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Halkın Sesi] 

Ev Kiralan Neden 
Ucuzlamıyor? 

Yiyecek, giyecek vesair ma~de
ler ucuzla.dı. Fakat ev kira
ları Bir türlü inmiyor. Ba hu
susta. halkımız diyor ki: 

Sadrettin B. (Şehzadebaşı lmaret
hane sokağı 7) 

- A:ıizim İstanbulda her fey 
ucuzladı. 65 - 70 kuruşa halis tere
yağı alıyoruz. Sebze, meyva, patta 
kumaşlar bile ucuz. Fakat ev kırala-
rile nakil ücretleri bir türlü inmiyor. 
Bir ailenin oturabileceti bir h 35 • 
40 liradan aşağı değil. İstanbulda 
ekseriyeti memurlarla mütekaitler tef• 
kil ederler ve bir aile reiaioin vaıati 
aylığı 70 le saksen lira arasındadır. 
Daha aşağı olanlar da pek çoktur. 
Bir aile reisi kazancının yarısını ev 
kirasına veriyor demektir. Bu niıbet
sizlik ortadan kaldırılmalıdır. 

... 
Akif B."' (Sultruıahmet Firuzağa 34) 
- İstanbuluo nüfuıu 1,5 milyon· 

dan (600) bine inmifti. lstanbulun 
nilfuau fazla iken ne kadar ev kirası 
veriyorsak bugün de aynını veriyoruz. 
Halbuki dört, beş ıenedenberi bir 
aparbman müsabakası var. Herkes 
parasını apartımana kapatıyor. Fakat 
kiralar yine düımüyor. Ben bunun 
sebebini bir türlü anlıyamıyorum. 

)f 

Mehmet B. (Laleli Haşm~t eoka
ğı 5 ) 

- İstanbulda büyük meskenlerin 
kirası biraz inmiıtir. Fakat küçük 
evlerinki eski derecelerini muhafaza 
ediyor. Kazançlar azaldığı bir zaman-
da İıtanbul gibi bir yerde ev buhranı 
varmıf sribi bir vaziyetin devamı 
doğru değildir. Belediye bu ite mü
dahale etmelidir. Ev kiraları yüksek 
olduğu için zenginler mütedavil ser
mayeyi taıa, toprağa bağlıyorlar. 
Eter belediye ev kiralanna bir çeki 
düzen verine herkes ev yapbrmak
tan vaz geçer de sermaye nafi saha-
larda rol alır. 

"" Necmi B. (Fatih Kıztaı::ı 43) 
- Ev kiralan çok ağırdır. Birçok 

evler bot durduğu halde kiralar in· 
dirilmiyor. Bir taraftan da boyuna 
ev yapılıyor. Mesken meıeleai bir 
belediyenin itti.tal edeceği en mühim 
iılerdendir. Hayatı ucuzlatmak için ev 
kiralarını düıürmekten başka çare 
yoktur. 

Yolların Genişliği 
lstanbul belediyesi şehirde 

yolların esas itibarile (9) metre 
genişliğinde olmasını kabul etmiş 
ve yangın yerleri plinlarını da 
bu esas üzerinden hazırlamıştı. 
Yeni kanun yolların (9,5) metre 
genişlikte olmasını kabul ettiği 
için Belediye henüz ev yapılmıyan 
yerlerdeki yolların genişliğini (9,5) 
metreye çıkaracaktır. 

Ev.kafta Maaş 
Evkaf idaresi memurların tem

muz maaşını hen Uz vermemiştir. 
Hayrat hademesi de haziran üc
retlerini alamamışlardır. Para 
temin edilirse memurların maaş• 
önümüzdeki hafta içinde verile-
cektir. 

A 
• 1 A 

• 
Şehrimizde 

Tekrar 
inşaat Yarın 
Başla Yor _____ ,__. _____ _ 

Yeni yapı ve yollar kanunu mucibince şehri
mizde inşaat Belediye tarafından muvakkaten tatil 
edilmişti. Belediye fen heyeti Muhittin Beyin ne
zareti albnda yeni inşaabn tabi olacağı şartlan 
tesbit ettiği için cumartesi gününden itibaren inşa· 
ata müsaade edileceğini dün haber vermiştik. 
Bir gazete inşaatın ancak on beş gün sonra baş
layacağını yazdı. Fakat verdiğimiz .• haber doğru 

idi. Belediye yarından itibaren inşaat nıhsatiyesi 
dağıtmaya başlayacakbr. Belediye fen heyeti semt
lere, caddelere, sokaklara göre binalara verilecek 
irtifalan tesbit etmiştir. 

ler mensup oJduklan belediye tubelerinc istida ile 
müracaat edecekler, şubeler de bu istidalan bele
diye reisliğine göndereceklerdir. Belediyede ruhsa
tiye işlerile meşgul olmak üzere yeni bir şube 
teşkil edilmiştir. Ruhsatiyeler bundan sonra yalnız 
merkezden verilecektir. Belediye fen heyetinin tes
bit ettiği esaslara göre binalar için muayyen bir kat 
yoktur. Merkez bürosu her binanın hususi vaziye
tini, bulunduğu.- caddeY.İ, semtini ve etrafındaki 
binalann irtifalarım nazarı itibare alarak yeni 
yapılacak bina için . bi.- şekil tayin edecektir. 

Yarından itibaren yeni inşaat yapmak isteyen-

Bundan sonra ruhsatiyeler yalnız merkezlerden 
Yerileceği için belediye bu şubeyi genişletecek ve 
yeni memurlar ilave edecektir. 

Sahte Doktor .. . , 
lstanbul da ---' 

Hastalığı .Bir Türlü Geçm~- 24 Saatte 
yen Bekçıye Reçete Vermıı 

. Dün .Fındık!ıda çok şayanı Olup Bilenler 
dikkat bır vak a olmuş ve bir 
adam, kendisine doktor süsü ve
rerek sahta reçete tertip etmek 
isterkek yakalanmıştır. Yaptığı
mız tahkikata göre hadise şu 
şekilde cereyan etmiştir: 

Fındıklı bekçilerinden Rifat 
Ef. uzun bir müddettenberi anla
şılmaz bir hastalığa yakalanmış, 
birçok doktorlara müracaat etti
ği halde, derdine deva bulama-
mıştır. Nihayet tevvelki gün, bir 
ahpabiJe görüşen bekçi Rifatın 
yanına Celal isminde biri gelmiş, 
öteden beriden konuşurken söz 
hastalığa intikal etmiştir. 

Celal derhal cebinden bir 
defter çıkararak: 

- Sana bir reçete yazayım, 
git eczahaneye yaptır.. Hastalı
ğın hemen geçer, demiştir. 

Celil, bekçi Rıfat Efendiye 
reçeteyi yazmış ve saf bekçi de 
bu reçe ile ecı.ahaneye müra
caat etmiıtir. Reçetenin sahte ol
duğu anlaşılınca, zabıta Celili 
derhal yak al ayarak hakkında 
takibata başlamışbr. 

Mektepler 
Ve Aileler 

lstanbul İlk tedrisat Müfettiş

leri Ağusfos içinde bir ~aç top
lantı yapacaklardır. Bu toplantı

larda test usulünden alınan ne

ticeler ve köylerdeki okuma 

odalarının arttırılması, mekteplerle 

aileler arasındaki münasebetlerin 

takviyesi, muallimlerin yetiştiril

mesi için alınacak yeni tedbirler 
görüşülecektir. 

Bahçe kapıda Hasan Fehmi 
beyin çorap fabrikasında çalışan 

70 yaşlarında bir işçi halaya 

giderken ayağı kayarak 3 met
re derinlikteki bodruma düş

müş, başından ve ayaklarından 
tehlikeli surette yaralanmışbr. 

'f Ayaspaşada Melek apart
manında oturan Çekoslavakyah 
M. Janvays karakola muracaatla 
apartmanın eski kapıcısı Agop 
tarafından 150 lira kı metinde 

bir halısının çalındığını iddia et
miştir. Agop yakalanmıştır. 

lf Taksimde İtalyan mektebi 
önünde terkedilmiş bir erkek 

çocuğu bulunmuştur. Çocuk Da· 
rülacezeye gönderilmiştir. 

lf Şişli'de Zahide Hanım is
minde bir kadının evinde çalışan 
marangoz Agop ve Pandeli 15 
metre uzunluğunda kurşun boru 
çalarak savuşurlarken yakalanmış
lardır. 

lf- Kadıköy Bağdat caddesin

de Emin Bey isminde bir zatın 

yapısında çalışan amele Haydar, 
iskeleden düşerek tehlikeli surette 

yaralanmıştır. Haydar Tıp fakül

tesi hastanesine kaldınJmıştır. 

~ Boğazkesende kunduracı Ab
di Ef. nin dükkanına müşteri sı

fatile gelen Şükrü isminde biri 
duvarda asılı olan ceketin cebin-

den üç lirayı çalarak savuşurken 
yakalanmıştır. 

Eroin 
Bir Mektep Talebesinin 
Odasında Eroin Bulundu 

Dun muhafaza teşkilatına ye
ni bir ihpar yapılmıı, bunun 
üzerine polislerle birlikte Beyoğ· 
lunda Kule dibinde Arif bey 

hanında oturan sıhhat memur
ları mektebi talebelerinden Meh
met Rauf efendinin evi araşbnl
mıştır. 

Araştırma neticesinde Meh
met Rauf efendinin odasında bir 
mıktar eroin ve esrar bulunmuş
tur. 

Rauf efendi ikinci şube mü
dürlüğüne getirilmif ve sorguya 

çekilmiştir. Bu talebenin bir 
eroin ve •esrar şebekesinin sey
yar satıcılığını yaptığı zannolun
maktadır. 

Maarif MlldUrUnUn Mezuniyeti 
İstanbul Maarif Müdürü Haydar 

Bey bir ay mezuniyet alarak Bursaya 
gitmişti. Mezuniyeti henüz bitme
miş olmakla beraber Haydar B. 
bugünlerd~ şehrimize dönecektir. 

Yolcuların 
Eşyaları 

Gümrükler Umum Müdürlüğü 
yeni bir karar almış ve bu ka· 
rannı alikadarlara bildirmiştir: 
Bu karara göre: Ecnebi liman-
larma uğramadan iki Türk )imanı 
arasında sefer yapan gemilerde 
yolcularm beraberinde götürdük
leri eşya için manifesto tanzim 
edilmiyecektir. Yolculann bera
berinöe olmıyan eşya için behe-
mehal manifesto tanzim edilecek
tir. Aksi takdirde 250 liraya ka
dar para cezası alınacaktır. 

Temmuz 14 

( Günün Tarihi ] 

Nafia Vekilinin 
Beyanatı 

Ankara, 13 - Nafia Vekili Hilmi 
Bey muhtelif demiryollan ile liman
lann yaptınlmaın etrafında cereyan 
etmekte olan müzakereler hakkında 
fU malumatı vermiştir. 

" - Alman inşaat ıuruplariyle 
Filyos • Eretli Ye Antalya • Afyon hat
lariyle Ereğli, Mersin liman1an ve 
fribot tesisab üzerinde görüşmekteyiz. 
Aramızda umumi mahiyette mutaba
kat vardır. Bu mev:ıulara bu son 
1"Ünlerde diter firmalar da alaka göı
termcfe başlamışlardır. Biz on
lann müracaatini de kabul ve tetkik 
etmekteyiz." 

Muharririmizin FıJyos - Ereğli hat
bnın elektrikle yapılması hakkında 
bir karar verilip verilmediğine dair 
olan sualine de Vekil Bey demiştir ki: 

11 
- Filyoı - Eretli batbnın Erejli 

• Çatalafzı kısmını elektrikle yapma
nın bir zarureti fenniye olduğu anla
,flldı.,, 

Uzun Yayla Hayvan Sergisi 
Ankara 13 - Ziraat Vekili Muh

lia Bey; yarın Uzun Yayla hayvan 
aergiaini açmak ve o mıntakada ya
pılacak at islihab için alınan tetbir
leri teftiş etmek üzere trenle Pınar
ba4ıya gitmiıtir. 

RUftU 8. Ankarede 
Bursa Kaphcalan idare meclisinin 

toplanışında bulunmak üzere İstan
bula gelen Evkaf Umum Müdürü Rüt· 
tü Bey evvelki günkü trenle Ankara. 
ya dönmüştür. 

iki blzans altını bulundu 
Geçenlerde bir kanali:ıasyoo ami· 

liyabnda ustabaşı Aleko tarafından 
bulunan orta büyüklükte iki altın 
Bizans ıikkesi müzeler idaresinct 
müsadere edilmiş ve Aleko hakkın· 
da takibata başlanmışbr. 

Yeni Eserler 
Bu sene İstanbul ve mülhakatında 

bulunan muhtelif asan atika parça
lannın yakında müz.eye nakledilme
sine ba,ıanacakbr. 

Doktorların senellk gezinti•' 
Etibba Muhadenet Cemiyeti 3 agus

tos perşembe akşamı için bir gezinti 
tertip etmiştir. Suadiyeye ve diğer 
bazı yerlere gidilecektir. 

Temel atma merasimi 
KerestecHer yangın )'erinde yapı

lacak Sebze hali için belediye fen 
heyeti (238) bin lira tahmin edilen bir 
pliıı haz.ırlamışb. Bu planın teferrüat 
projeleri de bitmiştir. Tahmin edildi
Jine göre Halin münakasaıı Cümhu· 
riyet bayramına kadar bitecek ve 
bayram günü temel atma merasimi 
yapılacaktır. 

Yaş Megva 
Ve Tereyağı 

Piyasada . birinci nevi kayısılar 

50-60; ikinciler 30-40; Üçüncüler 15-20; 
seçme iyi armutlar 50, yine iyi şefta
liler 40-50 vişneler 20-40 perakende 
tereyağları 100 - 120 kuruş arsında 

sablmaktad ır. 

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

- iıtanbulun iman meacJesi ı t; .. çıkmaza girdi galiba Hasan 
• • . Beş yaşında 

Sokaklar bozuktu ... 
çocuktum . ••. Otuzuna geldim.. Yine 

dar sokaklar, harap e\1lcr vardı ... 
bir damla ıu yoktu.. Ual "lı.1 ~ea lıtaabu· 

lu11 ıııuntaH• kıo c1ı anada yilni_-, 

\ 

••• 1-. ır'-ına ıtirdirıı.. Ylae o talık ta 1 

t aml& ıula ıadan • · ~ , ıliad temi& ••· 
a a.alleleriack ehtrmak .,.,. caa au.r---.. 

_9'. __ _ 

Hasan B.: Yüz sene daha yaşa
mağa senedin mi var dostum •.. 
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Her_gün 
Mekteplerde 
Talebe 
Cenziyetleri 

Belkis Halim -
Mektebi hayat şartlarına uy

durmak, için talebeyi passif hal
den faal hale geçirmek, tedris 
nıetodJarmı değiştirmek, mek
tebin bünyesini, teşkilatını ısah 
etmek lazımdır. BunJardan bir 
kısmı senelerin ve para kuv
vetinin işidir. Tedris Metodlarını 
değiştirmek ne bir günde ne 
de parasız yapılabilen bir iştir. 

