
Dil• .... ,. ..... 1000 luMl9r ....,. ........ ortluun• •-•up laa gelcl, ..,..., .. 
le kartt .. •dd8r· ._.. iniler 8ile beri T•k... .......... lllr ••••• lroJdu .. r. 

Aleyhimize 19 Milyon Agnıtagn 

L• 1 k D A Jd Ölüm C•zasına 
ıra ı ava çı ı Malıkiiml 

Fakat Ancak 300 Bin Liralık Tazminata 
Mabkiim Olduk 

Lozın ........ maciltiace 
tefelddlt eden ve 926 1e11uincleaı-

laeıri •= maarif nezareti bina• ..- ... kta olan MuliteUt 
Hakem llabkemeleri kasa Wr 
.... det ......... ~ 
laerecllr. Ba. mehlcemelerclea La. 
alliz- Ttirk, Tltk-Ro ... ya, Ttirlc 
ltaıyaa ve Terk • Belçika Muhte
llt Mahkemeleri ltltin işleri bitif.. 
9Pitler ve faaliyetlerini tatil et• 
.. erdir. Şimtlild halde vazife 
"'- 7almz iki mahkeme kal· 
~· Bunlar Tlrk • Frauız ve Tws. - Yunan malakemelericlir • 
.._.Irk - Franm ..ıakemeaiain elin-
-. intaç --· kere liulma Ji'..,..• ......... mevcutta. 
......... ale,laiae açdaa IMa 
N "1u " rova "' o,o.ten 
...... ft hrpitolar ........ 

.... • iç Mft, laalmk aolta... "~ .. .., ..... 
tar'C2! ...... 

Lonclra 8 (Hami ) - 0.,11-
...... d ..... Alaayada pli 
Hitlead teflrilM ••kkbula mlW. 
lfpatta Wmnayor. Bu ıazeteye 
llre "Felmle., ı.mi ••rilen -sizli 
~ Mitler lefelddlll. mefhar 
,...,_., A,..ta,W ilim ceam
aa _ .... .-;p.. Gizli t-.M· 
ldd ~.are .w.ecu olan fe
claıp 1000 lira. nreeelctir. 

Delilerin isyanı 
....... ( Nftyorlc lalki

aaeb') 7 (A. A.) - 8ir ti ........ 
aecle Wr ~ tetebba.a olmut
bu'. Eliade taknca ile bir deli, 

,J.llttba arkacWanm lerlleat bırak· 
brmlft 60 8aid1Jau kup dur-
•Dfbu'· lld prcllyaa Blmtlftllr. 

Maliye+ 
Yeni M,.,,.,,,1ar 

,.,.,.,,., ..,,. ............. hL 
,..,.. • ,....,, ... 111ael ........ . .......... 

y c.tv.11 .......,.. .... .,...,. • ... r.._. eetw• 11 ~ 
~ ı•IR 

Malatya, (Hwl) - VUlyetimka merbut Alıç~ b•••• 
Klrliotai kl,a.dea Klrt Kasam, otlu Hacı, dijer &•met 
ve lteki ojha Hamo ile çobulan Davut, ıimdiye kadar milli pek 
u prnlmiif tayler lrpertici bir cinayet iflemiflerdir. Y apdu tafald. 
bta ıare bmlar Daeadenia KBltB nahiyesiadea AB ~ zade 
Otmaa ajaya ~elit bilemektedirler. O....+ bQ ..,ir
leıin Y-sl n k.,.. bplrçllapu •aldile habs nrDÜf. Bamm lze
rine f8l'İrler Oıaaa aia,a kanClatarak ciTarda Wr dereye si~ 
ler, eneli IOJarU a1tm1anm ı••..ıar, aonra ela 10pa nya ..,. ·ne 
uftlhyı -. dereceliDde yaralıyarak den keaaruula b .......... 
lardır. O.- ata burada bitkin bir halde ta111.1m yedi IUt iale
Wftir. Y ecll -t ..,.a terirler bir daha ıelmifler ve O.... ata· 
aaa laeatb llaeclijini ı&rerek aclaacapm kafuını bir t.q kedM 
koymUflar Ye koyun ~ular ıibi kıbr labr le....._,.. Fakat 
fiddetli takip aeticeliade terfrleria hepm y•k•lan•p. 

- ~ .... , ..... Dlakl .................. 
p111111e1 .,..Wwek lan dıain ıiır '•• falrat Wr Mli , ............ 

- Al•Atm ._. ..... ...... Alı di J8i1a Wr 
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[ Giin'!" Tarihi ) (H .. 11c.n s •• ı') 
Türkiye Ve Bey
nelmilel Siyaset 

Yakında muhtelif memleketlmn 
devlet .damlan Ankarayı ziyaret 
edeceklerdir. Bu huall!ta halkı
mız diyor ki: 

Saim Eey (Beyoğlu Caddeikebir 81 
- Tlrldye ıri1a1et 1leJninln Wr 

•utba olmıya ba§ladı. Yakında .tya
ftt adımlan Aakaraya ıelece1der. 
Geçenlerde M. Her10 ni'ldyni :sfJa
ret etti. Romanya Hariciye Nazın ile 
Macar Barekili de Ankaraya ıele
celden .öyleniyor. Cüllllıuriyet l>nra
mında Ruıya atyuet el".kinı da An
karada bulunaca\tıar. Daha on Mf 
eene evvel (ölü adam) denflen Titr
'.kiye bugün genç ve dinç bw varhk
br. Beyuelmilel ıdyaHt '1emiD4e .as 
aabihicll,. Buna JeDi rejime •edJ• 
am. 

* Ali Rıza Bey (Küçükpuar Saba-
hane mahallesi 13) 

- Danyaaıa kat'l hir sulh dene
ıhM ıinfttiade tiphe :yoktur. Dbya 
diplomatlanada bir anlatma ve kay
Dapta endlfHI vu. Boyana .eyahat 
yapıyorlar. Şu birkaç ay içiılde Aa
llarayı birçok devletlerin adamları 
ıi1uet edecek. Bqyekilimiz e.lıa
riataaa plecelı. Bu wiclftilecle Bal
kanlarda bir muvazene temiabae 
çahfll caktır. 

* Salih 'Bey (Fener -Balat caddesi 73 
- Dün,. afuldanadan harp ba

ıutlan çekildi. Arlık rde~k bahara 
kadar ~ teranesi ifitrniyecefi%. 
Çinini intan harp ediJ~z. Bir taraf
talt Balkanlarda, Orta A vrupada df
ter lanftan da _prhl Anupa IJe 
Amerika " Japoaya ... ada yak
..... ve a•'•t•• hue.ketleri l>qla
mıtbr. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

16 yaılarında HüsnU isminde 
bir çocuk, Şjfhaneden reçerken 
bisikletinin tekerleği lonhmf ve 
diiferek yaralanmışbr. 

Jf Mercanda Fuatpaıa camii 
önftnde yatan serseri l(ftnıhundan 
Mustafa, o sırada o civarı süpü-
ren çöpçü Hüseyine kıznuş ve 
kolundan •iır surette yaralan
mışbr. 

lf. Galatada Zeki isminde IJi .. 
risi kıskançhk yüzünden do.tu 
Rabekayı kama ile kovalarken 
yakalanmıştır. 

lf Aynalıçeşmede Hasan i&
miııde bir arabacı,, uabas•nclaD 
düşerek ağır surette yaralanmşta. 

Jf. Dftn Edimekapıda kate 
dil>inde 20 günlük bir erkek 
ç«.uğu bulunmuttur. 

Kundağı içinde çıkan bir ki-
ğltta bu zavallı yavrunun isminin 
Mebmet Sadık olduğu ve 1efa
let yfı:ı.lllldaa terkedildiji bildi
rilmektedir. 

Yeni MU.teriler 
lngiltereden bam &r...lar ih

racat ofi9ine nllracaat ederek 
Tltrkiyeden keten ft keDdir al-
mak istedi'derini Jn1clirmiflerdir. 

Maslak Faciasında Bir Perde 
Daha Açıldı 

Bir Şoförün ifadesi Alındı 
Geçen hupn Maslak faciumı biraz daha ay- ' 2 - Kaza anaamda AlAeddia Beyin yanmda 

dmlabyor. Kılişeci Alie~~n Beyin yanında bir ~- bir+ kadın .vardı. Alied~ Bey . ~k vastta ile. ~~ 
dm var m1 idi, yok mu ıdi? Düne kad• MfıJlk bıaı b nt ewne ~ •lft K.adiai M at.o..obilini 
ehemmiyet atfedilen muadelenin bu nokta• artık hendekten çılrarmıya uğraşmıf, fakat muvaffak ot.-
kıymetini kaybetmiştir. mayınca tarlaların içine açılarak bot bir otomobil 

D --L- 00 1 ° - 'J' Hikm t Emfn lteklemİftİr. 
.;JCDucu~ muessese en mumesıı ı e Miiddeiumuıilik dün ikinci tahmini lmnetlen-

Bey enelki gün: cliıa bir ipucu daha elC:le etmiftir. Tahkikat de-
" - Ben laictiae alqanu uat dokuz ıulanncla rilllqtilqe 0 tece Jlidiseyi müteakip O....anh Ba.... 

Alieddin Beyi Eftalipos guinosunun öniinde ıör- lra• tofirlerinden Vedat Ef. nia araya ııeldijl 
d6m. Otomobilinin sağ tarafında bir de kadın otu- teshil: edilmiştir. Vedat Ef. 0 pce aut dokuza 
ruyorda.,, tekfinde bir ih~ ya~m1Şt1: _ . 40 ıeçe llidise mahalline ıeldijini, Alledclia Beyi 

Din ortaya çıkan yem tahmınler ıse ıoyledir: hendeğe dlişen otomobilini çıkarmak ~ atr.....-
1 - Alieddin Bey o gece tanıdığı bir hanıma JWı gördüjünü aöylemittir. 

B6yükdereye kadar götürmüş, bırakmış dönerken Diğa taraftan Alaeddin Beyin awkatları tara-
de ba kuayı yapmq. fmdaa ileri sürülen tabliye talebi reddedilmİftir. 

Eroinciler 
Dün Eirkaç Kişi Daha 

Yakalandı 
Gümrük muhafaza umum ku· 

mandam Seyfi Pap, son eroin
cilik ı.ldiaesile mqpi olmak 
lizere dlln Ankuadaa tehrimize 
gelmiştir. Kaçakçılık hidisesi 
arbk polise inb"kal etmiştir. Yeni 

. bir şebekenin daha meydana 
çıkanlmMa için çallfl}maktad... 

ŞmdiJe kadar ,.ıc.ıan.,.__ 
dan bafka dün de l11mail, Ab
tlıellalıı, Pankrat ve Madam Kal
yopi İ9mİnde dirt eroinci yaka-
lanmıştır. Bunlar asıl elebaşılara 
yatakhk etmektedirler. T ahkika
bn derintqtiribneaine liimm p 
riihniftir. 

Tasarruf 
Belediye Fazla Masrafları 

Hep K~siyor 
Şebrimizdeki muhtelif nakil 

firketle:rinden btanbul bele.diyesi 
her ay belediye bisweıi ohull 
\lıere elli bin liraya yakın bir 
para almaktadır. Fakat bu para
nın miihim bir kısmı 1mülga Şeh- · 
remanetiain 909 senesinde yap
bjı iatikraım ~dcnmcıinde kul
lanılmaktadır. Bu sebepledir ki 
bdediye bu ay maaıı bir az 
geçiktinti. Bunda lmmea de 
oktruva resminin ilra edilmesinin 
de tesiri olmakla beraber dij-er 
aylarda maat gecikmesi gibi bir 
nziyet vuku bulmıyacağı temin 
edilmektedir. 

Diğer taraftan belediye ok
trun vergilinin ilgası dolayısile 
çok tawıuflu hareket etmektedir. 

Piyasada Arpa .. 
Uzerini Muamele 
Horetle Gidiyor 

DiB Anadohıdan 25 npn 
ve 471 çuval buiday gelmiştir. 
iki gün içinde buğday piya1uı 
10-15 para kadar d ..... fl&r .. Pi
yasada pek az arpa olduiwıdan 
ihracata dYefttli _,.Jar uu
maktaclar. 

Din 3SO Dalya Aabra tif.. 
tiği •hL.wp. Birinci new tiftill 
fiyatı 60 kunttur- Yapağıya 43 
kul'Uflaa .bel ...... Da. illi 
sandalr alô Akhi.ar ..,_ 1,5 
liradaa •hlıı111fbr. Afyoa lnrille 
muamele fa.lall eluai clenm 
etmektedir. 

Bir f airikada Facia 
Y emeaiciler caddainde kova 

fabrikasın• amele Yaof ev
velki giin kazan içinde kaynayan 
çinkoyu, ye.rdelü tlikıae kal.ba 
boşalbtke~ müvuenesini kaybet
mİf ve etrafa mçnyan çinkolaria 
yüzünden ağır aaarette yaralan
mıştır. 

Hamal Altnmıyacak 
Belediye lktısat Midirlüiü 

hamal işlerini iki ay tatıl et.İf"' 
tir. Bu müddd zarfırMla .Wal· 
lere yedi hamal aba-yacaldır. 

r.aarif Veüretinin Kitapları 
Maarif Vakilcti aqriyat _.. 

diirfl Faik Rqit Bey tellıimia 
gelerek De .. let matlMamıda v~ 
lcilet lıaab11ut .,_.o kitap İf
len1e meşpl ofımya bqban19br. 

Celil Bey 
Ve killer Heyetinde Faali

yetini izah Edecek 
Uzun zaıaaadanberi Avrupa· 

da bulunan lktıaat Vekili Celil 
BeyiD dün sabahki 5emplon elu
presile şehrimize döndDğünü ha
ber vermiştik. 

Celil Bey Sidıeci İ8t•)~ 
da Reisicümhur Hauetleri na4 
mma Yaver Nqit, it Ba•lram 
U11181D Macliirii ........ Be,.
IUle lstaabul ticaret maWili 
erkim tarafmdaa istikbal eclil
miftir. 

Celil Bey bugiinleıde Anb-
raya ıiderek Vekiller Heyeti 
~timamda balanacak ft Aw. 
padalü faaliyeti haldanda izalaat 
wrecekt:ir. 

Tıbbıadlide 
Oniversite Talebeleri 

Ders Görecekler 
Üniversite idaresi tarafmdaa 

Tıp ve Hukuk fak&Jteleri tzle
belerin~n Tıbbıadli derslerini 
Sojukçqmedeki Adlltıp ~ 
Müdürlüğünün Morg dairuinde 
müştereken okumalan kararlqtı
nlmış ve Maarif Vekileti tua .. 
fındaa Atll•ye Vekiletine mıün
caa t edilmiştir. Adliye Vekaleti 
bu talebe muvafakat ebniştir. 
Üniversit~ M<W~ daiıainin ~ 
nişletilmefli İçİı_lı ( 10) bia linllıl 
bir tahsisat vermiştir. Birkaç 
güne kaur inşaat. bqlanacaktlr. 
Şimdild Merı d8İre9İnia ft teş
rihhaneıinin üstüne ikinci bir fcat 
daha ilave edilecektir. laradıan 
Morgun teşrih dairesine bir 
asansör kowall, lleraa gelen 
ve teş~ kanulli bir .mahzur 
olmıyam cesetler n•M&:le yaka
rıya. çibrılanll laleM,. ıhte
rilecektir. 

Bir Doktor Mah
kiım Edildi 

Dört ay lcadn nveJ, B .. onti 
eadclesia4ea ıeserhn lmllUdlfı eto
•ot;li aki Da•,tı •• e mldiirii lb.an 
Beye çarparak yaralanmasına ve ne• 
ticede ölümüne 1ebebiyet veren toför 
lllaii Efudi ile,_...,. hastaneye 
bbaJ ebnedlfl lcldl. elıanan doktor 
Ziyaeddin Beyin muhakemeleri birinci 
ceza mahkemHinde neticelenmıftir. 

Şoför Şüluü Efendinin 1 sene 
.. pline, t •e• de pflrlikten •ah
rumiyetine karar verilmiştir. Ziyaeddin 
Beye aelince; 30 lira ağw para cua
aa verecek ft 1 ay .lot.t.n.iJc yap•
mıyacakbr. 

Bahkeslrht Kartafu9u 
Balıkcair - Çarptnba, tebrimiiilıı 

lmrtuhaf pnüain ,.W&Wma ldL a. 
ıriaalle'betle JaaJecMılıt teaabarat ,a
paWa. 

Zerar V•- YaAmurlar 
Gİl'uua, 7 - Deva•lı 7ajmurial' 

fmdıldana kurutulmuı itini zorlat· 
brmıfbr. Bu yüzden piyasaya pek a& 
mebıul gelmektedir. Yafmurlar dt-

vam edene m11111' mahnlünün de nnr 
,&ecetincle• ı...llııılmaktaclır. 

Maarifte Bfr Tayin 
Beyoğlu 39 uncu iıkmektep mual

limlerinden Fa.ı Nedim Bey Mardin 
Ortamelrtt!J .uhl•lüfbe tayin HU
miftir. 

Kar19ına z.-.lrletnlf 
Kansı ile soc-tuou aelmlemeldc 

maman KaraiHhle. K.uam otlu Ali 
lamiade biriDia Adana Atır C.ıa 
mahkemeıinde malaakemeai yapt)-
maktadır. 

11 ... leketine DöndU 
Enelki sia ı.....s tayyaıealle 

Romuyadaa telıııftmile ~elea Ro• ... 
,. ..... kalllıl ............ il. 
e..celnko dla ..... tebu mem-
lebtine ...... J 

Kmr8r Ta•ılz Edlfdl 
Otomobil y~aa pku lıu

,. ele·~ davaa v.wn s.it a.,. 
,...... tutip .-... tanfmdaa ıo 
.. kı7mctiacle IU ıs.,._. weıU..ul 
kwile neticel•r·tlf Den ..._ 
tanf Mı karan~ «aalfdr. 

Telll"ller....._ 
a.Jıımatan ft Romanyacla MJ'· 

neJ..ilel tumH·alara lftink etlecelı 
olan teı:isçilerimh: nvellü pa Var
naya müteveccihen lıwueket etmit
lerdir. 

Tacirlerin 
istekleri 

Avrupa Re tllku .-.,,e1e.ı ya
pıp ta bu u.ulüa ilıa11 Gzer.m• mem
Wet• ...ı idlal eıleaiyea birçok 
tadr*inı .... ....... .WUklannı 
W4ia ederek lkbNt Veklletiae mG
MCdt etlecelderiai JHllıılJbk. 

lthlit n •1ta1t ifle1ile IMfPI 
olaa bq altı tacir dün lktıaat Vekili 
Ceftl Beye minc:aat ederek nziyet
leriai aıtl•tmı.ı--. cew s., bıcfr
lue, b\i muelıımia yaksa ...._ela 
intaç ediJeceti •• -... buluıunuıtur. 

Buadu b .. b .._ mim vapurcu
larclaa bazdan tla CellJ Bere miraeaat 
ederek ban inW ftnllifferdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Di,,or Ki: 
~------------------------------------------~-----~--------------------------~------------

Be, - p.. ala 1 - ltiW. ya, bİIİa bqamıza 
•oiaci bafll. thlltetli bir çerap • a• ı L 

HUH\ Bey - <* ollaaiL .. 
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, Hergün 
Başkaları ' 
Ne 
Digorlar? 

-------~-----
ilk Baharda Çiçekler 

Falih Rı/lcı 

'' M. Herriot geldi, gitti. lstan
bulda herkes gibi, tabiatlerin en 
a-Uzelini, Ankarada ise, pek az 
kimseler gibi, bir cümhuriyetin 
ilkbaharını gördü; 

- Genç olsaydım, Türkiyede 
çahıırdım, diyordu. 

