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Hariciye Vekilimiz Atina'da Eroin Hastalarının Milctarı Arttı " 

Çıldıranlai Arasında 
Kokotlar Birinci Safta 

Yunan HUkümetl Mutaarrızın Tarifi Misakın• 

Darülfüı;ıuna Ait Şayialar Etrafında 

Doktorasız Müderrisler 
,Kadrodan Çıkıyorlar Mı? 

-
Köprülü Zadenin Kürsüsünü Bıraka~ağı 

Haberi Doğru Değil! 
Dün gazetelerden biri, Darül

fünunun yeni kadrosundan bahse-
derken doktorasını yapmamış 

olan müderrislerin vazifelerini 
bırakmak mecburiyetinde kala
caklarını yazmıştı. Tahkik ettik. 
Bize temin edildi ki bu haber 
doğru değildir. Aynı suretle, 
aynı kaideye tebean Köprülü 
Zade Fuat Beyin dahi kadro 
harici kalacağı haberinde· de 
hakikat hissesi yoktur. 

Bununlaberaber bir defa da
ha tekrar edelim: Darülfünunun 
yeni kadrosunu bugün bizzat 
Maarif Vekili ile Profesör Malt , 
haricinde ancak bir iki kiti bil
lllckte ve bunlar da ketumiyete 
azami derecede riayet etmekte
dirler. Binaenaleyh şu müderrisin 
gideceği veya bu müderrisin ka
lacağı hakkında yazılan bütün 
lıabcrler Darülfünunun ıslahı için 
vazedilen umumi prensiplere 
~akılaı:ak yapılmış tahminlerden 
ıbarettar. Bu tahminleri mutlak 
surette doğru addetmek ihtiyata 
muvafık olamaz. Kadro evvelce 
v~ri!.e~ _karara tebean ayın son 

1 

gunu ılan edilecektir. 

lf 
.. v Darülfünunun idare heyeti dün 
o~leden sonra toplandı. Bekir 
~ga ~ölüğünde yapılacak teşrih
b ane ıle T~p ~akültesinin İstan-

ula naldı ıçinl müteahhitler 
tarafından verilen tekJifJeri tet
k;k etti. 

* Maarif Vekili Re•it Gaı· .B G . H T ıp • 
azı z. ine tazimatını arzetm k .. y l e uzere a ovaya gitmişti. Bu se-

bepl~ dün. Darülfünuna gelemedi. 
Vekıl Beym asıl faaliyeti pazar
tesiden itibaren baılavacaktır .. 

t 

t 
Köprillil Zod• Faot B. 

Tuz Ruhu .• 
Üzümler1mizinSatılmaıılçin 
Memlekete Sokulmamalıdır 

- -- - -
f stanbulda üzüm sirkesi satışı 

çok azalmışbr. Üzüm sirkesi ye
rine sirke ruhile yapılanlan sar
fedilmektedir. Üzümcüler ve şa
rapçılar İnhisar idaresine müracaat 
ederek sirke ruhu ithalinin me
nedilmesini ve ilaç için gelecek 
sirke ruhlarının da kontrola tabi 
tutulmasını· istemişlerdiı. Böyle 
bir tedbir alındığı takdirde satıl
mıyan şaraplar ve üzümler için 
istihlak şekli bulunmuş olacağı 
ve bu suretle de paramızın dahil
de kalacağı kanaati beslenmek
tomr. 

Dahil Olmak Üzere 

Gazi Hz. 
Çanakkaleyi-Ve Yalo
vayı Teşrif Ettiler 

.. lstanbul, 15 ( A.A. )- Reisi
cum~ur Hz. cuma güuü Ertuirul 
yab ıle Marmarada bir gezinti 
yapmışlar ve Çanakkale boğazım 
geçerek Gelibolu yanmadasmın 
garbinde Ece limanına kadar 
gitmişlerdir. 

Dönüşte Çanakkalede biraz 
tevakkuf ederek Çanakkale vali
sini, kumandam, belediye ve 
Halk Fırkası reislerini kabul 
etmişler, badehu Yalovayı teşrif 
buyurmuşlardır. 