Fakat talebenin faaliyetini 
temin etmekte, ona itibarlar ver
nıekte dahli olan mektep cemi
yetlerinin ne paraya, ne de za
ınana ihtiyacı vardır. O hemen 
bugün ilkmektebinden lisesine 
k~dar her mektepte yapılabilir. 
~ılv aki her mektepte bir temiz· 
~k mümessili, temsil mümessili 
ılabiri gibi birtakım mümessiller 
"ardır ve bunlar talimatnamede de 
g.aYet S'lrihtir. Fakat hiçbiri orga
lııze olmadığı için faaliyet göste
~enıezler. Hatta bunlar ekseriya 
•dare tarafından nöbetle tayin 
~~ilirler. Bunun için. mesela temiz
.:~ .. mümessilinin vazifesi sınıfın 
k agıtlarını toplamaktan ve yere 
Ügıt atanların ismini yazıp idare· 

Ye vermekten ioaret kalır. 
Benim kastettiğim böyle derme 

Ça.tnıa manası anlaşılmıyan, hiçbir 
Organizasyona tabi olmıyan hiçbir 
~esuHyet duymıyan heyetler de
iıldir. Hayattaki örneğine benzer 
reisli, katipli, veznedarlı, azalı 
~emiyetler, faaliyet gösterebilen 
eşekküllerdir. 
. Bir defa her sınıf, sınıf hari

~1.nde ayrıca cemiyet olarak ta 
ırleşmelidir. Bu cemiyetin mü

ltıessi} heyeti, sınıf bir senelik 
0 ltnak üzere ve gizli reyle intihap 
~der. Bu mümessil heyette spor 
ilerine bakan biri olur. Bu sını-
1 tn takımını seçer. Müsamere iş
ftrine bakan birisi olur ilb. Sını-
• 1~ Yapabileceği hertürlü faaliyet 
:çın bu heyette bir mümessil bu
clunur. Bunlar tabii sınıfın iştirakiJe 
l ers harici yapılacak işleri ğörür-
er S d . . . h · ene sonun a ertesı sene ıçın 
llşkaları intihap edilir. 

h·· Bu sımf cemiyetlerinden başka 
y Ulun sınıftan birleştiren cemi
l etl~rin de tesisi lazımdır. Mesela: 

01ilrih cemiyeti .. Tarihle alakadar 
y an her sınıf talebesi bu cemi-
ete il l B b' ı· w • d · h· za o ur. u ır ıgın e yme 
ır se . . . 1 . d ' l ol ne ıçın ış erın en mes u 
lln v 4 ·1 ·ı b. nı.. e azanın reyı e seçı en ır 

" Urnessil heyeti vardır. Bu cemi-
J tt h ft " " d \t a anın muayyen gunun e 
k. e saatinde azasına tarihi bir 
il onferans dinletir. Bunu hazan 
ı:~dan biri de yapabilir. Veyahut 
nı ~ıhi bir münakaşa açılır. Tarihi 
ti ~sabakalar şehrin tarihi yerle-

tıı ziyaretler tertip edebilir: . v. 
li Spor birliği, müsamere bırlıgı, 

1 
7n birliği, edebiyat birliği, fel
e e birliği, riyaziye birliği .. 

[Resimli Makale 

Dünyanın fert olarak en zenrin 
adamı Hindistan'da Haydarabat niza
mı olan ve Prenaes Dürrüıehvar'ın 
kayın babası olan adamdır. Bu adam 
Rokfeller'den de, Ford'tan da, Roçilt'
ten de zengindir. 

Haydaribat nizamı saraylarda otu
rur, bir Şark padiıahı gibi kadın ve 
sefahet içinde yaşar. Parayı su gibi 
s;:ırfeder. 

' a Para Kiifi Değil D 1 

Fakat onun zengin olması İngi
liz imparatorunun maiyeti olmasına 
mani olamamıştır. 

Çünkü yalnız para kafi değildir. 

SON·. TELGRAF HABERLERİ 

Git-Türk-Yunan Dostluğu 
tikçe Sağlamlık Kazanıyor 

- --
Yunan Gazetelerinde Hararetli Yazılar 

Atina, 14 (Hususi) - Fırka farkı olmaksızın 
bütün gazeteler, İstanbul' dan aldıkları bir telgraf 
haberini dercettikten sonra Türk-Yunan dostluğu 
hakkında çok .samimi ve hararetli makaleler 
yazmaktadırlar. 

Aris ismindeki Yunan bahriye mektep gemisine, 
İstanbula muvasalatı esnasında yapılan hararetli 
karşılama tezahüratı bu samimi makalelere vesile 
teşkil etmiştir. 

.. Bu haberi ehemmiyetle mevzubahs eden gaze
teler, Türk - Yunan dostluğunun en sarsılmaz 
temellere dayanmakta olduğunu, iki memleket 
arasında tesis olunan dostluk yapısının 
günden güne kuvvet ve sağlamlık kazan
dığını, Türk - Yunan anlaşmasının Balkanlarda si· 
yasi ve iktısadi sahalarda tarihin nadir kayde
debileceği iyiliklere ve inkişaflara yol açmış oldu
ğunu çok hararetli bir lisan ile yazıyorlar. 

Müthiş Bir Yangın Oldu 
Aydın Civarında Bir Köyde Otuz Ev 

Ve Bir Yığın Hayvan Yandı 
-----

Aydın, (Hususi) - Bu civarda bulu?an l~ıldar Rüzgarın şiddetli esmesinden yangın büyümüş, 
köyünde ani bir yangın çıkmış, otuzu mütecavız ev zavallı kadm bağırmıya, istimdat etmiye başla-
ve hayvan damı, on dakika içi~de kül . h~i~e mıştır. Komşular yetişinceye kadar cıvarda bulunan 
gelmiştir. Hadise etrafında mahallınde edındıgım otuz kadar ev ve dam kül haline gelmiştir. 
malumat şudur : Yangın esnasında birçok tavuk, bir merkep, ziy-

lşıklı köyünde Karaoğlanlar~n Kezban f:Ianımın net altınları, 1500 kağ'ıt lira, birçok zahire yan-
çamaşır yıkarken açıkta bıraktıgı ocaktan bır kıvıl- mıştır. YanJllndan en fazla zarar gören Çırak oğlu 
cım sıçramış ve evin saçağını tutu,;:..ştu_r_m_u....:ş:....tu_r_. _____ A _ _ h_m_e_t_a-=ğ_a_d_ır_. ____ ~-------

Kaçakçılar 

Yedisi Ölü, 87 si Diri 
Olarak Yakalandı 

IAmerikaga 
ıon Muallim 
Gönderiliyor 

Ankarat 14 (Hususi) - Maa· 
rif Vekaleti köy mektepleri ve 
halk terbiyesi mevzuları üzerinde 
tahsil görmek üzere bu sene 
Amerikaya on kadar muallim 
gönderecektir. Bunlar ıu şartları 
haiz olacaklardır : 

/ Bir Komisyon 
Cümhuriyetin-Onuncu Yılı 
için Program Y apacakı 

Ankara, 14 (Hususi) - Cüm
huriyetin onuncu yılının muazzam 
bir şekilde kutlulanması esaslarını 
h~zırlam~k üzere Baş Vekalette 
hır kom~syon teşkil edilecektir. 
. . Komısyona Fırka Umumi Ka

tibı Recep Bey riyaset edecek 
Dahiliye, Milli Müdafaa ve Maa~ 
rif müsteşarları da aza olarak 
bulunacaktır. 

l alebe idaresi birliği.. Ders 

Ankara 13 ( A.A) - Tem
muzun ikinci haftasında cenup 
hududurr#.ızda çarpışmalı ve çar
pışmasız 48 kaçakçı vak'asında 
yedisi ölü olmak üzere 94 ka
çakçı ve yedisi ölü 75 i diri 
kaçakçı hayvanı ile tüfek, 1300 

küsur kilo "gümrük kaçağı ve 
8900 kilo inhisar kaçağı, 3800 
defter sigara kağdı, 500 kutu 
kibrit tutulmuştur. 

Muallim mektebi mezunu ol
makt yaşı 20 den küçük 35 den 
büyftk olmamak, sıhhi vaziyeti 
düzgün olmak... Bu şartlan haiz b?edi kadar hatta ondan da fazla 

ırlikler husule getirilebir. Ve her 
Ç?,Cttk kendi istidadına arzusuna r f Ore bu cemiyetlerden bir ve bir JSTER /NAN 
açına dahil olur. Malumat ahı 

\rerişinde basılmış kalan, örtüsü 
:Yırtılamıyan kabiliyetlerine inkişaf 
~emini bulur. 

olan muall.imlerin bir haftaya ka
dar Maanf Vekaletine müracaat 
~tmeleri lazımdır. 

Bu teşkilatı yapabilen mek
tepler bir arı kovanı gibi işler. 
lier talebe kendine göre bir fa
aliyet sahası bulur. Başkalarile 
~ş. görmiye alışır çocuğa bir takım 
ıhyatlar kazandırarak cemiyete 
hazırlamaktan ibaret olan terbiye 
gayesi ancak böyle bir mektepte 
temin edilebilir. 

Bir gazetede okuduk: genç vardı. İkisi de smokinli ve tek gözlüklü idiler. 
ıı Geçen gece, cazbantlı bir otel bahçesıne gittik. Ha- "Kendi kendime güldüm. Bir yaz gecesi, kadınların 
_ her nasılsa - güzeldi. Bahçe kalabalıktı. Durup çorapsız, erkeklerin yakasız, ve kravatsız geldikleri bir 

~~nlenmeden dansediliyordu .. Erkekler hafif giyinmişlerdi. bahçeye smokinle gelmek ve yakaya kırmızı gül takmak-
Kadınların pek çoğu çorapsızdı . ., ta ne mana vardı?. 

"Bir aralık, arkadaşlardan biri: - İspanyol misafirlerimiz, kusura bakma, de<iim. 
_ İspanyol misafirlerimiz de buradalar, dedi. Arkadaşım hayretle yüzüme baktı: 
"Ü zaman, gözüme biraz ötedeki bir masa ilişti. Masa- - Ne İspanyolu yahu!. Bizim memurlardan ikiai .•• 

d ki kadınlar, biraz daha ağırca tuvalet geymişlerdi. fa- Ve usulca ilave etti: 

k:t e.kekle. aç•k .en~ ;b;e;:er. ;;~ç~nd~ ;T E ~On;~'.~';;;; ;;ükl«i de düpedüz camd.r] 
... 
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f 
Sözün ısa ı 

Münderecatımızın çoklu· 
lunllan dercedilememiş-, 
tir. ... 

İzin Almadan 
Tabiiyet 
Değiştirenler 

Dahiliye Vekaletinden: 
Maddi alakaları bulunan bazı 

vatan~aşların komşu memleket
!~rdekı iılerini kolaylaştırmak 
uzere hükfunetinıizden izin al
~adan yabancı tabiiyetlere geç
tıkleri görülmektedir. 

.. Vat~daşhk kanununa göre 
h~kü1!1~tımizden izin almadan ta
bnyetını değiştirenler tabiiyetimiz
den çıkarılacaklardır. Buna yer 
vermek istemiyenler maddi alaka 
dolayısile tabiiyet değiştirmek 
mecburiyetinde kaldıklarında hü
kümetimizden izin almalıdırlar. 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün akşam 

motörle Maltepeye doğru bir 
gezinti icra buyurmuşlardır. 

Maarif Vekili 
Reıit Galip B. Şehrimize 

Gelmiştir 
Marrif Vekili Reşit Galip Bey 

bu sabahki trenle Aılkaradan 

şehrimize gelmiştir. Vekil Bey 
burada bulunacağı müddet zar
fında darülfünun ıslahab işite 

daha yakından meşgul olmak 
imkanlarını elde edecektir. 

Valiler Arasında 
Ankara 14 (Hususi) - Sabık 

Hakari valisi Rifat Bey Beyazıt 
ve Sabık Silifke valisi Adil Bey 
de Ordu valiliklerine tayin edil
mişlerdir. 

Paramızı Korumak için 
Verilen malumata göre Maliye 

Vekaleti Türk parasım koruma 
hususunda yeni· tedbirler almıştır . 
Ezcümle sıhhi sebepler veya 
ticari için Avrupaya gideceklere 
kambiyo verilme işinde daha 
dikkatli ve sıkı davranılacaktır. 

Ali Rıza Bey 
_Düyu_nuumumiye komiserliğine 

tayın e~ılen sabık maliye müste
şarı Alı Rıza B. dün Parise hare~ 
ket etmiştir. 

Suçlular Azalıyor 
Şehrimize gelen Emniyet Mü

dürü Tevfik Hadi Bey beyanatta 
bulunarak memleket dahilinde 
zabıta hadiselerinin seneden se
neye azalmakta olduğunu söyle
miştir. 

Belediye Karda 
Borcu Dörtte Bir Nispe

tinde Eksildi 
İstanbul Belediyesi, umumi 

harpten evvel köprü resmını 
karşılık göstererek Türkiye Milli 
Bankasından bir milyon lira borç 
almıştı. Bu borç elli senede 
muayyen taksitlerle ödenecekti. 
Umumi harpten sonra Banka ile 
Belediye arasmda paranın Os-
manlı veyahut İngiliz lirası olarak 1 

verilmesi meselesinden dolayı bir 
ihtilaf çıkmış ve nihayet İngiliz 
lirasile her sene ( 37 ,000 ) lira 
vermek suretile söndürülmesi 
hakkında bir itilaf yapılmıştı. 
Belediye daha otuz sene ve her 
sene iki taksitte olmak üzere bu 
para}ı .ödeyecektir. Yalnız bu 
arada lnglliz lirası dörtte bir 
nisbetinde düştüğü için Belediye 
bundan çok istifude etmiştir. 
Yani borcu dörtte bir nisbetinde 
aı.almışhr. 
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Memleket Manzaraları 

Nezipf e Gelin 
Ve Güveye 
Kına Yakılır 

Nezip (Hususi) - Her mem
leketin kendine göre hususiyet
leri, halk arasında yer tutmuş 
ananeleri,5 görenekleri vardır. 
Mesela hiçbir yerde düğün me
rasimi başka bir yerin merasi
mine benzemez, usu1ler ve eğlenti 
şekilleri değişir, burada da öy
ledir. 

Burada düğün nişan teatisile 
başlar. Nişan yapılıp ta düğün 
günü tekarrür edince "düğün 
okuyucuları,, meydana çıkarlar. 
Bunlar mahalle mahalle, kapı 
kapı dolaşıp düf ün daveti ya
panlardır. Düğün : .ıpan düğün 
okuyucusuna bir hediye vermiye 
mecburdur. Kma günü davetliler 
güvey evinde toplanırlar, akşama 
kadar eğlenirler. Akşam olunca 
önde fenerciler, çığırtkanlar oldu
ğu halde bu davetliler "lo, lo, lo" 
diye bağıra çağıra, çala eğlene 
kız evine giderler, sabaha kadar 
devam eden eğlenti esnasında 

geline kına yakarlar. Kma yakmak 
gelinin avuçlarını, el ve ayak tır
naklarını kma ile kumızıya bo
yamak demektir ve bu adet he
men hemen şimdiki manikür ve 
pedikür adetinin yerlisidir. Gelin 
evinde geline kına yakılırken, 

güvey evinde güveye de yakıl
mazsa makbul sayılmaz, binaen
aleyh güveyde kınalanır. 

Gelin götürülürken güveyin 
ahbapları bir yol bağı yaparlar 
ve istedikleri bahşişi almadan 
geline yol vermezler. Bu adet 
bazı kanlı hadiselere sebep oldu
ğu için hükümetçe menedil
miştir. 

Garip düğün merasimi güvey 
gerdeğe girinceye kadar devam 
eder. Gerdek olacağı zaman gü
vey arkadaşları ile müsafaha ya
par, bu müsafaha esnasında da 
en candan arkadaşı güvey namına 
dostlardan hediye toplar. Bu top
lanan hediye ile de ertesi gün 
tebrike gelen dostlar ağırlanır. 

Muğ)a'da 
Krom Ve Zımpara lhracah 

Çok Mühimdir 
Muğla (A.A.) - Türkiyenin 

ikinci derecede maden mıntaka
lanndan sayılan Krom, Zımpara, 
Manganez madenleri hali faali
yettedir. Madenlerin kalitası çok 
yüksektir. İstihsalat geçen sene
denberi fazlalaşmışhr. Geçen se
ne hauranından bu senenin hazi
ranına kadar vilayetimizden ecnebi 
memleketlere 32,680 ton krom, 
3,250 ton zımpara, 2,800 manga
nez madeni ihraç edilmiştir. Bu 
madenlerden doksan yedi bin 
lira varidat elde edilmiştir. 

·Muğla' da 
Bu Sene Tütün Mahsulü 

Çok Nefistir 
Muğla, (AA.) - Bu sene vi

layet dahilinde tütünler çok ne
fistiı•. Kırma ameliyesine başlan· 
mıştır. Birinci ve ikinci analar 
alınıyor. Her tarafta hasat ve 
harman i i devam ediyor. Mahsul 
geçen seneye nazaran yü%de 30 
fazladır. Bu bereket dolayısile 
buğday e arpa alım satımı yüz
de 20 d .. şüktür. Yazlık mezruat· 
tan 1 avun karpaz gibi mahsulatın 
çap~sına başla mıştır. 