Hazır ve tamam bir memle· 
ketin adamı, toprağı, köyü, ka
sabası, tehri ve insanı baıtan· 
bqa inıa edilecek olan bir mem· 
leket karpsında bu hasreti du
yabilir. Çünkü bir fikir ve karak
ter adamını dllnyada ancak yara
tıcılık ve yapıcılık doyurabilir. 
Hazır ve tamaııı müesseselerin 
kaya iibi donmuş ve katı
laımış duvarlan içinde hapis 
olan bir ömür, genç ihtilillerin 
havasını, hürriyet gibi, teneffüs 
eder. Türkiyede ne büyük şeref 
imkanları, ne derin heyecan kay
naklan vardır. Kafanın düşünce
lerine hudut, kalbin duygularına 
hudut, hayat ve harekete hudut 
yoktur. Umumi manzaranın geri
liğinin verdiği büzün, herşeyi is
tediği gibi yeniden yapmak, yani 
yaratmak ihtirasının verdiği sar
lıoıluk içinde erir, gider. Ve bü
tün Türkiyenin terbiye davasının 
eırarı bundadır: Eğer genç Türk 
yaratıcılık ve yapıcılık ateşi ile 
tutuşmamışsa, Türkiyede hayat 
ona uzun bir işkence gibi görü
nür. 

Eğer ona inkılap terbiyesi 
Yerilmiı ise, eğer onun ruhu bir 
köye diktirdiği bir ağacın, bir 
köyden kovduğu sıtmanın, bir 
kasabaya götürdüğii , manı.ara 
değişikliğinin veya bir vilayetin 
köıesinde uyandırdığı yeni muhit 
havasının tadım almak, gururunu 
duymak için hazırlanmış ise, ne
reye koysanız kanatları Anado
luya doğru süzülUr. 

Bir cümhuriyetin ilkbaharının 
en güzel çiçeği, Piyoniye ahla
kıdır. 

Falih Hıfkı 

Bir Hesap 
Sodri Et11m 

Osmanlı imparatorluğu rejiden 
30 senede 60 milyon lira kazan
ltlış. Bunun 30 milyon lirasını 
İmparatorluğun borcuna vermiş. 
Reji ıirketi 16 senede sermaye
ıini dört defa arttırmış. Hissedar-
larına yiizde 12 faiz dağıtmış. 

30 senede kolcu ve kaçakçı 
30 bin vatandaş ölmüş! 

Bu ne demektir?. 
B~ fU demektir: 
Osmanlı İmparatorluğu 60 mil

Yon lirayı ancak 30 bin insanın 

kafasını yiyerek, kanana girerek 
30 bin kanyı kocasız, bir o kadar 
•nayı, çocukaw: ve babayı evlit
aız ve kimbilir kaç on bin çocuğu 
babasız bırakarak kazandı. Bir 
•damın kellesi ona 2000 liraya 
lllal oldu. Bu iki bin liranın yansı
nı hesapsız, kitapsız borcuna kar
tı koydu, yansını da yedi içti. 

Sulh senelerinde bir kolordu, 
•ncak cigara dumanı ve (>ara ke-
8eıi arasında bir imparator tara
fıl\dan eritilebilir. 

lırnirliler Ve Donanmamız 
,.. ~zmir 8 ( Hususi ) - Limanı 
d~ıhyen kahraman donanmamız 

n halkın ziyaretine müsaade 
~~ildi. Hemen bütün İzmirliler 

n harp aemilerimw .ziyaret 
•ttilcr. 

Resimli Makale 

Şeyler vardırki sevmemezlik 
edemezsiniz: İyi kitap, iyi musiki, 
güzel tabiat, temiz abllk ve 
saire.· 

SON POSTA 
ıasaıwc= f • i ' ;' ' 

a Seveceğiniz, Sevemiyeceğiniz Şeyler a 

Şeyler vardır ki sevemezaınıı: 
Kumar, namuıauzluk, piılik Ye 
aaire ıibi. 

lnHnı• •• blyük mM!1•U ınmedik· 
lwlnclıa usaldatap ıml•bllıce.11 tı1lerl 
bınlmıl:r•bll•ııladıdlr. 

S.Yllmım .. ı lbımıel•• 9e7lerd- u• 
uldafıp 11Yllmul llaımr.ıu t•1l•n .......... 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

3500 Kilo Eşya Birçok Tü
Yakalandı fek Ve Hayvan 

Kaçakçılar Tenkil Ediliyor 
Ankara, 8 (Hususi) - Alakadar makama gelen 

haberlere göre Cenup hudutlarımızda gUmrük mu· 
hafaza taburları tarafından kaçakçılık ıhücadelesiue 

Bu müddet zarfında hudutlanmazdan içeri aş
mak istiyen 95 ka'çekçı takip kuvvetlerimiz tara· 
findan kıskıvrak ele geçirilmişlerdir. Bunlardan 
bir tanesi de ölü olarak derdest edilmiştir. ehemmiyetle devam edilmektedir. · 

Son on beı gün zarfında yeniden birçok ka-
çakçı yakalanmış, binlerce kilo kaçak eşya müsa
dere edilmiş, şerirlerden bir kaçı da takip kuvvet
lerimize karşı silah çekmek cUretinde bulunduk.ları 
için tenkil ve imha edilmişlerdir. 

Bu faaliyet neticesi olarak bu müddet içinde 
3500 kilo gümrük kaçağı eşya, 1500 kilo inhisar 
kaçağı eşya ele geçmiştir. Ayrıca on kadar tüfek, 
1500 defter sigara kağıdı ve 200 kadarda hayve, 
müsadere edilmiştir. 

Bu ayan başlangıcından dlln akşama kadar yine 
birçok kaçakçı yakalanm~br. 

Cenup hududumuz civarında faaliyette bulunan 
kaçakçılann grup halinde htlhke ettikleri anlaıılmııbr. 

Boğulmıgan 

Akrepler 
Mardinde Çok Garip Bir 

Hadise Oldu 
Mardinden yazılıyor: 
Burad~ birkaç genç, bir gece 

(30) dan fazla akrep toplamışlar 

ve diri olarak su dolu bir gaz 
tenekeıinin içine bırakmışlardır. 
Fakat suyun içindeki akrepler 
yarım saatten fazla balıklar gibi 
yüzmüşler •e bir tllrlü boğulma
mıılardır. Atnk uykuları gelen 
gençler; akrepleri bu halde terk 
ederek yatmağa gitmişlerdir. Sa
bahleyin yataklarından kalkan 
gençlerin ilk işleri tenekenin su
yunu boşaltmak olmuf ve pek 
tabii olarak bütün akreplerin 
sırtüstü yatmış ve ölmüş bulun

duklarını görmüşlerdir. Fakat 
aradan iki üç dakika geçtikten 
sonra tenekedeki akreplerden 

yedi tanesi yavat yavaş harekete 
gelmiş ve (10) dakika scnra da 
tabu kuvvetlerini iktisap ederek 
kuyruklarını kaldırmışlar ve tene
ke içinde kotmıya baılamışlarcLr. 

Beş Sene Hapis! 
Zimmetine 758 kurut geçir

geçirmekle maznun Erenköy Be .. 
lediye tahsildarı Naim Efendi 
Ağırceza mahkemeainde- bq aene 
hapis, 3 sene memurluktan mah
rumiyet ve 20 lira da para ceza
ıına mahkum olmuştur. 

-~------------~~Mübarek 

Gazi Hz. Şehitleri11İiz 
Ankaraya Avdet 

Buyurdular 
Reialcümhur Gazi Hz. dün aktam 

Ankaraya avdet buyurmutlardar. Gazj 
Hz. akfama kadar sarayda meıgul 
olmutlar, altı buçukta maiyetlerinde 
ki zevat ile Haydarpaıaya geçmltler, 
aaat yedide huıuıi trenle Ankaraya 
hareket buyurmutlardır. 

Gazi Hz. tebrimiıtde bulunan 
ve-kil ve mebuı beylerle hilkuınet 
erkim tarafından hörmetle teıyi 
edilmiştir. Bir hafta sonra tekrar 
ıehrimizi teırif buyurmalan muh
temeldir. 

Türk - Bulgar 
TicaretMukavelesi Müzake. 
relerine l" ekrar Bqlanıyor 

Sofyadan bildiriliyor: 
Türkiye ile Bulıaristan aruın

da, baıı ihtilaflar dolayısile Pa
riste kalan ticaret mukave
lesi müıakerelerine pazartesi 
glinünden itibaren tekrar başla
nacaktır. 

Türk murahhu heyeti pazar 
pnü Sofyaya gelmİf olacaktır. 

Fevzi Paıa Hz. Şerefine 
İzmir, 8 (Hususi)- Şehrimizde 

bulunan Feni Pap Hz. ıerefine 
kumandanlık tarafından bir ziya-
fet verildi. 

Bugün Çanakkalede Mera
sim icra Edilecek 

Her sene olduğu gibi bu se
ne de yine Şehitlikleri imar ce
miyeti tarafından tertip olunan 
Çanakkale şehitliklerini zivaret 
seyahati dlin icra edilmiştir. 

Ziyaretçileri taııyan Gülcemal 
"vapuru dUn akşam Çanakkaleye 
hareket etmiştir. Bugtın şehitlik

ler ziyaret ~lunacak, merasim 
yapılacaktır. 

Gelecek hafta da Törk talebe 
birliği tarafından Çanakkaleye 
bir seyahat tertip olunacak ve 
gençlerimiz mübarek şehitleri

miz için bir de abide dikeceklerdir. 

Akvam Cemiyetinde 
Ankara 8 ( Hususi ) - Cenev

reden bildirildiğine göre, Akvam 
Cemiyeti Meclisine iki gayri daimi 
azalık intihabına karar Yerilmiftir. 
Bu azalıklardan birine de Türki
yenin intihap edilmesi muhtemel· 
dir. 

Takas Usulü 
Takas usulünün ilıa edildiği 

malWıadur. Bazı tacirler biç ol
mazsa bir müddet için bu uıuliln 
iade9ini istemiflerdir. 

Fakat tekrar takas usu-
lüne d6niUmek ihtimali mevcut 
değildir. Ancak bu ilgadan zarar 
gördüğll iddiaamda bulunan tacir
lerin iddiaları tevsik edilecektir. 

iSTER iNAN /STER iNANMA! 
Bir gazetede gördük; 

.. .-Vichy'de - 27 bin nüfu•lu bir tehir - ıeçen •ene 

bir aer~ açddı. Re.cim •er,ıisi. 4'0 kadar e•er varda. 

Birkaç gGn aonra rhimlerden birçoğunda ( ~atılm"" ) 
yaftası görülmiye batlandı. -

l.tanbulda -700 bin nüfuslu tehir- ki resim •erıiıin
de yalnız 4 resim satılmıtl .. 

Söziin--Kısası 
Yüksek Tahsil 
Şahadetnamesinin 
Kıgmeti Var Mıdır? 

- "" 
Gazetelerin yazdıklanna göre, 

istanbulda yeni yapılan maliye 
teşkilibnda memurluğa, yüksek 
tahsil gördüklerini phadetname 
ile isbat eden efendiler aeçilmif. 
Ne kadar iyi.. değil mi? Darlllfü
nunda, yllkaek mekteplerde sene
lerce dirsek çüriitmlif, g&z nuru 
d6kmüı gençler niçin açıkta İf 
beklesinler de, yüksek tahsil şaha
detnamesi bulunmıyanlar memur
lukta otursunlar. 

* Halbuki, yine gazetelerin yu• 
dıklarma göre yeni kurulmakta 
olan Üniveniteye ıeçilen muavin 
hocalardan bazılan, şahadetname 
derecelerine Üniversitede pek de 

, itibar edilmediğinden fikiyet edi
yorlarmıı. Onlann iddialarına g&ro 
yalnız lisans yapmlf olanlardan 
bazıları· hem Iİ•ans, hem de dok• 
tora yapmış olanlardan daha üı· 
tün tutulmuş. 

* İnsan bu ikinci rivayete ibtl· 
mal veremiyor. Vakıa bir şaha· 
detname mutlaka bllyük bir ku~ 
ret isbat edemez. Fakat yllksek 
tahsil şehadetnamesinin bir kıy
meti varsa bu kıymetin en iyi 
takdir edileceği yer elbet te o şa• 
hadetnameyi veren Üniversitenin 
kendisidir. Eğer o şahadetname• 
nin yahut yüksek tahsil derece· 
lerinin kıymetleri yoksa, bir insan 
Üniversitede hiç okumadan yahut 
yarım okuyarak oraya boca ola• 
cak kadar ilim olabilirse Üniver
siteye hiç lüzum yok demektir. 

Onun açın ikind ihtimalia 
doğru olabileceğini zannetmek 
istemiyorum. 

* Eski devirde İıtanbUlda Agop 
paşa isminde bir Maliye Nazın 
vardı. Bu Nazır eski harflerle 
yazılan yazıların gllzel olmuaoa 
merak ettiğinden yanma daima 
güzel yazılı efendiler alırmıı. Bir
gün efndilerden birinin yazasını 
pek beğenir. 

- Senin kitabet1n de bakalım 
iyi mi? Bana şu it için bir mlb· 
vedde yap ta getirt. der. 

Efendi mllsvcddeyi de yapar, 
götllrilr. Nazır bakar ki efendinin 
kitabeti de çok iyi. Bunun üzerine: 

- Senin yüksek bir mektep
ten tahadetnamen de var mı? 
Diye sorar. Efendi bu sefer gU. 
cenir: 

- Efendim, der, Hukuk mek .. 
tebinden birinci dereceden bir 
phadetnamem var. Fakat bende-
nize, ne bu nezarete katip olarak 
girdiğim vakit, ne de kaç sene
dir burada çalaştıjım müddet 
zarfında hiç kim.e hangi mektep
ten phadetnamen var diye sor
madı. Bundan MIU'a da phadet• 
namemin hllkmli kalmada. Şimdi 
bendenizden aorulacak fCY vazi
femi iyi yapıp yapmadığımdır .. 

Diye cevap verir. 

* Acaba, ellerinde yliluek mek-
tep pbadetnameai olmadığı için 
bu seferki lıtanbul Maliye teıki
libndan açıkta kalan efendiler 
vaktile ite alınırlarken kendilerin
den phadetname sorulmuı muydu 

Türk - Alman Mukaveleal 
Siirt Meb'usu Mahmut Be1 

bugün yazdığı bir makalede Al
.manya ile aram zda yapılan ao11 
ticar•t mukavelesinin memleket 
için çok fay dalı olduğunu, aks 

iddiaların hakikate ve rakamlara( 
\..----'~S=-=..T.::E:.:R~~'~N:...:A~N~l:..:S:::..:.T=E:..:R.:..-.:.l:.;:N~A~N:..:M.:.;:..;;.A.;;.;;t _______ -JJ .:uymadtiana bildirmektedir. 



Mctn/e/ctf Ma.nMroları 

Adanalıların 
Sevmedikleri 
Rakamlar Var 

Adana (Hususi) - Burada 
yerli halk iki rakama garip ma
nalar vermiştir. Bu rakamlann 
birisi (24), diğeri (58) dir. Ada
•alıl•r her iki rakamı da küf6r 
mukabilinde kullanırlar. Yirmi, 
Jİl'IDİ beı 1me kadar evvel 24 
ye 58 rakamları ciddi if&erde, 
llatta devlet muamelitmda. veqıi, 
t..,u tahrirleriade muhitia biui
yab nazarı itibara alınarak kat
iyyen kullanılmaz, mekteplerde 
talebelere numara verilirken bile 
bu rakamlar atlanırdı. Maamafib 
halk arasır da aynı telakki bugihı 
tle mevcuttur. 

Rabmlann delllet ettikferi ma-

nalaraV .r •. hce: hibi • L!.....!-! 
&&0 e ayır aa nın vının/' 

Adnanm o zamanki merkezi llk
leti olan kapalı ÇAl'flDID arka IO
lraldumdaa birine hepm bir çab 
altmda iki 11rah yirmi dirt tane 
abdestane yapbrmıf. Eneli adı
aa sadece (24) demişler, yavat 
1avq etrafa tetmil edilerek aem
tln adına da (24) den.Ut. Elkiden 
pey g6tih1llirkea alaJ için: 

- Atahaa atalunl-
- Nereye?. 
- Yirmi dördün içine... Diye 

••imfıhrdı. 
58 rakkamı da fena bir keli-

me mukabilinde lmllanıbr. Gfaya 
bilmem hangi devirde Adaıiaya 
58 İDcİ yeniçeri obası gönderil
mİf, efradı hep kadın dellalbğı 
1aparlanms. işte bu meffıum ora-
dan kalmıf. _ 

Konya Ovasının 
Altında Nelıir 
Var Mı? 

Geçenlerde Konya ovaıanm 
aulanması bahsi etrafında bir 
JUi -.ntmiftik. Konya Ovası 
s.lama 1daresi Midir Yelôli 
Şaaw ee, bir mektup ga.deı
mit ve fU izahab vermiftir: 

-•• Opruk tabir alaaan kuyulu 
Konya ovasında muhtelif no~
larda mevcuttur. Bunlar teşekktll
leri itibarile inhidam neticem 
hasıl olan çu..kurlann tahtelan m 
tabablarile birlepaemden basıl 
elmuftur. 

Bunlar llzeriade 1apdan etiit-
:.ı:ni de~. Ahunlar zama· 

ve mlledesenin bize dev· 
rinden 10nra müteaaddit tecrnhe 
ve tetkikler · yapılmlfbr. Y anm 
milyon d&nftm!Ok vasi bir aaha
mn bu tabii kuyularla' irvuma 
bakin yoktur. 

Bahusus bu kuyulardaki IU 
lftiyeleri d'ftr araziden çok 
mOnhattır. T ei6 tulUtBbalarile 
IUJll yibeltmek ye .. =· ....... 
... için )bun olu aaniyede 23 
metre mikip su ..m,... bu 
aaretle temine çalıpnak mllmkln 
deiildir. Ne ~ aarfiy•b 
kl!i plir ne de yapılacak tesisat 
Ye teaiaabn ifletme masrafları ile 
bata çıkılmaz. Bu olsa olsa dvar 
bir köyftn sulanmam için nrit 
olabilir. 8"•ehri l>arajmm tadilen 
yapılmumdan aarfiilaar ederek 
bu opruk sulanm ovamn aılan
masmda kullanmak hususu varit 
değildir. 

ıŞ.ıbe müdllril Şevket Beyle 
~eruğa ptilmiftir. Fakat bu tet-

. vasi ovanın aulanmaamı bu 
kuyularla icra için değildir. Sula
ma sahasını dolapn mumaile!lıe 
gGzergahım&Zda bulunan tabiahn 

Dil enteressaa vaziyetini göstermek 
• için bu mevkide tevakkuf edil

m" ştir. Konya ovaS&mn tabteue
min mevc.ut Kwl ırmak kadar 
büyilk bir nehir üzerine ml\
esses bulunduğu ve bu nehrin 
önüne yapılacak barajla auyun 
kabartılacağı fiki ve müllbazaSJ 
yasi bir h •al mahsullidlr. 

Şarlt, Aleminde 

MEMLEKET HABERLERİ .,.... ____________________ _,Araplar Ve 

U kt K t 1 B Ermeniler 
Ş8 8 UF ll llŞ ayramı Geçinemiyorlar 

O B• y ld G 1 M Beyrut. 7 ( Hususi ) - Son n ~ ır_ ı ır örü memiş uazzam :ms:":;e~:~e110eı..wı:r:: 
Tezaburat Yapıldı 

lerin geçinemiyecek bir hale l(İr-
aıekte olduklarım gaateriyor. 

