik· 
met Bey• şerbetçinin dükkimna 
izzet Bey tarafından gönderil· 
miştir. kendisi. Rizelidir. 

Eroin meselesine dair verdiği 
malümat ise 111dur: 

11
- Eroinleri bizim evde ya· 

pıyoruz. izzet Bey de satıyor.,. 
iıte bu kısa malumat llzerine 

takip memurlan hemen otomo· 
billerc atlayıp Hikmet Beyin 
Şiılideki evine gittiler ve yukarı· 
da bahsettiğimiz eroin fabrika· 
ıım meydana çıkardılar. 

Şebekede Kimler Var? 
Şebeke İıtanbul ile Viyana, 

Berlin ve Paris arasında çalı.

maktadır. 
P ariste bulunanlar şunlardır: 
Lui namı diğer Niko, Sotiri· 

yadia biraderlerden biri ve diğer 
bir takım esrarengiz ecnebiler. 

İstanbulda bulunanlar ise: 
Baklacıoğlu Y orgi, Sotir-

yadis biraderlerden diğer biri, 

maden mühendisi İzzet, Rizeli 
Hikmet, banger Safra, S~fra'mn 
veznedarı Kalderon ve Ilya'dar. 
Sermaye ile eroin yapılan afyonu 
Baklacıoğlu Y orgi'nin tedarik 
ettiği anlaşılmaktadır. 

Klmlel" Yakalandı? 
Baklacıoğlu Y Ôrgi, baoger 

Safra, Sotiryad~s, mühendis iz
zet, Hikmet, llya ve Kalderon 
efendiler derhal yakalanmışlardır. 
Tahsin Bey isminde bir zat ile 
Safranın şeriki Şiltont Ltit· 
fü ve Şaban efendiler de 
timdilik nezaret altına almmıı

lardır. 

Seyfi Pata Geliyor 
Muhafaza Umunı Kumandanı 

fSeyfi paşa kaçakçılık vaziyetin· 
den haberdar olmuştiır. Bugünler
de İstanbula gelmesi beklenmek· 
tedir. 

Diğer taraftan tahkikat çok 
derinleştirilmektedir. Bu arada 
bir takım yeni tevkiflere de inti
zar edilmektedir. Birkaç ıimendi
fer memurunun da ele geçmek 
Ur.ere olduğu kuvvetle tahmin 
olunmaktadır. ilk tahkikat netice· 

1 

sinde fabrikanın Viyana, BerJin 
ve Parise külliyetli miktarda 
eroin sevkettiği anlaşılmıştır. 

Şerbetçi Nazım Anlatıyor 

Dün bir muharririmi.z ıerbetçl 
Nazımı gördü ve cürmtimeşhut 
vak'asını ağzından dinledi. Nazım 
Efendi şunlan söylemektedir: 

'' - Bil' efendi geldi. içeriye 
girdit oturdu. Elinde bir paket 
vardı. Bir şerbet iatedi. içerken 
izzet Beyin gelip gelmediğial 
sordu. Tammıyorum, dedim. 8g. 
nun üzerine sinirli bir vaziyette 
ayağa kalkb. Acele çıkmak isti
yordu. içeride oturan memurlar 
derhal kendisini yakaladdar, bil
diğim bukadardır. ,. 

Yeni Bir Şebeke Aranıyor 
Geç vakit haber aldığımıza 

göre ~ikadar makam yeıd bir 
eroinci ıebekesinin vücudundaQ 
haberdar olmuştur. Bu ıebeke 
hakkında şimdilik fazla malômat 
verecek değiliz. Takip memurlan 
bu cephede de çalışmıya batla 
mışlardır. Şu gibilerde bu ıebe
kenin de ele geçmeıi beklenmek
tedir. 

Van'da 
ihtisas Mjistanti§ine 

Suikast Yapıldı 
Van ( Hususi ) - 3 numu-ü 

adli ihtisaı istintak hikimi Naci 
Bey gece evine sriderken bir 
suikasta maru2 kalmıf, fakat bir 
hUsnU tesadüf neticesi kurtul-
muıtur. ' 

Suikasb yapan Nevzat isminde 
bir gençtir. Sebep · Nevzadua 

Başkalede malmildürll olan babua
nın kaçakçıhktan dolayı tevkil 
edilmit olmasıdır. Nevzat yab
lanmlf, hakkında takib.ta b..
lanılmııtır, 

Kubada Bir 
Darbei Hükumet 
Yapıldı 

Havana 6 - Kuba'da ihtilll 
hareketi ve kargqahldar tekrar 
alevlenmiştir • ...Sabık ReisicUmhur 
Makado'nun tayyare ile firarın
dan sonra hadiseler biraz ıiildm 
bulmuştu, diin bir darbei hUkt
met yapılmışbr. 

Dün gece iktidar& ele alaa 
yeni inkılapçı hilkümet, eıkl 
hükumeti htisnüniyetsizlikle itti· 
ham etmektedir. 

Darbei hükümet dolayısile 
Amerika l<ubaya bir kruvazör 
ile 3 muhrip göndermittir. 

Darbei hükümet neticeıind• 
Kübaya Radikaller blkim ol
muşlardır. 

Sovyet Ruaya Balonu 
Moskova 6- İki Sovyet Stratonu 

balonu bu ay içinde Moakondq 
uçacakbr. " Sovyet Ruay• ,, lımial 
taftyan bu balon, bava mllıait oluna 
iki güne kadar uçacak ve handa 11 
..at kalacaktır. 

i: .... , ••••• --~ 1 

TIŞBKBIB 
Vefatile bütün ailemiz efradını mü

teeeııir eden kaimpederim esbak Bağdat 
meb'usu ~ilistireli Hacı İbrahim Paı& 
ıade Hamdi Bey babamın cenaze me• 
rasiminde bulunmak suretile kederleri
mize iştirak eytiyen akraba vo ehibba 
ve diğer muhterem zevata sonsuı te
şekkiirlerimizin iblağına muteber g~ıe
tenizin delaletini riea ederim efendım. 

· Aileıti namına damadı 
ıı:ski:whit \'İliiyeti .Tandarma kumandanı 

Ştwket Tnrgut (7098) 
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iTTiHAT ve TBBAKKi 
- Her hnkkı malı./ uz dur. -

Mlıstafa Kemal Beyin Fikirleri 
--- - ---------------

Bir Ses: - Meclise Mustafa Kemal Bey Riyaset Etsin! 

Bu gidişle vaziyetin çok bü
yük tehlikelere · doğru yiirtı
dü ğünü izah eden Mustafa 
I< emal Beyin fikirlerinde btıyilk 
bir isabet görüyorlardı. Man
y asi zade Refik Bey de artık 
iner keı.i umuiye devamı ıeyrek
lcştirmiştii. Cemil B. vaııtuile 
tanıştığı Mustafa Kemal Beyle ıık' 
ıtk görüşmek ve dertleşmek istiyor, 
•akit buldukça o da Y onyo ga· 
zinosunun füıtündeki salona deYam 
ediyordu. 

Bu sır ada, Prens Sabahattin 
Bey de Seliniğe gelmiş, Kolombo 
Otelind~, birkaç konferanı ver
lhişti. Sabahattin Beyin parlak 
ha.ıariyeleri, gayrimüslim unıurlar 
tiıerinde cazip tesirler husuie 
getirmiş; oldukça mühim bir halk 
ilUtlesi derhal Sabahattin Beyin 
Cephesine geçivermiıti. 