• 
T H E 

D yarıbekirde ıcar tHay tı 
Bir Senelik ihracata _Mukabil Şehre 
1,673,827 L:ra Girdi Vaziyet Eyidir 

Diyanbekir ( Hususi ) - Şeh
rimizde ticaret J1ayab çok canlı
dır. Ticaret Odası Reisi Tabir 
Abdullah Beyd~r. Şehrimiz Tica
ret odasında mukayyet tüccar 
miktarı 468 dir. Ticaret 1..ıuası 
birinci sınıf tüccardan (15), ikin
cilerden (9), ü~üncülerden (6) 
dördüncülerden (3) beşincilerden 
bir buçUk lira almaktadır. Koyun 
ticaretile iştigal eden (6), yaJ"" ile 
iştiğal eden yirmi, yün ve ya
pağı ile on manifatura ticaretile 
iştiğal edenle.- de yüz elliyi bul
maktadır. 

Şehrimizin başlıca ihracat 
maddelerinden bu sene ihraç edi-

lenler şunlardır: iki yUı bin ıkilo 
buğday Suriye'ye, (288000) pirinç 
Erzurum, Eliziz, Mardin ve civar 
vilayetlere, ( 593020 ) kilo sade 
yağ Mersin, fstanbul, Adana ve 
kısmen de Suriye'ye (21926) kilo 
badem içi (108058) kilo boya için 
man da Acemistana sevkedilmiş
tir. (113000) kilo yapağı (75000) 
adet koyun Halebe (90,000) adet 
ham barsak (28000) adet muhte
lif av derileri ı~tanbul'a (66000) 
kilo ipek kozası istanbul ve 
Bursa' ya ihraç edilmiştir. Bu ibra-

Gönende Bir Facia 

Bir Çocuk 
Ağabegisini 

Bıçakla Öldürdü 
Gönen, ( Hususi > - Burada 

bir cinayet olmuş, bir çocuk he-

Digarı bekir ticaret odası reisi 
Tahir Abdullah B. 

catımıza mukabil şehrimiı.e bir 
milyon altı yüz yetmiş üç bin 
sekiz yüz yirmi yedi lira girmiştir. 

ihracatımızdan ithalahmız ten
zil olununca şehrimizde (614009) 
Ura kalmaktadır. Bu da şehrimiz 

iktısadi vaziyetinin düzgünlüğünü 
göstermektedir. Ticaret Odası ih
raç edilmişolan mallardan geçen 
sene (422) lira 25 kuruş beyan
name tasdik harcı almıştır. Sur
ye hükümeti Halebe ihraç olunan 
koyunların beherinden (75) kuruş 
buğdayın bir tonundan (54) lira 
alıyor. Bu da buğdayın bir tonunun 
buradaki fiabdır. Bunun için 
Suryeye ihracat çok fazla 
masrafı mucip olduğu ıçın 

ekseri tüccar buğdaylarını da
hilde sarf etmek zaruretinde 
kalıyor. Koyunlanmız bu ~ 
ne Halebe gönderilmiş ise de 
gidenler pek çok zararlarla av· 
det etmişlerdir. Bu sene kışın 
U%8ması yüzünden koyun ve ke
çilerde yüzde elli nisbetinde ve 
kuzulardan da yüzde yetmiş beş 
nisbetinde telefat olmuştur. Ge
çen sene ihracattan fazla stok 
olarak dört milyon kilo buğda
yımız mahreç bulamadığından 
zürra elinde ve ambarluda kal
mıştır. İşte buğday ve arpa Sa
tının düşkün olmasının sebebi de 

stok malın yenisi çıkmadan evvel 
sabşa çıkarılmasından ileri gel
mektedir. 

1 Adana T. caret Mektebi
Mezunları • 

nın 

-==:::ı 

i Gençler için- µ 
Gençlere 
Meslek Seçınede 
Rehperlik 

Bugünün içtimai ve iktısadi 
şeraiti, gayesi çocuğun kabiliyet
lerini inkişaf ettirmek ve istikba
lin onda arayacağı birçok şeylere 
cevap verebilecek itibarları temin 
edecek şekilde terbiye etmek 
olan bir rehberlik ve malümat 
sistemine ihtiyaç göstermektedir. 
Mektepteki çocukların bugün, her 
zamandan daha fazla, onJarı şu
urlu vatandaş ve muktedir müs
tahsil yapabilecek neviden tecrii
be ve malümata ihtiyaçları var
dır. Esasen mesleki rehberlik bir 
içtimai ve ikbsadi -karrier temini 
felsefesi üzeıine kurulmuştur. Bu 
gayeye vusul ıçm çocuğun 

ihtiyaç, kabiliyet ve istidittlarını 
nazarı itibara almak lazımdır. 

Bu maksatla Amerikanın muh
telif mekteplerinde muhtelif bir
takmı programlar takip ve tatbik 1 
edilmektedir. Çocuğun istidat, 
ihtiyaç ve kabiliyetlerini meydana 
çıkarmak ~çin mektep idare ve 
heyeti talimiyesine ilaveten ~ya
retçi muallimler vardır. Bunlar' 
çocuğun mektep haricindeki, 
evdeki hayabnı tetkik ederler. 
Diğer tarahan çocuklara muh
telif kurşlar ve konferanslar 
v85ltasile her mesleğin ihtiyaç 
gösterdiği kabiliyet, temin ettiği 
maddi refah, terakki çareleri, 
güçlükleri ila... gösterilir. Her 
meslekten oduncuya varmcıya 

kadar salahiyettar kimseler davet 
edilip kendi meslekleri hakkm
daki görüşlerini söyleler. Hatta 
tatilleri çocuklar alakadar olduk
larim zannettikleri meslek sahip
lerinin başlarına yerleştirilen bu 
&likanın hakiki olup olmadığı 
anlatılır. İntihap ettiği mesleği 
şuurlu seçip seçmediğini keşf için 
yine birtakım sualler tertip edilip 
sorulur. Yani bir taraftan onun 
kabiliyetlerini meydana çıkararak 
diğer taraftan mesleki malumat 
ve tecrübesini arttırarak çocuğa 

nüz 26 yaşında bulunan ağabeyi• 
sini bıçakla yaralıyarak öldür
müştür. Hadise şöyle olmuştur: 
Pilevne mahallesinden Mehmet 
oğlu Melımet Aii, kardeşi Halil 
ile eve geç gelmek ve sarhoşluk 
meselesinden kavga etmişler, Meh
met Ali kardeşini terbiye etmek 

\ hayattaki yerini bulumuna yardım 
edilir. 

maksadile dövmüş, kardeşi de 
bıçağını çekerek ağabeyisi Meh
met Aliyi karnından yaralamışhr. 
Mecruh derakap Bandırma has
tahanesine gönderilmişse de aldı
ğı yaranın tesirile 24 saat sonra 
ölmüştür. Halil tevkif edilmiş ve 
evrakile mahkemeye verilmiştir. 

Merzifon' da 
Bir Kuzu 30-35 Kuruıa 

Sablıyor 
Merzifon, (Hususi) - Burada 

her şey günden güne ucuzlamak· 
tadır. Keçi etinin okkası 15, ko
yun ve kuzu 20, tereyağı ıs - 40 
kuruştur. Canlı kuzular 30 • 35 
kuru'a sablmaktadır. 

Burada dört nüfuslu bir aile 
ev kirası da dahil olduğu halde 
ayda 25 lira sarfederse müreffe-
h 

. . .,. 
en geçme ..... r. 

~ . , 
ı.~mıt te 

Hararetli inşaat Faaliyeti 
Var 

İzmit, (Hususi) - Burada ha
rPretli bir inşaat faaliyeti vardır. 
lzmitin her yerinde yeni bina 
inşaatı göze çarpmaktadır. Para 
sahipleri paralarını gayri men
kule yatırmaktadırlar. 

Adana ( Hususi ) - Ticaret mektebinden bu sene bir hanım 
olmak üzere on talebe mezun olmuştur. Mezun olmuştur. Mezun 
olan talebe Tevhide Hanımla Hikmet, Vehbi, Emin, Mehmet, Mus
tafa, Cemal, Dursun, Mehmet, Enver Vehbi, Muhiddin Efendilerdir. 

Tire Mektep Sergileri 

Tire ( Hususi ) - Kazamızm İlkmekteplerinde imtihanlar biteli 
epey oldu; şimdi bütün İlkmekteplerde talebenin bir sene içinde 
yaptığı el işleri :zarif bir sergi halinde teşhir edilmektedir. Birinci 
flkmcktcpte de bir sergi açılmıştır. Resimde bu mektebe devam 
eden yavrular görülmektedir. 

Amerikada günden güne te
vessu eden, ilkmektepten kolleje, 
gece kurlarına kadar gittikçe 
daha fazla miktarda takip ve 
tatbik edilmekte olan mesleki 
rehberlik programının yeni maarif 
ıslahatımızda nazanitibara alın
ması çok şayanı ar:ıu olan bir 
şeydir. 

Belkis Halim 

Konya Artık 
Kuraklık Tehlike
sindenKurtulacak 

Konya (A.A.) - Ziraat Veka
leti su işleri müdürü Suphi Beyle 
mütehassıs M. Basyola suiama 
sahasında tetkikatta b nmakta
dırlar. Bu tetkikatın sonun'":.:ı ks
nallar temizlendikten ve bentler 
yapıldıktan sonra daima kurcıl<lık 
tehlikesi karşısında kalan Konya 
ovasına her zaman için su veril
mesi temin edilmiş olacaktır. 

lzmit Su Derdinden Kur!uldu 
İzmit, (Hususi) - Şehrin her 

tarafında mebzul su vardır. Yeni 
akıhlan Paşa suyu lzmitin ezeli 
susuzluk derdini kökllnden kaJdır
mışbr. Ancak yapılan su ~ ol!a
nnda yeryer çöküntüler peyda 
olmaktadır. Bu çöküntli!cr yo!lar 
yapılırken inşaata itina eclılroc
mesinden Heri ielmcktedir. 
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Dünya Hôdiseleri J •• 

İsta bulun Köşebucağı • 

Hayat 
Ebedi 
Bir Rüya Mı? 

.-

Bir müddettenberi Şikagoda 

ı
l:Jir Atim Bııı içtimalar~ devam 

. eden İlmm Terak
lddiadadu kisi Cemiyeti kon-

gresine, muhtelif alimler tarafın
dan son derece dikkati celbeden 
raporlar veriliyor. Geçen defa, 
profesör Herrik1 beynin teşekkü
lab hakkında akla durgunluk 
veren bazı malümat toplamıştı. 
Fransız profesörü Hanri Piron 
da onu takiben hayatın mahiyeti 
hakkkmda son derece mühim 
bazı izahat vermiştir. Büyük bir 
ruhiyatçı olarak tanınan bu zata 
göre, tahassüs ve şuur hakkında 
yapılan son tecrübeler hayatımı
zın bir rüyadan başka bir şey 
olmadığını kat'i surette göster
miştir. Profesör diyor ki: 

"- Bizimle Şe'niyetler arasın
da şuur ve ilmin hiçbir zaman 
aşamıyacağı bir mania vardır. 

Görüp işittiğimiz, dokunup dü
tün düğümüz şeylerin kaffesi birer 
hayalden ibarettir. Bunlar, eşya
nın hakikati değil, onun gölge
leridir. Binaenaleyh rüyalanmız 
gibi aynı mahiyettedirler. 

Fransız profesörünün bu id
diası, derin bir alaka uyandır
mıshr. 

Madritte çıkan Lüz gazetesi 
yazıyor: Ubeda mıntaka-

--C-~-h-a_l_•_ti-n-• sı polisi, şimdiye 

D JI d JI kadar misli ender 
O"UT u~u .. -ı - b. . • goru muş ır cına-

F acıa yeti meydana çı-
karmış, faillerini tevkif etmiştir. 
Fakat hadisenin, umumi vicdanda 
hasıl ettiği heyecan devam edi
yor. Halk, bunların, ibret olacak 
surette cezalandırılmalarını istc
yor. Mesele şudur: 

On yedi yaşlarında Manoliko 
isminde bir çoban, bir saban 
komşularından Migel Lopez'le 
Ramon Pena'ya rastlayor. Mano
liko, köyün ayak işlerini yapan 
bir çocuğudur. Kendisinden, iki 
yaşlarında bir çocuk isteyorlar. 
Para vadediyor ve bir randevu 
tayin eyleyorlar. Buluşma mahalli, 
köyUn yarım saatlik mesafesinde 
bulunan zeytinliktir. Y anm saat 
sonra, Manoliko'nun geldiğini gö
ren delikanlılar bUyük bir heye
can geçiriyorlar. Çünkü, onun 
yanında küçük bir çocuk vardır. 
Yaklaşıyorlar, o zaman, bu çocu-
ğun, ayni köyden Herrera 
olduğunu anlayorlar. Manoli-
ko yemiş vermek suretile 
biçare yavrucuğu beraberine 
almıya muvaffak olmuştu. Deli-
kanlılar birer aç kurt gibi çocu
ğun üzerine atılıyorlar. Ramon 
yavrucağın üzerine oturuyor ve 
bıçakla kolunu kesiyor. Akan 
kanın altınp bir kase tutuyor, 
kaseye akan kanı bir şişeye 
boşaltıyorlar. Böylece iki şişe 
doluyor ve çocuk ölüyor. Meğer 
bu kan, hasta bulunan Migel 
Lopez'in babası için tavsiye edil
miş. Delikanlılar, bu şişeleri eve 
getiriyorlar. Bir tanesini hastaya 
içiriyorlar. Fakat iyilik hasıl ola
cak yerde hasta fenalaşıyor ve 
bağırmıya feryat etmeye başlı
yor. Onun feryadını duyan kom
şular, faciayı anlıyor, bu su
retle cinayet meydana çıkıyor. 
Halk şimdi, katilleri linç et
mek için hapishanenin kapısında 
bekiiyor. 

E e ••• .. 
bulun Yaz ış ltiya ı Değişmeyen 

. ., 
sta 

Halkı eşilköyde Oturur ! 

Yeşilköy Sirkeci 
Üçüncü çan da çalınca, Sir

keci garı altüst oldu. Loş ' salon
dan, trene doğru koşuşanlar, 
biribirini çiğniyerck, demir par
maklık önünde bakakaldılar. mce 
ve çatlak feryatlar, kesik bağrış
malar içinde tren yavaş yavaş 
yürüdü, hızlandı ve büyük bir 
sür'atle Sarayburnuna doğru uçtu 
gitti. 

Kalabalık arasında ihtiyar bir 
kadın adeta ölüsü çıkmış gibi 
dövünüyor, saçını başını yo
luyordu: 

- Nettim de dondurna yi
meğe gettim .. Nettim de, değu
zun gızma allı yemeni aldım, 
nettim de Kara Kasımınkilere 
sinameki darltırdım, nettim de 
gırmızı trampaya bindüm, nettim 
de.... . 

Kadın patlıyacak gibiydi. is
tasyon memurlarından biri, her
hangi bir tecennün hadisesinin 
önüne geçmek için, ihtiyar ka
dını hatırı sayılır bir dürtüşle 
dürttü: 

- Ne oluyorsun ana?. Dö
vünme be!. Dünya sana mı kaldı?. 
Ne oldu? .. Yavuklunu mu kap
tılar?. 

Kadın adeta ağlıyordu: 
- Sparta gule de düğün 

vadı. He, he! gaçırdım treni, 
be he!. Kazık Memedimin müv
retini goremecem he he!. 

İstasyon memuru insaflı çıktı: 
- Korkma. Dedi. Yarım saat 

sonra bir tren daha var. Sen 
burada gözümden kaybolma da 
seni hemen içeri alayım .. 

Otur şuracıkta, ha, ağ1ama 
sil yüzünü sil... 

* Tren istasyondan kaçar kaç-
maz, loş salondaki yolculardan 
birkaçı boyuna yumruk sallıyor, 
kavga eder gibi homurdanıyor
lardı. İçlerinden bir genç erkek, 
yanındaki kadına sert sert baktı. 
Koşmaktan terlemiş, yiizü kıp
kırmızı kesilmişti: 

- Tuh Allah belasını versin! 
- Kabahat sende ! 
- Haydi, şimdi de kabahati 

bana at.. Ayaklarım aç dedim 
sana .. Krem almanın sırasımıydı? 
Şimdi Gülizar Hanımefendiler ne 
diyecekler? ~ 

- Ne derlerse desinler! Ka
çırdık işte !. 

- Vallahi seninle hiçbir yere 
gidilmez.. Hayatımda kaçırdığım 
fırsatlar hep böyle olsa, ne ise, 
bir şey değil.. Fakat senin yü
zünden ne fırsatlar Jıeba oldu !. 