Üpk (Hususi) 
- u,.ldm.r lmr
tuluf ,nuleriuba 
11 inci yıldantt
mlal elen. te
zahurat ... cot-

Merasim Esnasında· 

Çlbıkn, glin geçmiyor ki Ermeni-

11 
Beledi1e _...,m- ler bir veya birka~ katil vak•ası 
dairi meydanlıkta irtikap olunmuan. Son hafta için-
toıplanarak eğlen- de b Ce ! __ !_ ..ı b yas rci iamiuue ir vatani 
di ,Jlb)erce havai albmf liramaa tamaan iiç Ermeni 
fişekler bltiia ıe· tarafından feci bir iekilde öldü-

- - ı., .. cula kutlula-

. Bazı Kazalar Oldu ce laa".ı.rc:Lt. do- rillmüştür. f.tepaa1an isminde 
l8th- UpLtJ.r bir Ermeni papaz ela Fazıl isimli 

dıls. 
ıimdiye kadar bu birini &ldürülmliftlr. 
kadar muazzaa Bilhasaa bu son lıidise, halk 

Kmt.ı., saa
tinde istirdada 
benzer tekilde 

ve top 1ealeri 
ara.ada tehre 

Ye beyecalllı g6a ananda derin tesir yapmıştır. 
yqamamıılardır. Çlbıkn bu papaz, Fazılın zevcesi 
Tezahilraf esna-. ile gayrimeşru 1sif ~tte görüf'" 
..ta baza •iieslf mekte imif. Hldiae, bir ~o
lıaalaralmufbır. meohudu m\\teakip Fazılın pap;\

giren ve kurtu- 1 Merasim top-
hit m6jdeaini e- U,.lclan 6ir ...,.z.,. H •il,,_,_ anm .tan 1ııir 
timi Jahcla :J:it n ~ yıl evtelld lmtualen ~ 1 toppı•az L.. tepen• tap 
Pldetle ............. Ca=i'erde nutukl• dıi ' öl•. patlwış w askerin yld w e& 
aalatOSeJAm okunurken bütthı Yüzlerce halkın ve ordunun ağır surette yaralanmıştır. Yarah 
Utak hallu akın akın bayram top, fişek ve halk bağnımalan hastaneye kalcfridı. 
mahalline kOfUJordu. Aakeri me- kurtuluı ghhl •abrlatıyor ve Ktll'tuluf glıll .. de ıehre girme 
rasim ve resmigeçitten sonra canlandınyordu. Gece muazzam vaziyeti gösterilirken iki asker 
'laalk Belediye parla ft Gazi 'bir fener alayı yapılarak tehir kurıunla yaralan11llfbr. Bunlar da 
heykeli ininde toplanarak 11 kimilen eleklrlk}e lilslendi. Halk tedavi altına ahnmlflardır. 

Adapazarında 
A" Ziga/eti 

~--~,.,, 
Adapumı (H'llSUli) - Tirk 

Gnc6 Avcılar kulübü terafuadan 
2SO kifiHk bir av ziyafeti veril
miftir. 7.iyafette mewleketia bi
tüa gizideleri ft cİqr kiyle.re 
mel'ffP a\'CIJar llezu hale •• ,.. 

larchr. 

M. Kemalpaşa'da 
Hiç HaJVan Hutabğı 

Kalmadı 

Gaziantep'te 
On Günde Yirmi iki Me-

l nenjit Vak' ası Tespit Edildi 
Gaziantep.. (Hususi) - An

tepte, apansw• ve yekdiğerini 
takiben evveli dört menenjit 
vak'ası mlmr etmifti. Sıhhiye 

mlidlbiyeti bunlarla alakadar 
olarak tedrikatta l>u1anmuş 

ve derlıal •astahk çdlaa ma
halleyi ve civanın kordon a!
bm ...... ve hlitb evleri mu
ayene ederek ' birkaç müaap da
ha g&mllfleıdir. 

Bu mahallede 10 günde 22 
mlsap giSrUlmüş, hastalığın dere
den sirayet ettiği anlaşılmış, o 
mmtaka halkına ap ve iliç tat
bikine bqlanchğı gibi mahalle-
aia baft•bata temizkn=em o 
taraftaki ...__ kapatılması 
temia edilmif laastalığlll barice 
sirayetine maai olmak için tecla-
bir alm-... 22 !D81apt• yal
mz birisi ölmlplr. 

Mllt'af9te Bele..,. Fe••'9tl 
Maraş ( Hususi ) - Belediye 

ıefıirde ıhe tarpaD bir imar 
faaliyetiDe llatlamıflır. Çarşıya 
yeni b.pan kalclinm ~nmekte, 
Ustl açık bahman mecralar ~ 
dereler bpahlmelrta«hr. Be1e•7e 
Reisi S.- Be, a.. faalyete 
..... ..... dmdrteclir. 

Çeşmede , 
Bir Dayı 3 Lira için 
Yeğenini Öldürdü 

Çe,me, ( liu8UIİ } - Alaçatı 
nahiyeaiode bU alacak yiizioden 
M•uıtafa i 'w4e bir .-ç da,... 
Hasan tarahndan tOfekle &)dü
rülmüştür. 

Yaptığım tahkikata gfire bu 
cinayetin sebebi ,.dar: 

Mustafa ismiııde birisi para
'Sltn b.illhara vermek here da11sı 
Hasandao handan bir mft<idet 
evvel bir mttkep ahnlfhr. Mus
tafa bu borcunu ufak taksitlerle 
dayısına ödemif ve nihayet iiç 
lira borcu ka1mış ve bunu &de-
yememiştir. Dayısı Hasan geçen
lerde Mustafaya mlracaat ederek 
borccmu vermesini bi1dirmiştir. 
Mastafa p.ıraa ol.madağmı biraz 
daha bekle.elini Hasaac:la rica 
etmiştir. Fakat Hasan da bau 
ru.a ebmyarak para yeriae bui
day ftl'mesİllİ teklif elmiftiı'. Bu 
plôl de 14Ultafama hesabma •el
meyiace Hasan bir pra tiifeğile 
Mustafayı öldlirmüpiir. Katil za
bıta tarafından yakalaDllUfbr. 

Van'd• Bir Hır!ızlık 
Van (Hususi) - MOddei uuıu

m1 Moft&k Beyin evine 1nnaz 
......., b~ •• ç ...... 
Hnatlar Jirmi clkt mt w._ 
da qya ile derdest edilmiflerdir. 

11. x .... ı,.,. (Huali) - .. 
Hayvan hastalığı m6nuebetBe Her lhtiyacmı Kendi Temin Eden. Köy 
kaaabaJa ÜyYıuı ithld w ihracı 
maym a,mdnı ib"ban en menedil
mifti. Ge.k k•ı•cla, ıerek 
civarda altık hayYÜ hastafltı 
kalma!Dlf 9e pazarteai pinden 
itibaren laa1van pazannm acalma
.11118 mii•ade edilmiftir. 

Ôdemiş'te 
ilk incir Mahsulü Pi1aaaya 

Çıkarıldı 

Ôdemit 7 ( Hu1111i ) - ilk 
inciı' mahsulU piyasaya arzedildi. 
8-15 kufllf ara8iDda muamele 
gördü. lzmir piyasası e11martesi 
gOnü açılacaktır. Bu sene incirin 
çok müşterisi vardır. Mil&\ahtil 
..Uyetiad• ........... 

, 

T.,,~ lılgBnJ• tu ,_,,,,,,,.,,, .,. iplilı I&• luttlualar 
Adana, (HU1USi) - K.....ı.ah. knasına bajlt T opça klyö aha

liainin yapyıo tanlan cidden tetkike f8yandır. Bu köylbı zengin ve 
fakir bltilD halkı bOttın ihtiyaçlanm kendi klyleri clalôJWe ve 
k.m emeklerile temin etmelrtecrırler K&y&a tuz 'ihtiyaa lrılj mey-

dutndaki Mr t.pnliın b.ıarak - ile halledildikten - br 
natılmasile temin edilmektedir. 

Bitin ktlller if:ecekleriai keneli t~IJılennda, ldrmif de
dllderi aletlehPe n lıh• ,..aıkhe ...._ıdıa dikerler • 

za hucum etmem tlzerlne vukua 
gelmiftir. Papaz ela Fuıb &1a&r-
mlftib'. • 

lbtilif Şiddetlendi 
~t, 7( 1Juaoai ) - Yemen

den gelen haberler, Son Postanın 
da son zamandaki nepiyati dıdJil 
olmak l\zere, verilen malümatı 
tekzip edecek mahiyettedir. Çün
ldl Yemen Emiri 1mam Yahya 
ile Necit ve Hicaz Kırab Emir 
lbnissuudun arası esash surette 
açılmıştır. Ba ihtilif bir arni 
meselesinden doğmaktadır mahi
yeti de şudur: Tehame, Asir ve 
şimali Necran. 

Bu ihtilifm laalliae Halit Bey 
Elkarbni isminde bir zabn riya .. 
:set ettiği bir Hicaz heyeti me
mır edibnit ve Yemene göncle
rilmifti. İmam Yalaya, bu heyet
t:ea Tebame ve Aairle beraber 
Şimali Necraa'• ela Yemene bua
lo1•asım iatemif, ba- üzerine 
Hicaz heyeti geri tainlm11t imanı 
yayada mübim bir kuvvetle 
Necran üzerine Jlriimiiştilr. Son 
•elea baberla vaziyetin cidden 
yaJaim o&dujaau g&tennittir. 

Diyanbekir - Fevzi· 
paşa Hattı 

T .... 938 8Neslncla Diye• •eldr• v .... Olacak 

Diyanbekir (Huau1) - Feni
pap - Diyanbekir fimendifer hat .. 
bm inpya memur olan Nafıa 
Yollar Müfettifiumumisi Abbaı, 
muaviai Necati Beylerle laveç 
grupundaa lıl. Diba burada yr 
pdacak istasyea mahallini tesbit 
için şehrimize r. · . ..mıiflerdir. 

Bu hat 6aeriade Fırat iatar 
7onuadarı 334 IDcl kilcmetrey• 
Udu' olu bemdea 51 ldlomel
nlll kaPvn taviJei tlrabiydi .................... 

fgal ~· 345 inci 
ldlometre4feld Sako!ar kCSyUO-
kMar olan yoldan 6' ldlometreJdı 
kıwtm ny feqiyatma bir ayd&JI'" 
beri devam edilmektedir. 

450 Uncu kilometre ile 445 a.ei 
Wlomehe ..... iri lmun iki 
aene zarfında iblal edilecdli'" 

445 inci . kiloaetrede DiJa'I" 
.hekire kadar olan yerin tetkik811 

ikmal eclilmiı ve yol kazaJdanlllll 
phlmuına bafle•mıftar. T ....... 
iS6 .-esi HDballaıwla Di::: 
•••• ...... bnede 
temeldir. 



• ı, .. 

Siyaset Alemi 

Her Yiğitin 
Bir Yoğurt 
Yiyişi Vardır 

Son srelen ajana telgrafian aabık 
lnriliz Maliye Nazın Lord Snowden'in 
Almanya hakkında bazı mütalealannı 
da beraber retirdi. Hitleriza iktidar 
IDevkiine srelmeaile hemen bütün 
dünyada Almanyaya karı• baaıl olan 
ten inbbaı rözden reçiriyor. Diyor 
ki : 

" Eğer ihtilalci Almanya bütün 
•nıflara ve fırkalara asgari bir ser• 
besti temin edecek kadar kendi 
laarekctinin latikranna itim•t edebi· 
lecek olur ve diter taraftan ırk 
tnOcadelelerlne nihayet verir .e 
bilhaua Baıvekll M. Hitlerin Rayht· 
tatda harici siyuet baklandaki .IÖZ• 

lerinin hududunu qmaua, bütün 
clGnya onun içtimai ve ikt11adi kal
kınma gayretini dostane bir alika 
ne takip edecektir ... 

Yukanya hemen aynen naklet-
tijim bu sözler Almanya içia lngil· 
tenden yüluelmit bir ibtarclır. Fakat 
lau yij'iUa bir yoturt yiyifi oldutu 
~bl Almanyanın da kendini kurtar-
IDak ndiıinde taaarladıtı bir projeıi 
ınevcut bulunmak icap eder. Harp 
IODU Fransaaı, sreıaiaini yürOtmek için 
De Amerika, ne ele lnpterenia sö
ıünü dinleyerek ba1rüakü mevkie 
~elmedi. Binaenaleyh Almanyanın da 
sağdan ıoldan yilkaelen n dost 
•tzınd.ın çıkbldan iddia olunan 
likırdılara, ancak deferleri niabetinde 
ehemmiyet Yermeleri lizımrelir. Aı
rnanyamn nasyonal 9<Myalizmi iktıaadi 
•aziyettcn dotdu. Binaenale:yb onun 
kurtuluı noktuı da yine bu noktadır. 
O müfkülü athyaa Almuya ,imti
handa muvaffak olmut demektir. 
BGtün mesele lfte bundadır. - Süreyya 

M. Dolfua lsın. Ebnlrecek 
Vipaa, 7 - M. Dolfh a. ...._ 

metia i.ttifa edecetiae dair pylalar, 
••lihiyettar -kimseler tarafından tek
ıip edilmektedir. 

Viyana Katolik Kongreai ile kur
tuJu, bayrama, bltGD dlnyaya Dolfü
ıtln Avusturya halla nezdinde her 
zamandan ziyade hürmet ve aevgi 
le tanmmı4 oldupnu iıbat edecektir. 

20 Mllron Urara Bir 
kruvazör 

Flidelfiya, 7 - 11 Milyon dolara 
111&1 olan Mi•DNpolh luuvaı:örii dün 
•ktam deniae mclin1mlttfr. Bu krun
ıı:ör, · Londra Konfwanmnın imaline 
iıin verditi 18 luuvuWen 13 Oncü
sGdür. 

M. Heryo Letonraya Gidiyor 
Rira, 7 - Sabık Fransız Barelrill 

il. Heryo, paar -6aG buraya gele
cek Letonya hüidllaetinia miaafiri 
olacaktır. 

1 

•o• POSTA 

BABİCI Tll.IBArL&B 

Fransanın iki Kaygusu Var 
--~ 

Sabık Fransız Reisicümhuru, Hudutla-
rımızı Muhafaza t:delim, Diyor! 

Paria, 7 - Sabık Franaız Rei•i- • 
cümhuru M. Dumerg beyanatta bulu
narak, temaı ettiji Fransız halkının 
yalnız iki kayguau olduğunu, bunun 
da hudutlann emniyeti ve fransrın 
iatikranndan ibaret bulunduğunu 
•Öylemiftir. Sabık Peiaicümhur de
miıtir ki: 

Ne yapalım, ancak kuvvetli 
olanlara hürmet ediliyor. Harici em
niyet hakkında neden dolayı endifeye 
kapıhyoruz? Bu auale cevap olmak 
üzere yalnız tunu a6yliyecetim: Fran
sa aiJihlan bırakma aahamnda elin
den geleni yapb. Hiçbir millet Franaa 
derecesinde fedakirhklara katlanma
dı. Halbald etrafımızda buluna• 
millet ukeri kuvvetlerini mOtemadi
yen artınaaktaclar. 

Bunun taanuz fikri olmaluıan Ye 
yalnız bir mildafaa wayeai ile yapJ• 
makta oldapna zannetmek isterim. 
Böyle olmakla beraber bu, cenene• 
nin takip etmek iatediji •İyuet de
tildir. 

Biz de rGniln hlrinde kendimld 
müdafaa etmek mecburiyeti karııaın
da kalabiliriz, Şu halde icap eden 
feyleri yapalım. Ve memleket utrun
da yapılacak fedakirhklarda pazar .. 
lıta girmiyelim. Hudutlanmıza riayet 
edilme.ini ve bu hudutların mu hafa
zası için lazım olanın ilerisine de 
gitmiyelim. Fakat o noktaya kadar 
da ileri gitmek farzdır. 

Franaız • lnglllz GörUtmelerl 
Paria 7 - Tan gazetesi ıiliblann 

kontrol6 meaeleainden ba1ı•ederelr, 
Amerikaqm bu bu.uta Fransız for
miiJüne ittirak ettitini bildirmektedir. 

ln.ıltere daha ılmdid"n bu formülil 
reddetmeıui1e karar vennİftir. Ayın 
dokuzunda Pariıte yapılacak olan ve 
tahmin edildiğine göre Amerika ve 
İtalyanın da birer murahhaıı bulunacak 
olan. "fngiliz • F ran•az l'liriltmeleri .. 
aillhlan blrakm• konferansı q1erinin 
tekrar batlamasına mühim bir amil 
olacaktır. 

Teksaata Kasırga FaclaSI 
Edinburr 7 -Tekaa• kasırgasında 

64 kiti ölmü, tSOO kiti yaralıınmtf• 
tır. Yüzlerce kayıp vardır. yollardan 
reçmek pek pçtiir, aratbrma itleri 
8'üçleıtirilmektedir. Yeni yeni ölü ve 
yaralı cesetleri bulunmaktadır. 12 
milyon dolaruk limon mabaalü mah
volmuıtur. Halk açtu •aıi hutalıldar• 
dan korkuluyor. 

Lord Grey ÖldU 
Londra 7 - Sabık lnriHz Harici

ye Naarlanndaa Lort Grey, 1aJ11t al· 
tıda ölmiiftir. 

Avustw-ya Başvekili M. Dolfüa lt.alyada Ricione şehrinde M. Musolini 
ile bir mülakat yapmışb. Reıımimiz iki Ba9vekili bir deniz banyosundan 
sonra gösteriyor. .M. Musolini deni?. mayosu ile görünmektedir. 

Kôba ihtilali 
----- ----

Ameri~a Harp Gemileri 
KU.ba Onlerinde Bekliyor 

Ha•aaa, 7 - Şe...,.. alaltf •ır 
aOkin •ardır. Halk inkılipçı bük6me
tin vaziyeti idare edeceğini ümit et• 
mektedir. Amerikanın Misiaipi kru
·nzörO d6n akıam buraya gelmittir. 
Bazı yerlerde mağaı:alar yatma edil-

miftir.Amerika tarafından aiJahlı bir mii
dahale ancak 10n dakikada olacak
tır. Vaıington böyle bir hareketin, 
Utin amerib Ue müna•ebatuu pç
lqtirecejinden eadife ediyor. 
Amerika Rei•icüıDhuru, bu memle
katlerle ticari ve ıiyaai münaaebab 
daha mldqtırmak niyetindedir. 

V a&iyet tehlikeli olduju takdirde 
Amerika tebaaaımn, Amerika harp 
semUerinin top menzilleri himaye
aiacle bulunan bir otele iltia etme
leri bildirilmiftir. . 

... 
Vqlnston, 7 - Amerika telMHIDI 

muhafaza için Küba1a birkaç laarp 
remiıi gönderilmiftir. Kübaya aöu
derilen büyük harp gemilerinden 
bqka 4 tabii muhafızı da yola ç.. 
kanlm&fbr. 

Vaıington 7 - Ruuelt, Arjantin, 
Brezilya, Meksika n Şill 1efirlerlal, 
Klba meselesi hakkında izahat Yer
mek (lzere çajutmııtu. ReiaicGmhıar 
bir müdahalede bulunmaktan çekin
clltinl kaydetmİf, babriJe allibenda
.unız aauk Amerika tebaaum •uba· 
-faza için karaya çıkabilecetiai ili ve 
etmiıtir. 

Rei•icümbur, KübanıD iatediti 
b6k0meti aeçmiye hakkı oldutunu, 
Amerikanın aadece •tayif iat:edijinl 

Ben de ihtiyat zabiti oluyonım. 

Dlaklleria Bomanı 
bini en aalihi) ettar kimaelerden 
bile 6ğrenemedik. T alit Pap 
bile bu noktada siiklıt ediyor. 

Umumi kanaata ıröre bu 

Ahmet Rıfkı da beraber. Harbiye 
mektebi bütnn memleket mllnev
verlerile doldu. Bunlar nU1I bir 
akıbet için hazırlanıyorlar. Bil
miyoruz. Y almz hepimizde milli 
bir duygu var ki o hepimizi bir 
noktada birleştiriyor. 

Edehi Rom11n 

Burhlan ~ahit ----- 68 

Fakat şuna em~ olmak llzımdır 
ki bu muharebeden sağlam çı· 
kanlar fert olusun. cemiyet olsun, 
Jetli kurulacak teşekküllerde en 
aıGlıim rolü oynayacaklardar, bu
~Un fedakirlan fllursuzca ha
reketin kurbaalandır." 

Bu yazıyı M&ya Kolmodin 
'kendine mabRs t.alikatle Ahmet 
Retidc izah etti. Ve · ilive etti: 

- Harbe girea milletlerin 
•kibctleri, hallerinden vahimdir. 
kuvvetli deYletler DUıl olsa ken
~rini kurtanrlar, Fakat zayıflar 
ıçıu galibiyet bile tehlikelidir. 

1 
Möayö Kolmodin doğru söy

iiyordu. 

Bilhassa Türkiyenin böyle ko
~ nihayet bulnuyacağı anlaşılan 
lair mücadeleye girmesi, dayan
'-sa ne mtişküldü. 

Memleket imara, halk uyao
llllya ınubtaçb. 

Ahmet Rqit g6n6n vak'alan 
-••tada hep dlifüadüğQ memle
ketine ait haberlerdL Bara raz~ 
tele.; tvka alt ta.bert.. ehem-

miyet vermiyor, yalnız Volff 
ajansının bazı telgraflanm kay
dediyorlardı. 