Merkezi umumi, büyük bir 
•lika ve endite ile Sabahattin 
Beyin bu muvaffakıyetini takip 
ederken, Selanikte yaptığı tesir
den memnun ve mağrur olan 
Prens, merkezi umumiye müracaat 
etmiş; yakında toplanacak kongre 
ile temas etmek istemişti. 

Vaziyet, fevkalade nazikti. Mer
ltezi umumi azalarile bazı mühim 
~emiyet er kam, Sabahattin 
Beyin kongre ile temaıında bir 
beia görmüyorlar; hatta bunun 
)eni ve kat'r bir itiJAfa zemin 
lıazırhyacağım ~ddia ediyorlardı. 
Fakat, Ahmet Rıza Beyle doktor 
Naum Bey bu fikri kat'iyyen 
kabul etmiyorlar; büyük bir inat 
te ısrar ile: 

- Ya, o •• ya, biz ..• 
Diyerek tiddetle muhalefet 

IÖ•teriyorlardı . 
Nihayet, kongreye iıtirak ede

tek zevat, Selanikte toplanmıı-
1-rclı. Fakat kongrenin açılmasın
dan birkaç gün evvel, merkezi 
'-nıumi azalarından bazılarile vili
)tt murabhaslarından beı on zat 
Spoting kulüp salonunda içtima 
etmişler; cemiyetin hatalı hare
ketlerini tashih etmek, buııdan 
~onra cemiyetin gidişine salim bir 
•stikamet vermek esaslarını temin 
için, kongrede konuşulacak söz
lere dair ihzari mahiyette bir 
lnliznkerede bulunmak istemiş
~rdi. Bu içtimada buhmanl~rın 
aşhcaları, şu zevattan mürek

;epti: ~rkanıharp binbaşısı Faik 
ey, Omer Naci Bey, Nesim 

~aı.liyah Efendi, kaymakam Ga
ıt Bey. erkanıharp Hafız Hakkı 
k~y, erkamharp Fethi Bey, er
t anıharp Mustafa Kemal Bey, 
}>opç~ . Hasan R1Za Paşa, doktor 
1( etrıçb Emin Bey, Giritli Hasan 
IS eınal Bey, Manyasi zade Refik 
/\.ey, Selanik gazetecilerinden 
Glb~r Ferit Bey, Adliye Müfettişi 
C ali;p Bey, kaymakam Naki Bey, 
~vıt Bey, topçu Rasim Bey. 

~r anıbarp Hüseyin Kadri Bey, 
Jandarma yüzbaşısı Salih Bey, 
lrıül ~ • i B aııın dris Paşa xade Nuri 
re~ Osmanlı Bankası memurla
'fr;~ an Şerif Bey (bilahare Maliye 

llfettişi ) eczacı Ref ail Efendi ... 
M V c bunların en yaşıhıı da, 

anyasi zade Refik Beydi. Bu 

Diye Bağırdı. 

M•ngtui zaJ• R•/ik B•g 

itibarla riyaaet mevkiine geçirildi. 
Umumi vaziyetten memnun 

olmıyan azalar, Refik Beye fazla 
temayül gösteriyorlar; zaten o 
da ayni fikirde olduğu için nok
tai naıarlarım ıuhuletle kabul 
ettiririyorlardı. Halbuki yapılan 
işlerde hata değil, bilakis büyük 
bir isabet gören doktor Nazım 
Beyin fikir arkadaşları, bu cere-
yanı hoş görmüyorlardı. Manyasi 
zade Refik Bey Çarçabuk bunu 
farketti. Müzakeratı, her iki ta
rafı memnun edecek surette ida-
reye başladı. Fakat ortada dönen 
sözler ve fikirler, yanm tedbir-• . 
)ere münhasır kaldı. Birdenl>ire 
bir şikayet alevi parladı. Refik 
Bey, riyaset mevki inden çekilmiye 
mecbur kaldı. 

Riyaset mevkiini işgal etmek
ten herkes çekiniyor; daha doğ
rusa o mevkie geçecek olan za
b.n, itimadı umumiye mazhar 
olması icap ediyordu. 

Birdenbire bir ses yükseldi: 
- Mecliac Muıtaf a Kemal B. 

riyaset etsin. 
Dedi. Bu teklif, derhal ekse-

riyetle kabul edildi. Çünkü Mus
tafa,Kemal Bey, orada bulunan 
ve pir aşkına çahşan)ar için adeta 
bir sembol hükmüne geçmişti ... 
Mustafa Kemal Bey, ekseriyetin 
talebini reddetmedi. Riyaset mev
kiine geldi. Şimdi bütün gözler, 
hu genç erkanıharbe çevrilmişti. 

Mustafa Kemal Bey, birden
bire esasa girişmedi. Yapılan 
inkılabın kıymet ve ehemmiyetini 
lüzumundan fazla büyülterek ken
dilerine de bundan pek büyük 
bir şeref hissesi çıkaranlara, ha
kikati göstermek istedi ... 1 O tem
muzda yapılan hareketin nihai 
bir inkılap olmadığını.. ancak 
sarayın kudret ve nüfuzunu kır
makla kaldığını.. menfaatleri bi
ı:ibirine uymayan insanların dost
lukları devam edemiyeceği gibi 
bugün ayni hislerle mütehassis olan 
ve (Osmanh) nammı taşıyan mil
letlerin artık bu isim albnda ban
namıyacaklannı .. buna binaen bun
dan sonra, ana vatanda tamamen 
türk'ü hakim kılmak için bu 
maskeli siyasetten vazgeçilerek 
gerek devleti ve gerek bu devleti 
teşkil eden milletleri, bugünkU 
hükümet şekillerinin en son 
merhalesine ulaşbrmaktan batka 
çare olamıyacağım izah etti. 

Mustafa Kemal Beyin lbu fik-
• 

ri. mecliste büyük bir hayret 
uyandırdı. Dolitor Nazım Bey 
taraftarlannın arasında, kulaktan 
kulağa bir fısıltı dolaştı: .. 

Ne iıtiyor?.. Cümhuriyet 
mi? .. 

Buna müfrit ihtilalcilik 
derler ... 

Muıtafa Kenıal Bey, ıözüne 
devam etti. Meırutiyetin ilanın
dan evvel bir tek kalp gibi ça
lııan merkezi umuınt ile cemiyet 
kuvvetinin, bugün muhtelif cere
yanlara ayrıldığını... Ve gaye
nin de yavat yavat mecrasından 
kaydığını.. Memleketi felikete 
doğru ıilrükliyen anarşinin, bu
gün bizzat merkezi umumide 
başladığım teırib ettikten ıonra; 
her ıeyden evvel ihtiras ve te
ferrtit fikirlerinden azade şahsi
yetlerden mürekkep bir merkezi 
umumiye lüzum ve ihtiyaç gös
terdi. 

(Arkaaı var) 

==RADYO=: 
7 EylOI Perşembe 

latanbul - 18 Gramofon: Plak 
neşriyatı, 19 Kemal Niyazi B. ve ar-
kadaşlan, 20 .Nebil oglu l!'lmail Hakkı 
H , 20.30 kemani Heşat B. ve arka
daşları refakatile \1 edia Hiza H. ve 
Muzaffer B., 21.30 gramofon: Plak 
neıriyatı, 22 Anadolu ajarn!I borea 
haberleri, saat ayarı. , 

Moskova - 7 .15 Sabah konıeri 
' 10.1!) konaer, 11.16 keza. 