Bu kan koca galiba kavgaya 
teşne.. kadın o kadar güzel ki, 
insanın kavga etmiye değil, yan 
bakmıya bile kıyamıyacağı bir 
mahlük.. erkek Duglas gibi kavi 
ve demevi.. Dokunsan bin nh 

arasında ı'~liyen trenlerin dalnıi yolcularından iki tip 
yt:rine bir kilo kan çıkacak!.. 

Şu köşedeki Ermeni hanım da, 
treni kaçırdığına yanıp tutuşuyor .. 
tutuşur a.. gözünü açsaya, değil 
mi?.. Hayır, değil.. kabahat 
ondamı ya? .. Bakın dinleyin, ya
nındaki genç kızı nasıl iğneliyor: 

- Agnamoorum, sanoosrun! .. 
Haçik işten çıkacaktır deye, bal
dırını sık ettin, tireni gaçırtbrdın 
baga!.. Donguzun gızı, bir bah 
eve varanda gorürsün aşıkdaşlığı 
seni.. 

Genç kız, yeni terleyen bıyık
larını sile sile kızarıyor, ikide 
birde: 

- Mayreyik!. Diye mırılda
nıyordu. 

* Her sene, yaz ve kış, kalaba-
lığı azalmıyan bir sayfiye varsa, 
o da Y eşilköy ve Bakırköy taraf
landır. Buranın sakinleri, kabuk
larında oynaşan, birer böcek 
gibidirler.. köşkü, evi ve yolu hiç 
değiştirmezler. Bütün bir sene, 
allahın karında, yağmurunda, sı
cağında, soğuğunda her sabah 
köyün tenha sokaklarından trene 
biner, akşamları geç vakit Sirke
ciden köye dönerler. 

Garın en meşhur siması, ki
tapçı Matmazeldir.. sakın bir 
gün yolunuz düşer de, Sirkeci 
garına giderseniz; bu kitapçıya, 
"Madam!,, diye hitap etmeyiniz ... 
Çünkü bu sessiz ve sakin kadın, 
bu hitaptan müthiş sinirlenir. Göz
lerinin üstünden size bir bakış 
bakar ki, şaşırır kalırsınız .. 

Gara her giren adam, mutla
ka bu ihtiyar kıza bir: 

- Bonsuvar matmazel! de
mek mecburiyetindedir. Hele bu
ranın müşterileri. için kitapçı 
matmazel, şöyle lngilizvari, ça
bucak konuşulacak bir insandır. 
Bütün Avrupa gazeteleri, mec
muaları, kitapları, Libreri Mon
diyaldan sonra buradan tedarik 
edilir. 

-~ / ,.y 
Samatgadan hergün trene binen 

kadın yalçulardan bir tip 
Hele Bazı çıtkırıldım frenk 

bozmalannın: 
·-Vous avais le chose... Diye 

kekeleyişleri var ki değme gitsin! .• 
~ 

Koca Sirkeci garı büyük bir 

uğultu içinde çalkanıyor. Ta taş 
merdivenli kapıdan iç salona 
kadar her yer hıncahınç kala
balık.. Sesler inceden kalına 
doğru biribirine karışarak uzuyor 
ve dışarıda parmaklıklı methal 
büyük bir insan yığınile dalgala
nıp duruyordu. 

Birdenbire gişe önünde bir 
gürültüdür koptu ufaklı, büyüklü 
başların biribiri üstüne çullanmıya 
çalıştığı bu dasdaracık yer, taşıp 
çatlayacakmış gibi sıkılıyor, bo
ğuk, keskin ince feryatlar, ho
murtular, küfürler ve baygın ka
dın iniltileri arasında kıyamet 
kopuyordu. Kolumdadi çekti : 

- Şu rezaleti görüyor musun 
oğlum hep Avrupa eziyeti.. Ne 
var ki şu gişe öniine ahır 
deynekleri gibi demirler koyar
lar .. Halk boğa sürüsü gibi gişeye 
çullanacak değil a.. Ne yaparsın 
bunu da hoş göreceğiz!.. 

Gişenin önü gittikçe doluyor. 
Ufak, büyük, nasırlı, manikürlü, 
tombul, sıska, bilezikli, yüzilklil 
eller, mütemadiyen küçücük gişe 
deliğine sokuluyor, hepsi de bi
rer kuş gibi çırpınıp duruyorlar
dı. Bu aralık kalabalıktan bo
ğuk bir feryat koptu: 

- Rabbim bir şeycik de· 
memf.. Eli değenin eli kınlsın!.. 
Bu yaştan sonra bunu göreceği
me kıyameti göreydim inşallah!.. 
Ah yarebbi, baştan başa yumur-
taya bulandım. İçinizde müslüman 
kişi yok mu a dostlar! .• 

Evet, bu feryadı koparan 
şöyle altmışı geçgin bir ihtiyar
cıldı.. Kol, bacak ve gövde ara
sında yavaş yavaş sıyrıldı, iki 
büklüm olarak, salJanmadan, oy
naşmadan gitti, kanapelerin biri 
önünde durdu .. 

Dikkat ettim: Hanım yine 
koynuna her el atışında kırılmış 
kabuğile sarı san yumurtalar çı
karıyor, ve birbir kanape üzrine 
bırakırken mırıldanıyordu: 

- lnşaallah sebep olanın 
boynu kırılsın!.. 

Ayol, koynumu sıkacak ne 
vardı? .. Bu yaştan sonra bu al
Jıksız, rastıksız yüzümü ters mi 
gördüler?. Acayip çapkının biri 
mi yaptı bu işi, yoksa yandan 
kesici mi?. Tüh tüh, tilh tüh 
tüh!.. Uskumru gibi yumurtaya 
bulanmışım .. Ne yapacağım ben 
şimdi!. 

İkinci çan da çalınca, parmak-
lığın önüne bir sürü kalabalık 
daha doldu.. bunlar, soydan so
pa kadar mu sevi ailesi.. maama
fih buna aile demek te caiz de-
ğil.. sanki Sirkeci gannda bir 
mahalle erkanı toplanmıştı, o 
kadar kalabalıktı.. Ne çocuk ne 
çocuk!. ne kadın, ne kadın!. ne 
erkek ne erkek!.. Vıcık vıcık 

Temmuz 14 

: ı Bilmecemiz ı= 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer albUm •lacaklar: 
Çarşam~.a !5 inci mektep taJebesin

d~~. 698 Husmye, D~unbcy jandarma 
boluk kumandanı Yuzbaşı 8abri Bey 
oğfo ~'iilıat, Adana lend i~ c mahaJJesin
de Cafer Tayyar hastane i 21 Nimet 
lstanbul kız Ortamektcbi talebesinde~ 
512 Mesude, lstanbul Çapa 80 uncu 
~ektep .talebesinden 200 ~lihriye, Ma
nısa poµs ~evket efendi kızı Meluhat, 
Heybelıada Ortamektep talebe inde~ 
46 Haydar Ali, Kayseri sarraf • 'uri 
l3ey kızı Fatma Hanım Ye Beyler. 

Birer dolma mUrekkepH ka
lem alacakları 

lstanLul 12 inci mektt•p talebcsindt•n 
22 Edip, Sultanahmet Yerebatan sara
yı Macide, fstanbul Cumhuriyet Ort.t
mektebi talebesinden 145 J3ilnfı, Onla
latasarny lisesi talebesinden 378 .Mch· 
met, Beyoğlu 13 mektep tn1cbesindcn 
Hurşit Kemal, BalurköJ 2 inci mektep 
talebesinden 268 Neriman, ~i~li Ternkki 
lise talebesinden Fikret, Beyoğlu 12 inci 
fJkmektebi talebesinden Yılmaz Bcv 
ve Hanımlar. • 

Birer kert alac•kl•r: 
Gazi Hasanpaşa ccit sokak 36 

Nuri, Etyemez tramvay caddesi 153 
Mualla, Sarıyer çarşı içi 19 Gülsüm, 
Çanakkale Saat m~ydanı Ahmet Bey 
oğlu Ü3man, 44 üncü 1Ikmcktep taJe .. 
besinden 452 Seyfettin, Oiresun av11 .. 
kak Mustafa efendi o_ğlu Kenan, Hay· 
rebolu manifaturacı Hasan Bey oglu 
Hüseyin, Ankara Vilayet encümen fizil
sındnn Muhlis B ey oğlu Ferit, lstaıı· 
bul 44 üncü llkmektep talebesinden 
353 Siileyman, Bursa Ortanıektebi ta, 
lebesinden 524 Doğan. Fatih 13 üncü 
llkmektep talebesinden 221 L atife, l{oıı .. 
ya şimendıfer katan Beşmemuru 3439 
N. Sait Bey kızı Şiidaıı, f zmir r oren· 
tino. llıımam sokak4 İkbal, Kıyık Xa .. 
mukkemal mektebi mezunu 136 İbra. 
lıim, Amerikan kız kolleji talebesinden 
Ruhat l\1ehmet, Dumlupınar şehir 
yab mektebi talebesinden 207 Zıya, 
Göztepc Rıdvanağu sokak 2 Ahmet 
Sadık, Beyoğlu 12 inci llkmektep tale. 
besinde 67 Atıfet, Bursa İnciler cadde i 
45 Behzat, Sultannhmet I\apıağası l 
Nihal, Malatya Doğumevi çoı·uk muta
hnssısı doktor Behçet Bey og lu Orhan, 
lzmir Seferihisar kız lisesi tnlebcsin· 
Bnşmuallim Osman Bey kızı, 1stnnbul 
Laleli Çulrurçeşme 32 Ömer, A~ cüq 
İtfaiye müfrezesi Ziilfikar, İstanbul 
kız Ortamektebi talebesinden 582 Pa
kize Hikmet, Anadoluhisar Kandilli 
caddesi 73 Vildan, Ayvalık Gazi mck· 
tehi muallimlerinden Ahmet Naci Bey 
oğlu Tahir, BaLkesir Aygörcn mnlınl
Jesi l komiser mütekaidi Sadık Bey 
oğlu, İstanbul 6 ıncı llkmektep tal be
sinden 113 Bedia, Ödemiş Orta.mektebi 
talebesinden 4 Reşat, Uşak şeker fab
rikası memuru Besim Bey oğlu Hasim, 
Adapazarı Halimzade Mehmet efendi 
oğlu Nevzat, İstanbul 28 inci llkmcktep 
talebesinden 106 İrfan, Jstanbul kıt 
Ortamektebi talebesinden 313 Fikre t, 
lstanbul Snltanahmet 44 cü mektep ta
lebesinden İffet Raşit, İstanbul kız 
Ortamektebi talebesinden 465 N ezalıa 
İnegöl Osmaniye mahallesinde Jstik-
181 caddesinde 35 fögir, Vefa Orta.
mektebi talebesinden 731 Salınhattio, 
İstanbul tatbikat mektebi talebesinden 
131 Cemalettin, Ankara Buryacı ma
hallesi Dökmeci sokuk 2S Ayten, Ma
ııisa Ortamektcp talebesinden 59 ırn. 
zım, lstanbul Eminönü Paraskeva l\lnr. 
tino Vaniköy iskele memuru kızı Ne· 
, ' 
fise, lzmir belediye eeyrCı efer memu· 
ru 43 Hakkı, Dursa posta telgraf mcr· 
kez müdürü Melih Bey kızı Zinnur, 
10 cu İJkmcktep talebesinden 202 
Perihan, İstanbul kız Ort ektebl 
tıılebeainden 541 l\fodihn, BüJ ükada 
Nevruz sokıık 18 Nebahat, Adana Re· 
şalbey melıalleei 71 Selma, Kula Zn
fer lıkmektep talebesinden 784 Cev
det, Topkapı Jıatınıısultan mahalle i 
70 Cemile Hanım ve Beyler. 

E -kaynıyor!. Kalabalığın ne başı 
var, ne kıçı! .. 

İşin asıl feci tarafı, hepsinin 
elinde ufacık birer bavul olması
dır. Tasavvur edin, bunlar ya bir 
misafirliğe gidiyorlarsa!. hey 
allahım hey!. ozaman ev sahibine 
sen sabır, takat, can ihsan eyle •• 
hele ev sahibi de yahudi ise, 
bitti.. mesele kalmadı demektir. 
Çünkü herif daha o saat fücce
ten vefat ediverir ••• 
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Ziraat Bilgisi (*) 
~ 

Bağlarda Ödemis 
Hastalığı.nın 
Neticeleri 

Birçok baicılanP farkmda 
olmadığı, yalnız ruuuıdılft tiki
yet ettikleri bir hidise vardır: 
SaHamlann çiçektc.a swa Yf4 
koruk halinde iken ı...ttlwP 
çlrtlmeleri.. Ba .... İNajlann 
bellibqlı cl6fmaalanadan biri 
olan aclemia haferaiDclea ileri 
plir. Kıtı uma• kabuldan 
altmcla pçinnif olan lclemiNn 
bonculdarmclaa tam çiçek mev
aiminde hirtaba pulla, baath 
klçllk kelebekler ~ UÇUi; 

IDIJ• ............ ki ....... - bet 
pwfmda ~clcek'ı• 
...... ,....nı.ılar. •• , ....... 
taJarclM ela -- ...... 
çabnlı çifelll•de ....,. ~· 

Ve bir mldclet 80DR _...... 

incecik atlarla baihyarak llrilallt 
olurlar. Ba laizalitJercld 4* _. 
tekrar kelebekler çıkıp lnl -. 
kkı koruklar• ,........... ç.. 
ba brbllar da k...tdana lvW 
tahrip ederler. Y arehm "°"*'" 
la7dan IUlar m1maya ........... 
elan ba 81IJ1lll mmt •ncla çlrlk
llk J*paD mantarlar Jlf&I'· Ve 
)>iz Alkunl.tnn 1ebepmce pirll
tlİjlnl fark ederiz. Flliyoloji. ye 
•nalan çlrlldalderin çojalmaam-
11a ldemilin çok tairi ftl'dır. Ha
.. Odeda ıararma dev-...
HDede iç nesil ftrir. S..ı.
aeall kelebek olmadan .l•ee• 
k;tzMen altına ~ 
pçirlr. Ert.i ..... ~ 
.... baliacle ...., yeniden 
...... be .... 

Bajluin ... ... -ll•t 
.U;ala cihetle lliidal iaJiht dere
... ....... ,.,.. m laqereye 
........ ;, Wr mtleadele llzım-
•· o...ı- beri .&ylediiim gibi 
...... temizlik; bayle ıararh-
ı.n.. yuva 7apmalarma •eyclu 
...myecej için İfİll btıfachr • 
..........,.. daha laftan lrahak
.... Oftlmmam kltlkleria bada• 
............ pek llllmcbr. 

Reybeliada eni Bır 
Şöhret Kazanıyor 

1400 Çeşit Gülü Bir A ada Gô mek 
stersenız Oraya Gidiniz 

larile flhret ..... laqW timdi 
Jenİ bir tlhrete dalaa auaaettir, 

e.lki dikkat ettİllİL. v.,... 
ela çakarkea, ...... slr'erk• 
... cleate .. k .......... 

c.~.. abalar ....... 

-ç,,... ........ 
-YardaablmM'iJ• ... 

. ........ Bh Lira,. S.fdar 
Hoau Yapılfor -Koa1a (A.A.) - Şehrimiacle 

,.,.ıac:U butclay liloaunan ia
... tma yalanda baılanıcak
br. lilo 200 bin liraya bir 
Alman ........ Yerilmipir. 
lllo cllrt W. ton butclay al••· 
br. Silo klyllye temİlleDmilr ilk-
lanmaı baiday verecektir. --
bqka Aktehinle femd Wr 
ambar yaplaealdlr. 

Boş Kaldıkça 
( 

Galiba Kutuplar 
Da Yerlerini 
Değiştirtl.iler 

Havalara bakılına yaz ae111• 
1ec• 11-W. 7.atea llmidiai kelllli:
J.eıll 4k heaiea -... ka1=a• 
Fakat d&nya ba JL. Blyle 
machlr teJ1ere de çabacak ~ 
Yenlik ifte. 