Ahmet Rept her ihtimale karp 
belki eline Keçer ümidile lstanbula, 
Cemil Haklaya bir mektup yaz· 
dı. Ve Kayınpederinin adresini 
Yerdi. 

On bq, yil"lli gfln geçmiftl. 
Mösyö Kolmodin bir akşam 

ona kapalı bir zarf getirdi. 
Cemil Hakkı buldup bir va· 

sıta ile bu zarfı ona pderebil· 
mitti. 

Ahmet Reşit bir takım ıuete 
Coupureleri arasında uzun bir 
mektup buldu. 

Cemil Hakkı 6na vaziyeti 
şöyle anlabyordu: 

lstanhul 28 teşrin 1914 
Azizim RCşit, 
Telaşlı, evhamlı, uzun mektu

bunu aldım. 
Her zamanki gibi haklısın. 

Sebebini pek anlamadan girdiği
miz bu mücadele devam ediyor 
ve edecek. 

Harbe lliçia pdi;imizin sebe-

emri vakü Enver Pqa buırla
aıııtır. 

Alman clritnotu Göben 'in 
Marmaraya girifioi hazmeden ln
gitizlerin batta bu vaziyet içinde 
bizden bir zengin bitaraflık iste
dikleri de a6yleniyordu. 

Fakat gilnlln bir sabahında 
ismi ( Yavuz ) a çevrilen, bu Al· 
man zırJhlasa Karadenize çıknuş, 
Rus limanlanndan birkaçını bom
bardıman etmif. 

Biz bunu Harbiye Nezaretin· 
den gönderilea bir tebliğ ile . 
aalaclık. 

Zırbhnın kumanda heyeti, 
efradı hep Alman. Bunlara emri 
kim vermiş. Eelli değil. Yalnız 
bU vak'a tabii bir harp ilim 
oldup için o glinden eonra artık 
iş ciddiye bindi. 

Hatta seferberliğin ikmalini 
bile beklemeden taarruz başladı. 

Nereye gidiyoruz. 
Niçin harbe gittik. 
Bualar bizce, hepimizce meç· 

bul. Yalnız bir emrivaki vardır. 
Harp bqlamqtar. Memleket teh· 
likeye dilf~r. Bu vaziyet 
kU'flllDCla herkesin vazife alması 
liı.undar ..... içia berke. kış-
lalara. ~ kOfUJ•· 

Senin askerliğin hakkındaki 
vaziyetini bir tesadüfle bizim 
patrona açmıştım. Malüm ya 
timdi onun mevkü çok mühim
lefti. 

Bana senin nerede oldujunu 
sordu. S6yledim. 

O zaman dedi ki : 
- Biı.e orada bir adam iham. 

Ahmet Retfit bu vazifeyi milkem
mel yapar. Adresini ver kendiline 
talimat verelim. Askerlik vazife
sini de bu suretle yapmıf olur. 

Başka bir şey söylemedi. Her· 
halde sana resmi bir yerden 
müracaat edilecektir. Binaenaleyh 
askerlik işlerini de bu .uretle 
anlalDlf olunun. 

Memlekette müthiı bir sevinç 
var. Bu heyecan ve bu cereyan 
eğer makul ve doğru bir yola 
tevcih edilmat olsa çok istifada 
edilir, fakat idrak sahibi olanlar 
neticeyi pek iyi görmiyorlar. 

Ben sana ber fırsatta mektup 
yazmak isterim. Fakat bidiaeler, 
•ak'alar o kadar imit edilmez. 

j ( Gönül işleri ~ ] 

/gi 
Ve Fena 
Kaynanalar 

Herıeyi rakamla 6lçen ameri
kalılar, Kaynanalannı da rakama 
\'Ul'arak tasnif etmişler. 

Şikago Üniversitesi içtimai 
ilimler ıubesi, ailedeki geçimsiz· 
lilderiıt sebep n amilleri bak· 
kında tetkikat yaparken, kayna
na meselelİ &zerinde durmUf. 
Bu amil etrafındaki tetkikab ta• 
mik için uzun bir sual listesi 
tanzim edilmiş. Bu liste 2500 
eve f&nderilmif. Alman cevaplar 
tasni edilmit ve şu neticeye 
vanlmıı: 

Mükt1mrnt1l Kognana: Yeni 
evli çiftlerden ayn yqayan ve 
onları ancak davet ettikleri za
man ziyarete giden kadındır. 
Gençlerin kavgasına kantmu, 
biç bir fWr vermez, nasihatte 
bulunmu ve tenkit etmez. Ba 
kaynana mlikemmel kaynanadır. 
Fakat bayle kaynana yer y&zlinde 
)'Ok gibidir. 

T,elılllcell K•gnanalar: Ba· 
nun haricinde kaynanalar bet 
11D1fa aynlmıfbr: 

1 - Evladım, kanımdan veya 
kocuından ziyade kendine yakın 
tutmıya ça}ıfır. 

2 - Yeni eYlileri paraca 
kendisine tabi tutar, onların mali 
iatiklillerine imkin vermez. 

3 - Yeni eYlilerle bir arada 
yapmakta iarar eder. 

4 :..... Gelin gibi taze flSrill
mek hevesile onun gibi giyinir n 
onun gibi yqar, fazla olarak on-
lann blittln eğlencelerine fttirak 
eder. 

5 - Kendi eYIAdı aleyh.iade 
damadı veya gelini ile birleşir. 
Ekseriyetle kaynanalar .kızlan 
aleyhinde damatlarile anlqırlar • 

Tetkik heyeti ne zamanımızda 
ne de tarihte mllkemmel sıfabna 
liyakat kazanan, bir kaynana 
mevcut olmadığına kanidir. 

Kaynanalar bu beı 11D1ftan bi
rine pdiğine g6re, yeni evlilere 
tanıye edilecek ıey ayn bir e• 
açmak, kaynananın aralanna gir
melerine imkin vermemektir. 

HANIMTEVZE 

bildirmiftir. 
Flidelfiya 7 - M. Runet, 1208 

bahriye sllihenclazının Kübaya sitmelı 
Gzere emre muntazır bulunmalanm 
emretmiftlr. 

bekleamez bir tekilde biribirili 
takip ediyor ki yarın için hlldma 
YenDek imkim yok. 

Kim bilir daha nelere phit 
olacağız ~e bu harp kim bilir ne 
ıekiller alacak. Y ann için bir 
feY saylemiye imkin yok. Şimclild 
halde latanbulda bazı kahı aman· 
lar Kafkasyayı, Mısırı tekrar 
zaptetmekten bahsedip duruyorlar. 

Bir rivayet var. 
Sözde İngiltere hGkemeti eter 

bitaraf kalırak bize birçok yer-
ler verecek. Düyunu amumiyeyl 
kalchracak Ye daha bir talwa 
iyilikler 7apacabuf. Maksada 
ralmz boiazlardan hiç bir harp 
pmini geçirtmemekmif. 

Eğer doğru ise böyle milkem-
mel bir vaziyet olmaz. Çllnkl 
boğazlardan kimseyi geçirmemek 
herkesten evvel bizim menfaa
timize. 

Sinir!erine, heyecanJanna ka
pılmadan düşünenler bitaraflığın 
çok istifadeli olacağını, iki mu
hasım arasında kendimizi ağar 
satarak maddi zararlanmızı istir
dat edebileceğimizi söyliyorlar. 

Büttln bunlar maziye ait dG
şDncelerdiiki bugOn biç kıymeti 
yoktur. Harp emri vakidir. Ok 
yaydan fırlamlf.br. Hemen neticeli 
bayarb ola! 

( Arkaa var 1 
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Dünya Hadiseleri 
.-tıo------------------------;--

Yugoslavya' da 
Casus Şebekesi 
Tutuldu 

Yugoslavya zabıtası, geçen 
Casuslardan ay BeJgrada dok

san kilometre ka
Biri De Bir dar uzak bir or-

K u~tur man kenarında 
bir güvercin ele geçirmiştir. Da
ha doğrusu avdan dönen bir avcı 
bütün gün dolaştığı halde bir 
şey vuramayarak eli boş döner
ken, bir dal üstünde bu güver
cini görmüş ve üzerine ateş et
miştir. Fakat kuş ölmemiş, ka
nadı hafifçe sakatlanmıştır. Bu 
sayede avcı, kuşu kolayca yaka-
lamıya muvaffak olmuştur. Fakat 
bunun kanadının albnda ince bir 
teneke tüp içinde bir kağıt par
çası bulunduğunu görünce kuşu 
zabıtaya tevdi etmiştir. Bu saye
de, Yuğos!avyada ötedenberi faa
liyette bulunan bir casus şebe
kesi meydana çıkarılmış, bu şe
bekenin başlıca azası ele geçmiş 
ve mahkemeye verilmiştir. Bu 
arada, maznun kuş ta mah
keme huzuruna çıkarılmış, tıp-
kı bir insan gibi muhakeme 
edilmiş, casuslardan bir kısmı 
ile beraber idama mahkum olmuş 
ve kurşuna dizilmiştir. Tarihte, 
vatan hiyaneti cürmile ittiham 
altına alınarak muhakeme edilen 
ve idam olunan hayvan yalnız 
bu güvercin değildir. Daha bir
çok köpek vesair hayvanlar böyle 
idam sehpası önünde veya askeri 
bir müfrezenin karşısında can 
vermişlerdir. 

* 
İngiliz başpeskoposlarından 

Layal bu sene verilecek 

Nobel Sulh olan Nobel sulh 
mükafatı hakkın

Mükaf atınu da bütün dünyaya 
Dair.. bir teklifte bu-

lunmaktadır. Bu zata göre 1933 
Nobel ıulh mükafatını Alman 
Başvekili M. Hitlere vermelidir. 
Çiinkü takip ettiği politika ile 
kısa zamanda sulh temellerini son 
derece kuvvetlendirmiştir. Mesela 
timdiye kadar hiçbir suretle an
laşamıyacakları zannedilen Fransa 
file talyayı biribirine yaklaştırmış, 
ıon derece geçimsiz bir halde 
bulunan Rusya ile Lebistanı iti· 
lif yapmıya sevketmiş, Yahudi
lerle Katoliklerin barışmalannı 
temin eylemiş, Avu11turya ile 
Almanyamn bir gümrük birliği 
yapmaları ihtimallerini, şimdilik 
külliyen ortadan kaldırdıktan 
başka şımank bir çocuk gibi 
ikide bir, her vesileden bilistifade 
aesini yükselten kiiçUk itilafa bile 
emniyet vererek susturmuştur. 
Layal baş peskoposu soruyor: 

- Dünyada hangi insan bu 
derece k11a bir zamanda umumi 
sulha bu suretle hizmet edebil
miştir? .. 

Son zamanda tutulan bir 
sanayii nefise istatistiki, 

Almangada Alman~a:da, ~il: 
. . hassa akı musıkı 

Tıgatr0Ze1Jkı Üstadının seneler-

den beri rakabet halinde bulun
duğunu gösteriyor. Bu üstatlar 
Verdi ile Wagner'dir. Geçen 
sene, Verdi'nin eserleri Almanya
da 1420 defa oynanmıştır. Buna 
mukabil ikincilik Wagner'dedir. 
1385 temsil ile bu mevkii almak
tadır. Bunlardan sonra üçüncülük 
Puccini'ye geçiyor. Fakat aradaki 
fark azimdir: 783 temsil. Mozann 
eserleri ise 732 defa temsil edil~ 
mişlerdir. 1933 senesinde en 
fazla temsil edilen operalar Lo
hengrin, Tanhauser v ya Car-
men' dir. 1932 de ise birinc

0

iliği 
Contes d'Hoffrnano kazanmışbr. 
Maamafib son s nelerde operaların 
ehemmiyeti azalmaktadır. Buna 
mukabil operet ile komedi fazla 
temsil edilmektedir. Bunun sebebi 
halkın rağbetsizliği değil, mas
raflarda tasarruf yapmak zaru
retidir. 

SON POSTA· 
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TARİHİ MUSAHABE 

Hey Gidi Veziriilişan: 
- -

Bin r<ese Zekat için 

Kalaylı Koz Ahmet Paşa, as- J 
len Kayserli idi. Genç yaşında İs
tanbula gelmiş; bir müddet burada 
bulunan bir hemşerisinin yanında 
barındıktan sonra saraya intisap 
etmiş; mümtaz ve yaver bir talie 
malik olduğu için, günün birinde 
veziriazamlık makamına geçmişti. 

Va1dile uzun müddet taham
mül ettiği sefalet hayaunın inti
kamını almak için bir tantana 
ve aliyif içinde yoııyor; mü
zeyyen elbiselerle gezmekten 
pek hoşlanıyordu. Hergün en aiır 
Hint dibalarından, Çin ketenle
rinden bir kıyafete giriyor divanda 
başına giydiği kallivinin üstüne, 
bir gelin gibi altın kılaptan ve 
teller çektiriyordu. 

V eziriazamm bu halleri şehir
de çirkin dedikodulara meydan 
veriyordu. Hatta, onu sokakta 
görenler, gülmekten ve alay 
etmekten kendilerini menede-
miyorlardı... Halkm bu istihzası, 

saraya kadar aksetmiş; ayni his
lerle mütehassis olan Üçüncü Ah
met bile bir gün ona: 

-Veziriazam olanların haşmet 
ve libasta sair vüzeraya iltibas
ları reva olmayıp, itibarda seref
raz oldukları gibi esbabı ziynet 
ve haşmette de anlMdan müm
taz olmak, lazımci şanı sedarettir. 
Ve amma bunda da itidal ge
rektir. 

Demiş ve bu gülünç hareket
lerine nihayet vermek istemişti. 
Fakat, Ahmet Paşa, mevkiinden 
okadar mağrur ve yaghğı itlerin 
pek makul olduğuna o derece kani 
idi ki: ne bu gibi imalara ehemmiyet 
veriyor ve ne de etrafında cere
yan eden alay ve istihzaları, iis
tüne malediyordu. 

Ahmet Paşa, yalnız cahil de
ğil; Aynı ı.amanda, ahmaktı da ... 
Her sözünde mübalagaya kapılır. 
Ve ekseriya bu mtıb&lagalarda 
gülünç derecelere varırdı... Her 
hangi mecliste olursa olsun öl
çüsüz söz söyler; koskoca bir 
veziriazam olduğu halde yine bu 
sözlerine herkesi güldürerek ken
disini maskara ederdi. 

Kendisini iktidar mevkiine ge-

tiı'en Kızıafa.gası Süleyman ağa, 

birkaç defa onu önüne oturtmuş .. 
Afrika çöllerinden gelen bu 
Arap köle; meşrikten mağribe 
kadar hükmeden '(Devleti aliyei 
osıaaniye) nin veziribamma na
sihatler vermiş: 

- Ayol, bir parça endazeli 
söyle, şu laflan... Boğazın dokuz 
boğum olduğunu hiç duymadın 
mı? ... 

Demişti f.. Fakat Ahmet Paşa 
mübalağadan bir türlü vazgeçe
miyor i mümkün değil sözlerine 
bir ölçü veremiyordu. 

Bir gün Yalı köşküne gelmiş .. 
Huzura girerek bir müddet kal
dıktan sonra, çıkmış, yalının te
neffüs odasında bir müddet isti· 
rahat etmek istemişti. Odanın 
pencerelerinin önü kalabalıktı. 
Veziriazam da bir pencerenin 
önüne geçmiş oturmuştu. Pence
relere toplananlar, Sarayburnun
da karaya vuran büyük bir Yu
nus balığına bakıyorlar, hay
vanın büyüklüğü hakkında konu
şuyorlardı. 

Ahmet Pş. , dayanamadı. Mev
kiini ve haysiyetini unutarak o da 
söze karıştı. Bir müddet kaptam
deryabk ettiği için büyük baJık
lardan bahis açtı. Fakat sonun
da, şu koca saçmayı yuvarladı: 

- Şunda, bir büyük balık 
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iLAN FIATLARI 
1 - 1 lfrnın t~k siiturı ı satırı gazeteniıı 

metin yazısilt.. va~at'i 4 kelimedir. 
2 yni yazının 2 satJn 1 santimdır. 

'; J \ıılıa kalıu ve daha ince yazılar 
santim ile lıe~ap eJilir. 

4 - Sayfasına gıjre iHlnlar aşagıJııki 
fiatlara tn bi ıli: 

::5ayfa 'antiıni 

1 lll l'ı 400 Rr. 
2 ,, 250 

" 3 
" 

200 

4·5" 100 ,, 
D'ğer sayfalarda 60 

" Son ., 30 ,, 

Kırk Bin 
Keseye Ma
lik Olmak 
Gerektir! 

çıkmış.. herkesi taaccübe düşür
müş. Sanki bu da bir şey midir?. 
Ben kaptan iken Ak denizde bir 
balık çıkmıştı ki: Tulü hesap 
edilse, buradan Eyüpsultana ka
dar varırdı. 

Derdemez. orada bulunanlar, 
bu sözlere gülmemek için dudak
larını ısırmışlar ve Veziriazamın 
bu ahmakça yalanına şaşıp kal
mışlardı. 

Yine bir gün, dairesindeki 
uşak veıair · bendeginın çok
luğundan bahsedilirken, ölçüyü 
kaçırmıı: 

- Sanki bunlar da nedir?. 
Bir zamanlar, alem benim etba 
ve huddamım idi. 

Diyerek muhataplarının hayret 
ve istihıasmı celbetmişti. 

Günler geçtikçe, Ahmet Pa
şanın hafifliği artmış ve kendiıile 
musahabette bulunabilecek mev
kide olanların da artılt: alaylı ce
vapları batlamıştı. 

Bir gün, zenginlikten bahis 
açılmıştı. Ahmet Paşa, memleke
tinde bulunan ailesi efradının ser- · 
vetü samanından bahsediyor; on
ların malik olduğu malü emvali 
saya saya bitiremiyordu. Nihayet 
bu, mübalagsh serveti hulasa et
mek istemiş: 

- Amcalarım, şol kadar sa
hibi servettirler ki : beheri her 
sene bin · kese zekat verirler. 

Demişti... Acem mübalagasını 
bile bir hayli geç.en bu söz üze
rine, mecliste bulunan Sillhtar 
Osman Ağa kendini zaptede
memiş: 

- Hey, vezirialişan!.. Ne 
buyuruyorsunuz?.. Bu, ne miktar 
zekattır. Bin kese zekat vere 
bilmek için kırk bin keseye malik 
olmak gerektir. Bu miktar akça 
ise, devlet hazinesinde bulunmaz. 

Diye Ahmet Paşayı mahcup 
etmek istemişti. Fakat Ahmet 
Paşa, pişkindi. Kızlarağası Süley
man Ağanın sayesinde devletin 
en yüksek makamım işgal eden 
bu adam, yine lisanına hakim 
olamıyor.. O sakta kafa ve mu-

vazenesiz dimağ ile koca devletin 
dahili ve harici umurunun idaresi 
başında bulunuyordu. 

Yalçın Ka!J« 

Eylül 8 

ı Kari Melctuplt111 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplaazm 

l rfa'ılıı K R. Beye: 

ı: 

- Ankara\:·~ Devlet Demir 
yollar idaresine bir mektupla 
müraca '\t ediniz.. Çünkil alaca
ğınız memuriyet mal.um değildir. 
Bu hususta ancak orası size ma· 
lumat verebilir •. .. 

Kadıköy .Moda cad. No. 225 ı]e A.. 
Adnan Beye: 

- Mevzubahs cevap, bu işle 
alakadar olan Adnan beye aittir. 
Ve kendisi de cevabın a ."' k 
adressiz ismine verilmesini iste
miştir efendim. 

* Burht.uıi~ c hııp 'ehanesin<lc Oou1Pı li 
%ahir oğlu Hakkı Efendiye: 

Bu mesele madem ki, Adliy ı..::
ye intikal etmiştir, hakkınızı an
cak orası teslim eder .• Sabır edin:z 
elinizdeki raporları mahken: 1.: c 
gösteriniz .. 

* Jı.ski elıir AJanönii mahallesi H ı 
Hafız aokagı No. 42-44 Ali Ocmı ıı 
oğlu Ali Beye: 

- Bu mesele askeri in;;.~ata 
taalluk ettiği içirl yazmaktan bizi 
mazur görünüz efendim. 