Komsigoncu/uk 
Değil Dolandırıcı
lılc Mı Yapılıyor? 

Alakadar makamlardan biri 
istanbulda çalışan iki kardeş ko
misyoncu bakkın~a muhtelif şika
yetler alm'§br. Şı~iyetlerin mik· 
tan on üçtür. Bu ıki komisyoncu 
nun vasi bir dolandırıcılık yap
tıklan iddia edilmektedir. Yapı· 
lan ilk tahkikatta bu iki kardcfİJI 
fakir Ye bir dul kadının bin lira 
tutan parasının ziyaına sebep ol
dukları zannı ile karşılaşılmışbr. 
Alikadar makam müddei umumi
liğe müracaat ettiği gibi, dolan
dınlan kadın da aynca mahkeme
ye müracaat etmİftir. 

Kar• Liste 
Bazı mabafilde mükerrer hadi

seler münasebetile dolandırıcı 
eroinci, muhtekir tacirler hak~ 
kında daima zabıtanın gözü 
önüde bulunmak üzere bir kara 
liste tertibi düşünülmüşse de 
bunun kanuni mevzuabmıza uy
gun olmadığı görülmüştür . 

Fenerbahçe 
Piyangosunun 
ikinci Kısmı 
Fenerbalıçe kulübü taraf nd 

t t• d"I ı an er ıp e ı en eşya piyangos 
"k" . k d unun 
a -ıncı ısını a dün mutat şekild 
çekildi. Knrileriıniz bu kısımda ka~ 
zanan numnrala.rm listesini ıç say
falarımızda bulacaklardır. 

Zabıta Günden Güne Daha Şid
. de~)~ Tedbirler AlıJor I 

Son bırkaç ay ıçın
de tedavi edilmeleri 
ricasile Emrazı akliye 
hastanesine müracaat 
eden, yahut ta aileleri 
tarafından zorla gön
derilen eroin tiryaki
lerinin adedi mühim 
nisbette artmışbr. 

Yalnız okuyanlan 
meraka düşürmemek 
için hemen ilave ede
lim ki, bu artışta CD· 

dişeyi mucip olacak 
bir şey yoktur. Bila
kis bundan memnun 
olmakhğımız lazımdır. 
Çünkü Emrazı akliye 
hastanesine müracaat 
eden eroin tiryakileri
nin çoğu bu müracaab 
eroin bulamadıklan ve bulama
yınca da yaşayamıyacakları bir 
bale _geldikleri için yapmaktadır
Jaı. Tedavi edilmelerini rica et-

mektedirler.Bu ......... Wru dalaa 
fazla malômat •'-ak icla cloldGlı 
Mazhar Oı ... BeJi dJant ettik. 

( Devamı 9 UDft ..,,.... ) 

İki Başlı Dört Ayaklı 
Bir Çocuk D 

Maı:din. (Hususi) -:- R~tmil w köyünde, Hakla ' 1 .. Wır Mı ı· 1 
kansı bır hilkat ganbesı dogunnuştur. Bu Wlbr ..,., ,Jb lld 
kafası, dört kola ve dört bacağı vardır. Çocuk erkatJr~ Bir iwa 
ya~sundan baş~~ herşeye .benzeyen bu garibe bl,ak .......... 
dogmu.ş, fakat . du~Y!1Y~. gelır gelmez derhal ölımlftlW. 