UJaclata te..aala .. Jai
dap ; lmçte ..... -- ..... 
............ etrafı yalap .,.,.. 
datmm pzetelerde ,. ,_ 
a&lyor we ,ahlJoruL 

KaVMt ptiıdim.. Ş..1._ 
cenuba ..,. Mkçe ve lltaYa-ı 
1• J&H•tbkça hnalar -tv••lırta 
Ye Wlci tam MIJlk ....._ 
ortalllMla ........ .._ ....... 
'8DW ..... bu ........ ..... ••kta. .. 

• - .... ••116 ld .. 
ADian aJttW eda, batla ,...,.. 
tUlim cleitıJtiı• Yak'alula ... 
rahs, blWI ....... ele (--..al) 
IHr teklcle .... memleketlere 
mcak .... dalsalan Ye 8ıcak 
olmm ............ rlreıllr" 
de kar ft ............ Olaya 
lltlaıle ,.. Jeli ... , .,_ 
ft lyle bllia• Od aokta ...... 
Kablplar. 

Fakat_. • ...,_. ki arbk onlar 
ela cllıaek. ..... ela aut birer 
btap olclalar. - D R 

a7CGKr 
1400 • 
800 • ... . 

8el•• ••rllll .... •rl•• 
D&alarclaa ...... ,., ...... 

tlftf ltla •lkt.pl an (9) il .... 
..ı B&Ylll llmacbr. 

MNlttlltUıll .... 
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Fen Ve ilim Tecrübeleri ,------------------~----------------------~ 
GOL HANIM Profesör Pikarın Muavini 

--~"a~blar, Mücahitler, Fedaile:. •• ~~~ı;::~a Tekrar Havalanıyor 
Korkunç Adam Yüzüğü Getirin Dava-hkYapılanTecrübelerÜmidinFevkinde 

O Z ' o· ı . ' D d. Muvaffakıyetle Neticelendi 
nızı ama.o ın erım . e ı ~ , 

i.~~1·.\. .~ 
Dünkü Kısmın Hulasası 

lki kardı>ş uzun bir ~oleu'hiktan 
nra nıh yet kaleye ~a'Ml1slardı. 

!Weniu :bibi, ·· ··ındarı 'l':e 
) hi olan zat, bütun muasırla

ııuı yıldumışb. n~ı iki karde . o 
maksadı, o 
ıamankı lsma
ililerın ~eo}hi 
"' Sinan ., ~le 
ıgor met. on
dllO ~ardım 
istenu.kti Am
ealnrı Dunıan 
De) oo ncfc
ııını verirken 
hu ın 

)ar m 1 te
mİD etme-
lerini ıvn i
yet <'tıni~t. 

· afirler ok 
iyi karşılandı
Ju.r. Bol ,ı-0·.alı 
mwafirhao.ede yrugun cgın otu
nzyorla.rdı. Geaç, kıv.rak :ve ıgüzel 
kadmlar ellerinde tabaklar, siniler, 
JiğenlerJe misafirhaneye girip 
ofrayı Jrumııışlardı. 

Ifort ·ıe Doğan i mini taşıyan 

bu iki kardea yemeği, kadınların 
cazip şarkılan aras nda yedi'ler. 
Aynı kızların serdikleri ya.tak1Bl'· 
da ~·.orgun vücutlarını diole.u<lir
dılcr. Geceleyin haberlf'..ri olma· 
dan onlann üstüne bir de öttü 
örtiılmü,. tul sııbah1eyın uyandılar. 
Bu yabancı muhitte her şP-yi (18· 

rarlı bu1uyorlaraı. 
M1snJirlPr sabalıles:in, miil.."'t lle'f 
bir hamama davet e-dilmiş'ler, 

yine aynı kızların elinden knh
valtılanm yemi~lerdi, 

Sonra ıçerb e 'boylu bol'llu, ipek 
elbise inde küçiTh 'Lir lıançcr 
saikan bir kadın girmiş. on
ları ~ vı.in y n oa d Lllet et
mi ti.' Thi arde§ hahÇt") e çt.i
ler, HPlleiindc 'kızıl hnuç·erler 
ark • f~daleJin orbı mda idiler. 

ıha ık.ardeş, bu adamlara bak
mıyarak, kadının peşinden ilerle
diler \ e bir kapının öıiunCle .dur
dular. Rebber içeri gir~p müsaade 
a1dı'klan sonra kapıyı açmış, iki 
kardeşi bir taraçaya çı'karmıştı. 

furası geniş, etrafı açık, 
derin bir uçurumla çevrilm~ bir 
yerdi. Sağ ve sol taraflarda on 
iki ihtiyar ve sakalh adam .otu
ruyordu. Hepisi de başlannı eğmiş
ler, gözlerini yere "kmişlerdi. 

Bunlarda ş in daileri, ya~.i ü
şavirleri idiler. 

Tara ortasında tahta ben-

ziyen alçak bir sedirin iki tara
finda iri yan, beyaz elbiseli, 
ku.ıl hançerli iki muhafız duru
yordu. Bunların arasında siyah 
bir minderin üzerindeki kapkara 
bir yığın iki kardeşin gözüne 
çarpb. Dikkat ettiler. Bu kat 1kat 

ıkar..a yığın arasında parlıyan iki 
siy.ah göz, onun bir adam, siyah 
sar.ıWı, siyah sakallı, siyah abalı 

d>ir insan olduğunu gösteriyordu. 
Bu acaip yığın mindere gömöl
miiş ;gibi idi. Onun için yal-

nn elbisesinin kıvrımlan ile 
"S1msıyah başa göriinmelde idi. 
Vücudü bir rılan gibi çöreklen-

:mişti. Manzara, hakikaten lkor,1ronç
tu. Bir .insan insanlıktan ancak 
lbn lkadar m:a1daşa'oilirdi. tki 
'kardeş iirperdiler. Bu kapkara 
yığın ile iki :genç arasında1ci ifark 
ölümle hayat arasındaki fark 

gibi idi. 
iki kardeşe rehberlik eden 

kadın yere !kapanarak kaj>kara 
yığına secde etmiş, fakat Kurt ta 
Doğan da bu :hareketi insanlık 
:hay ·~etine yediremiyerek dimdik 
-durmuşlar., we ne olacağım ibek-
4emif lerdi. 

Kapkara yığırun çenesi bi.r:.az 
ynar ıgibi gör.ündüğünden Rdı

ber de ayağa kalktı. 
- Y.abancı1a:r1 dcöi, ölüme de 

ılaay.ata da ıhikim olan efendimi
'zİn uzurundasımz! 

İki kardeş büsbütün dikiefti
ler ve ellerini kaldırarak selam 
vermekle '"ktifa ettiler. 

Siyah sarı'klı, siyab abalı ada
mın .oturduğu tar.aftan kof bir 
ses duyu1du: 

- Ne istiyo.rl:r? 
Kurt cevap verdi: 
- Şeyh Haz.relleri! Sizi ıra-

~tsız ettik. Bizi affediniz. Y :a
enizde ço1c iyi J·arşılandık. Hür

et, riaye. gördük. Size ıle ek
ili' ediyoruz. Niçin geldiğimW. 
e · ediğiınW soruyorsunuz. Ar

zedeyim: Bur. da sizden evu~l 

hükümran :01an ut amcamız 

Duman Beyin dostu imiş.~ir de-
fa amcamla '9 Eat har:p meyda-

l 
nında karşı karşıya gelmişler. 
Amcam bir kıhç darbesile onu 
öldürmek üzere imiş. O zat am
cama yalvarmış, amcam da onun 
kanını bağı~lamış, onu ölUmden 
kurtarmış,.. Selefiniz olan zat, 
iyiliği iyilikle karşılamak istedi
ğinden amcamın her hangi ip 
olursa ona yardım edeceğini 
söylemiş. Amcam size bu vaadi 
habrlatmamızı ve sizden yardım 
dilememizi vasiyet etti. Onun için 
buraya geldik. 

Kof ses tekrar .duyuldu: 
- Bu vak•ayı biliyonım. Se

lefimin verdiği söze ben de ria
yet ederim. Siz ne istediğinizi 
söyleyiniz,! 

- Eyüp oğlu Sultan Salihat• 
tinle lballedilecek bir davamız var. 

Su1tan Salihattinio ismi, Kara 
yığım }erinden oynahr gibi 
oldu. Bu iisim, -onu korkutmuştu. 

Kof ses tekrar duyuldu: 
- Yine Sultan Salihattinle mi 

uğraşacağım?. 
Kurt devam etti: 
- Biz selefinizin verdiği söze 

güvenerek geldik. Yardımınw 
esirgememenizi rica 
ediyoruz. 

• 
Karayığın yerinde 

doğruldu ve cevap 
verdi: 

- Benim selefim, 
asıl Duman Beyden 
gördüğü iyiliği ba
na anlatmıştı. Ken
disi bu iyiliğe muka-

bil parmağından yüzüğünü çıkarıp 
Duman Beye vermiş. Bir işi olur, 
başı dara gelirse bu yüzüğü gön
dermesini söylemişti. Yüzük ne
rede? 

Kurt cevap verdi: 
- Yüzüğü getiremedik, asil 

şeyhi 
- O halde gidin, yinüğü ge

tirin de öyle geliıı. Ancak o za
man size inanır, sizi dinlerim! 

Söı.ü Doğan aldı: 
- Şeyh huretlerit Gidip gel

mek uzun sürer, bizim amcamız 
kanlı lbir vak'.ada şehit düştü. 
Son nefesini verirken size müra
caat etmemizi vasiyet etti. Teli
ııınızdan yüzüğü alamadan geldik. 
Onu size iade edeceğimize ~emin 
ederiz. 

KClrk.unç adam bu cevaptan 
hoşlanmadı. Sesi biraz canlanmıştı: 

- Yabancılar! Dedi. O mu-
kaddes yüzükten bütün yer yüzün
de yalnız bir tane bulunmak icap 
eder. O yüzüğü taşıyan her adam 
bütün cebele bakim olur. Benim 
de selefimin son vasiyeti yüzüğü 
geri almaktı. Siz de yüzüğü geti
rin. Davanın dinler, işinizi görü-
rüm. 

Doğan yalvardı: 

- Gidip gelmek ~ok güç1 
Kaybedilecek vaktimiz yok.. Yü
zugün iadesini sonraya bırakın. 

Bunu bilhassa rica ederiz. 
Si} ah Yığın -gözlerini yumdu, 

düşünceye daldı. Ortalığı derin 
bir sükiıt kaplamıŞb. 

Acaba -şeyh neye karar vere
cekti? 

iki kardeş, tevekkül içinde 
bekliyorlardı. 

( Arkası var ) 

Geçenlerd• M. Pikarın gülueldiii Stratosfer 

Stratosfer denilen yükseklik· 
lerde fenni tecrübeler yapan pro
fesör Pikann muavini M. Kosins, 
bu ay içinde, balonla bir defa 
daha havalanıp tetkikata devam 
etmek karanndadır. Fakat, bun
dan evvelki çıkışlarda, balonun 
hareketi çok süratli olduğu için, 
matlup veçble tetkik ve tecrübe 
yapılamamışh. Çünkü, hazan ba-
lonun süratini kesmek lizım ge
liyordu. Bu ise mümkün değildi. 
M. Kosins maruf bir Belçikalı 
balon mütehassısı ile, balona 
istenilen sür'ati vermek nokta
sından bazı tecrübeler yapmakta-

dır. Evveli, balonu, diğer bir 
balona bağlamak, bu suretle ve 
bir supap vasıtasile sür'ati idare 
etmek düşünülmüş, fakat bu sis-
temden bir fayda temin edilemi
yeceği anlaşılmış, bırakılmqbr. 
Şimdi, onun yerine, asıl balona 
bir üstüvane ilave etmek ve sürati 
bu üstüvane ile idare eylemek 
düşünülmektedir. 

Bu hususta yapılan tecrübeler 
çok iyi netice vermiştir. O suretle 
ki, şimdi, Stratosfere çıkılacak 
olursa, bundan evvelki çıkışlardan 
çok daha mühim ve faydalı neti
celer alınacaktır. 

Evvelki Gece Çok Feci 
·nayet du 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
sekiz lira borçludur. Usta 
ve çırak evvelki gece işlerini 
bitirdikten sonra bahçeden aynl
mışlar ve Edirnekapıda sur hari
cindeki kahvelerden birine otur
muşlardır. ikisi de çok yorgun 
oldukları için kahvede fazla kal-
mamışlar, biraz sonra tekrar bah
çeye dönmüşlerdir. 

Yolda öteden beriden bahse-
dilirken Necip bir aralık sözü, 
alacağı olan sekiz liraya getirmiş 
ve ustasından sekiz Jirctsını iste-. .,..; .. 
mı~~-

y anaki ise Necibin bu talebi 
karşısında canı sıkılmış, fakat 
baştan savına bir cevap ile işi 
kapatmak istemiş ve : 

- iki gün sonra veririm, de-
miştir. . 

Fakat Necip, ustasının ken
disini atlatmak istediğini hissetmiş 
olacak ki kızmış ve talebini şu 
cümle ile tekrar etmiştir: 

- Bana para lazım... Şimdi 
istiyorum. _ 

Bu söz üzerine bahçevan Ya
naki asabiyete kapılmış ve 
derhal saldırmasını çıkararak 
Necibin üzerine yürümüştür. 

Genç adam karşısında biç 
beklemediği bir sırada kocaman 
bir bıçak parladığını görünce 
birdenbire şaşalamış, fakat can 

· korkusile kendine çabuk gelerek 
Yanakiye sarılmak, elinden 
saldırmayı almak istemiştir. Bu 
suretle usta ve çırak arasında 
bir boğuşma vaziyeti basıl ol
muştur. Ancak Y anaki daha 
kuvvetli olduğu için Necibin ken-
disini yere devirip bıçağını elin
den almasına meydan vermiyerek 
zavallı gencin tam kalbine üç 
kuvvetli darbe indirmiştir. Necip, 
yüreğine saplanan üç bıçak dar· 
besinin tesirile derhal yere yu

ortalık çok karanlık olduğu için 
maznun, uzun araştırmalara rağ
men gözlüğünü bulamamış ve 
üstünü başını düzelterek hiçbir 
şey olmamış gibi sükünet
le geri dönmüş ve evvelce otur
muş oldukları kahveye gitmiştir. 

Y.anaki kahvede uzunca bir 
müddet oturmuş, sabaha kalfl 
bahçesine dönmüştür. Y alm:ı. cina
yetin işlendiği yere gelince, kah· 
vede tedarik ettiği elektrik fen~ 
rini yakınış ve gö:ı.lügünü araşhr· 
mıya başlamıfbr. Bu sırada o ci· 
varda devriye gezen jandarmalar 
Y anakinin vaziyetinden ıüpheye 
düşmüşler ve kendisini yakalayıp 
ayak üstü sorguya çekmişlerdir. 
Yanaki şöyle cevap vermiştir: 

" - Eve gidiyorum. Yol .ka
ranlık. Elektrik lambasını onun 
için _yaktım. ,, 

Fakat jandarmalar biraz ileri
lcyince caddenin ortasında kan
lar içinde bir cesedin yattığım 
görmüşler ve bunun üzerine de 
Yanakinin maznun olarak yaka
lanmasına lüzum hasıl olmuştur. 

Yana ki, kendisine isnat edilen 
cürmü inkir etmekle beraber 
üzerinde taze kan lekeleri göriil
müştür. Cinayet gecesi kahvede 
oturanlar da Y anakinin ka ... eden 
gözlüklü olarak ayrılclı~ını, fakat 
dönüşte gözlüksüz oldugunu söy
lemişlerdir. Tahkikat devam et
mektedir. 

... , .. _. BugUn, bu gece ~ 

Şehzadebaşı 
" HiLAL Sinemasında 

11 den itibaren devami matineler 

FEDAi DONANMA 
Munıznın deniz ve harp filmi.1Hheten 

ÖLÜM VADİSİ varlanmış ve ölmüştür. 
Yanaki gözlüklüdür ve bo- Büyük sergüzeşt romanı, ayrıca en 

son dünya havadisleri. Her yer 20 
ğuşma esnasında gözlüğü yüzün- paradi 15 kuruştur. 

den fırlamış, yere düşmüştür.Fakat. ~-------• (5!:>00) --
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İTTIBAT VE TERAKKİ' 
- Her lıakkı mahfuzdur. - Na,ı/ doldu? .• 

................................ Nasıl Yaşadı? .. 
ıkinci Kısım No. 83 Nasıl ôıda? .. 

Murahhaslar Sait Paşaya Gitmişler, 
İstifa Etmesini İstemişlerdi ! 