* tıeylıan ol.."Uyuculannıızdan lc!R lı tlt 

.Hanıma: 

- Ağabeyinizin hastaİığmın 
ne olduğunu bildirmiyoraunuz. 
Sıkı bir tedavi usulü takip edil
diği takdirde bu göğüs hastah-rı 
lstanbulda tedavi edilebilir. Bu
nunla beraber bir mUtehassısa -mutlak surette müracaatiniz la-
zımdır. 

,... 
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Ziraat Bilgisi (*) 

Sorgulara 
Cevaplar 

l\avuıılal'da. mildiyo (Ethem Efen
di~ e) 

Bu sene olduğu gibi çok ya
ğışlı giden günlerin ziraat saha
sında birçok zararlara yol açtığı
m her vesilede öğrenmiştik. Bu 
cümleden kavun tarlalarında da 
yapraklarm birden san lekelere 
büründüğü görülür. Ve bu leke
ler gittikçe bUyUyerek kavun 
yapraklarını kurutur. Neticede 
ya mahsul vermekten kalır, ya
hut üzerindeki mahsulü oldura-
maz. Bu hale kavun mildiyosu -
Pronospora Cübensis denen ve 
bağlardaki mildiyonun bir başka 
çeşidi olan hastalıktan ileri gelir. 
Kavun mildiyosu bir bostan için 
ciddi bir endişedir. Bunu daima 
düşünerek yağışlar çoğaldığı gö
rülünce 0o 1 nispetinde Bordo bu
lamacı serpilmesi icap eder. (Yüz 
kilo su, bir kilo kireç, bir kilo göz.
taşı) bu mahliilü yaprakları iyice 
ıslatacak surette serpmeli ve ge
rek süpürge ile yaparken kavun 
yapraklarını bir değnek ile ka
rışbrmalıdır ki bu sayede her ta
rafına ilaç değsin!. ilaçlanan ka
vunlar hastalıktan kurtulurlar. 

* 2 - İpek bôceklı•rinde baygınlık 
[Nusret Efendiye]: 

Çok yağışlı senelerin ipek bö
cekleri üzerinde de tesiri görü
lür. Böcekler, beslendikleri. yerin 
hararet ve rutubetle pek 
yüksek bir hassasiyetle ala-
kadardırlar. Eğer böcekhanenin 
rutubetli olmaması için tedbir 
alınmazsa böceklerin bu yüzden 
son zamanlarda halsiz ve mecal
sizleşerek koza armndıklan hep--
inin baygın bir hale geldikleri 

görülür. Faloşeri denilen bu bas• 
tahğa karşı ıslak yaprak yedir· 
memek, binayı kısmen ısıtarak 

mutedil bir hararetle kurutmak, 
• böcekhanenin havasım daima 

kuru bırakmak lazımdır. 

* Kalbur makiııcleıinin fiatı (Ali 
Efenddiye ) 

Kalbur makineleril'İn iki par
çaya bölünerek hayvanla taşına
bilen veyahut küçük bir arabaya 
bindirilebilen cinsleri vardır. Maro 
kalbur makineleri en iyi netice 
veren tipler olup bu çeşitlerinin 
lstanbuldaki teslim fiab 150 -170 
lira kadardır. Alatı ziraiye acen· 
lelerinden tafsilat ve kataloğ 

la bilirsiniz. 

* Antep f ıstıb,'1 neye o ılanır~ ( Mu-
n1lim Hüseyin Beye) 

Dağlanmızda sık ık tesadüf 
edilen ve "sakızlık,. denen ağaç
lara Antep fıstığı aşılanabilir. 
Aşı kalemlerinin çok taze olması 
lazımdır. (Söğüt) te yapılan bir 
tecrübe bu yüzden muvaff akı
yetle neticelenmemiştir. Sıcak 
Yerlerdeki sakızlık ağaçlarının 
Antep fıstığı ile aşılanması mem· 
leket için elbette lüzumludur. Sı
rası gelince bu bahse temas ede
ceğiz efendim. 

C-) Ziraat •huıuıundakt mU,kGll rlnlı:I 
•orunuı. Son Poeta'aın •Çfftfl. •I 

ıl:u. cevap verecektir. 
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Kulübü 
ı Bilmecemiz ı : 

~---...eh l • --ıGr-e-ç-en_B_i_lm-e-ce--~~ 

ah 
.· 

n ' on.,, 
öy lerin · n o leksi o nu 

a eba ·ında Bu mak 
Saraçhane başı 

ile Şehzadebaşı 
arasındaki durak 
mahallinde tram
vaydan ininiz. 
Tam karşınıza 
gelen, polis ka
rakolunun soka
ğına sapınınız, 

yokuş aşağı, Ak
saraya doğru 

ininiz .. Yolunuzun 
yarı ında, kale 

r de gibi, beni bir 
yaylı bekliye-
cek.. geniş ve 
düz ova yollarında 
çıngırak ve te· 
kerJek seslerini 
dinliye dinliye 
geriye, lstanbula 
döneceğim .. 

duvarlarile loş

laşmış bozuk 
taşlı dar sokakta lstanbul •okaklcırında çöpçülerin /aaligeti 

Hafif ve ~rı 
bir ışık fışkı
ran küçük bir 
pencere önünden 
geçerken, içer
den bir se geli-
yodu: 

duracak olursanız, burnunuz der- dm bütün köyleri, sanki parça 
bal bir ağıl havasile kabarır.. parça buraya dökülmüştür. Orta 
İşte burası lstanbul çöpçülerinin Anadolunun bu genç ve saf de-
kulübüdür. Evet tıpkı bir kulüp.. likanlı!arı her akşam, saat yedi· 
yahut koca şehrin ortasında, den sonra burada birleşir ve do-
kurunuvustanm bir menzili.. yaylı kuz buçuk ona kadar, köy şar-
arabalara, dağ yolcularma garip· kıları, maniler, düzmeler arasında 
lere mesken olan bir han avlusu. vakit geçirirler .. Kör bir elektrik 

Ben buraya, birgün akşam llimbasile aydınlanan bu hanım-
saat sekizde uğradım .. Belediye- sı, menzilimsi yer, daimi bir 
nin çöpçüler için ayırdığı bu yer- gurbet havasile çalkalanır.. haf-
de bile esbabı mesalihc gösteri- tadan haftaya, bir yazma bohça ile 
len müşkilfıt vardır. Kapıcı sor- buradan memlekete yemeniler, 
duklarıma ters ters, aksi aksi alh, morlu basma entarilikler, 
cevaplar verdi .• nerede ise süpür-
ge sapile, bir sürü çöpçüyü üze· boncukla,r pullu terlikler gönde-

rime musallat edecekti.. ismini rilir .. 
sordum: "Ahmet!,, dedi ve ilave 
etti: "Ben başımdan korkanın 
b . ' eyım. 11 • 

Ne başından, ne korkması!.. 
sırını verecek, mesuliyet mi ala
cak? .. 

Güç halle on dakika içersini 
gezmek fırsatını kopara bildim .. 

Koca avlu yalnız tezek koku· 
sile tıkanık dejil, ayni ıamanda 
burada ıüt ve yoğurt kokusu da 
var.. kapıcı Ahmet Ağaya ıor
dum: 

- Elbette beyim, dedi .. hay-
vanın bulunduğu yerde süt te ko· 
kar, yoğurt ta ... Buracıklarda atın, 
katırın dişisi de ''ar.. kokmaz 
olur mu? .. 

Sağdaki ve soldaki yemlikler-
de, sineklerle mücadele eden ne 
cesur ve mütehammil hayvanlar 
var .. Kuyruklarını hep aynı hare
ketle sağa sola allıyor, ikide 
birde tok eslerle tepiniyorlardı .• 

Birdenbire ta karşı sarı ışıklı 
odacıklardan ince ve karışık bir 
saz sesile boğuk ve kaim konuş
malar başladı .. Biri boğulur gibi: 

- Ulen gozüne, dizine olsun. 
Melmeketi ne de çabuh unub· 
yon?. Çal ulen Durmuş, çal! Hi-
leli söyleme, hah emdUgUn südü 
agzundan, burnundan nasun ge
türürünl.. Diye bar bar bağırıyor, 
bir başkası, kıvranır gibi: 

- Yapma ulen Mısbfa, go· 
ıünU sevem yapma!. Daha tökü 
gunden nizlem va.. Burnumdan 
sular akıyo.. Nideceksin, hele bir 
başkası diyiversin .. 

Arada birkaç çatlak bağnş· 
madan sonra, bir iki bağlama 
zımbırtısı duyuldu ve yayvan bir 
ses bir köy şarkısını okumıya 

başladı: 
orm. elinizden elinizden 
GurtulaydJm dilinizden. 
Yeşil başlı ördek ol~aw, 

Avlunun ta karşı köşesinden 

çatlak bir ses haykırdı: 
- Ehmet Efendi, çarşafçı gar1 

geldümil kü bet. Ben oğa bir 
dallı basma sumarladım dıl. Zaba 
gelürse, diki, Yıldız illili Osman 
memlekete gediyo.. dalb getiire
cesen, getür.. getürmekecesen, 
ıöyleki, MamutpaıJadan ahvere
cekmiş, di.. 

·Baı.ı insanlar köy ve ağıl ko
kusunu severler... Eğer bu yazıyı 
okuyanlarınız. içinde, Anadoluya, 
köye, ağıla hasret olanlar var a, 
çöpçülerin kulübüne gelsin.. biç 
olmazsa, burunlarile bu iştiyakla
rını tatmin etmiş olurlar. 

Ben burada kendimi, İatan· 
buldan günlerce uzak bir yerde 
zannediyorum.. öyleki, şimdi çı· 
kınca, tıpkı bir hanın kapısı önün-

" Hayır dua bekleriz .• 
Divrik'Ji Hacı kadının gelini, 
evelsi gun sizlere ömür Uldü .. 
HaC1 kadın dü eğe düştü .... Oğ
lumu Yemen çöJlerine verdim, 
hey Tanrım bu gızı bağa çohmu 
gurdun de, ahvedinf " diye diye 
ağhyor ... Derviş Salihlerin pembe 
bir ha~man vardı.. değirmencinin 
oğluna vidiler. Haftasında gamı 
depesine değmiş dediler.. koyde 
didi idi kodu idi derken ••• Bu ince 
sesi birdenbire birkaç k lın ve 
çatlak ses bastırdı: 

- Amanın, değirmencinin 
oğlunu küpemi baabrdılar.. Der
viş Salihlerin gızını biJmem mikif. 
Çalı guşundan yulaf isteri. 

- Oku, oku be Ali d yı, oku 
hele .. 

Bir aralık, karşı ışıklı od lar
dan birinde bir bağlama ıesile el 

akırtıları başlamıştı. Kapıc1: 

- Memleket oyunu oynuyor
lar! Dedi.. Beı alb kahn ve ka
rışık ses hep bir aiııdan coşa 
co9a bağırıyorlar: 

Amanın, n lan ıslan 
Gel koluma yaalan, 
Snğ kolum yoruldu, 
Sol koluma yatlan .. 
• \ mnn nafile, o da nafile 
Hakı içtik kız oynattık 
O da nafile .... 

... 

Eğlenin bakalım delikanhl r •• 
Y rın bah aaat 4 te lstanbul 
sokaktan izi bekliyor! .. 

>f • lf. 
.. 

Sulnr içmem golümizden offff 1.. 

Aınon bcıı ya.udum, gııliiın ben yan~uml 
Ellerim goyııumda eglen<liinı galdum .. 

Sivasın, Amasyanm ve Toka-

Fasta Atlas civarında Fransızlarla, Araplar arasında kanlı mü
cadeleler devam etmektedir. Resmimiz, son mücadelede Fransızlara 
mukavemet edemiyen ve Fransaya tcslin\ olan kabile reislerini 
göstermektedir. 

11J.İzi Doğru 
Halledenler 

( Dünkü nüshadan mnbnt ) 

Birer mUrekkepll dolm 
lam lacakl r: 

ka· 

Anadoluh~sar Kandilli caddesi 73 
Sehavet, Kumkapı Rum mektebi lale· 
besinden Y orğıya, Heybelinda 1smet
pnşa caddesi j )ag arkpSJ 22 Oznur 
Ra~iz\ İstanbul Ermeni mektebi tale
beswden Alt:>kı:sandır Aslan, G ıncı llk· 
mektep talebesinden 120 Suzan, İstan
bul kız Ortamektebi talebesinden 541 
Meliha, Beyoğlu 12 inci mektep tale
be indeu Yıldız, İstanbul 16 inci Jlk
mc>ktep talelıesindeu 882 Rıtkı Bey ve 
llunıa lar. 

Bir r Dolma 
Alacaklar: 

Kurfun Knl m 

Şehremini Mimarkasım (45) l3üzw, 
Sarıyer Pazariçi 111 Emine Hüsnü, 
Bostancı istasyon eokak 3 No: da Kfl
würan Hüsnü, Kadıköy erkek list.si 
talcbeııinden 706 Emin Nazım, 1 tan
bul kız li esi talebesinden 916 Hayat 
Mehmet, İstanbul kız Ortamektebi ta
lebesinden 268 Nimet, Heybeliada 
Ortamektebi talebesinden Sulhi Ah· 
met, lshakpaşa Saraçane sokak 2 N o. 
da l !avidnn H. ve Beyler. 

Bir r Kart Alacaklar. 

1 taubul kız Ortamcktebi talebesin· 
dcu 256 Makbule Tahir, lstanbul 2 ci 
mektep talebesinden 174 Zafer, Aksa
ra~ 1\enıe.lpaşa caddesi 3 No. da A~-
en, Konya pınarbaşı Tümek nahiye 

miidirind n Zeki, Nazilli Hacı Mah· 
mut zade .hlehmek efendi oğlu Malı
mut, 1etanbul 42 nci mektep talebe in
den 181 Fuat, Manisa memleket ha -
tanesinde 97 No. lu jandarma Meh
met, Uzunköprü berber topal Osman 
oğlu Cemal, Üsküdar 19 ncu mektep 
talebesinden Sabit, Çorum ziru.t ban
kası memurlanndan Vedia kardeşi 
Ji'ehmi, İçercııköy bakkal caddesi 
Muammer: Ankara Yenigehir Hilili
ahmer apartıman 7 1.email Kemal, 1 ci 
İlkmektep talebesinden 118 Orhan. 
Gaziosmanpaşa mektebi talebesinden 
191 Niyazi, Uşak Ortamektep talebe-
inden 5S Rasim, Ttıkirdağ Kurnalı 

caddesinde 178 No. da Sabri, Ad&.n"
Reş tbey mahaUeııi 71 No. da elma, 
Üsküdar Türbelide 4 No. da Süheyla. 
Da.vutpaşa Ortamektebi 112 AJi, Na
zilli Beıeylu\ llkmeklep talebe indtıı 
182 Ahmet Vural, Ereııköy fırın sokak 
8 No. d Doğan, Trabzon Altmışdört
zade alalıaddin, Unkapanı Filyoku§U 
Dcmidıan mahalleai 39 Bcdriinni a, 
E ki~ehir simsar Ali Osman Bey kızı 
Zehra, Beyoğlu Anadolu han 19 'j. 

met, Antalya Makbule mahalle j a -
kerlık ,ubesı so ak 6 Sadık, lımir 
IDlalde def'i tayyare taburu birinci 
batarya. kum odanı Yüzbaşı Recai 
Bey kızı Ne rin, Eminönü fa. 
liye 2 inci kazanç muavJw 
Ziya Bey kardeşi Şükriye, ..\danı:ı Be .. 
lediye Heyetif enniyeıinden Hamit efen
di kızı &ımiho, Beyoğlu 18 üncü mek
tep talebesinden Hureit Kemal, 1stan• 
bul Erkek Muallim mektebi talebe İn· 
den 643 Hüseyin, Sıvas lisesi talebe
sinden 484 Orlıan Beyden Nezahet, 
Şi~li Mecidiyeköy Kuyueokak 20 Rıza, 
Biiyiikacla Me"uk Ziya Be)' torunu Ra
ğıp Arif, .\ m ~) 11 Derviş efendi zad 
Abdullah feııdı oğlu Rü.tü, Halle avu
kat Maşuk Zıya Bey oğlu Hüseyin, 
Süleymaniye ]{aptanderyasoknk 15 nu• 
marada Semiha Sıtkı, Erenkö:\ Altın. 
tarla H2 numıırada Zehra, Snr;, trakva 
Şoför Mehmet efendi 1.-,zı Futm~, Sa~. 
sun Fazılkadı mektebi talebesinden ı 7 
Ali, Mersin Hiikômet caddesi 44 numa
rada Maryos Selvelli, 44 Üll<'Ü İtkmek
tep talebesinden Tncünnisa, Kırklareli 
suvari 18 üncii alay katibi Ali Hıza 
Bey oghı Uıdvnn, Küçükpnzar Melııuet
pafla ~ okuşu Mekteo sokak 4:!S Semih ı, 
1 ts.nbul 44 üncü mektep talebesinden 
353 Süleyman, liaskôy Fıstıklıbahçe 
:>7 numarada N,..zahet, fü1ynzıt Çadır
cılar ce.ddesiudc Bedia, Bursa Alaca
mc ı;it mahallesi 5 numarada J\adriye, 
1 tanbul 1 inri llkmektep talebe inden 
141 llüsııü, .\utalyn Dumlııpınıır mek
teLı talebesinden 281 Nerirnıuı Hefik 
ll anım ve Beyler. 
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Ba Cuma Nerege Gitlecehini• ? 

Kadıköy Kibardır Diye 
~-~"ı:btar, M&eahltler, Fed~-~:.··~-"' Kibar Mı Durmak Lizım? 

GÜL HANIM 

Mesrure: - Atlan MahmuZlayın, Bizi Bu Zamanda "Kerem be Aslı,, nın Saf 
Takip Ediyorlar! Diye Bağırdı Aşklan Var Mıdır' Dersiniz ? .. 

Dlrdl de ba mel'un ıelrirden ler. Fakat bunlar iki fenah p-
1mrt:aldaklanna fllbettiler. ride idiler. 

Fakat acaba kurtulmUf}ar Kurt bajırda: 
_,dı? - Bize yetifemederl 

Melnll'e: Mearure uj ciheti ipret etti: 
- Cebel ...... multakkak ki - Bu tarafta. dedi. mmaldar 

bizi takip ec:lecek, belki de bİIİ ~&ilyorumJ 
tekrar yakalarlar. ~ SUler ba taraftan heaiiz llJ"" 

Kurt cevap verdi: 1 nbyordu. 
- Belki. Fakat birimizi de Kavt ile Doğan oraya clibat 

efterine diri geçiremezler. Biz ettiler, cl&t yll bür mmraldı 
timdi plinunm kuralım! Ne ya· IUftll'İDİa seldiğini Jlnliler. 
paeağur:?.. Sahil wehirlerdea biri- llesrme ..aatb: 
11e mi ineceiiL. - Kaled• kaçtajma, pce-

Mesrute: clea aDla11ı-. " deıW takipler 
- Hay.t dedi. Ç&nka cebel IMflamııl Y apacaja it ıeçide 

laalkı pefimm birabııyacak. Ce- -ı.rd.a enel varmakbr. Yoba 
Del laaUo bizi h'P putJiJecek ve ellerine diiferis. 
biate• iatika. almak içia &nat ll••re, at. bir kere da-
Wayacak. 8is ilk 19ce <H-->- la a•Jwwırlecla. Ve at yeaiclen 
iltihdaf etmeliJiz. Oradan Oroat ca..ıa.m. Fekat Jan feaa1ı ae
nYırini geçerek ( Ba1ebek) e in- ridm ablu Lir aararı.at taraf. 
meli, 80IU'll Bea ata ._eliyia. t.. relen aclull.nn Yel dili cewap 

Dopn cnap ftl'cli: kaç .. kafilenia ı&fıldiiillll ... 
- Falrat Hanı-, Sultan S.- lab1orclu. 

MMddiaia eliadodir. Gtl Hammv Mesrure bapcla: 
Baıebek melikesidir. - lıeriJ asıl Jant fİadİ bat· 

- Bu da bizim haldnmızda Jı,or. 
laayırladar. Size 10111yorum. Gnt Hpeii de 10D tiiratle kop-
Hanmı katiDeria elincle bu-ak· yorlardı. 
•fi .., yoksa S.ıtaa Salilwl· iki 'I~ fersah ilerledikten son
cliae ~ illi tercih .-,_... ra priden geleialer g&riilmez ol-

.-.. lh iki flktu biriai meç- muşlardı. Fakat sat taraftan kal· 
tıaı.a.r .. dan plıealeria pek 

.KGtlllzunHamm
0

• a.---~dlbılb cevap '* y•klıtfs•la ... ·al l•it•• 
wmı Belki ele ...... iki dağ pçidine ·--= _ o.,_ t.rdla ediy_... kt;ndilerill I • enel .....w..ı.. 