Varıon - 21 Komıer, 23.46 danı 
musikisi. · 

Pette - 21. lô Yaylı aletler ile 
konser, 22.40 eigan mueikisi, 28.60 
ealon orkestrası, 24.20 diinya iz<'ilerine 
hitaben 1 n~ilizı'e konfı>rane. 

Viyana - 20 Operet parçaları, 
21.45 Oavald Kahasta'nın idaresinde 
senfonik konser, 28.10 pliik konseri. 

Milino • T orino - Floranıa 
21.ar, "Sakuntala,, isimli opera. 
Praı - 20.3:> Şarkılı De§cli musi

ki, 21.uO halyaya aithazı aıahneler, 
2i radyo orkeıtruı, 28.20 ıalon or
kestrası. 

Roma - ~ı Haberler, tagaııni 
22,50 "Fantazi,. İ8im1i tPmıJiJ, 28.80 
karışık kQneer. 

Blikret - 13 Haberler, plak. 18 
Diniku orkestrası, 19.20 devamı, 20.20 
plak, 21 tagamıi, 21.25 senfonik kon-
aAr, 22.20 devamı.' 

Breıslau - 21 Neşeli konser, 22 
akşam haberleri, 22.15 Krcl Olsaydın 
isimli opera temsili, 23.10 haberler, 
23.15 dans musikisi. 

8 E ylOI Cuina 
Moskova - 21 Akşam konı;eri. 
Varşovn - 20.35 Bratislava'dan 

naklen Smetana 'nın eserlerinden "Sa· 
tılmış Zevce,, isiınlı opera temsili 
23.05 dans musikisi. ' 

Peşte - 21,05 Mouolog, 22.50 
haberler, 23.05 radyo konseri, ..23.45 
sigan musikiai ve salon orkestrasının 
konseri. 

Viyana -- 20 Balk operalarından 
parçalar, 21.45 Katolik günü, 22 "Türk 
akınlarında stefan kuleıi,, ismindeki 
Türkler tarafından Viyana muhaaara
ııuı ın 250 ci yıldönüınii münasebetile 
hazırlanan temftil, 23.ôO dana plaklan. 

Milano - Torino - Floransa 
21.85 Karışık neşriyat. 
Prag - 20.35 ~lozart'ın ''Figaro· 

nun dtiğünU,, (Figaro's Hoclızeit) isim
li operası. 

Roma - 21.35 "Notre Dame kili-
sesi kulesi,, iııimli ~Jaeenet'in operası. 

Bükreş - 20.45 Pucoini"nin "Ma
dllme Butterfly,, ieimli opcraeı. 

Brealau - 21.05 Koro konseri, 
28.46 bir ~ransız lm . .ınııı !-:iilisya hak
kında intıbalerı, 24 denı ve hafif mu· 
siki . 

~ayfa 13 

Endişeye Lüzum Yok Mu? 

Diyorlar Ki: Vapur Tarife
sinin Değişmesi Mümkün 

( Bat tarafı 1 inci aayf ad., ) 

1ere ayrılmış ~e herhangi bir 
madde ıçm ne kadar nav
lun alınacağını birdenbire kestir
nıek güçletmiftir, 3 - Evvelce 
taze me}·va, sebze, · balık gibi 
şeyler el bileti ile taşınabiliyordu. 
Şimdi iıe bunlar da tarifeye gir· 
mişlcrdir. Bu vaziyet bunların 

kokmasa neticesini doğuracakbr. 

Diğer taraftan Anadoludan 
gelen bir tikayet mektubunda da 
şöyle deniliyor: 

" Yeni deniz yollara işletme 
idaresi tarafından tanzim edilen 
muvakkat tarife dolayısile piya
samız tacirleri arasında da endi
şeler baş göstermiştir. Şimdiye 

kadar Samsunda~ İıtanbula bir 
maim tonu 100 - 150 kurut ara
sında nakledilirken yeni tarif eye 

( 300 ) kuruş navlun konmuş ve 
bundan elli kuruş tenzil edileceği 
tasrih olunmuştur. 

"Bu münasebetle ıehrimizde 
zahire üzerine it yapan bilumum 
tüccarlar Ticaret odası va11taaile 
ikbsat Vekaletine mllracaat et
mişlerdir. Bugün kıymeti 250 lira 
tutan bir vagon arpa Zileden 
Samsuna 70 lira Ucretle gelebil
mektedir. Buna (45) lira vapur 
navlunu ve asgari bir heıapla 25 
lira da hamalhk ve iskele resmi 
ve saire gibi masraflar ilave edil
diği zaman bir vagon arpa lstanbu· 
la 385 liraya malolmaktadır. Pi
yasada azami bir durgunluk baİ 
göstermiştir . ., 

Dün bir muharririmiz ta ri· 
feyi yapan komiıyon azasından 
Antalya nakliyat ambarı müeasiı .. 
}erinden Sipahi zade Mehmet 
Beyle Devlet deniz yolları işlet
me müdürü Sadettin Beyi ıörmfit 
ve konuşmuştur. 

Mehmet Bey fU malumatı ver
mektedir: 

"-Mülga Seyrisefainin bir ta
rifr.si vardı. Fakat, hususi va· 
purlar ile Seyrisefaio idaresine 
ait vapurlar arasında yıkıcı bir 
rekabet olduğu için tarife tatbik 
edilemiyor, navlunlar rekabet ne· 
ticeıinde çok dütiik bir miktara 
iniyordu. Bu vaziyet sıayritabii idi. 
Yeni tarifede bütün bunları na
zarı dikkate aldık ve bilhassa 
halkı korumak için zahire ve yi
yecek navlununu çok aı bir de
receye inditdik. Eşhas navlunJarıda 
hayli indirilmiştir. Yalmz, bazı lükı 
eşyanın tarifesi artmış olabilir. 

Size rakamlar üzerinde ma
lumat vereyim: 

Evvelce bir tahıs hopa ıçın 
güverte navlunu olmak üzere re.
kabet zamanında 6-7 lira veri
yordu. Şimdi iıe (5) lira vermek
tedir. Mersin için birinci mevki 
(40) liradan 23 liraya indirilmi§
tir. 

Eşya navlunlarma gelince; va
ziyet tudur: 

Avrupaya sevkedilacek ihra
cat .mallarile, Avrupadan Türki
yeye transit olarak gelen mallar
dan yüzde yirmi tenzilat yapıldı
ğı gibi Trabzon tarikile Irana gi
den mallar navlunlarında ise bu 
tenzilAt yüzde elliyi bulmaktadır. 

''Şu noktaya bilhassa işaret 

etmek isterim: Bu tarife alb ay
lıktır. Tecrübelerin vereceği ne 
tiçeye göre gelecek defa tadil 
edileceğine inanabilirsiniz.,, 

Sadettin Bey de bu husu ta 
şunlan ıöylemiıtir: 

" - Tarifeyi tatbik ediyoruz. 
Mahzurlu gardüğünUz bu nokta· 
ya vakıf olursak tetkik eder, tet 
kikahmızı İkbaat Vekiletine bil 
diririz ..• 

İspir' de Çok Azılı Bir 
Şerir Yakalandı 

İspir, (Hususi) - Burada 8' 
sene evvel Erıurum ci•annda 
yol kesen ve adam öldüren ve 
firar halinde bulunan bir 9erir 
yakalanmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Burhanoğlu cennetzade is-

mindeki bu şerir, bir müddet 
evvel köyüne dönmiye muvaffak 
olmuş ve kocuktor yaylası denilen 
bir yere gizlenmiştir. Jandarma
mız bu firari şerırın gizlendiği 

yeri öircnmif, ve firarinin bulun-

duğu yer, derhal bit jandarma 

milfrezesi tarafından abluka edil· 

miştir. Firari şaki jandarmanın 

" Teslim ol! "ihtarına silahla mu

kabele etmiş ve müsademe bir 

buçuk ıaat devam etmiştir. Şe

rir nihayet teslim olmak mecbu
riyetinde kalmıştır. 