Diye homurdanıyorlar .. naralar 
atarak, ellerindeki kasaturaları 

savurarak önlerindeki halkı ileri 
aüren, arkalarındaki halkı da 
beraberce gelmiye teşvik eden 
neferleri teşci ediyorlardı... Bu 
sırada koltukçu Ali isminde ha· 
miyetli bir adam ileri atılmış: 

- Yahu, ne yapıyorsunuz .• 
Senelerce zulüm albnda ezildik. 
Şu biirriyeti güçlükle ele geçir· 
dik ••. Yazık, günah değilmi? .. 

Diye bağırmış... Fakat, bir 
kasatura darbesile yere: yuvarlan· 
IDlfb. Koltukçu Alinin kanlar 
içinde yere düşmesi üzerine çar· 
.... dehşetli bir panik başlamıştı. 
S.ulan hem kaçıyor, hem de: 

- Kaçınf. 
Diye haykırıyor.. dükkanlar 

kapanıyor .. Ayaklar altında ezilen 
kadmlarm ve çocukların feryadı 
etrafa korku ve dehşet saçıyordu. 

Dört nefer, mütemadiyen iler
liyorlar.. Derhal kendilerine uyu
ftreD bir sefil kütle tarafından 
takip edilerek hakkiklar çarsısını 
geçiyorlar.. Harbiye Nezaretine 
pklqıyorlardı... Tam Heyazıt 
camiainin helaları önüne gddik
leri zaman, birdenbire durdular .. 
Harbiye Nezaretinden kOfU adım
la gelen bir b61ük askerle karşa
lafblar. BcUük zabiti derhal as
kere emir verdi : 

- Tefek doldur- Slıng6 takl 
Berrak temmuz günqinin al

tında bir anda parbyan kes
kin slingüler, meseleyi derhal 
halletmiş.. Dör bahriye neferi, 
ellerindeki ağır martin kasatura
lanm teslim edivermişlerdi. 

Hidise, burada bu suretle 
nihayet bulmuştu. Fakat .. Bu çirkin 
vak'aaın dalgalan gittikçe genişli
yor.. Bir taraftan Şehzadebaşı, 
Aksaray, diğer taraftan da Aya· 
Hfya, Babıili caddelerinde: . 

- Kaçın .. 
- Geliyor ... 
Sesleri duyuluyor.. buralarda 

da dünkkinlar kapanıyor.. halk, 
kaçacak yer anyordu... Vakıa 
Harbiye nezaretinden derhal et
rafa devriyeler çıkarılmış, halkın 
heyecanı yatışbrılmışb. Lakin, 
fena bir dedikodu da başlamıştı. 

Bu hadisenin bütün kabahat 
Ye mes'uliyeti, Babıaliye tahmil 
ediliyordu. Umumi hapishanedeki 
idam mahkumları bile tahliye 
edildiği halde, Bekirağa bölüğiln
de adi cürümlerle mevkuf bulu
nanlar çıkanlmamıt·· bu hususta 
•aki olan müracaata, Babılli 
kulak bile asmamıtb· Meseleyi 
bu cihetten muhakeme edenler, 
bahriye neferlerine hak veriyor
lar; ve onlara bir kahramanlık 
izafe etmek istiyorlardı. Ancak.. 
meselenin bir de iç yüzü vardı. 
Merkez kumandanlığına götürüle
rek isticvap edilen neferler, saray 
hafiyelerinden ve bahriye ferik
lerinden Ahmet Paşa tarafından 
teşvik edildiklerini söylemişler 
mevkuflan çıkarmak bahanesile 
halka bir dehşat ve heyecan 
vererek hürriyet ve meşnıtiyet 
aleyhine bir hareket wkua getir
mek istediklerini itiraf eylemiş
lerdi. 

Şu bulde, mqrutiyet namına 

Saragdan çılcarılan ve siirpne 
yollanılan ltu•usi yaverlrrden 

Kenan Paşa 

ehemmiyet verilmesi lazımgelen 
işleri ihmal veyahut ihlal eden 
Babıali, Edime vakası gibi bu 
çal'fl vak'a.s1na da sebebiyet ver
miş oluyor ve bütün bu hadisele
rin mes'uliyeti, Sait Paşanın omuz 
lanna yükleniyordu ... Eğer iş bu
kadarla kalsa, yine birşey değildi. 
Fakat tekerrür eden bu hadise
ler de gösteriyordu ki; bu inkıla
bın arkasına, hiçbir mefkure ve 
fDUl"B malik olmaksızın takılan 

-Universite 
Kadrosu 
Hazır 

( Baıtarafı 1 inci sayfada ) 

Kerim Sebati, Kenan Tevfik, 
Fuat Fehim Beyler, Besim Ömer 
Paşa, Süreyya ~li, Kadri Ra~t, 
Ziya Nuri ve ishak Paşalar ıle 
Server Kamil Bey. 

Dişçi ve Eczacı Mektebinden: 
Hayri, Hamit Hasan Talat, Mus
taf a Mehmet Beyler. 

hahiyat ve Edebiyat Fakülte-
sinden: Kemal zade Ali Ekrem, 
Ferit, Naim beyler. 

Hukuk Fakültesinden: Abdur-
rahman Münip, Cevat, Mişon 
Ventura, Ali Kemal, Hacı .Adil 
ve Münir beyler. 

Edebiyat ve Hukuk fakfiltele-
rinden diğer bazı müderrislerin 
de isimleri mevzubahs olmakta· 
dır. Bununla beraber bu sahada 
kat'i bir teY söylemek için kad
rolann tebliğ edilmesini bekle
mek lizımgelmektedir. 

Dün fakülte reisleri Darülfü-
nun Emin Vekili Tevfik Recep 
beyin riyaseti albnda toplanarak 
Hukuk, Edebiyat ve İliİıiyat fa. 
kültelerinin Zeynep H. konağına 
nakli işini görüşmüşlerdir. 

Bu toplanışta fen fakültesinin 
şimdiki Darülftinun binasının bir 
kısmına, tıp fakültesinin Darül
fünun binasına, hukuk, edebiyat 
ve ilahiyat fakülteleri~~ . Zeynep 
Hanım konağına nakli ıçın yann 
tekrar bir toplantı yapılmasına 
ve naklin en müsait teklifi veren 
bir müteahhide ihale edilmesine 
karar verilmiştir. Müteahhitlerin 
teklifleri yann gözden geçirilecek 
ve bu iş kat'i şekilde halledile-
cektir. Nakil azami üç ay içinde 
yapılmıt olacaktır. 

avam, kim yüksek sesle haykırsa 
onun arkasına takılıyor .. Kim ne 
söylerse ona inanıyordu. Demek 
ki, gerek meşrutiyet ve gerek 
cemiyetin hayah; şu anda birtek 
kıla merbut bulunuyordu ... Cemiyet 
bu hakikatı açıktan açığa görü
yor, artık bu tehlikenin kat'i ola
rak önüne geçmek istiyordu. 

Merkezi Umumi murahhaslan, 
Babıiliye birinci gid~şlerini takip 
eden ertesi gün de Sait Paşaya 
gitmişler; vaziyeti bltün açıklığı 
ile söyledikten sonra paşaya istifa 
etmesini siSylemif)erdi. •• Cemiyet 
namına, Babıiliye karta çok ağır 
bir lia.anla bitap ediliyor: 

- Bir taraftan merkezi umu· 
miye çektiğiniz müteaddit telgraf
larla cemiyet hakkındaki hüsnü
niyetinizden bahsediyorsunuz; di
ğer iaraf danda, Cemiyyetin şahsı 
manevisini zaif düşürmek iç.in ne 
mümkünse yapıyorsunuz. Anlaşı
lıyor ki maksat, bilhassa Avnıpa 
nazarında cemiyeti lekelemektir. 
Bu ince antirikalannw cemiyetin 
anlamadığını zannediyorsanız, al
danıyorsunuz. Cemiyet, vatamn 
selameti uğrunda kanını son 
damlasına kadar akıtmıya karar 
vermiştir. Rumeli'de cereyan 
eden hadiseleri habrlayımz, ve 
cemiyetin icraat neticelerini de 
unutmayıwz. 

C ArkaSl var ) 

Evlenmekten 
Niçin 
Korkuyorum? 

( Ba.ttaafn S inci sayfada 

= 

kızın, bir saat sonra bir başka 
gencin kollan arasında rOyalı bir 
ileme daldığım gördüm. Onun için 
tahsilden, şıklıktan ziyade aradJ. 
ğım şey iile terbiyesidir. Bunu 
da bulamıyorum. ,, 

Bu ve bu gibi gençler şüphe
siz düşüncelerinde mübalağaya 
varıyorlar. 

Bir kızda gördükleri hatayı 
bütün kızlara teşmil ediyorlar. 

Halbuki evlerinde koca bek
liyen ne kadar namuslu, terbiye-fi 
ve vakur kızlanmız var. 

Bunlardan birini bulmak o 
kadar zor olmasa gerektir, yal
Dl% bunun yolunu bulmak lazım
dır. Şüphesiz bu kızlar sokakta 
ve dans mahallerinde bulunmazlar. 

HANIM TEYZE -----
Eski Eserler 

Asarı Ati kanın Tamir F aa
Iiyetine Y akındaBaşlanacak 

Maarif Vekileti tarihi abide
lerin tamiri için ( 50 ) bin liralık 
bir tahsilat aymnlfb. Bu tahsisat 
mfinasebetile memleketimiz asa
n atika itibarile bir takım mın· 
takalara aynlmışb. Bu sene An
karanın da dahil olduğu ilk asan 
atika mıntakasındaki abidelerin 
tamirine başlanacaktır. Bunun için 
yeni bir teşkilat yapılmıştır. Bu 
teşkilata iki mimar ile kifi mik
tarda memur ahnmıştır. Bir de 
Avru~dan ~ki eserler mutehas
sısı bir mımar celbedilecektir. 
Asan atika müzeleri miman Ce
mal Bey de bu işlere aynlmıfhr. 
Mimarlara maaşlanna göre gez· 
dikleri günler için aynca ilcret 
verilecektir. Teşkilat yakında fa
aliyete ıeçecektir. 

Piyasa Kuvvetlenmelidir! 
Çiftçiler, Ziraat Bankasının Buğday Sa· 
tın Almasını Sabırsızlıkla Bekliyorlar 

( Baştarafı l inci aayfada ) 

saya çıkan ihracat maddelerimiz
den birisi de Afyondur. Malum
dur ki afyon, artık inhisar altın
dır. Bugün piyasada ihracı ser
best olan eski senelere ait afyon
lar için sekiz buçuk ve dokuz 
lira üzerinden alıcı vardır. Fakat 
satıcılar biraz nazlı davranmakta. 
dırlar. Yeni sene mahsulü afyon
lara gelince; bunlan Afyon inhi
sar idaresi henüz teşekkül dev
resinde olduğu için yeni sene 
mahsulü afyonları sabn almıya 
başlamamıştır. Fakat inhisar ida
resinin henüz alış muamelesine 
başlamaması, yeni sene mahsulü 
afyonlar üzerinde müessir olmak
tadır. 

Şelırimn piyas.auna birkaç 
gündenberi yeni sene mahsulü 
afyon getirilmekte, fakat bunla
nn ihracı derhal mümkün olma
dığı için alıcılar gevşek davran
maktadırlar. Bu vaziyet dolayıaile 
yeni sene mahsulü afyonlar 
beş yeya altı liradan muamele 
görmektedir. 

Dün T ekirdağı köylülerin
den bir çiftçi piyasaya yeni 
afyon getirmişse de pek ucuz fiat 
teklif edildiğinden malım satma
mışbr. Bu köylü afyon mese
lesi hakkında bir muharririmize 
şunları söylemiştir: 

11 
- Afyon İnhisar !daresi 

teşkil edildiği zaman çok sevin
dik. Malımızı hiç olmazsa on 
liraya kadar satar, beş on para 
kazanmz diye düşünüyorduk. 
Ektiğim afyonlardan bir lmmmı 
bugftn piyasa) a getirdim. Okka
sına (4) lira teklif ettiler. 

- Neden dedim? 
Şu cevaba verdiler: 

'' Yeni mahsulün ihracı se~ 
best değildir. Bu maUarı İnhisar 
idaresi alacak ve orası ihraç 
edecektir. ,, 

Tahkik ettim, İnhisar idaresi· 
nin afyon alıp almadığım araştı~ 

dım, henüz almadığını öğrendir. • 
Gerçi Trakyada afyon eke -

lerin adedi buğday ekenlere n 
zar an azdır. Fakat ne de ol 
bu yüzden birçok iileler geçiı -
mek mecburiyetindedirler. 

Hükumetimizin afyon inhisarı 
tesis etmek suretile köylüyü ko· 
rumak istediğini görüyoruz.. Ancak 
bu işi vaktinde yapıvermek te 
güç değildir. Bunu bu şekilde 
Yazmanı ist•..:.----... 

Dolllr DtltUyor! 
Para piyaMtma gelince; teh· 

rimiz para bonamnda evvelki 
gün dolar 145 hn1f8 d6şmÜfÜİ. 
Dün sukut denm etmit ve do
lar 144 kuruştan muamele gör
müştür. 

Doların düşüşü bilhassa tütün 
ihracatımız noktai nazanndan 
ehemmiyetle göz önünde bulun
durulmaktadır. Dolann mütema· 
diyen düşüşü alivre dolar satıl
masını imkansız. kıldığından ban• 
kalar alivre dolar satamamak
tadırlar. 

Bazı Amerika kumpanyaları· 

nın dolann sukutundan istifade 
ederek Türk tütünlerini ucuza 
kapatmak isteyecekleri göz 
önünde bulundurulmaktadır. 

Tütün tacirleri dolar üzerin· 
den tütün satmakta iseler de bu 
satışlarda, dolana bugünkü rayic 
&zerine maayyem bir y&zde ilave 
edilmek suretile her hangi bir 
zarara uğramaktan sakınılmak· 
tadır. 

1 ...................................................... ! .. 

::ı:::.:!' ... .J. •..•.•. ~.~-~-~--~·······l ... ~ .... J .. : : 
14 Temmuz Cuma 

l.tanbul (1200 m.) - 18 Gramofon, 
19 saz (Handan TI. ve Fay"a H.), 
20 ÜPman P• lılivan, 20.SO 11 enımlar 
heyeti. l ıLai, 1 ~ıza inci Il. lar, 21.30 
gra.nıofoıı. ~2 &JJ.DS haberleri, saat 

8) 11rı 

Ankara (153 m) - 12,30 (ııamo
fon. ıh pı~ aı o konsNİ ( Ferhunde Pl
vı J 1. 1 ), 18.4:J Fr. ders, l n.20 gra· 
mofon. 20.15 RJan~ haberleri. 

Vartova - 1!1,!i5 plfık, 21 Fran
sııdann 14 E~ liil bı) ramı münnsebeti· 
le şeıılıkl re İ<: irsk. 23 dans musikis.ı. 

Peşte - 20 4.) keman konseri, 
21.25 tı~ ıtro (:-»ud~ odan), 23.35 ür
ke tra koı rı. 

Viyana - ~0.2;; Opera parçaları, 

15 Temmuz Cumartesi 
Va~şova - 21 Hafif musıki. :!2 3.'> 

Kupcıı ııı e erleriuden konser > d dam 
musıkı i. 

Budap~şte - 20.35 Ne elı ozlt r, 
21 .lolıann ~trauea'un eseri rınd n 
W• lf''.lı rmau ) opereti. 

Vıyana - 21.05 (Cuzco'uuu lıa-
11ne,., ) ı imlı . ki.' , 22.4; oıı ha r-
1 Pr, 23 r>nfonik kon er. 

Milino - T orino - Floransa 
21 Haberler plak, lıaberJ r, 21.45 

a knı kon n. 
Prnğ - _l() 30 Sarkılı bır tem il, 

~ l.J U baııdo muzika, 21 > k .trı ık 
n<' r 'ıtt. 23.ZO o•kP.atra kon erı. 

Bükrt!f - l:i haberler pliık, 1 d.40 
plı k Had\ o Orkeetrıuıı. 20 2.ı 
p i4k :!O 4 ı derı> 21.05 taganuıli l..on-
ı1t•r. :. ı 30 monolog, 22 Romt-n om 
,. kı•ı -2~ o:; proı ;;g&nda konferansı, 23 pli.le ,,. 

konseri. f: - TAKViM:= 
Milano - T orino - Aoranaa 

2t lınberler, plak, 21.36 tem ıJ, 
kan k orke tra mu ikisi. 