Oadaa bma W81r 1 1 ez. Dopa iatjırth: 
iki karclet te .,- fikirde icliı. - G61 ve Kurt! siz bize~ 

maJUI, atlammm •atindea aza• 
mt clerecede istifade ederek kur-Gia do;.,.._ G&I. Haennta 

Depa kalkblllr. Atlan JU..._. 
elan tutarak dol&fbrddar. Mes
rare, Kurdun l;enterilli muayene 
etti. Sularm lreaarmda plı1an,a 
içiadea bir talam yapraklan ... 
,.S endi plracla. ..,. ezdi. 
,..ı.. lltke _,... Bunlar, 
WC... ltir 1aaJ1a lnaettinl. Sema, 
lmqmı renghai a1naıfb. Yiyecek
leri bulmamaclajı içia bu bu 

:-..:ı. .. A .. , __ ejv-' •• ı....;;, •.-· ......_ awa•-. 
ki ' r we •••lnt ettils... Fakat 
,.. mebıe ilerillllledm gr.d• 
at aaJhınnm .... iıti daydailır. 

Mesrure bapdı: 
- Atlanwse ••mgz}aJllllz. 

8İIİ takip -,.-
UÇlll'8mu ÇtqU .. .,. Joia 

çdn~. e. yolla •elleJia 
reçmek hakikaten imkl ....... 
Fakat kafile danıp dinlenme\W 
~ Gide ple Wr takJm dai .. 
iMan etejilacle unun bir ovaya 
...Ular. On • ltet fenala uzaaıaa 
-- ........ biri ....... tok 
,alan iki phib ıı&liiılJordU. 
Me81'Ul'e baalara lfaret ederek: 

- Tutacajamaz yol. c1o4 ......... --c1ac11r. On.t .... 
tlİıli onlana -~. 

Mesrure ........... ta mak-
lardan bap-an M••lann Hsleri 
daJllluyor. Fabl.,_.,. ae de
dikleri aa1qı1mı, .... kendileri 
piiımiyordu. 

• Atlanm bir kere dalla mah· 
mvdadılar. 

Sek.z - ,..... pçeifle:rdi. 

tahm. tki c1at ara.u.daki ıeçide 
vardıktan sonra bir u dinlenin, 
... - .. yetitiaaak ne ili. 
JetifmRaık IMldemeyüd 

ile •• doiw teJit etti: 
EYet, dedi. iki .tat .....dala 

geçide vardddaa aoara Humaa 
k&priiailntl tuı.. ....... mak- -
tan da gMl&r. Orada Saltan Sa· 
lihaddinin "*erleıilae talim 
olual 

Kurtla Gtil cfmlemediler. ))o
tan sert sert bağırda: 

- F.ancfiJGnDD ikiniz ele ri-
rlylB. 

Kurt: 
- Peki, dedi. Gtilin habn 

için peki: • 

Kart bajll'dı: 
- Re,lıaal Dahan! 
iki at kulaklaruıı kabarttılar. 

Sonra kmalann 8-iae ....... Ji-
bi ....... " ... tibi uçtular. 
Çok pçmedm, ....... De Do-
tan llrimin de pçide nrcWan
m glnlller. 

11....,. Mernmada. 
- Ne iJi, dedi, blltla -

IS.. ha ild ata yetifecek at 
1Qlr. o.ı.m Hnmnsa varacülan

• emin ol. k~I Dopn ..-ela: 
- Kama --..re, W. .. 

atı -- .... kimclı'? 
ilmi • ...... .. ..... ·.t1e 

hareket ediyor, •• ıözleri gittik· 
çe yaklqan tozlardan ayrılmıyor
du. Tozlana ..._ela ,_.ı pa
nl parlıpa llll2nklanla kork· 
m1mak i•ki-ah. 

lleawe ceYap nın1i: 
- o .... lı- . ameaıathr. 

Çilde bir kabile weylliclir. 0aua atlan.. teemüclr. Arabi... 
tada onlara et olacak at Joktar. 

- Amcan, bir kabile teJW 
alclujw 1r6re .-. ı. llayd• 
larla .... llbetin ,. elemektir. 

- Ha,.. -- beqeyi ..... 
biliria .tık. 8eUd de ·- dald
lwen 1•k•t11ar. Babam, Araptı. 
Fakat•••· aa bir T•kkm 
idi. Babam anamı çölde, açilldM 
l>lecek bir halde bulmUf ve onun 
bir yolculak e1Daaıada taamıza 
ujrayan bir kafileden bu Jaalde 
kurtulduğunu anh•şl babam bu 
felaketzede bdmı alarak baktı, 
.onra Glluala evİendL Ben b• 
ana ile babadan dogduı. GiiDiin 
birinde Cebel laaydutlım bizim 
obu'dupmuz tarafa akın ettilu • 
vak'ada anam da, abam da 
maktül dBtflller. Ben yepa7-.laız 
kaldım. o 11racla OD iki yaflann
da ıam. Eanrkefler beni esir 
ederek g&tlrdller. BeDi aralarında 
111,euıter. Sinan hem ır&rüp 

haremiae aldı. Annem, beai tam 
bir Tlrk kızı olarak yetiftinnitti. 
Fakat esrarkqler kendi mezhep
lerine IO~. O mezheptea ne 
bdar iltikrU ettiiimi Allah bi
lir. BaDU mı ele aısrdDnüs. Sananı 
hiç ae.medijhm, ve ondan nefret 
ettijimi sizde anı.cimiz. 

(Arkua •ar) 

Ônleriade. ..... - .. lııir ...... ,~ 
Şeyma ...... , ·- Jirmi 

bUn arıw..clM ...... _., 

Dla Emai7et Mldlirl&jbde birer derece teri etmek iatiyen 
pala, wm •• kfll'.ll...- iattilaanlan JllP"-lbr· latilaaa ~ ........... , ................ . 

c... illirahat gtla8cllr, eler
.... .. .... inanmımıya .,... 
....... Şl,le kira, bahçeye, 
pzinoya nekaclar ptiaem, a1qam 
ıeç vakit bir haftalık yoraıımlulda, 
hidda, halsiz ve ç6ldlk bir halde 
eve dhlycmnn .. Bu olar teJ m19?. 
OlaJor ifte. .. 
~1eKa~.....,_.._ 

nip te, kaqıyab me9İrelerİlle, 
eğince ,sterine ıitmeJe1im •• 
Esilip atimaktan, tuden, yor
pnluktan adeta klfe ile d&nl
yonun. 

EY halla : • Ne olmupmı, 
J1z1n upunt .. Hasta 11111111?. 
eliyorlar ••• 

Acaba her eğl~en lstanbulha 
beai• pi 7onalup, ç6kilyor mu, ww,...... 

Fakat • ,.ıa·- G1lina el
~ auna g.üaleri gezip eğlendik, 
..,a luwa11, •••ur-. kadau, 
km bol 1: ·r yere gitmedeD ola-
mıyoram .. 

* Sizinle bahsederim ki, lstanbu-
lua ea blabaLk, en civcim yeri, 
Kadık8ydeki gazinodur.. Ylbek 
tq nhbmın listünde, bir ipret 
tqı aibi cluran borası cumalan 
lıapçalun~ oluyor.. latanbuldan, 
Boğazdan, kartıyakadan sden 
b6tAn W.Wkler, Jaep burada 

-- ftliy--
Fabt İIİll talaaf ~ tu.ki, 

.-. kalalıılmjla Jaemu .... 
adlbı mtiqeret Jôtabma kiti 
ft ,. b...... ı.u. •Jfa• 
tibillir. • Mademki. K.lıkiJ 
Pli kibar Wr ...wt. _.. 
dik,elMttıa ..... ........ 
Kala•eyi ,.-ın ,. .... ...... 
c1-9* wc:le ipUIJil. .. .... 
ayak ay6 8Mne atin,. refmez, 
kı'mhp bl11dilmiye gehnez, ayıp
larlar imam... ~ ı&Jmemeti, 
çok konu ... mah. çok bakmama
lı.. Ne elur ae olmaz.. Bir E ot 
........ıc. v.ebali lt1ze ot.a1ı111t. 

tliJwlar.. 
s.bı aiz de beJ)e bir ukı7a 

...... dip, bu cama aıi gl
ıatlirclliM ,...... ıue•ezlik 
ebleJİlll.· Hayır .. Tabii olan in
amı'v bdar nlaat kimal• ,.... 

• 
Saat bet ~- ..... 
b~ 1Dcial lstanbulu, koyu 
,a1seı,,, .,.,.... ve sağdan sol
.- ....... peşin huzmeleri 
içiade kendinizi şair etmekten ko
ı6yunuz.. Ç&nkü bu umaada fiir. 
e.ıo bir papuçla~ 
kadar diifldbad&r. Hele re11alb 

1 

ollDIJa kalkarsmm, it blsblttha 
kltllefİI'. Ea iyisi biranızı ini· 

.. pldp 1.m.1d ~-
...,.. w.e ıal.t tıt la k*-

Ylcudaa laapJile air•"•L ... 
ber teJden liatQDdür. 

Artık "tmk., ejlwe ,....,_ 
rinde pek ilk-ez olda. G•ı"re 
ya ayak huan laalk, ene1' &at 
1aftalanna 'bakıyor: 'Kalave 25, 
ça7 25, .............. 2GG.. 
Ne a.. Uca 4ejil ma7. O.-
havasa, rllzgir, .. nzara, kalaba
kk. bclm aeJri 25 km 11... H .. 
le 200 il gizden çalıatp ta iti 
ralnya dltwıacuis:t .,, .... 
........ tir .. 

Jf. 

Akpm W1eri geleıa aihlım 
ı.--111.-. ...._e pMwtjl 

- ••-... Cepi• - ... 
• Ujıdar dopdola... Geı' ' .. ..... , ............ ,.... 
elP'lntllerini denize dakmekten 
ftiJ~· Bir de bulnıa nr, 
iılaDta nr derler.. babanıu 

IMzim halkımız ~· .... 
leDiıor ... Band•n iteai de oltir mrll 

Saat eekiıe ~ .m.-. 
btısbütün doluyor .. kaf.a tllbl-
lülerle, gönlllleri tütaülll bnım
caldar ara1111cla eneli bafiftea 
bir balat, ıonra imalar, •ı .,.. 
ler, Ya-... 1ı ................ . 
Bea ita pıinaaun a ~ok bv Mt 
alııaeleriae bay.tdma.. • ıfldar, 
1'u giz tize plaeler hep bir 
" Kerem ile Aalı ,. ....... ala-

neleriadea -- parça ...... 
W.,Or, ~ ~ tlcj"a ,, ... 

iJi, - ıth*I. cletl 'irD •• --

( Eeld GtMıra J 
Yuıletft '41aiın ara
aındu ~ 

Yet mı 

Ea b&Jtk fil..ıer,. 
ralıat yem ütt:alibar 

-~•oa .q.. 
'Wf.STERN ele\ .. 

trik ıeın maldnalan 
en şık tezyinat. Ve 
yalnu açalaca~ rfinl 
il'8 ıededtiaiı Eta 
ı.~--~·-lt 
lfidlhnemlt 

y.,hkleıiattmle 

te Eylll 
........... le 

Açılıror. 
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lstanbulu Yapmak lç:n 

iTTIBAT ve TERAKKİ 
Her lıakkı mah/ uzdur. - Aa~ıl ,·olda. ? .. 

Nasıl Yaıadı ? .. 

Nasıl Ôld/J? .. 

~=======>Zıya Rakir•=============================" 

Mustafa Kemal Beyin Vaziyete Hikim 
Olmasından Kuşkulananlar Vardı 

Mustafa Kemal Bey, vaziyeti 
ıslah edebilmek için, evvelemirdc 
ittihazı lazımgelen mukamrattan 
bahse başlamışb. Bu husustaki 
fikir ve mütalealan, şu noktalar 
etrafında toplamyordu: 

l - Cemiyeti, arbk komite 
hayabndan çıkararak siyasi bir 
fırka haline sokmak. 

2 - Orduyu siyasetten tama
men ayırmak... Ve, bazı zabitana 
izafe edilen (kahramanı hürriyet) 
vesaire gibi unvanlan bir tarafa 
atmak. 

3 - Cemiyetle masonluk ara
mnda hiçbir alika bırakmamak •• 
Ve bunu filen göstermek için de 
cemiyetin niıamnamei esasisinde 
tadilit yaparak mason nizamname
ıipden alınan maddeleri çıkarmak. 
Hatta; artık pek güJtınç ve ip
tidai olan kabul merasimini de 
kaldmnak ••• 

4 - Cemiyet erkan ve efradı 
arasındaki imtiyazlı mevkileri kır
mak.. bilakaydü şart müsavah 
hukukun teminine çalışmak. 

5 - Hükumet işlerini, qiyanet 
meselelerinden ayırmak. 

Mustafa Kemal Bey, yalnız 
maksat ve mütaleasını söy1emekle 
kalmıyorj ittihazı Jazımgelen ted
birleri de, hiçbir tenkit ve müna-

kaşa kabul etmiyecek derecede 
olgun1ukla ortaya koyuyordu ••• 
Buntı içindir ki meclisteki ekseri
yet, derhal bu cihete temayül 
etmiş.. verilen kararlar merkezi 
umumiye sadece bir direktif 
değil, adeta bir program mahi
yetine geçmişti. 

Meclis dağılırken, tebellür 
eden iki intıha ve cereyan vardı. 
Biri; hakikati görenler.. ve Mus
tafa Kemal Bey tarafından gös
terilen çarelerle ist:kbaJ tehlike
lerinin izale edileceğine kanaat 
aetirenlerin kongrede bu nok
talar etrafında israr etmeye karar 
vermeleri. 

Diğeri ise; Mustafa Kemal 
Beyin şu ihzari bir müzakerede 
bile derhal vaziyete hakim olu
\Jermesinden kuşkulananların en
dişe ve telaşlan •.• 

Nitekim, Meclisin dağılması 
Ozerinden henilz yanm saat ıcç-
memişti ki: ' 

Doktor Na21m Bey tamhndan, 
lstanbulda bulunan Talat Beye 
fU kısa telgraf çekildi: 

(tık vasıta ile hareket ediniz 
Ye serian geliniz. .• ] 

Talat Bey birdenbire vukubu
lan bu da~tten helecan içinde 
ilk vasıta ile hareket etti ve se
rian Selaniğe geldi. istasyonda 
ıabırsızhkla kendisini bekliyen 
doktor Nazım Beye telaşla sordu: 

- Ne var.. Ne oluyoruz? ... 
Nat.ım Bey, ona Sporting kliip 

içtimaını anlattıktan s~n?a, merkezi 
umumiye gelir gelmez de, orada 
tutulan %abıtlan gösterdi. Talil 
Bey bunları dikkatle tetkik ettik
ten sonra yağa kalktı. Masamn 
tistlindeki kağıtlara parmağını 
bastı: 

-Allah ra11 olsun, Mustafa Ke-
mal Beyden... Jşte, merkezi umu
minin direktif ve proğramı, bunlar 
elmalıdır. 

Diye haykırdı... Doktor Na-

ı 
sevmek ve hürmet etmekle be
raber; Enver, Efkiim harp hafız 
Hakkı ve Erkim harp İsmail 
Hakkı [1) beylerle birleşmiş; Mus-

O•manlı Bankası Seltinlk ıubesi 
muhasebecisi Alh•r F•rit Bey 
(Sonralan maliye nıllfettltl olmuıtuf) 

zım Bey, fena halde bozulmuştu. 
- Çıldırdın mı T alit.. demek 

ki sen de muhalefeti alkışlıyorsun. 
Talat Bey, dikkatle Naı.ım 

Beyin yüzüne baktı: 
- Hangi muhalefet azizim? .. 

Ben, şu sözlerde bir muhalefet 
değil, bilakis büyük bir muha
lcsat görüyorum. Bu inkılabı 
biz yaptık deye, alabildiğimize 

gidecek değiliz ya ... 
Talat Beyin bu sözleri, Nazım 

Beyin fikir ve kanaatini tebdil 

etmedi. Çünkü, Mustafa Kemal 
Beyi çekemiyenler, onu tamamen 
kurmuşlar, boşanmıya müheyya 
bir zenberek haline getirmişlerdi. 
Taliin çok garip ve hayrete şayan 
bir cilvcsile - koca Osmanlı lm
peratorluğunun mukadderatile meş· 
gul olan - bir heyetin arasında 
bulunan bu basit düşünceli %at, 
arbk hislerini ketmedemedi. ipti-' 
dai ruhunun verdiği bir gayz ve 
kin ile: 

- O halde, sen anlamıyorsun 
Talat ... Bu, bir muhalefettiT. Ve bu 
muhalefet te köklinden izale edil-, 
melidir. 

Nazım Beyin halini çok iyi 
bilen Talat Bey, arbk likırdıyı 
uzatmak istememişti.. Fakat 
biraz sonra, Manoel Karasu 
Efendiyi görünce, bu bahis yine 
tazelendi. Karasu Efendi, Mustafa 
Kem~ Beyin Masonluğa karıı 
aldığı vaziyetten çok mUteesıir 

olmuştu. 

- Ben size söylemedim mi, 
vaktile.. Ne yapın yapın, onu 
locaya getirin; demedim mi? .• 
Şimdi ne yapacaksınız?.. G5rü
yorsunuz ya.. o, hem siz.in ve 

hem de bizim için en tehlikeli 
bir unsur . olmuştur. 

Diyordu. 
Bir zümre, Mustafa Kemal 

Bey hakkında böyle düşünürken; 
diğer bir zümre de bütün bun
ların aksine hüküm veriyordu •• 
Sporting Kulüp müzakeratı, çar
çabuk Selfiniğin dört köşesine 
yayılmış, günün en ~ühim 
mevzuu halini almış.. Ve bır an
da, Mustafa Kemal Beyin peres
tişkarları artmıştı. 

Merkezi · umumi, teliş içinde 
idi. Askerlerden Cemal Bey, 
Muıtafa Kemal Beyi pek çok 

tafa Kemal Beye karşı liir ceph~ 
almışb. Aynı cephenin temel taş
larını teşkil eden doktor Nazım 
ve Rahmi Beyler de kuvvetlerini 
arttırmıya çalışıyorlardı. En çok 
endişe edilen nokta, Mustafa 
Kemal Beyin kongreye resmen 
iştiraki ve ekseriyet kazanarak 
merke7.i umumi azalığına intihabı 
idi. Böyle bir şey olduğu tak
dirde, her kuvveti kendi nefisle
rine hasretmek istiyenlerin bütün 
kudretlerini kaybederek iflas 
edecekleri muhakkaktı... Dok-
tor Nazım Bey , vaziyete 
bir tilrlü tahammül edemi-
yor, mevkiini muhafaza etmek, 
Mustafa Kemal Beyin tenkit ve 
itirazlarına nihayet verebilmek 
için her vasıtaya başvuruyordu. 
( 99 uncu bölük ) efradından. en 
cür' etkir ve en 11bJgan zabıtler 
harekete gelmişlerdi. 

( Arkası var ) 

[l J Bur a. V ahhğindt: vefat eden 
lsmoil Hnkkı D"Y· 

==RADYO:= 
8 EylOI Cuma 

İ•tanbul - 12.30 Alaturka J"lliık 
neşrıvntı 18 Gramofon: Plak neşriyatı, 
19 tüJyb ırnz hryeti, 20 o~man Peh· 
livan, 2 >.30 hanımlar heyeti, 21.30 
gramofon: J>lnk neş~~ntı, 22 Anadolu 
ajansı, borsa baberlen, saat ayan .. 

Moıkova - 7.15 Akşıı.m konsen. 
Varıova - 21 Dratislava'dan 

naklen Smetaıın'nın eserlerinden "Sa
tılmış Zevce,, . _is_imlı opera 'temsili, 
23 Of> dans musıkısı. 