Resmimiz Cennetzade ile jan

darma çavuşu Şerif, jandarma 

Çaiigırılı ve Haymanalı İbrahim
leri sıöstcrmektedir. 



14 Sayfa 

Kara. Cehennem 
Her Hakkı Mabluzdor 

~-._. Z. Ş. - Tefrika No. 15 ·--

Kara Cehennem, Hafif 
Hafif Güldü. 

lhtimilki, Evin Etrafı Padişahıa 
Adamlarile Çevrilmiştii, 

ikinci Mahmut, yavaş yavaş 
pencereye yaklaştı. Parmaklıkla

ra abandı. Gözlerini çatlaklardan 
birine uydurarak içeri baktı O 
z~ınan, az kalsın, heyecam~dan 
haykıracaktı.. Bütün vücudu şid· 
detle titriyor, demir parmaklık
ları sanki kırıp koparacakmış 
gibi sıkıyordu. Başını, Kara Ce
henneme çevirdi. Zulmetler için
de, korkunç bir haya) gibi duran 
bu deve cüsseli adama : 

- O.. Ta kendisi .•• 
Dedi. 
Bunu ıöylerken, dişlerl çar· 

pıyor, damarlarındaki kan yanıp 
tutuşuyordu. Tekrar gözünll çat· 
lağa dayadı. Derin ve mütehassir 
bir nazarla F otiniye bakb. Aşk 
ve saadet, Fotiniye pek çok ya
ramışb. Şimdi o, bir sene evvelki 
genç kız değildi. Yine taravetini 
muhafaza etmekle beraber insa· 
nm iştihasını arttıran ve her ta
rafından lezzet taşan olgun bir 
kadın olmuştu. 

Ya çocuk.. Şimdi Doğan'ın 
elleri listünde sıçrıyan, mmı mını 
bir yavru olmasına rağmen zin· 
de hareketlerle çırpınan ço· 
cuk, İkinci Mahmuda o kdar 
cazip bir his vermişti ki ... Henüz, 
iki üç aylık evlitlanm kendi elile 
boğup öldüren bu kah yürekli 
baba, kendini zaptedememiı; 
titreyen dudaklannm arumdan 
birdenbire yükselen: 

- Ah, evladım ... 
Sözlerini Kara Cehennem bile 

işitmiş ve tüyleri ürpermiıti 

Mahmut, daha ziyade bak
mıya tahammül edemedi. Bir 
adım geri çekildi. Bir elini, be
lindeki hançere, diğer elini de 
Kara Cehennemin omuzuna 
koyarak: 

- Hadi .•• 
Dedi ..• Kara Cehennem, aordu:' 
- Nereye Şevketlim? •. 
Mahmut, hırs ve heycanla ce-

Yap verdi: 
- Nereye olacak? •• Kapıya •• 

Bu gece, bu itin canım cehenne
me göndermek.. Kanmla çocu .. 
ğumu da alıp gitmek iaterim. 

Kara Cehennem, hafif hafif 
fi.ildü: 

- Bunu zannetmiyorum, Şey
ketlim •. ., Siz, bu adamın ne teh
likeli bir domu~ yavrusu olduğu
nu bilseniz.. Bu, bir iki kİfİ de
ğil; hatta birkaç ki.tiye pabuç 
bırakacak takımdan değildir. 

Kara Cehennemin bu sözleri, 
ikinci Mahmudu fena halde bid
detlendirdi: 

- Bire korkak adam ... Senin ' 
kalbinde de şecaat cevherinden ı 
bir zerre yokmuı. 

Mahmudun bu sözleri de, kara 
Cehennemi mllteesir etti. KuvvetJ 
ve perYasızlığı topçu kıtlalannda 
takdir ile anılan bu adam, kal-

. bine bir hançer ucunun temas 
ettiğini bisseylemişti. S~ini sert
leştirdi: 

- Şevketlim .• Benim korkum, 
zati şahanen içindir. Yoksa, 
ferman buyur.. Ben timdi bu 
adamın kapısını omuzlar; içeri 

girer.. Ve onunla boy ölçerim. 
Amma, ya karnı.. ya sırb .. Arbk 
Allahın dediği olur.. Lakin .. 

Mahmut, onun sözünü kesti : 
- İbrahim!. Damarlanmdaki 

kan, yanıp tutuşuyor. Şu anda, 
irademe mani olacak, hiçbir kuv
vet tasavvur edemiyorum. Kar
şımda Azrail bile olsa, düşünecek 
halde değilim.. Haydi, ben gidi
yorum. Gel, sen de .. 

Padişahın, bu kat'i arzu ve 
iradesini reddetmek mümkün 
olr.dtıyacağmı Kara Cehennem 
anlamış .. hızla hızlı kapıya giden 
Mahmudu takibe başlamışb. 

Mahmut, kapımn önünde dur
du. Bir an düşünür gibi oldu. Ve 
aonra yumruğile, hızlı hızlı kapı• 
ya vurdu. 

Şahini ellerinin üstünde hava
landırarak sevgili F atosunu güldür
miye çalııan Doğan, birdenbire 
durdu: 

- Hayırdır inşallah .• bu vakit 
bizim evimize kim gelebilir? .. 

Dedi ... Meş'um bir hisle, bir
denbire yüreği oynayan F ato da 1 

bu hissini saklıyarak: 
- Gelecek bir kimsemiz yok 

ki.. her halde bir yanlışlıktır. 
Bakayım bir kere ... 

Diye ce\;ap verdi. Ve oturdu· 
ğu yerden kalkarak kapıya doğ· 
ru yürüdü... O anda sanki Do
ğana bir ilham vuku bulmuştu. 

Hemen yerinden s1çradı. Şahini, 
Fatoya uzatb: 

- Dur •. Gitme .•. AJ sen bu• 
nu .• Ben bakayım kimdir? 

Dedi... Ve, kapıya giderek 
demir sürgüyü çekti. 

Açık kalan oda kapısından 
hafif bir aydınlık taşıyor, sokak 
kap111nı aydınlatıyordu... Doğan 
kapıyı açaraçmaz; ikinci Mahmu
dun yırbcı bir canavar yüzüne 
dönen korkunç ve muhteris çeh
resile kartılaıb. Hiç beklenil
miyen bu hadiseden birdenbire 
aarsılmakla beraber derhal bir 
adım ieri sıçradı... Kısa bir an 
zarfında dimağından şemşek gibi 
birçok hisler geçmiş; nihayet 
yakayi ele verdiklerini hisset
mifti. lbtimalki, evin etrafı, bir
çok adamlarla çevrilnıitti. Şu 
anda, belki kendisi ölecekti. Fakat, 
Fato? ••. O, yine bu ada~ın eline
mi dtiıecekti? ••. 