Prag - 2 l karışık neşriyat, 21.8" 
Fransız ihtilaline ait bir tem it, 23 
son haberler, 23.20 Rusça neşriyat. 

Roma - 22 50 kanşık konser. 

Bükref - 13 haberler, pliik, 13.4,5 
hafıf musikı 20 2!i plak, 21 Fr. neşrı· 
yat 21.20 F;ansız eserlerinden konser, 
22 Fransız e erlennden tegannı. 

Hlndenburgun Sarayı 
Berlin. 13 - Bundan bir aene 

evvel başlanmış olan reisicümhur sara
yının tamirab bitmittir. Bu suretle 
fimdiye kadar başvekalet sarayında 
oturan Hindenburg, tatil vaktini ge
çirmekte olduğu Pruayadaki Nen
dech'ten dönünce sarayına yerleşebi

lecektir. 

• 

-= 
Gün 

31 - 14 

Arabi 
18 Reblillf'~Vel 

CUMA 
TEMMUZ 933 

1 Rumi 

Hızar 

70 

1352 ~ 1 • Tem111111. • 134g 

--·-
v ki f eanl "•••• Ezanı v .... u 
uun. d S9 4 40 Akp.n 12 - ,9 4U 
Ögl• 4 .:es I.! ı9 Ya.ıı l !>i 21 39 
ık nd 8 38 16 19 luı•.ık 6 4"i J. 26 

Fas Komiserliği 
Pars, 13 - Naz.ırlar m•.cl i Fr n· 

sanın Suri} e al" komiseri I 1. Ponso'yu 

Fas fevkalade komıserJıi( le tayıa 
etmiştir. 

Surıye ali komiserliğine') okyod kt 
Frnn ız elçisi M. de Morlel tayıa 

olunmuttur. 



10 Sayfa 

Gavur Mehm 1 
Kara Yürek Çetesi 

<m------om-~ Tefrika No. 58 

Vitar, Gavurun Altında 
Tiril Tiril Titreyordu 

Silahlar patladı, kurşunlar dehlize çarptı 

Gavur Mehmet yere yuvarlandı 
-----

Amaaan.. Yapmayın.. Al
lah aşkına vücuduma dokunmayın .. 

Diye bağırdı. 
Civani, arkadaşına tekrar sor

du: 
- Ne söylüyor ?.. Sen biraz 

türkçe bilirsin, Vitali. 
Vitali cevap verdi: 
- Yalvarıyor .. Benim hiç ka

bahatim yok, diyor. 
- E, sor şuna bakalım.. kim

miş... Burada ne arıyormuş ... 
Vitali, bir taraftan ayağının 

- E, anladık.. Anladık .. söyle, 
şimdi.. Bu herifi ne yapalım ? .. 

SON POSTA 

- Bugün gene güneş açmadı .. 
- Hayır açla .. 
- Yahu baksana gök yüzüne 

buluttan başka bir ıey gözük-
mıyor. 

- Yanılıyorsun, rasathanenin 
ilanını oku "Bugün güneş açacak,, 
diyor. 

r 
Resmini%i Bize Gönderiniz 

• * 
Siz• Tabiatinizi Söyligelim 

Reaminh:I kupon ile gönderini·ı:. 
Kupon diğer ııayfamııdaclır. 

Temmuı: 14 

HİKAYE 
1 Bu Sütunda Herg ün 
L---- Sloven Edebiyatından Yazan: lflan Cankar 

Tercüme Eden: Hatic 

YABANCI 
Yazın, herkes şehrin sıcağın

dan kaçarak sayfiyelere, köylere 
iltica ediyorlardı. Halbuki biz, 
şehrin güzel parklarında, kahve
lerin tenha bahçelerinde biraz 
hava ve serinlik bulabilmek için 
dolaşıyorduk. Çünkü Allah bize 
yazın sıcak günlerinde biraz se
rinlemek ve dinlenmek için bir 
avuç toprak bile vermemişti. 

Bir gün, gayet tenha bir kah
veciğin bahçesinde oturuyorduk. 
Ortalık kararmak üzere idi. Fa
kat sıcak hali bütün şiddctile 
devam etmekte idi. 

dık. Ve beş sene biribirimizi gör
meden geçti. 

* Yeniden onu gördüğüm zaman 
dostumu yine aynı adam olarak 
buldum. Y almz üzerindeki neza
ket daha yeni, saçı ve sakalı 
daha ihtimamla taranmııtı. 

İşleri daha düzelmişe benzi
yordu. Eserlerinde de değişiklik

ler vardı. Başka şeylerin tahh 
tesirinde yapılmış şeylerdi. Fakat 
her zamanki mütereddit zayıf ve 
korkak ruhunu muhafaza etmisti. 

-
11 Nasıl bu beş sene için'de 

memleketine gittin mi?,, 
Diye sordum. Müteheyyiç 

gözlerini benden çevirirken yü:tü 
kızardı. 

uci'e Gavur Mehmedi tekmeliyor, 
bir taraftan da türkçeye benzemi
yen bir lisanla isticvap ediyordu. 
Fakat Gavur Mehmet, anlaşıl mı yan 
bu suallere karşı mütemadiyen 
inlemekle .. Mütemadiyen muztarip 
feryat ve şikayetlerle cevap verı
yordu. 

- Ne yapacaksın .. Daha hala 
bilmiyor musun?.. Ben, ne söyle
dim size ? .. Söyletin keratayı? .. 
Adı n~dir ? . .. Kimdir ? . .. .Bu 
eve . . . Bu dehlizlere girmeyi 
kimden öğrenmiştir ? . . . Bunları 
mutlaka öğrenmek lazımdır.. Her , 
şeyi söyletinceye kadar öldürme
yin. Söyletmek için de, evvela ku· 
laklarmdan kesmiye başlayın .. 
Parmaklarının kemiklerini birer 
birer kırın . . Kaba etlerini yavaı 
yavaş oyun. 

Dostum yüzüme bakmadan: 
- "Bu yaz muhakkak mem

leketime gideceğim, dedi. Daha 
gidemiyorum amma zannediyo· 
rum ki bu ayın nihayetinde gide

___________ ,_J bileceğim ..• Belki de daha evvel.. 

33 Dcvrckte bir kariinıiz.: Çalış- Ne zaman mümkün olursa hemen 

- " Hayır daha gidemedim" 
Diye cevap verdi. Sonra tıpkl 

beş sene evvelki gibi titrek bir 
sesle: 

Civani , sabırsızlandı: 

- E, böyle uğraşıp duracak 
mıyız.. Madem ki onu gördüğiinü 
hatırlıyorsun.. mademki şüphele

nıyorsun .. o halde icabına bak-
malı ... Sen, git·. şuradan şövalye· 
ye sor .. bakalım, o ne diyecek?. 

Vitali, odadan çıktı . Dehlizde, 
köprünün öniinde durarak içeri 
seslendi: 

- Hey.. Şövalye.. Şövalye 
Bonelli!. .. 

Canilerin reisi ile Vitali 
sın da, 

dün. 

şu muhavere geçti. 
Ne istiyorsun? .. 
Burada yatan adamı 

E, kimdir? .. 

ara-

gör-

- Kim olduğunu kat'iyen 
kestiremiyorum. Fakat. ben bu 
adamı gördüğümü çok iyi hatır

lıyorum. 

- Ne zaman? .. 
- Gavur Mehmedi büyük 

babasına kavuşturduğumuzun er
tesi giinü. 

- Nerede? .. 
- Paganinin dükkanında .. 

Öyle aklıma geliyor ki, o za
man bizim masanın karşısındaki 

masada oturmuş şarap içiyor, 
bizi gözetliyordu. 

Bonelli, ağır ve müstehcen 
bir küfür savurduktan sonra ce
vap verdi: 

- Eh, pekala.. Bizi gözetle
diğini gördün de, o zaman niçin 
bize haber vermedin? 

- Ne bileyim ben.. Her yü
zümüze bakandan şüphelenecek 
olursak, vay halimize.. O halde 
Karayürek Çetesini dağıtmalı .. 
Gidip bir manastıra kapanmalı. 

Bonelli, bu cevaba çok kız
mış olmalı ki eskisinden daha 
iğrenç bir sövmeden sonra: 

- Beşyüz defa dağ eşşeği.. 
Hayvan oğlu hayvan ... Adam olalı 
daha dört gün oluyor. Şimdi bana 
a1ol mı öğretiyorsun .. Evet.. Her
kesten süpheleneceksin .. Anandan 

' babandan, hatta benden bile ... 
Sen; nasıl herkesin düşmanı isen, 
herkeste senin düşmanın ... 

Vitali, kendi kendine homur
danıyor, Bonelli'nin küfürlerine 
mukabele ediyordu. Sonra yüksek 

.esle sordu : 

Gavur Mehmedin yanında du
ran Civani, kaba kaba gülüyor, 
kendi kendine söyleniyordu: 

- Eğer herif yağlıca ise, but 
tarafından biraz kıymalık, biraz 
da kavurmalık ayırsak. .. 

Vitali öfkeli öfkeli homurdan
makta devam ediyor, Bonellinin 
talimatım dinliyordu. Bonelli, yük
sek sesle söylüyordu: 

- Daha olmazsa, bir ateş 

yakın.. Keratanın tabanlarım ate
şe dayayın .. Sonra bıçağın ucile 
aşağıdan yukarıya doğru yarın ... 

Vitali, yine sabredemedi. Ci
vaniye seslendi: 

- Sorsana Civani.. Biraz da, 
tuz biber ekelim mi?. 

Şövalye, galiba kendisine şa· 
rap mezesi hazırlatıyor. 

Son söz, Civaninin ağzında 

boğuldu... Bonellinin talimatını 

dinledikçe heyecandan sinirleri 
çelik bir yay gi~i gerilen Gavur 

Mehmet birdenbire sıçradı. Bir anda 
Civaninin · ağzını kapadı. Kafası
na o kadar şiddetli iki yumruk 
attı ki, Civani derhal yere ka
pandt ve hareketsiz kaldı. 

Hemen, yerdeki feneri aldı. 
Kapının yanma giderek kenara 
saklandı.. Bonelli, talimat ver
mekte devam ediyor.. Vita)i de 
kü'ürler ederek kendi ke~dine 
söyleniyor; ve odaya dönüyordu: 

- Ala.. Herifi söyleteceğiz 
diye, sabahlara kadar burada 
uğraşacağız.. ateş yakmak için ' 
odunu nerede bulacağız, Civani? .. 

gan ve muti
dir. Menfaat
lerine karşı 

daha ziyade 
kanaatkar dır. 
Rahatına pek 

düşkünlük gös
termez, ne bu
lursa yer ve 
giyer. Herkes

le iyi geçınır, başkalarının teklif 
ettiği hizmetleri bir menfaat gö
zetmeksizin ifa eder ve işe yarar 
haraketlerde bulunur ve teveccüh 
kazanır. 

31 Tevfik B.: 
alluk etmiyen 
işlerle meşgul 

olmaz, nadi
ren giller ve 

' l . neş e enır, mu-
amelesinde 
sert davranır, 

Kusurları ça
buk görür, 
bir şeyi beyen

• Menfaatlerine ta-

mekte müşkülpesenttir. Menfaat
lerini başkalarına dağıtmak is· 
tem ez. 

ha ziyade 

• 30 Niyazi Ef. : 
Zeki ve mah
cuptur. Mes'u-

. liyetten, zarar 
ve ziyandan 

korkar. Atak 
değildir. Para
yı israf etmek 

istemez, tavru 
"'ueketleri da-

kapalıdır. 

• 32 Osmaııcık'ta A. L. B.: (Fotoğ· 
rafrnın dercini istemiyor.) Vakur 

Vitali bu suali surarken, ka
pıdan giriyordu. Gavur Mehmet, 
birdenbire onu kucakladı. Bir 
elile ağzını kapıyarak yere yu
varladı. Ve sonra odanın kapısını 
kapadı. Kapıya en uzak bir kö
şeye sürükleyip dizini göğsüne 

dayadı. Üstüne abandı. Sol elile 
ağzını kapadı. Gırtlağım sağ eli
nin parmakları arasına aldı. Bu 
parmaklar, çelik bir kerpeten 
gibi Vitalinin gır\lağmı sıkmıya 

başladı. 

· ve ağır başlıdır. Hususiyetlerinin 
gizli kalmasını ister, başkalarına 
hesap vermekten sıkılır, sözleri 
hazan tokçadır. Sonra söyliyece-
ğini evvela söyler, herkesle laüba
Ji olmaz, sureti umumiyede itimat 
ve emniyet telkin edebilir. Vitali, o kadar şaşırmış.. o 

kadar korkmuştu ki: Gavur Meh- r 
medin altmda th·il tiril titriyor, 
ölüm ihtilaçları geçiriyordu. Yurtdaş! 

Yaz ayları bol, bol zeytinyağı 
yiyelim. Çünkü zeytinyağı, hem 
sağlık için çok faydalıdır, hem 

Gavur Me~met, onun kulağına 
iğildi. Ahenktar ltalyancasilc: 

- Dostum Vitali !.. dedi. Sa· 
bahlara kadar seni burada uğ

raşhrmak zahmetinden kurtarmak 
istiyorum. 

( Arkası nr ) .. l
de yurdumuzun korunmağa muh
taç bir mahsulüdür. 

jf illi iktt<o1ut ve tnsarnıf C' erni~ eti 

kaçacağım!... Ne• zamandır evimi 
görmedim... Oranın habrası git
gide benden uzaklaşıyor, silini
yor... Kaç seneler geçti... Beyhu
de gözlerimi kapayıp oralarını 

gözümün önüne getirmiye uğraşı
yorum... Muhakkak.. muhakkak 
bu sene oraya gitmekliğim lazım ... 
G'd v • 1 ı ecegım .... ,, 

Bu sözleri söylerken heyeca
nından sesi titriyordu... Yüzünde 
tatlı ve nostaljik bir tebessüm 
vardı... Oralarını, vatanını, doğ
duğu ve büyi.ldüğii evi. özlüyordu ... 
Yeşil kırlar, rüzgarlı ve güneşin 

altında altın gibi ışıldıyan tarla
lar ... Yaldızlı çan kulesile küçü
cük beyaz kilise .•. Kırmızı yanaklı 
kocaman gözlü genç kızlar... Ve 
sonra ilk çocukluk aşkı!... işte 
bunlar bili orada idiler... Ve 
dostum bunların hasretini 
kalbinde · hissettiği ıçın böyle 
müteheyyiçti. Bunun ıçın yüzü 
kızarmıf, gözleri parıldıyor

du... Onun memleketine karşı 

hissettiği bu iştiyak beni de sar
mıya başlamıfh. 

Dostumun üzerine giydiği ce
ket eski ve lekeli idi ve kırmızı 
sakalı hemen hemen bütün çeh
resini örtüyordu. O bir ressamdı, 
istidadı, fazla kudreti olmıyan ve 
her rüzgara göre dönen... Müte-

1eddit, nostaljik, ne tarafa mey
ledeceğinden bihaber ve bundan 
muztarip olan bir istidat ... 

Eserleri benim zevkimi tatmin 
edemiyordu.. Onlar, bir şey söy
lemek isterken ağzının içinde bir 
şeyler mırıldanan insanlara ben
ziyorlardı... Bu eserlerinin hiçbiri 
onun kalbinin, benliğinin malı değil
di. Dostum korkak ve zaif bir ço
cuk gibi idi... Ruhunda bulduğu 

hislerle güzellikleri meydana çıkar
miya, herkese göstermiye cesaret 

. edemiyordu. 
Eserlerine, memleketinden, 

nostalgik ıstırabından birşey 
koymaktan utanıyordu... Çünkü 
o daüssılasile muztarip olduğu 
memleketinin bile yabancısı idi. 
Orasını iyice tanımıyordu ki onun 
ifadesini verebilsin! 

Eserlerini vücude getiren fikir 
yabancı olduğundan bu eserler 
tabiatile yabancı eserlerdi. Çün
kü dostum: da bütün manasileJ ken
di hayatında bir yabancıdan baş
ka birşey değildi. 

O gün kahvede birkaç saat 
beraber geçirdikten sonra ayrıl-

- " Bu yaza muhakkak gi
deceğim, diye ilave etti. Hemen 
gidemiyorum amma ayın sonlarına 
doğru yola çıkabileceğimi ümit 
ediyorum. 