· Peşte - 21.15 ).fonolog,_ 22.50 
haberler, 23.05 radyo konsen, 23.45 
signn musikisi ve salon orkestrasının 
konseri, 

Viyana - 20 Halk operalann~an 
parçalar 21.4:-l Kıı.tol.k giinü, 22 ''1'ürk 
akınlan~da etefıın kule i,, ismindeki 
'l'iirklPr tarafından Viyana muhasara
sının 250 ci yıldônü ı ıı mün ebetile 
hazırlanan temııil, 23 50 dana pliiklan. 

Milano - Torino • Floransa 
21.35 Kımşık neşriyat. 
Prag - 20 M Mo1.art'ın "Figaro

nun duğünü,, (Fıgaro's Hoclızeit) ısim-
li operası. . . 

Roma - 21.35 °Notre Dame kılı-
ııesi kulesi,, isimli Maseuet'in operası. 

Bükreş - 20.45 }Juccini'nin "~!a-
dame Butterfly,, isiı:,i1i operası. . 

Br~!au - 21.0.> lforo konscn, 
23.45 bir !f'ranS1Z kızının Sifüıya hak
kında intıbalar4 24 dana ve hafıf mu• 

ıiki. 

9 EylOI Cumartesi 
Moakova - 7,16 Plak, 10.16 kon· 

ser, 11.00 koneer. 
v a11ova - 21.05 Hafif mueiki, 

22 Sö Polonez musiki@i, 
· Pqte - 21,lö "Zigeunerpnmwı,, 

i.Bimli Kalı:nan'ın opereti, müteakıben 

plaklar. 
20 

''D'" ,. . .. 
Viyan• - uees ın emrı uze-. 

rine isimli operet, 21.45 ptak kons en. 
" T ' Fi Milano - onno - oransa 
21 Haberler, plik, 21.45 senfonik 

konsPr. r. A k ri "k' oı 25 Prag - 20.lo s e musı ı, ... . 
arkı ve mU&kili karışık neşriyat, 23.20 

orkestra. ~ 
Roma - 21.16 Plilk, 21.50 karışık 

kon er 28.60 dans musikisi. 
Bükret - 18 Haberler plak, 14 

plak, ıs konser) 19,20 devamı, 20.20 
plak, 21 opcre~erden şarkılar, 21 50 
piyano konsen, 22.20 Romen halk 
mU8ildııi. 

Brulau - 20 Milli ne~yat, 21 
zirai müsababe, 22.~~ Orzu konseri, 
24 da111 ve hafif mumki. 

Yıkmak Lizımdır 
------~ 

Fakat Evvela Para, Sonra Para Ve En 
Sonra Yine Para ister 

f Baştarafı 1 inci sayfada ) 
için Belediyeye izhar edilen te
mennilerden bahsedelim. Son za
manlarda Belediyeye bu sahada 
bazı müracaatler yapılmıştır. 

istenilen şeyler şunlardır: 
1 - Beyazıtta büyük ve ge

niş bir meydan vücude getirilme
lidir. Böyle bir meydanın açıla
bilmesi için de şimdiki Beyazıt 
meydanının bir kenanndaki kır
tasiyeci dükkanları ve kahveler 
karşı tarafta bulunan diğer dük
kanlar kaldırılmah, Beyazıt camii 
meydana çıkanlmahqır. Bu suretle 
açılacak olan geniş meydan güzel 
bir şehir bahçesi haline getiril
meli, burada havuzlar kameri)·eler 
tesis edilmelidir. 

2 - lstanbulun en mühim 
geçit yerlerinden birisi olan 
Eminönü bugün dapdaracık 
bir yerdir. Buradaki dük
kanlar ve banlar istimlak edil
meli, yıktırılmalı, seyyahların uğ
rağı olan Y cnicami meydana çı
kacalt şekilde büyük bir meydan 
açılmalıdır. Bu suretle lstanbula 
gelen seyyahlar evvela Y enicamü 
görebilmelidirler. 

3 - Büyük bir san'at abidesi 
olan Sultanahmet camiinin etrafı 
bugün süprüntü!ükler ile ihata 
edilmiş bir vaziyettedir. Bu süp
rüntülükler hemen ortadan kal
dırılmalı, camiin etrafında iç aça
cak bahçeler te'sis edilmelidir. 

Bu arzuları açıkça ortaya a• 
tanların tahminleri de şu cümle
ler ile hulasa edilebilir: 

Eğer Belediye bu işleri ya-
pacak olursa İstanbul güzel ve 
asri bir şehir manzarasına bürü-

necek, bu sayede se~ah akını 
artacak ve binnetice lstanbulun 
varidatı da çoğalacakbr. 

Belediye bu arzulan ilk baklf
ta çok güzel ve hatta kısmen dC' 
muvafık bulmaktadır. Ancak bir.
tün bu işleri başarmak için mü
him miktarda paraya ihtiyaç ol
duğunun da unutulmaması SÖ)

lenmektedir Hatta belediye işleri
le çok yakından alakadar olaı. 
bir zat diyor ki: 

"- lstanbulu gtlzelleştirmel 
için evvela para, sonra para ve. 
en aonra yine para lizımdır.,, 

Diğer taraftan Belediye Rdı 
Muavini Nuri Bey bu hususta 
fWıları söylemekle iktifa ediyor: 

"- Bütün bu tem~niler çok 
güzel fikirlerdir. Hatta daba.-ıı 
var: Beyazıttan Koskaya int ı 
fakat henüı. açılmamış ola .1 

yolun etrafmdnki bütün bina
ları istimlak etmek1 bu au
retle bu yolu geDİ§letmek tc çok 
güzel bir şey olur. Bütün bunlar 
Belediyenin en biiyük arzulandır. 
Fakat herşeyden evvel bolca ve 
çokça para lazımdır. Biz bu 
parayı elde ettiğimiz zaman bu 
işleri yapmak hususunda bir 
dakika bile tereddüt etmiyeceğiz. 
Şehrin güzelleşmesi için başka 
tasavvurlarımız da vardır. 

Bunları imkan nisbetinde pey
derpey tahakkuk ettirmiye uğra
şacağız. Bütün emelimiz. lstanbulu 
bir seyyah şehri haline getir
mektir.,, 