Doğan, yıldırım sllratile di
maiından bu hisleri geçirirken, 
Mahmudun gayz ve hiddet aaçan 
gözlerine bakıyor.. onun müte
reddit halinden, ne yapmak iste
diğini de anlamıya çalışıyordu ••. 
Padifah, niçin kendisine saldır
mıyor .• Niçin, maiyetindekilere 
bir emir veremiyordu? .. Padita· 
hın, geceleri bir ve yahut iki kişi 
ile teptil gezdiğini, herkea gibi 
Doğan da biliyordu. Şimdi, onun 
böyle miltereddit ve hareketsiz 
kalmasına hayretle bakan Doğan, 
onun her halde yalnız olduğuna 
hükmediyordu. Bu hükmü verdik
ten sonra Doğan müsterih oldu • 
Yumruklarım kalçalarına dayıya• 

rak alaycı bir tavır aldı: 
- Oooo, Mısır çarşıSI aktar

lar kihyaıı İbrahim Efendi! •• 
Buyurun.. bot geldiniz, ıefa gel· 
diniz. 

( Arkaa •ar> 

SON POSTA 

Bekleme 
Mahallinde I 

- Bu Trenler de daima ge· 
cikirler •• 

- Tabii trenler gecikmiyecek 
olsaydı nafile yere bekleme ma
halli yapmazlardı ! 

--
Kadın Var 
Yok Mu? 

Mı 

Hikmet Emin Bey Müı
bet Cevap Veriyor ---

Maslak Faciasında 
Bir Nokta 

Maslak fa· 
ciasım klişeci 
AJaeddin Be
yin yapbğı ka
bul edildiği 
takdirde: 

- Hidiao 
esnasında ya· 
nanda bir ka
dın bulunup 
bulunmadığı 
meselesi el'an 
halledilmit değildir; filhaki· 
ka biitnn arayışlara rağmen böyle 
bir kadının bulunamayııı: 

1 - Ya kazayı Alieddin 
Beyin yapmadığı, 

2 - Yahut ta o gece yanın
da kadın bulunmadığı düşünce
lerini uyandırmıştır. 

Maamafih Sen Benuva mnea
seselerinin sabık vekili Hikmet 
Bey dün Müddeiumumiliğe müra
caat ederek ilk ifadesini teyit 
etmiştir. Hikmet Emin Bey hula
saten föyle demiştir: 

- Hadise gecesi saat dokuz 
ıularında Alieddin Beyi Tak.im 
meydamnda Eftalipos gazinosu 
civannda, tütüncü dükkimmn 
önünde gördüm. Otomobilden 
inmiş, ya sigara alıyor, yahut ta 
para bozduruyordu. Spor otomo· 
billerine merakım olduğu için yak
lattım, bu ıırada otomobilin pen· 
cereıinden yüzllklü bir kadın 
eli göıllme çarpb. ,, 

' * lıave edelim ki Aiieddin Bey 
zabıtada ve Müddeiumumilikte 
ilk ifadeıi üzerinde ısrar etmiştir: 

- Ben değildim, ben olma
yınca tabii yanımda kadın bulu-· 
nuşu da mevzu baha olamaz, de
miıtir. 

* Alieddin Beyin kefaletle tah-
liyesi için Müddeiumumiliğe bir 
istida verilmiı ve istida Ağır 
Ceza Mahkemesine gönderilmiıtir. 
Karan bugün verilecektir. 

Kır Ejlenceal 
Göztepe be§İnci İlkmektep himayo 

heyetinin kimsesiz çocuklar menfaati
nedir. Bu gece esbaba kadar Suadiye 
plajında yapılacaktır. 

P Hacı Fidan merhumun halefi 
(Birinci ••nıt) 

Sünnetçi EMiN 
Beşiktq EdipB. apartımanına 11;eçmişlir. 
~Kabine Tıl.44895Ev.Ev.Tel: 40621 
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EylOI 7 

.Abdülhamidin Hediye Et
tiği Bir Dalyan Hikiyesi 

Bu Yüzden 200 Aile Geçiniyordu, 
Şimdi Devlete Müracaat Ettiler 

lzmir (Hususi) - lzmir kör
fezi dahilinde Ragıp Pş. verese
Jerine ait l:füyük bir dalyan var
dır. Bu dalyan kırk sene evvel, 
padişahlar hükümeti zamanında 
Yahya Paşaya hediye edilmiştir. 

Dalyanı işleten zevat, şimdiye 
kadar Voli mahallinde serbestçe 
balık avbyan 200 kadar bahkçı• 
nın balık tutmalarını menetti. 
Bu yüzden 200 aile sefil bir va• 
ziyette kaldı. 

Bunun üzerine Balıkçılar Ce
miyeti Maliye Vekaleti ve İzmir · 
Defterdarliğına miiracaat etti: 

- " 200 aileyi doyuran voli 
mahalli, alikadar dalyanın hu
dutlan haricindedir. Dalyanı ifle

tenlerin müdahaleye hakkı yoktur." 
Dedi, Defterdarlık bir vukuf 

heyeti seçerek dalyan mahalline 

gönderdi. Tetkikat yapıldı ve 
tapular tetkik edildi. T etkikattan 
çıkan netice şudur: 

- "İbraz edilen tapu ile Ra· 
gıp Paşanın dalyanının ve bu me
yanda voli mahallinin hiçbir mil· 
nasebeti yoktur.,, 

150,000 lira kıymetinde olan 
bu dalyanın, milli hazineye . inti• 
kal etmesi icap etmektedir. Def
terdarlık bu mesele ile çok ya• 
landan alakadar olmaktadır. 

Verilen malllınata göre; Ab
dülhamit, bu dalyanı hiç bir be• 
rat ilmühaberi ve tapu olmadan 
Yahya Paıaya hediye etmiş ... 

Halbuki, bu dalyanın tapusu 
bile olsa 620 numaralı kanuunla 
hazineye intikal etmesi icap 
etmektedir. 

Maliye Vekaleti, bu mesele 
ile alakadar olmaktadır. 

-------- - .,. 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti 

Muhammenesi 
Lira K. 
200 00 Atikalipaıa mahallesinde Sofçu hamnm orta kabnda 14 

No.h odanın tamamı. 
88 00 Tahminen 220 arşın miktarına bulunan Şehremininde 

Aydın kethüda mahallesinde Yayla caddesinde eski 67 
yeni 83 No.lı arsanın tamamı. · 

600 00 Dayehatun ,mahallesinde Bnynk yeni han ikinci katta 38 
No.lı odanın tamamı. . 

400 00 Mahmutpaıada Dayahatun maballe8Üıde kürkçO hanmın 
2 ci katında 15 No.lı odanın tamamı. 

S()O 00 Mahmutpaşada Sururl mahallesinde Sultanodalan soka· 
ğında eski 23 yeni 21, 23 No.lı iki kükkinın tamamı. 

128 00 '4 metre terbiinde bulunan Küçllkayasofya mahallesinde 
Hisardibi caddesinde eski 9 yeni 127 No.lı arsanın tamamı 

Yukarda yazılı olan mahlül emlik yirmi gün müddetle iliııa 
konmuıtur. ihalesi Eylfıliin 27 ci Çartamba günü saat IS tedir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber latanbul Evkaf Müdllriyetinde 
MahliıJAt kalemine müracaatlan. 114662,, 

lnhisarl,ar Umum Müdürlüğünden: 
Paşabahçe ve Diyarbekit Fabrikalan için 4 elektrikli tulumba 

ve likör fabrikası içinde 1 adet devvar elektrikli tulumba pazar
lıkla satın alınacakbr. Taliplerin ıartnameleri gördükten ıonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 16-9-933 
cumartesi günü saat 16 da Galata'da Alım, Sabm komiıyonuna 

mUracaatlan. " 4623 ,, ""' . 