Belkide daha evvel ... Eğer ka
bil olursa ..• Bir bilsen ne zaman
dır memleketime gitmedim... Bü
tün hatıralarım öyle uzak öyle 
silik kaldı ki... Oh muhakkak bu 
defa gideceğim.. muhakkak!,, 

Dostumun sesinde beş sene 
evvelki nostalji, gözlerinde o za
manki emiyet ve iştiyak kalmadı
ğım hayretle gördüm. Hayır o artık 
"gideceğim?,, derken kendi kendi
ne inanmıyordu. Bu her halinden 
anlaşılıyordu. O konuştukaç bu 
hissimde aldanmadığımı hayretle 
gördüm: 

- " Bir tasavvur et, evvelisi 
sene sonbaharda yola çıkmak için 
her şeyi hazırladım. Buradaki 
küçük aparhmanımı kapadım, 
çantalarımı alıp istasyona kadar 
gittim. Fakat öyle bir halde idim 
ki... M.deta bir sarhoı gibi idim. 
Ellerim dizlerim titriyordu. Ba
şım dönüyordu, sallanıyordum. 
Gözlerim yaşlı idi. Evet ağlayor
dum. Bu belki sevinçten belki de 
kederdendi! Tam trene binerken 
birdenbire geri döndüm. Ne yap
tığımı bilmeden sanki a.ıkamdan 
harikulade kudreti olan bir ses beni 
çağırmıştı. Bilsen ne halde evime 
döndüm ... Bir mücrim gibi başı-
mı eğmiştim. Utancımdan kiı_nse
nin yüzüne bakamıyordum. Öyle 
mahzun öyle kederli idim ki... ,, 

>f 
Akşam geç vakit birbirimizden 

ayrıldık. Geniş caddede ağır ağır 
gidişini bir müdd~t seyretti?t. O · 
bir mahpusa benztyordu ... Eh aya-
ğı kuvvetli zincirlerle bağlı, iste
diği hareketi yapmaktan aciz bir 
z.avallı mahpusa ! 

Hayır o memlekete gid ıye-
cekti ! Bu yabancı ve vatansız 

yolcu ilelebet rüzgarların önünde 
uçuşan yapraklar gibi sürünüp 
duracaktı!. O daüssılasile böyle 
harap olduğu o yeri ancak haya
linde görebilecek, onun iştiyakile 
ezilecekti! Çünkü onun bir vatanı, 
bir memleketi mevcut değildi ! 
Ömrünün nihayetine kadar, müş
tak olduğu o sevgili yeri bulmak 
için dünyayı baştan ~başa katet
se de bulamıyacaktı. Çünkü bu 
yer kalbinde yoktu! O bu dünya 
ytizünde olduğu gibi kendi baya
tmda da bir yabancıdan başka 

bir şey değildi • 
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Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bukasa mnfettif mmqtliji ip. 14 ~ 933 puarteli 
..... .,... .. ı dolmida Aaksa ft lllanW 7.irut. ............. 
Lir imtihan açılacakbr. imtihan neticeaiade mavaffakiyet ihru 
-..1-ı __ ..1_• " 6 m&fettif aamzeCli atiMCakbr. 
~ " • U&lLI- " y••---k llilabakaya itıtink etlecekla'İD " __....," " Yep WLK 

ildi.at Ye 'f"aearet ,. mektebinden ft yahut ~ F~tainclea 
waeam olmalan llzımdır. M&fettit umzetleriDe 140 " lira .... 
ıerilir. lmtilaaa ........... ye .... pırtllln lam ......... r: Mbra, 
l.ta.hul izam Ziraat baJralannda tedarik edlelMllr. 

Tdpl: .......... pah v~~n bir melıtaı.a. IMnber 
~karada Ziraat Bank•u teftit 1leJ eti mi~llae .-:: 
1bi8193l pn6 •lqamma kadar g&ndermek veya hinat wa 

111retile muracaat etmit btdmmalıdırlar. (3211) 

İstanbul Adliye Levazım Daire~~d~n: 
fatanbul U11111JD Hap..m.aae Ye le~ laa1t4.Ln:' ıçpa 

mubayaa edilecek et, .citr ıoiurt baklanda va~ mB••:"• n~ 
ticesinde teklif edilen fiyatlar baddı llyık a1;;ım~ b1r ..::; 
mlddele temdit ve mün~ - 20-7·:.1:..1-:.. .: .:... 
perşembe giaüne tük edilmİf oldajtmdaa ............ ... fe'&I 
IDak &zere her g&n Aclliye- lnallll dairene ve mtüı~kua ~ile 
l.nnlMal Deftenlarhjmda ...atqelddl mubay~t ~-- mil
racaatl~ .. 329'1,, 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

t - Hueld Haataaeainc:le yeaidea yapılacak Kliaik paviyommun 
..... yedi ,en mlddetle ve paurlak IUl'etile iWe. edilmek illere 
mlnakuaya konulmuflur. . 

2 - ffMeki Hutneaiacle yapılacak paYiyoa ipata talip ml
teübitlerin upri lebea bia liralık tek bir Ülayı muvaffakiyetle 
-.ı ve te r• etmit olm-Wı fU'lbr. . 

3 - Talipler Maarif V ek&letinin Glzel SU' atlar Akaclemieiade 
......... rami mimari blrolaDa mlracaatle ellliJetlerini ıhferir 
nruı.nm. tıldôk e• ıeeH• " ••••' lııllodaıi ihaleye iftlrM 
~ "* •••Ma t_..... de Darllflnun Mllbayaa 
U-kyomma iDlracaat ederek 20 lira mukabilinde şartname, lihika 

mukavele ve projelerin suretlerini alıcaklardır. 
4 - Talipler k~ teWif . MMlR 

teminatı • .... lrntı 
aaı/933 cumarl:eli - uat 15 te Daallllwm ·•-~ 
,...mıc1a bam &uıuaacaklardar. •3m" 
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110 00 
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fM Altı. ta,01 ..... O~ 
.... • 11,55 cVelıltl ... 
lr. • a.u .... ........... .., .. .... ... .... .,. .., .. 
11=•-et(O..a.) -
Kaha betllıhllk alb• 

l '-laah..rlJet/ 46,z 
~) ... .... 

prh·i,.a' «>,!W 
......, atıaü A,JJ ...... , . ~ 
,va1a1tı • tMO 

- Kr.Fo. 11111183.50 

Tdllll 

.... IMlpt ....... , 

............... o .. 
ldklar ft Kaclıkl11ab maldebf 
redednde .meYCUt oda ft ki
.. Yp ıblımur çiçep Ye ada p,..... mlrekkep OD Mt Jra. 
ıe. om• em..U 9Pk arttuma 
_ .. Jfl/953 tiarlüMlea iti-
...... ,... ........ mi-
.. ,..,. ............. lllekli-
-- ~,.ti haplk teminat 
eWıil8fili .. .... olan 
W'JllJJS ....-i .... Aat 
• -6fte Hayclarpap orman 
d.lrı•deld •bf komiayomm
da bmr balanmalan ve fasla 
.. 11.at almak için ..... 
m&cllriJetile Hayclarpap Or
mu memarlatuna mlraaat 
eylemelm i1An olanur. ( 3291 ) 

........ Doktor 4111111--.. 
HOR HORU 

Hergla akşama bdar h ...... 
,Eminönü Valide baathellllli 
~ ................ 

Sayfa 

• • 
Istanbul 4 üncü lcra 

Memurluğundan: 
F..ul,et S..claima birinci derecede ipotek& olup tama• 

1174 lira kıymeti mahammeneli OakGdarda Tavap Huan Ap 
..... llemacle atik Bakkal cedit BaliçaVUf eokajmcla mi sı yetil, 
17 numaralı bir itap hllneeh ta•amı açalı artbrmaya kM-. 
olap ..,..._,.,. Un/9'3 taribbadm ltibanm cWiewi iı 
herkes tarafından .ı&tlehleceji gibi 16181933 tarihine 
•elif Ç.,P•ba albll ... t 14 den 16 ya ~ daire••cle 
artbrma ile aatdJ1Celrbr. Arttuma hede& -•- .. , ..... ıMI 
y6zcle yetmif .,..... ........ takclrde - .. 
taahhlidii baki bl.uk here 31/f/933 tarihime _..elif 
tembe gtin6 yine aat 14 d8a 16 1a kadar Uire ' .. yapılac 
olan artbrmasmcla pynmenbl muh8111111en laymetia % 75 
bulduğu takdirde en IOD artbrana ihale edilecektir. Bulma 
takdirde ihaleden aarfmatU edileceğinden taliplerin muha...
men kıymetin ylh:de yedi buçuju niabetinde pey akçesini vep 
mill l;it ••lr••m t"""net mektiıbunu hlmil l:»uluDmaları llzamcbr. 
MitetalDii vetgfter ile Yakif iCareai ve Belediyeye ait teawat 
tanzifat rüaumlan mlltb!f'iye aittir. 2044 numaral& 1cra ve lfıAa ~ 
nuouııua (125) llltl aiaddeaİllİD dirdiincl fıkrama tevfikan 
pyrımtalml lzerinde ipotekli alac•khlar ile cliier allb4arlann 
irtifak liUlo lablpleriabl ba haldaruu Ye he.•e faiz ft muarilıl 
..I-!.... Jan • ~~:-1-- !14- t.rjl." ..ı :.A.:L-- l"Jıal .a......;:. ........ 
Ullll" o lllllUlllW"-. ..... ~ ............. ~ ı-~ ·- ic" ... 

evrakı mn9bfteleille blfcitriibeteri, abi Wde 1Mlrlan tapa aicillerle 
sabit olmadıkça l8bf bedelinlli paylqmumcla hariç blacaldan 
cihetle allkadarlana ifbu ..adeaia me ... ,...._ ... laaıelıet 
etmeleri Ye daha fula •..._t aW.k ldiy•em "2-19M del
ya numaruile mlracaatlan ilin olunur, (521M) 

Eskişehir Hava Mektebi Müdür· 
lüğünden: 

ffaya Mektebiae lra,.t n bbal '-klonda melıtehe birçok 
huaUli milracaatlar nki olmaktachr. Mektepçe • '• • ._ birine 
ayn cevap verilmeli imkan• yoldar. Biaaeuleyla Wpluia Aakerlik 
pbelerine mlracaatlmile alecakltın cenha tire ewUlarau Rkem
mll ettirmeleri lkuma ilin olmıar. ..3267. 
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BUBSALI OBUTUCULABIMIZA 
S ·.d KARAMU .. RSEL fabrikasının şubesini geziniz. Yünlü 
ergı e kumaşlanmrzm az zamandaki terakkiyatmı görünüz,! 

HANIMEFENOilER 

15 temmuzu 
bekleyiniz 

Yerli Mallar 
Pazarı 

Size bir sürpriz hazırlıyor 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsünün Rektora ve pansiyon 

binalarının mefruşat işi "21,, gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat fenni şartnamesi, keşifname ve planlar '' 30 ,, 
lira bedel mukabiJinde Ziraat Vekaleti Yüksek ziraat enstitüsü bü
rosu mUdürlüğünden alınacakbr. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
femdye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla 0 40.-,, bin liralık 
taahhodata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübey
~ veaaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % de · 7,5 ğu nishetinde 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihafe günü olan 18 Tem
muz 933 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Vekalet İnşaat 
t(omisyonuna mUracaatlan ilin olunur. "2943,, 

Asipln Kenan~ 
Tabletleri 

Havaların bu karars1zhğı ekseriya nezle, kırgın
lık, baş ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mani olmak için yanınızda daima taze
liğini muhafaza için şişe tüpler içinde bulunan 
Asipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. (0:J79) 

Tlrk Tayyare Cemiyetinden: 

·"t 

Türk Tayyare Cemiyeti Merkez 
• 

Binası Mü.nakasa ilanı 
Türk Tayyare Cemiyeti Merkez Binasının inşası 28 Hazi;an 933 

tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya konulmuştur. 
Şartname ve planlar Cemiyet Merkezinden elli lira ücretle alına
bilir. Şartname ve planlar ancak en az doksan bin lira ·kıymetinde 
bir binayı taahhütlerini bihakkın ifa ederek yapmış olduğuna dair 
vesika gösterenlere verilecektir. Münakasa 18 Temmuz 933 salı 
tünü saat on beşte Türk Tayyare Cemiyetinin Ankarada Hacı 
Bayram mahallesindeki Merkez binasında yapılacaktır. "3012,, 

ÇANAKKALE 

Şehitlerimizi Ziyaret 
. 10 Ağustos 

G Ü L CEM AL vapurile 

SAOIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Sakarya vapuru 

FENHi SONNETÇi --OMER 
ISTANBUL-IZMIR 

SÜR' AT POST ASI 
Acısız olarak sünnet yaparım. 

Tophane Boğ·azkesPn 41/43 ~o. 
Telefon: 42340 (5316} 

Her Jıafta Cumarte~l ı;iinfl saat 1G da • Galata rılıtrmında.n. hareket, Pazar 
g11nıt lırnir'e muvasalat, Pıı.zı~rtesl 

hareketle Sah gllnil lı;lanbul'a avdet 
eder. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey~ 
menet Ham altında acentalıga mü
racaat. 'l'elel..ı rı : 22134. 

\1 ~ (5442) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi : AJi Ekrem 

Neıriyat Müdürü: Hdil Lutfi 

Mevsimlik 
kürkleri 

RÖNAR 
''esaıre 

mağ>azamızda 

6 taksitte 
ve kefalet.siz 

olarak 
veriliyor • 

• \ lahmutpa~a 
Kürkçü han 

BEYKO 
Tel. 21686 

(5146) 

.Matbuat Cemiyc·ti tarafından 
tertip edilen 
1933 

~1 A'L'B U AT 

ALMANAGI 
ı:rktı. Her kitapçıda bulunur. 

~·--~ Fiatı 1 liradır. ~--" 

,. BEYOGLUNUN 80Y0KDERESI 
Bir çok külfet ihtiyar ederek Büyükdereye gitmeğe lüzum yoktur. Be

yoğlunun Büyükdereıine b~ı dakikada ve maarafıız gidebilirıiniı. Beyoğlun• 
da görülmemiş fevkalade ve 4airane Boğaziçi manzarası, Adalar ve Boğazi
çine gitmekle görülmiyecek huıuıi menazm dilfetibi, bir defa giderseniz 
bir daha başka bahçeye gitmeyeceksiniz. Saltanat devrine ait bir saray 
mahalli, aile bahçesi ve gaı;İnoya tahvil edilmİftir. Meşrubat gayet ucuz
dur. Çay kahve 6. 112 kuruftur. 

~·-----• Takatm, Ayaepafa 8ar•Y Bahçaal ~ (5512) --

Manisa Emrazı Akliye Ve Asabiye 
Hastanesi Baş Tabipliğinden: 

Manisa Emrazı Akliye ve Asabiy13 hastanesinin bedeli keşfi 9233 lira olan 
kalörifer tesisat işi yirmi gün müddetle kapalı zarf usulile münakasaya kon
muştur. Şeraiti görmek için her gün mezkti.r hastane baş tabipliğine müracaat 
edilir. Talipler münakasa ~artnameeinde zikir edildiği veçhile ehliyeti fenniye 
ve kudreti maliyesine ait vesaiki gösterecektir. 'I'aliplerin teklif edecekleri be
delin % 7,5 nisbetinde te'minatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü 
olan 22/7 /938 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on dörtte Manisa Vilaye
ti Sıhhat Müdüriyetinde müteşekkil komiıyona gelmeleri ilan olunur. 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(5131) 

_.GÜZEL ORMAN ÇİFTLİÖİ ve PARBI 

1 

Küçük Çamlıcanın eteklerinde Marmaraya nazır tabiatın emsa!Jıiz ve nadir yarattığı bu tirin çiftlikte ve mü
zeyyen salonlarında cuma ve pazar mükemmel ince saz ve caz Kadıköy iskeleıinden gece yarıama kadar muıı• 
tazam otobüs servisi temin edilmiştir. Kadıköy Halk Fırkası tarafından 20 Temmuz pertembe ırlcHİ Gflzel 

Orman salonlarında ve bahçeıinde kır balosu ve eğ'lencelerl tertip edilmiıttir. ~ (M88) 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-bDt;Q 