Görülüyor ki lstanbulu yeni
den yapmak için aşağı yukarı 
baştan başa yıkmak icap etmek
tedir. Fakat bunun için paraya 
ihtiyaç vardır. 

~~~-----------•+e•-mııı-----------------

Aleyhimize 19 Milyon 
Liralık Dava Açıldı 

f Baştarafı 1 inc:i aayf ada ) 
sında cereyan eden mükalcmeler 
neticesinde bu davalarda,. mühim 
bir kısmı kısa bir zamanda hal
ledilmiştir. Şimdiki halde bu mah· 
kemenin elinde karara ikti
ran etmek üzere üç bin ka
dar dava dosyası kalmıştır ki 
bunların da dört ay için-
de intaç edilmesi muhtemel 
görülnyor. Bu suretle muhtelit 
mahkemelerin işleri tamamen bit
miş olacakbr. 

Muhtelit mahkemelerin yekün 
olarak gördükleri işlere gelince; 

yapbğımız tetkikata sıöre alb 
mahkemede hükumetimiz aleyhine 
ecnebiler tarafından muhtelif 

mevzularda 10600 dava ikame 
edilmiştir. Fnlcat bu davaların 
mühim bir kısmında Türk hü
kumeti haklı görfilmüş, ancak 
yirmide biri biı.im aleyhimize ne
ticelenmiştir. ikame edilen 10600 
dava ile hükumetimİ%den tamam 
19 milyon Türk lirası tazminat 
istenmekte idi. Fakat Türk bti
kümeti bugüne kadar ancak 300 
bin lira raddesinde tazminata 
mahki'ım edilmiş, diğer tazminat 
taleplerinin hepsi reddolunmuştur, 
Şimdiki halde Tnrk - Fransız ve 

Türk - Yunan mahkemesinin elinde 
bulunan davalardan bir çoğunun 

da Türk hükümeti lehine netice· 
lenmesi ümit edilmektedir. 

Ankara Mühim Siyasi Hadiselerin 
Jtl/erkezi Oiugor 

( Baştarafı 1 inc:l sayfada ) 
M. Çaldarisin Ankara seyahati
ne Hariciye Nazırının refakat et
miyeceği haber veriliyordu. Fa
knt bu haber son dakikada teyit 
etmemiştir. Çünkü Anka!a se
yahatinin haiz olduğu siyası ehem
miyet dolayisile bu ~eyahat~ 
hariciye nazırı M. Maksımos da 
refakat edecektir. 
Balkan TUtUn Konferansı 

Atina 8 (Hususi) - Bu ayın ' . 
16 ıncı gtinü lstanbul T.caret 
Odasının Balkan tütün konferan--
11 toplanacaktır. 

Konferansa lstanbul Ticaret 
odası Reisi Nemli zade Mithat 
Bey riyaset edecektir, Yunan 
murahhasları Başvekili M. ÇaJdarb 
il birlikte İstanbuldan hareket 
edcceLlerdir. 

Bu konferansta Balkan tütün 
ofisi teşkili için hazırlanmış olan 
nizamname tastık dunacaktır. 

İzmir Ot t l sleri 
İı.mirdcn hebcr verı d .ğıne göre, 

İzmir Belediyesi şebirdekı otöbOıle
rin hepsini muayene ettir ,iş, bir kıs
mının bozuk olduğunu ,örerek bun· 
larm sefer yapmamalanna karar ver· 
mittir. 



, 

Kara_ Cehennem 
Her Hakkı Mahfuzdur 

Z. Ş. Tefrika No. 16 ~-~ 

- Heyyy F ato !.. Sana 
c.. •• 1.. ' ~oyuyorum .•• 

ikinci Maı,mut, Hançerini Çekerek Do§anın 
Üstüne Atlldı .. 

Diye batırdı. 
Mahmut, Doianın kendisini 

taaımadı;ına zahip olarak sevindi. 
Vaıiyetini hiç bozmayarak: 

- Bizim, kim olduğumuzu 
tanıdın. Şu halde, buraya niçin 
geldiğimizi de, arif isen anlarsın. 
Padişahtan daha ıedit muamele 
bekliyen Doğan, onun bu mute
dil sözlerinden, yalnız olduğunu 
hissetti; bizzat kendisi, bir hidi
•eye sebep olup ta Fatoyu yalnız 
bırakmamak için, meseleyi alay 
cephesinden halletmiye karar 
verdi: 

- V allaht lbrahim Efendi .. 
Ariflik, zariflik, sizin gibi okumuı 
yazmış.. Çelebi ağalarda bulunur •. 
Malüm ya, bizler; baldın ç.ıplak 
güruhundanız. Bir lakırdı kafa-

. mıza, dan dan diye çarpmazsa; 
pek öyle ince teylerden anlama
yız... Buyur.. Lütfet te aöyle ba
kalım .. Gecenin bu vaktinde ka
pıma gelmekten maksat ne dir? •• 

İkinci Mahmut, Doğanın bu 
pervasızlığına hayrette kalıyor; 
hayatta ilk defa kendisine söy
lenen bu güstabça sözler, onun 
bütün muvazenesini sarsıyordu. 
Bir anda, kendini tanıtmak ve bir 
padişah sıfatile idare ederek kar· 
şısındaki baldın çıplağın cür'et 
ve küstahliğını kırmayı düıündü. 
Fakat.. Ya, karıısındakini yıldı
ra mazsa ... 

İkinci Mahmut, bu mülahazaya, 
binaen vaziyeti muhafazaya mec
bur oldu. Sert ve ciddi bir sesle: 

- Lafı uzatmıya hacet yok, 
delikanlı... Bizim, sende bir ema
netimiz var. Bu emanet te, şimdi 
bu evde... ya, o emanetimizi ve
rirsin; ahr, gideriz. Ve yahut, sen 
buradan çıkar gidersin; biz eve 
gireriz. 

Doğan, daha hali vaziyeti 
muhafaza ediyor; çelik birer yay 
gibi gerilen bacaklarının üstünde, 
levet endamı yükseliyordu. 

Doğan ikinci Mabmudun bu 
sözlerini sert bir kahkaha ile 
karşıladıktan sonra: 

- Bak, lbrahim Efendi! .• Ev
veli şuna inan ki: Bende AJlabın 
emaneti olan kuru bir candan 
ba4ka hiç kimsenin bir çop kadar 
bile emaneti yoktur. Şu anda. 
neyim varsa, iadece benimdir ... 
Çoluk çocuğumla oturduğum ıu 
evin kapısına geldin: Kapıyı çal
dın. Bana açbrdın. Eğer bir mi
safir sıfatile geldinseeee, buyur •• 
baıımda yerin var. Y ooook, eğer 
kötü bir maksatla geldin de bana 
~özdağı vermek, evimi terkettire-
rek benim yerime geçmek isti
yorsan, ayıp ediyorsun. 

İkinci Mahmut, fena halde 
öfkelenmifti. Ayıp etmek.. ona, 
bunu ihtar eylemek.. bunu bir 
anda havsalasına sığdıramam11; 
elini hançerinin kabzasına bastı
rarak içeri bir adım atmış ve: 

-. Sus •.. 
Diye bağırmışb ... Artık yavq 

yavaş . Doğan da kızmıya batla· 
mıfb. ikinci Mahmudun ıesinden 
daha yüksek bir sesle: 

- Sen IUA, lbrahim Efendi ... 
i 

Hem gece vakti, kapı önünde 
bundan fazla lakırdı edilmez. 
Eğer benden bir alacağm vana, 
yarından tezi yok, Galata maı.. 
keme.ine gider, bir arzıhal verir .. 
sin. Orada, hikinı huzurunda 
mllrafaa oluruz. Şeriatin keıtiğl 
parmak acımaz. 

ikinci Mahmudun, arbk göz
!e~i dönmüıtü. Uğuldıyan beyni 
ıçande, en ıedit, en katiline hisler 
dolqıyordu. 

- Ne hacet Mahmutpqa 
mahkemesine.. Biz'den çaldığanı, 
elbette fimdi alır giderim.. Tez, 
getir.. Fotini ile evladımı bana 
teslim et.. 

Doğan, omuzlarını sarsa sarsa 
bir daha güldü': 

- İlahi, İbrahim Efendi .. Sen, 
bilmez misin ki, Türkler ü( şey 
teslim etmezler .. Silah, at, avrat .. 
Hem, senin Fotini dediğin de 
kim oluyor?. Galiba, daha hala, 
Beykozdaki o koca kodoşun 
evinde gördüğün rüya ile yaşı
yorsun. Gel.. artık o tath rüya
dan vazgeç.. Burada benim bir 
tek kanm vardır. Onun adı da 
Fatodur. O, benim ölüm yolda
ıımdır. Ne zaman Azrail olursan 
o zaman ikimizin canını beraber 
alırsın. 

İkinci Mahmut,bir taraftan 
hiddetinden; diğer taraftan da kar
tındaki adamım cUr' etinden bü
tün fikri muvazenesini şaşırıyor, 
söyliyecek söz . bulamıyordu. 

- Hayır .. o, senin karın de
ğil.. benim gözdemdir. 

- Hayır, o senin gözden de
değil .• benim karımdır. Dilemese, 
istemese benimle beraber otur
mu. 

- Bire baldın çıplak.. sen 
onu benden çaldın, zorla otur
tuyorsuı! 

- Hayır, lbrahim Efendi.. o, 
!amamen gönül rızasile oturuyor. 
istersen bunu kendi kulağınla da 
dinle. Artık ümidini kes .. 

Doğan oda kapısına doğru 
ilerledi ve içeri seslendi: 

- Hey .. Fato ... Hele şuraya 
kapmın önüne gel... 

F ato, daha sokak kapısı ~çı
lıp ta Doğanın ilk sözlerini ve ba
husus nefret ettiği o adamın se
sini işittiği zaman başlarına çö
ken felaketi anlamlf, yavrusunu, 
göğsüne sımsıkı basbrıp bqım 
da yastıklann arasına sokarak 
ağlamaya başlamıştı. 

Doıan, bir daha ,1eılendi: 
- Heyyy, Fato .. Sana. söylü

yorum.. Şu kapının önüne gel. .. 
Fato, titreyerek yerinden kalk .. 

mıt·· Kapmın kenarını siper al· 
almıştı... Doğan sordu: 

- Bu efendi, senin için derki: 
O, benim gözdemdir. 

Ben de diyorum ki: Hayır, 

o benim karımdır... Anamdan 
emdiğim süt, helal olmasın ki .. 
Seni ıu anda serbest bırakıyo
nım.. Habrım gönlüm hoı. Doğ· 
rusunu, sen söyle. ~ 

F ato, ağlamaktan üzülen bir 
• 

aeale cevap verdi: 
( Arkau Yal' ) 

lskelel/er De Mi 
• 

insanlar Gibi 

- Etejimi ne çekiyorsun 
çapkın f •• 

( MEKTEP IŞLE.RI ) 

Mekteplilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Ali Hikmet ve H. Kaya Beylere: 
F ransada hiç bir meslek için 

ne bir sene tahsil ne de bir sene 
staj vardır. Bir sene zarfında an
~k muhtelif mekteplerin lisan 
kurlarına devam edip Fransızca• 
mzı ilerletiniz her hangi bir meı• 
lekte biJgi edinmek için Fransa· 
da asgari üç sene kalmanız la
zımdır . 

* 
Ankarada Rıısim Beye: 
Bu müesseseye girebilmek için 

tahsil dereceniz kafidir. Ancak 
buraya girmek için artistliğe karşı 
istidanız bulunması, Fotojenik 
olmanıza daha birçok ıerait li· 
ımdır. Müracaat ediniz eğer siz
de bu vasıfları görürlerse kabul 
ederler. ' 

lf-
Aksarayda .Mehmet Nuri Beyeı 
ilk mektepler Teşrinevvelde 

açılacaktır. 

Lamia Hanıma: 
Mekteplerimize itimat edebi

lininiz. Hiç bir tereddüde 1ap
lanmadan çocuklanmzı veriniz. 
Yalnız biraz acele etmeniz li· 
zımdır. Kayıtlar kapanmak üze
rediı'. 

* Düzce'de lsmail Hakkı Beye: 
Henüz ilkmektep mezunu olan 

bir talebe, hususi tahsil dahi gör
- se söylediğiniz mektebe kabul 

edilemez. 

* Höneude tlyas oğlu Şevket Beye: 
Polis mektebinin kayıtları ka· 

panmışbr, Polis Müdürlüğüne 
müracaat ederek mektebin duhul 
şeraitini öğrenebilirsiniz. 

• 
.fı,Blıri Beye : 
Sorduğunuz mektep çok güzel 

ve mükemmel mekteplerimizden 
biridir. Tavsiye ederiz. 

* Eskişehirde Mahmut Nedim Beye: 
Müsabaka imtiham müddeti 

geçmiştir. 

Mektepçl 
--·· 1 •T• W&•l!lllıil•o ... -

Hayvan Sergisi 
Her sene olduğu gibi, yarıı 

ye ıslah encümeni tarafından bu 
sene de 25 T eşrinievvelde Dolma
bahçede eski Has ahırda bir hay
vanat sergisi açılacaktır. 

Sergide tqhir edilecek hay· 
vanlar için ayrılan ikramiye mık
tart 4 bin liradır. Baytar müdür· 
ltiğn bazırhklara başlam1ftır. 

M. Angı'nin Ziyaretleri 
Evvelki gün lstanbula gelen 

Yunan Emniyeti umumiye mfi.. 
dOrli M. Ange Evert dtin mtize
Jeri ve camileri ziyaret etmiftir. 

Maarif Vekiletinden: 
. ı. - ~-rta tedrisat mekteplerinde F enbilgisi "Biyoloji beraber .. , 

Riyazıye, Turkçe, Franaızca,Almanca, Cngilizce, Relim, Dikiı- Biçki 
"Evidareıi, Tabahat ve çocuk bekımı dahil,. ve Musiki muallimi 
olmak istiyenler için bu sene Eylulde ehliyetname imtihanı 
açılacaktır. 

2 - FenbilgiıL Riyaziye, Tarih - Coğrafya, ve yabancı lisanlar 
imtihanlarına EylülUn 18 ci P~zarteıi rllnll lstanbulda Üniveraitede. 
Relim imtihanına Eyl610n 9 cu cumartesi Kftnli İıtanbulda Gtızel 
San' ati er Akademiainde. 

Dikit - Biçki imtihanlarına ~y16ltıa 10 ca pazar günü lıtan
bulda kız muallim mektebinde, 

Musiki muallimliği imtihanlarına da Eylüllla 6 cı pe,.embe -
Ankarada Mu.iki muallim mektebinde baffanacaktır. 

3 - Bu imtihana ıireceklerin: , 
A - Tllrk olmalan, 

B - Yirmiden ekılk 4S den fazla yqta olawnalan, 
C - Httmllbal erbabından olduklarını ve bir cinayet ve cln&a 

nev'inden mahkümiyetlerl olmadığı hakkında Villyet veya kaza hey• 
etinden bir mazbata ibraz etmeleri " halen memur ve muallim 
olanlar bu kayıttan mtbtesna olup .mensup olduldan daire anririnba 
vereceii vesika klfidir. , , 

D - Her ttirlO hutalıktan ve Muallimlik etmeğe mani ricld 
anzalanndu salim olmalan, 

E - Muntazam ve müsellel bir talıail takip etmİf olmak 
ıartiyle tam devreli liae veya yedi ıenelik idadi ve yahut muallim 
mektebi mezunu olmalan, 

Resim, Musiki ve Dikit .. Biçki imtihanına gireceklerin en u 
orta mektep veya buna muadil mektepten mezun bulunmaları prttır. 

"Liseden mezun olanlann en az iki ıene evvel mektebi bitir
mif ve muallim mektebinden mezun olanların en az iki den seneai 
muallimlik etmiş bulunmaları lizımdll'.,, • 

4 - Namzetler imtihanda muvaffak olduktan takdirde 1702 
numaralı kanunun birinci ve ikinci maddelerinde gösterilen deree 
celer ile Vekiletio tayin edeceği herhangi bir orta tedrisat mektebi 
muallimliğini ve en az iki sene hizmet etmeği kabul ettiklerine ve 
aksi takdirde Maarif Vekiletinin emrine 600 lira vermekle mükel
lef bulunduklarına dair noterlikten tasdikli teahhüt senedi tevdi 

edeceklerdir. 
5 - Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile 

Vekalete müracaat ~deceklerdir. Bu istidaya ıu vesikalar bağla· 

nacaktır: 
A - Nüfus tezkerelerinin aııl veya tasdikli suretleri, 
B - Tahsil derecelerine ait ıehanetname veya veıikalaran asıl 

veya suretleri, 
C - Hüsnühal şahadetname veya mazbata vesikalan, 
D - Mahalli Maarif idareıindeki numunesine tevfikan. tatdikli 

ııhhat raporu, 
E - Noterlikten taıdikli teabhüt senedi, 
f - Mahalli Maarif idaresinden tastikli ve fotoğraflı fif, 
H - Dört tane 4 x 9,5 eb'adında kartoD8uz fotoğraflara, 
Bu vesikalar imtihan günlerinden bir hafta evvel gönderilmif 

olmahdır. Bu tarihten sonra Vekalete gönderilmiş olan veya evrakı 
müıbitesi nokıan gönderilmiş bulunan istidalar hıfzolunacaktar. 

Bu sene Temmuz ayı zarfında açılmış olan muallim muavinliği 
imtihanlarına' girip te muvaffak olamıyanlardan bu defaki imtihana 

· girmek istiyenlerin tekrar imtihana kabul edilmeleri için icap eden• 
lere emir verilmiştir. Yeniden istida vermelerine lüzum olmadığın• 
dan imtihan glinlerinden bir gün evvel imtihan Heyeti reisliğine 
müracaat etm'1leri ilin olunur. "4410,, 

Istanbul 4 üncü .icra 
Memurluğundan: 

Tamamma iki bin .iki yüz kırk lira kıymet takdir edilen Be· 
tiktqt~ T eıvikiyede bayır ıokağında 81 numaralı maa bahçe bir bap 
hanenin kırk sekizde kırk ahı hissesi açık arttırmaya vazedilmiı olup 
16-9-933 tarihinde şartnamesi divanhaneye talik edilerek 9-10-933 
tarihine müsadif pazartesi gtlnU saat 14 ten 16 ya kadar lıtanbul 
dördllncü icra dairesinde ıatılacakbr. Arttırmaya İftİrak için yüzde 
yedi buçuk teminat akçesi alanır. Müterakim vergi, belediye, vakıf 
icaresi mtiıteriye aittir. Arttırma bedeli hisseye iaabet eden mu
hammen kıymetinin yüzde yetmit betini bUlduğu takdirde ihaleli 
yapllacakbr. Aksi halde en aon arttıranıa tuhlındtı baki kalmak 
üzere arttırma on beı gün daha temdit edilerek 24 - 10 - 933 
tarihine mnıadif ıalı pnll ayni saatta muhammen kıymeti
nin yüzde yetmiı beşini tutmaz ise utıı· pri bırakıbr. 2004 
numarala icra kanununun 126 ıncı maddeaine tevfikan ipe-
tek sahibi alacaklılarla diğer alalradaramn ve irtifak bakla 
sahiplerinin gayri menkul üzerindeki baldaranın ve hususile 

faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müabitelerile 20 gün 
içinde icra dairesine bildirmeleri lizımdır. Aksi halde hakları tapu 
sicillerile aabit olmadıkça sat11 bedelinin paylqmasından hariç 
kalırlar. İşbu maddei kanuniye ahkimıaa göre hareket edilmek ve 
daha fazla malumat almak iıtiyenlerin 932/1912 doıya numaraıile 
memuriyetimize müracaatları ilin olUnur. (7149) 

Ökstirenlere: KATRAN ·HAKKI EKREM 
. (1011) 



Me, __ 

· Beyoğl ntakas nm 
t adro unu Neşrediyoruz 

Maavtnnte Ytiiuf izzettin, 
Necdet, kttiplildere Se)'fettia, 
Akif, Mlair Be7ler-
., Hasköy Şubesi 
~ llüidclill, kltip

..... Cemil, Melmet Yasar, 

1 

...... JiC '..., ........ , 
Hafız Kehme& heye lMırÇla o.mat H• 
,. Mreu•f .. ,. .... ...... 
lmdu& Ye e...ıa ........... JUlh lGOO 
.. kıJmetiade Mr .. , ..._ açık 
.um. ...... 7-:ıa.. .......... 
.. ı 14·16 ...... icra 41airetimd• 
atılacakUr. Şutmaıli ..... a tari
hinden itibun 1"9 a : •re!e açık 
olup taJia .tilea slJMle taWiı eclilea 
kıymetin Jilzd• Jetmit betini bulma
dığı takdirde en p arltbama taUMl
dii ·baki blmü isen uttu .. 16 glD 
daha tem41İ& edilir 11 iMİ ... iİ eD 
çok uttırau ihale edilir .. bluki lak· 
dir -- .., ..... ,.. Jlzd• ,.... 
L.-:-: bulmadıjı akdinle •ti düter 
~l&Jlİ menlal ilerWe ~ !8P 
millkiyet iddia ed• cıWup lakclinle 
ilin taıihindea IO glD urfmda 
ewab mllbiteleri.le hiıtikte lo-
ra claireliae münctı•tlaa .W tak· 
dinle ı.aklan tapu eicilile ealrit oı-.. 
Janlarm Mtıt J>ed~eD hariç tutala
oaklan ilin olwıur 9fudim (7188) 

........ , .................. 
ltorcaa temtal latlfal 11••mııatta ..ı.. •z olllp ....._.. ,_.. .......... 
................. lilJllı -- .. 
Met ..... blbak .. ,.. ..... 
.... •• bir 1aza ..... ıı ,,m ,.. 
;::.ı:uı mt ıt.laa 12 ,. bet ... 

· ~- Fon ........ 
apk utbr8a De •blacaimdaa_ •" Ud 
baçak resmi delllllye mlfterl.tH llt 
.... k .... Wlplerla .......... 
we ...tta ••heH••• _._vak ... 
mura mlracaat erlemelerl llAa 
olunur. •n6',, 
Semih, Ali Ziya P.,ler. 

Betiktaı ~büi 
~&11-a.w. 

memurlup Burhan, Slleymau, 
muavinliie Emin ~. kl~p
lildere ffifzı, Maatafa, Emin Ali, 
Sadık Bler. Blly\lkdere pbellnde 

kltipHldere Melunet Ama" Haydar 
ee,ter. Ulakly tabealncle de me
marluta Ha,.ti, lrltiplildse Hak
la Yapr, H .... , HIMJİll Hald, 
Ha&. Beyler. 

L.- ..ıamm _,.. _.elı.r IOD ••-'•Nla p9ll Mıap 
hatta çok korlnmç bir •ulJet alm•fbr. lakelealn alhaclald latinat 
kanldarmclan Wr lmliu ~lrlllllllf ft birkaçı da bpmapr. Bam 
netical olarak llkel..ln hlr tatafa çlkmlftlr. Ba YUl,et, ..... 
bl irisado feci bir lrua7a 1ebep olabilir. Bummla beraber AkaJ 
daral ... ilkeleyl tailllr ettiHuek mretile ..,.. bir fadanm .... 

dic:lea &alae pçe\ilil'. 

1 lstanbul Beledlyesl lllnlan 1 
Hd11Z11hha IAbrahlYan için MJYUat clolabı ..... : Temi•t 
34,S lira 

Kartal Pqakay mektebi tamiri : Teminat 28 lira 
Beyotlu 12 inci mektep tamiri : Teminat 22 lira 
Çarpnbacla Tevldicafer meclraai tamiri : Teminat 19,5 ura 
MuaYialik odumm boyan,,,.., Ye pencere tamiri : T animt 15 lira 
Sular idarai bjnıpgda aMnJıane tamiri : TemiMt 3,5 lira. 

Yakanda 1uala .... puarlakla yapbnlacalds. T.ap •• ,,, 
..,.iti •nlamü Ye kepi evrabu girmek üzere laeralıl. pazarlıfa 
pweli lçia de tı '+at .O"- yeya mektubw ile "9"33 Cuw
ı.i alnll .at oa bele bUr l.evuım nıtıl•'••• ....... 
elmellcliıter. · 41.c6&9., 

Mütekaidin, Eyta v Er amilin Maaş Yoklama Günleri ... 

Emin&ıG Malmüdü Kacb~almüdürliiifi: Oıküdar M.lmüdiirlüp. 
8eymt: lga mt "'Mt'=ı Bn. Sultanahme.tı Ka halinde Pap 1ı.,.1ada 

1 1lld lı.lte 2 laci klfa 1 llld ıww.. 2 .... Mte JIMlklp lt.dldfe 
Aakerl Jlltİmleri kİJ!e ,etlmleri Aakerl Aa.S .., ~"ti·•·" . 

Cumartesi 9/9193S; 1 llO 1 1191 1 54S 800 3000 25 ı 75 .. 2171 1 
Pazar 10 tol 308 51 100 1301 140I 801 700 3126 3250 •• 118 2178 2858 .,. 
Pazartesi 11 •• 450 101 150 1401 1500 701 800 3251 1.115 151 225 wı 2521 1151 
Sah 12 "51 808 151 - 1501 1600 801 900 3376 36()0 226 aoo 1528 2700 3228 
~arpmba 13 •• ,. •• - 1601 1700 901 1()00 3501 1825 ao1 371 1701 2871 ~Ol 

azarteai il T5t 900 251 300 1701 il 1001 Dl " aoıe •• 178 440 1878 30lW 1178 
Aaı..t• .... _ .. tek•lt 

Sah 12 901 1050 301 ~ 5191 ... ı 3400 3701 3825 ~· 525 3051 3221 1451 M25 
1051 1190 351 M.f .. aoı 3500 3826 Dl - • 1211 • .. ili 

....,., Hld .. ab wataat,e JMtla mUf 
E,t .. •• Eramll •• Tekaltler Aaker1 ...... ... tüa .... ....... t ... ...., .......... 

Çarpmba 13 8IOO 3600 S>OI 5100 ınoo lf15 J 100 .400() «>Si 
A*eri tek.at eri 

Pel'fCmbe 14 5001 5100 6001 6100 5101 5200 1576 1850 101 200 4051 4100 
5101 5200 1101 0200 • 6201 ~ iMi 1720 IOI 300 2:r. = Camarteai 16 6201 5300 ... .., 13()1 5400 1728 ·~ aoı 400 
5.101 5400 6301 6400 64()1 5500 1801 u 401 IOO .... ... 

Pazar 17 l401 5SJQ 6401 6500 as>ı 5800 ............... IOI eoo .t261 ... 
5501 .. 6501 ili SIOl ili Hkl•••h •••niJ• 801 ili -· 111 

.. ~•aql•rı 

Malmidiirliifii ·==-l,op ldtell Sır r t,a Wt-1 •• h ..... 

T.W ı •elwilıda Wrı•• 
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14 - .f14., 4701 ... llOI IOOO 
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~Ankara Halkevl civarında 

Basası Bizim Mektep 
Ana, ilk, Orta, 

sene mekt,.bimiz daha esasla bir tekilde tamir edilmiı ve 
bahçeleri her nevi terbiyevi oyunlara müsait bir hale getirilmiıtir. 
Seçilmiş bir talim heyetile dokuzuncu ders senesine en yeni 
prensiplerle hazırlanmıştır. Yabancı lisanlar ilk kısımdan baılar 
ve bu gllnün aon kat'i ihtiyaçlarına cevap verecek bir ıekilde 
tedris edilir. Talebeyi bakalorya imtibanlanna hazırlık için ders 
harici kurslar açılacaktır. 

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

İstanbul Üniversitesi Eminliğinden: 
1 - F akültelerc ve onlara bap mektep Ye Enstitülere talebe 

alma ifine 9 eylül 933 Cumartesi aUniinden itibaren 
başlanacaktır. 

2 - Eczacı mektebi fen fakülteaine Difçi mektebi Tıp faküİteıine 
bağlıdır. 

J - Kayıt iti ait olduğu fakülte kalemlerinde Cumartesi, Pazar. 
tesi ve Perşembe günleri saat 10 dan 12 ye 14 den 16 ya 
kadar yapılacaktır. 

"Kabul şartları tunlardır.,. 

A - Fakülte Reisliğine istida. 
B - Use veya Yüksek mektep tabadetnameai. 
C - Nufuı hUviyet cüzdanı. 
D - 4,5 X 6 bilyüklüğünde kartonaU:ı 6 fotoğraf. 
E - fıtanbuldaki ikametgllı ilmilhaberi. "Poliıce musaddak olacak,, 
F - Aşı ilmühaberi ve Sahhat raporu. "4600,. 

Kız - Erkek 

AMELi HAYAT 
TICAkET LiSESi 

latanbul - C•l•lollu. Telefon: 23830 
Kayıt muameleaine devam olunuyor. Reaaıi orta mekteplere mııadil olan 
uı senelik birinci devreye ilkmektep mezunları ve Ticaret Jiıeıine orta 

mektep mezuniyet imtihanınt geçirmiş olanlar kabul olunur. ~ (7141> 

Boğazlçlnde 

Arsa Veya Ev Arıyorum 
500 metre murabbada.o küçük olmamak prtile, mümkOnae aj'açlık, Bota-
7.içiacle .eya Fenerbahçe civaranda. sahilde bir arH sabn almak istiyorum. 

Yukarda ıikredllen ıeralt dahilinde bir ey -dahi olabilir. Tafsilith 
tekliflerin raıetenin 171717 rumu&una rönderllmeıi. 

1 Emllk ve Eytam Bankası lllnları 1 
Emlak ve Eytam Bankaaı latanbul Şubesinden: 

GaJatasarayda Avrupa Pasajında 
Ehven Fiatle Kiralık Dükkanlar 
Galatuarayda AYrupa paaajanda 14 - 18 - 20 - 15 ve 19 numa

ralı dakkinlar pazarlıkla kiraya verileceiinden taliplerin ıubemi:ıe 
mlracaatleri. (204) 

* • 
l Tapu Baımemurlutundan: 

Koskada Kıultaı maballeaini Alçabane sokaiında 9 No. ve 16 
K. wıi 338 tarihli kayde ıöre 19 uncu adada 444 No. iktiaap 
eden lSS zira 8 aantim fark Alçtlıane arsaıı derununda muatakar 
Mrveçbi mOlldyet alçıcı ıedipin 1116 - 2880 sehmi Horopai Ye 

Maryemden mahlut olarak her ziraına Mlllga Mecliai idarenin 6 
T etrini evvel 937 tarihli kararile ikişer lira bedeli miıil takdir edile
rek teKUi, talibi bulunan hissedar Makpule Hanım tarafından talep 
edilmİf ise de o tanhte bedeli millin mumaileyha tarafından teslim 
edilememİf olduğundan muamelesi intaç edilememiıti. Bu kere 
mumaileyhama defterdarlıia vaki olan müracaatı ve sebkeden 
muhabereye cevaben mezkur hissenin ahiren lıisıei iıtirak mukabili 
Emlik Ye Eytam Bankaıma devredilmit olduiundan Banka namına 
tescili Defterdarlığın 20 - 1 - 933 tarih ve 2920 - 133 No, tıezkere
ıinde bildirilmiı iae de meıkür ıediğin ıırf mlllk olması itibarile 
idarece bittetkik kaydına teaadUf edilmediği kayıt kaleminin 
6 - 6 - 932 tarihli derkenarında bildirilmit olduğundan bissei mez
kurun tuarrufunun tesbit ve tayini için 1515 No. kanun ahkamı 
tatbik edilmek mere 24 EylCıl 933 Pazar a-Unü saat dokuzda ma· 
hallinde Tapu Memuru tarafından tahkikat ve tetkikat icra edile
cektir. Yevmi mezkürda mahallinde hazır bulunacak Tapu Memu
runa ve yahut latanbul Tapu Başmemurluiuna itbu yere baıkaca 
tuarruf iddiuında kimse bulunduğu takdirde ilin tarihinden iti
baren 15 filo zarfında tasarruf veıikalarile 'birlikte müracaatleri 
illa olunur. (20S] 

Dr. &. BUTİIL j " ....... " ................. =-1 
Son Poata Matbaa• 

SülW: Ali Eıu .. 

N-.n,at llMM: H.111 Litll 

J A 50 Derecellk 
H RiKA RAKISI ,.. -· .. ; .. -· 
fıçılarda DINLENOIRILMİŞTİR. 

~ .............. ~ (69(;2)-----

Ademi iktidar ve 
bel gevtekliğine 

karşı en muessir deva SERVOIN 
haplandır. Dı·posu lstanbUl"da ' rke· 
cide li Rıza Merkez eczane idir. 
Taşraya 1 >O kuru poıta ile giınderi
lir. tzmirdı• lrgat pazarmda'k:i, ' l'rab· 
zonda Y ı>ni Ferah eczanelerinde bu-
lunur. ( 6rl09ı .. --ı~ Urolog 

on. KEMAL OSMAN 
idrar yollan hast. 1autahasaı•t 
Karakay, Pozçacı f1nn sırası No. 34 

.._ .. Tel: 41235 ._.. 7171 .-r# 

llolu icra ve lflA• heyellnde11: 
lflulanna karar verilen • 'eref Bey 
zade Vuıf ve Kemal Beylerin aç ık 
artırmaya konulan (60) b~ygir kuvve· 
tinde ve (6000) lira kıymeti muham -
meneli Ranıom markalı Lokomobili 
219/988 cumartesi ~nil kı~ meti mu
hammeneıinin % 75 tini bulmadığm-
dao. ikinci artırma~ a konulmuştur. l kinci 
artırma gtioü olan 1919/933 salı güniı 

Karatepe nam mahalde ve fabrikanın 

bulwıduğu mahalde saat 10 dan 16 ya 
kadar açık artırma suretile ea.tılacaktır. 
Artırmaya ittirak edeceklerin % 7 ö 
oiıbeünde pey akcası vermeleri veya 
muteber milli bir bankanın teminatlı 
mektubunu ibraz etmeleri şarttır. Satış 
bedelinin pe,inen verilmesi ve telliliye 
iloreti ve pul parası gibi mMraflar 

alıcıya ait bulunduğu ilin olunur. (71G7) 
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Bu i~it!~:d•n Çiftlik Parkında za1: ~rn 
Balıkeıirin çok takdirle tanınmıı meıhur 

ZITBBK GBUPU 
emsalsiz oyunlarını oyntyacaktır ... (71<M> 

T~Q.KiVE 

llRAAT 
BANKASı 
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