Bursa Ziraat Mektebi 
: Kayit Ve Kabul Şeraiti 

1 - Mektebe bu sene leyli ve meccani on bq talebe alına• 
caktır. Girmek için kabul ıartları. 

A - Türkiye teb •asından ve hüsnOhal eahabmdan olmak. 
B - Orta tahsilini bitirmiı çiftçi veya arazi sahibi eYlada 

olmak. 
C - Yaşı on dokuzu geçmemiş olmak. 

. D - Hastalıktan salim vo Ziraat işlerini ifaya bedenen muk-
tedir olmak. 

E - Tahsil esnasında mektebi bili mazeret terketmemek veter
kettiği takdirde kendisine yapılmıı olan bilumum murafı ödeyece
ğine dair Noterden musaddak " numuaui veçbile " kefaletname 
vermektir. 

F - Talip mıktarı muayyen adedi geçe:se talipler arasında 
bir mnıabaka imtihana yapılır. 

2 - Mektep Teşrinievvel iptidasında açılacağından taliplerin 
nihayet EylUliln 15 ci gününe kadar yukarida yazılan evsafı haiz 
olduklarım isbat eden vesikalarla birlikte bir istida ile mektep 
mildiirlüğilne müracaat etmeleri. "4674,, 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Ralo şişeleri için şartname ve ntimuoesi dairesinde :ve paıar

bkla u300,000;, takım etiket sabo alınacaktır. Taliplerin ıartna
me ve ntimuneleri gördükten sonra pazarlığa ittirak etmek 

Uzere % 7,5 teminatları&ı hamilen 18-9-933 pazartesi 1&at 16 da 
Galatada Alım ubm komiıyonuna müracaatlan. ""6S9 .. 
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BREKFAST HASAN 
'J'tirk ~ Puiu ve biitün dünyamn ~ makeınmel Brekfa.st bi küiti olup hastalara 

ve bilha a PO uklara ve hali ne ahette olanlara ve hah akşam kahvaltılarına; 
lı f f :\ P''l' k ı:oıtİ)<'lllcre, mide rnha rzlığı çekenlere knrı-11 nefis ''C leziz bir ı;.,11dadır. 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
ÇAVDAR 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCi EK - .. ozu nları 
Saf, .ı;ıbhi ve g'ııyet 
mukavvi :ve mugad· 
did.ir~ Vilnmini en çok 
olan bu mükemmel 
özlü unlar ile çocuklar 
ve bi memedeki 
çocuklar AZ zııman 
::r.aıfuıda n~iiaüma 
bulurlar. Kemikleri 
1.."'llvvetlenir, çabuk diş 
çıkarırlar, çabuk yü
Türler. 1esel', ıeıhbntlı, 
tombul olurlar. Her 
nevi Hasan hububat 
mılaıile :) apıln.n ma
hallebi ve çorhslann 
lezzetine payan olmaz. 
25 kuruştur. Hasan 
e<:za deposu. 

KUVVET ŞURUBU 
Zah tı n!Ili, .lık, romatizma, r'a, sıra emik, Bİnİr, damar, ver 

bostahklnnnrı, yünımeycn, di~ çıkarmıyan çocuklnra, genç ve ihtiyarlara. (5134) 

Gümrük Muhafaza Umum Kumandan
lığı İsta~bul Satı.nalına Komisyonundan 

1 - Muhafaı.a Kıt'ab ihtiyaa iç.in satın alınacak "3388,. çift Fo
tinin Kapalı zarfla lardınmya konulmuştur 

2 - Kmlırma prllan kiğıdmn tasdikli suretleri Muhafua Umum 
kumandanlığı 1danbul Sabnalma komisyonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma Gftmriik muhafaza Umum kumandanlığı lstanbul 
Sabnalma kurulacak alım aabm komisyonu tarafından yapı
lacakbr. 

4 - Kırdırma 23191933 tarilıiae rubyan Cumartesi gün& uat 
14 te dir. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün ve na
• tinden evvel komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler hangi ticarethane veya imalitbane sa
hibi veya Fabrika vekili olduklannı isbat ede~ vesikayı 
göstereceklerdir. 

. 7 - Her istekli biçiimiş bedelin 7,S ğu olan .. 1168 " lira 80 
lrunışluk muvakkat güvenmelerile teminat belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

8 - Ômeği Sabnalma komisYonundadır. istekliler orada gö
rebilirler. 

9 - Bd.li olan saatte tutulması adet olan %8 bıt kuğıdı doldurul
duktan I011J1l hiçbir teklif ka~ul edilmiyecektir. (4463) 

Yüksek Orman Mektebi 
Rektörlüğün<len: 

13 Eyl'I 1933 çarpml»a pli Aat 14 15 te ihaleleri icra 
lohnmu üzere Orman Ameliyet mektebinin 8,5 aybk erzak ihtiyaca 
.ımi mün•kauya konulmapm. l.te1dileria münakasaya iftirak için 
mak6r tarihte Yiibek Mektepler Alan Sabm Komisyonunda 
.. Fmdıldula., prtnamderi Gkamak içİa de Mektebe "Büynkden 
~J .. müracaatları. ·~163. 

Cimi Kilo... Qmi 
Ela.ek tiOOO Siyah mercimek 00 

OJm eti Dil şeluiye 50 
Kuzu ,, 800 K. Bezelye 40 
Sade Pil 700 K.qar peyllİT 50 
Zeytinyağı 330 Tuz 150 
Pirinç 750 Yumurta adet 8500 
Şeker 1000 Umon ., 2000 
k. Fuulye 400 Kuruümm 30 
Be,u peynir 320 Kuru kayw 50 
Zeytin 200 Pirinçuno 70 
Un 450 Sabun 170 
Pahtcs 550 Soda 80 
Nohut 150 Kunı bezciye: 40 
111Dik 30 Süt 1400 

Sonu. me, ~ 
Portabl, lalaua, tue 
F aeulye, elma. yer el· 
mua. upanak. bnaa
bahar, salamura yap
rağı, taz~ yaprak, ıa
lala, Taze bakla, en
ginar, dereotu, may
danoz., kabak, mani!, 
domates, patlıcan, bi
ber:, ı.erdalı, balkabağı, 
taze üzüm, kavun. kar
puz, ayva, dolmalık 
biber, havuç. kereviz, 

Makar.na 200 Yoğurt 500 pırasa ve saire. 

nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şamwnc ft piinma tevfikaa Papha:.bçe fabrikasuıda lapirto 

P-alitre.i taıiaab İçİll puaıLkla dkt adet baziDe yaptırllacaktır. Ta
liplerin 'Jo 7 ,5 teminatlannı himilen 20/91933 Çarpmba g(\nii aaat 
16 Cla Galatada Alım, Satım komiayonmıa miiracaatlan. "4660" 

SON POSTA 

SON POSTA 
lHtanbul 

BORSASI 
6 -9- 1933 

Paralar ( Battı ) 
luraı tara 

J ,.. .. ıı. 673,00 20 kıuın 122,-
J .. !ar H8,0(1 1 t!lla A wua. 2~-

ta fr. Pran• ı 118.00 l pueh 18,00 

10 ''"' 
m,- ... ,. M,00 

IO fr. Be1tlb 117.00 il ısloH 24,00 
ıo •aı:.mı 2~ 1 P•ll,ll 2\-
10 •· inip• -- 20 ley 22.:ıO 
10 ı... ~~ 20 dlnı" ~-

1 ilerle 1 ç. ., ... , -.-
c;9kltn-

ı..... '78.50 IPra I~ 
Nn • r•~ ~/Rl:J.5 Vl~ııı ~ 
Put. 12, fbdr t f,'6575 
MU-. 8,96 B•-·l:a 1,985 
Bıak.sal 11,39 Var; o ıra 4,23 
AU.. 62,67~ PC'.t•• 1!,,8115 
C••'f7• 2,4425 Bllkre, :78,!li 
lof1• 66,(15 Be!vat lf,33) 
Aıuterdam 1,1756 Mouon 1098,25 

Hl••• &enallerf . 
Ur:ı !,..1r 

q l!anl&.l'Nama) 8, Aaade'o ~ 1 V. S7,50 
cH&mıJ•) Q.'i Ş.rk D. Y. •4t1,ll 

• tllllc:P •) 116,- la~ Tramn7 ~ 
o:Sası11 baD"- s.- Cskt1:1aı.., 
lel.D1k • ~,'9l 1akm 
ftrktıtl tla7rl7• 15, 
Hal t O,~ HavaguS 
Ansdolu '6 rıev. 25,1 ~ 'lefo:ı 

• '# O .r. • ~ &.:ıo.ıU 

Ee a v• Ta vuaı 
Lira 

103 lkraınlyell D!i ,00 
iıtlkran 

fıt!kruı Dahili 'R,00 
DUruı.u Mu. ~4,tıa 
balda\ tertip 1 {)~ 

• • D 11.75 

BORSA 

~·ıı 
!'ramQJ 
Rıhbııa 

OeA<IMaT ıN 
Teri.~ 
t.Jektrl\r 

HARiCi 
Tahvllat • MeakOk6t 

Ura J.tra -
Tilr\ı altiıu 922CO .... ~ 

''· • i,53 a ... • JG~ ....... ,. ~ 
bPlaa9' (Oa. iL') 158 
x.ıua bqlMr lk allııt 

,~ı.un1etı "~ 
lAılll, ~ 
\hamltı 4Cı,25 

fR .. •ll 41~ 
(Valdl 46,U 
ince beflblrllll alııa 

(CGıah•t17eıt 4),~ 
(H-üJ aaw&U .,.1.1.Jı 

(R•t•t • "1t.>I 
'v aıdlJ • 47,50 
~ .ı<ı.F• UISUIJe:IO 

• • • 1 ıNJ tJ..ıv 
• • • lılU ıw.ı,r. 

(•) ~·.ıd&a lfueUU.. -.11a awuael• 

-~·· 
PETROL NiZAM 

Saçları kuvvetlen
dirir. Dökülmesi
ni keser. Kepek
leri öldürür. Başı 
temizler. Günde 
bir defa friksiyon 
yapınız. (6580) 

Mukaddema Fatihte H'lcıüveyz ma· 
balleainin Toprak solwğmda 42 numa· 
ralı hanede müsteciren mukim llüse
yio ~feudiye. 

latenbul ' UncU icra Memur
luAundan: Umaıuhaıı Hanımın mu· 
tasamf olduğu balada ad~ei yarılı ~ıı
neııin 15 gün u.rlında hilnia U.hlıye 
etmeniz hakkında ikametgihınıza gön· 
derilen ihbarname z.ahrında mahalli 
ikametgahuıınn meçhul olduğu meşru· 
hab nrilmiftir. 25 giİI! ~d.a ~ 
tabliye etmeniz ve aksı ~dirde 11ca· 
buıdt. &Ol' istimali ıuretile tahliye mu· 
amelesi üa kılınacağı maliimunuz ol
ımU ü~ere tahliye ihbarnamesi maka· 
IDlD& bim olmak tuere ilinen tebliğ 
ohınur. (7119) 
~------~~----=---~-~ 

lelanlMll lklnd lt&aa ll91nur-
lulundan: Mütfuı V:eraşiç dtDdiye 
ait olup kinMlıt.n dolap haJ>13edilerek 
rehin hükmünde Olan mobilyaya ait 
eşya Şi~lide J)ereıaıb 90bğıada es 
numaralı apartımanin ıtiniinde eadde 
fuerinde açık artırma lllretilı 13 Ey· 
ıuı 933 çar§am'ba günü nat 10 da 
paraya ~· 1-yenlerin ma
hallinde ham lJulumn&lan ıili.n olu-

nur. (7019) 

ıeıanbul altınct icra memur
ıuıundan: Bir bo~ do1ayı mtlıcu· 
zunbih bir çift bcygır yük arabam ile 
tuğla ~ ve kum Ye eair levazımatı 
in aiye ll-9-9SS tarihine müeadif Paznr-
teıi Günü saat 15 ten 17 ye kadar Üe· 
küdarda .Balaban iskelesinde 22)28 .ı o. 

lu tuğla eeıgiaiııde ilk açik arttırma ıım· 
retile eablacağından taliplerin mahal· 
1incle bulnuacak memuruna müracaaı-
la.n ilin olunur. (7ll0) - 'HPTCT 1 

ao.. Poatll Mc••aaı 

Sahibi: Ali Ekrem 
Nepi7at Müdiirih HaW Litfi 

s~y1a ıs 

ÇAPAMARKA 
Müstahuıratı 

Hububat Unları 
SIHHAT 

ve 

KUVVET 
\•erir. 

Gümrük Ve inhisarlar 
Vekilliğinden: 

• t - Türkiye GUmrüklerindcn geçlrilecek Llttm mallar ıpn 
menşe pbadetnamesi aranacakbr. Bu gUn muhtelif emir n karar
larla ith&litm mühim bir idamı için zaten aranmakta olan bu ın:aiika, 
bu 8W'dle, fimdiye kadar buna tibi olmıyan euaya da teşmil ediJ. 
miştir. 

2 - Menıe şalıadetnamesi Gftmr&ğe teSlim edihnedı"kce qya 
hiç bir suretle geçin1miyecektir. 

Menşe şahadetnamesi Tftrk konsoloslanmn vizesini taşıya aktır. 
3 - Bu karar~ bütün Türkiye Gümrüklerinde, 19 -20 Eylül 

933 gece yarısından beri tatbik edilecektir. 
4 - Fazla tafsilatiçin Giimri\klere mfiracaat olunacaktar. 114675., 

1 KASIK ~.~~~~a~l~m!l~BI KORSELER 
w ·::ı ~~~i,;~ C?PC?e 

Beyoğlu: lstiklil cadde&i Posta eokağı No. t. T ·L ''429 

lstanbul 4 üncü icra 
Memurluğundan: 

Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 
tamımı 2330 lira kıymeti muhammineli Üıldidar da Yayalar 
karyeeinde Derebqmda beaap 111 numanlh mn,tcrek aamanJıjı 
baYi nıii&eı alqç bir baneain tamamı açlk arttırmaya kon
muı olup prtnameslnin 7191933 tarilıinden itiharen dairemiz
de herkes tarafından Pltebileceii tibi 91101933 1lmilliae _... 
sadif Pazartesi gün1i saat 14 den 16 ya kadar dairemixde açılı 
..rttırma ile .. t11aUkbr. Artbrma bedeli muhammea kıymetinin 
ymde yetmiş beşini bwmadığa takdirde en son arltiramn 
taahhiidü baki katmak \\zere 241101933 tarihine müsadif Salı 
günü yine aaat 14 den 16 r• kadar da~!2de ya~ıl~cak ol~ 
arttırmasında pyrimenkul muhammen kıymetinin,., 75 mı buldıwu 
takdirde en ıon artbrana ihale edilecektir. bulmadığı takdirde 
·baleden aarfı nazar edileceğinden taliplerin muhammen kıymetin yüz
~e yedi buçuğu aiabetindc pe~. _akçesini vq a milli bir 
bankanın teminat mektubunu hamıl bulunmalan lıhımdır. 
Müterakim vergiler ile vakıf icaresi ve Belediyeye ait tenvirat ve 
tanz.ifat rusumları müşteriye aittir. 2004 numaralı icra ve iflas ka
nununun ( 126) pıcı maddesinin dördüncü fıkrasına tevfikan bu 
gayrim*nk.W ÜJ.erinde. i.J>Otekli alacaklılar ile di~er al~adaramn . e 
irtifak halda sahip1ermm bu haklarım ve hususile fall ve muarife 
dair olan iddialannı, ilin tarihinckn itibaren ( 20 , gün iç.inde 
ewala müabitderilc bildirmeleri, aksi halde hakları ~pu sicllleiile 
sabit olmadıkça sah§ bedelinin payla§masından banç kalacaklan 
cihetle Ulbdaranm ifbu maddenia naezk6r hkruma söre laareb!t 
etmeleri ve daha futa malümat almak iatiyenlerin 933-144 ~ 
ya uumaruile müracaatlan ilin olunur. (4683) 



16 Sayfa ION POSTA .. .. . 
ÇURUl<Ö.DIŞLE~ . 

nRUNOZO 
K 1 S.6LTIRLA~ •... 1 

~OLİN 
ULL~N~R~K 

~'llNIJ N~Nİ Ol.UN 

Tlrll ..... C.-a,etl ~., .... te 
Leyli, Nehari 

Barsa Kı~ Lisesi 
Orbl Mektep ve UH Slnıfl•rını H•vldlr. 
Rumi U..leri Muadil oldap Mwif V eklletince tudik ecl••i.
tir. Seçilmif talim heyeti •• Amerikaclaa ptirilen terbiye •ite-
...... tarafındaa teclrisab iclan olunur. Y abuca U..nlana 6in· 
tilmuine bilhaua ehemmiyet Yerilir. Saf laava tem ııcla aezib 
bir terbiye ve eyi tab.u Yerilir. 15 A;u.toatu itibaren blH&a 11-
mflara leyl\ ve nehari talebe kabul edilir. Mektebin resimli ka
taloju ve kayt kabul pıtlan talep tlzeriae ı&ıderilir. Ücretler
de temillt yapılmqtır. Memur toculdan ye kardetler için aynca 
temilAt Yarmr. Fula tafaillt için •&ana'cla Tlirk Maarif Cemiyeti 

Kız Lleesl MUdUrlUIUne mUr•c•llt. ~ (3111) 

Zafiyeti umumiye, iftihamzlılc ve lmnetaizlik halitmda biiyiik 
lüle n teliri prnlea: 

POSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanmız.. H• eczanede aatıbr. 

.,. ................. IN•BOLU_. ............. ~ 
Tamirat Atelyesi 

Alman ve Macari.wı darüHmularuada Q&lışan .. hmet Tevllll B. Türkiyeoin 
bir çok fôriblarmda da MDelerce hlımıU. wn ~ir çok fedaürhklar 
y~ l11ell9lu'da her ne.i ....... ve ....... ~...,.. tamir içia bir atelye 
telil etmiştir. Bmıdu bqb atelyemis emMline her cihetle ~k .1..eni bame 
pirin9 k•fel.._., .... , .... JaPmalrtadır. Uodsluk n tağlambk dolayıaile 

~----• mütterilerini memnun etmektedir. 4m----~ 

Karacit•·tt.a.-Banak, T111t Ka• laaltalddanma kat'i teda'YİIİ için 

TUZLA IÇMILIBI 
•n Mn kenfOl'I• reni otel • pt1n .. ıon • l•k•ttl8 - pl9J 

Heq&n Klprthlea ..at 6.30, 7.lS, 8,20, 10, 11, 13.15, 15.10 u 
Baycfatpqaya giden ~ tnaleri n aum.lmPI iliYetea sakla 

qpuıuaaa tıeni .... .....w.rma kadar gider gelirler. 

~-----------------(Sm)-•I ' ----~~~~--~~~~-----~~~~~~~---
Feyzl•tl İ.lselerf MUdUrlUOUnden: 
l - ilk. Orta Ye U.. laamalan mezuaint Ye lllUf iaatilwdanaa 

2 Eyl61 cwaart.i pa batlanacalmr. ~ 
Prop-am mektepten apenilebiHr. 

2 - Denlere 11 Eyl61 Pazarteli pal baflanaatldır. (6841) 

#i------•Aclaaa laaYalaincle ~------.. 

BA'fA·DILIN 
M•llBA SUYU 

Çamlıca, Alemdap •• Tqdel- 11Ulanma feykiacA oWup ~ 
•• içtimai Muaveaet Veklletl n mlteaddit .=r,.terla nporlan •• 
··•• 4ekterlana tanlfna•.._. •blttlr. il .... n •••ce•••ara 
Ad•a'4a AWGlkeriaa zade blnMlerlerla teptu n peiaba .. ~P-_•e 

....Watara •atuaJarmct.ld •bt •••uruaa mlracaat ecU.ls. • (6"61 

AT TAllJILIP'IM 18• 

Deniz Yollan lfletmeai 
AcallTAL&lll: 

Iaraköy • Köprilb8fı Tel. 41111 
Sirkeci Mllhürdar zade Jau 

Telefon: 12740 

ikinci 
1 Z MIR 
Slr' at Poatua 

SAKARYA 
vapuru 8/91933 cuma 14 ele 
Galata nhbmınclan dopa b
mire ve Pazarteai 18 da iz. 
mirden dotru imuıbula kal-
kar. .. .. .ıı::..ııa 

~ .. 
KARADENİZ 

Sür'•t Postası 

BÜLENT 
vapuru 7 Ey161 perpmbe 

,onı saat 18 de Galata nhb· 
mandan kalkar. GIDlşTE: ine
bolu, Samsun, Ordu, Gireson, 
Trabzon, Rize Ye Hopa'ya; 
DÖNÜŞTE: bu iskelelere ili
veten Pazar'cla uğrar. ..4647,. 

AYVALIK ARALIK POST ASI 

ANTALYA 
nparu 7 Eyl61 Pertembe 

sini -t 17 ele idare nhb
awadan kalkar. GIDlş'te Geli-
bolu, Çanakkale, Bozcaada, 
Klçlkkuyu, Altınohak, Edre-
mit, Burhaniye Ye Ay.alıp 
•• dlnllfte de ayni iskelelere 
........ "4141,, 

Yemeklerden 
evvel 

Bir kDçl)c kah.. katata 
alacabmız 1 

wı ımrınız ll~Rfl 
ifteltdaD keailmiyecelrlilli'l I 

OnirOnUz ıldukça 
.... tadile , ... Ji1ecelraiais r 

Be,ır 
Ke•al 

llNAKINA HULISASI 
(7001) 

T .. vlkl ...... 

Talebe b1cliae INıtlanmlfbr. Telefon: 22994 

ıe•ıll•eldtlp 
Tııiı tarihi 1307 Befiktaf, Yaldız, Telafıı: 42282 

Yun, ilk ve orta kııımlara hegün Leyli Ye Nehari kız ve erkek lalebe 
kayıt olunur. Leyli ücretleri mutedildir. Leyli hayatı için bina çok mfilaitt,ir. 

(6979) 

a ile CUll& IA&T 