Hılkat ganb~sı~ı dunyaya getirinciye kadar bduun v • ti 
vehamet ~es~etm~ştır. Kadı~ . şimdi ağır surette ıı.ta...r== 

Bu ganb~nın du?y~ya gelışı köyde muhtelif dedik be ' 
olmuştur. B!lhassa ~htıyarlar, bu hadiseyi istikbalde fevlcallde ~ı-! 
Jann olacagına dehi addetmektedirler. YlllQI 

Bu batıl itikatler bir tarafa bırakılacak olursa bu hilka . 
besi edebiyatı tibbiye için cidden şayanı tetkik bh- clart pn-menu • 

= 

Belediyede Yepyeni Bir Mesele: 

"Hususi Evlerin Buz Do-
laplarını Kaldınnız f 
Dün Belediyeye -Buz M .. _ 
Tarafından Bir Müraca 
Bir kaç yit" 

evvel: 

- Ba ~•ıe 
lstanbulda buz 
ıarfiyatamn geçen 
yıllara nazaran 
eksikliJ{ göster
digini yazmışbk. 
Ve sebep olarak 
mevsimin geç 
başlamış olma
sını göstermiştik. 

Fakat dün öğren
dik ki, Beledi
yenin buz müte
ahhidi bu fikirde 
değildir ve sarfi
yabn azalmasını 
mevsimin geç baş
lamasında değil, 
büyük müessese
lerden bir çoğu• 
nun birer tane 
buz dolabı teda-
( Devamı 8 inci 

MyfaciA) 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi J 
Sanayie Verilen 

Ehemmiyet 
Son seneler zarfında memleketin 
her köşesinde yeni yeni fabrika
lar açılıyor. Bundan sonra Tür
kiyenin bir de sanayi cephesi 
olacaktır. Bu huRusta halkımız 
diyor ki: 

Şemsettin Bey {L&leli caddesi 12) 
- Avrupa ve bilhassa Almanya 

sanayii bir tevakkuf dnreai geçiri
yor. Birçok fabrikalar işıiz olduğu 
için iılemiyor. Sanatkarlar kahveha
nelerde iskambil oynuyorlar. Bu it
ıizlik bizim gibi yeni aanayilefme 
azminde bulunan devletler için çok 
müsait bir fırsattır. Biz bundan isti
fade ediyoruz. (Sümer Bank) ta bu 
ite ehemmiyet verecekmiş. Genç 
Türkiye bütün dünyayı kıskandıran 

bu itte ıonua kadar axmedecek ve 
muvaffak olacaktır. 

"" Ferit B. (Fatih Gelenbevi sokağı 7) 
Sultanlar zamanında Türkler ten

beldir, iptidaidir, makine almıyorlar, 
fabrikaları 7oktur diye ayıplamyor
lardı. Ecnebiler timdi bizde sanayiin 
tesisini hoş görmüyorlar. 

Biz kendi kendimiz için çalıııyo
ruL Cümhuriyet ,Türkiyesi kapitülas
yonlar zincirinden kurtulmuıtur. Ken
di ihtiyaçlarını kendi topraldannda 
yaratacak, harice para vermiyecektir. 
Ken<Ii göbetimizi kendimiz keseceğiz. .. 

Mehmet Bey ( Sultanahmet Alem
dar mahallesi 71 ) 

- Bugijn dünyada her millet ken-
di yağile kavrulmıya çalışıyor. Bütün 
ihtiyaçlarını dahilden tedarike uğra
tıyor. Biz de memleketimizde fabrika
lar kurup bütün ihtiyaçlanmızı dahil
de imal edeceğiz. Arbk bir mevadı 

iptidaiye memleketi olmaktan çıkıp 

bir istihsal ve ıanayi memleketi ola
cağız. Tabii bu, xiraati ihmal ede
ceğiz demek el.eğildir. 

24 Saal1.n 
Hadiseleri 

J<adir ismind~ biri, Şehremi
linde mütekait Cemal Beyin ilCi 
kuzusunu çalarken yakalanmıştır. 

11- Şoför Agop'un 1282 nu
maralı otomobili dün Beyoğlun- · 
da posta motosikletine çarpmış 
ve hasara uğratmıştır. 

)f. Osip isminde biri tramva
ya atlarken düşüp yaralanmıştır. 

~ Vatman Mehmedin idare
sindeki tramvay, Beşiktaşta şoför 
lsmailin otomobiline çarpmış ve 
ehemmiyetli surette hasara uğ
ratmıştır. 

"f Ankara caddesinde Cemal 
Beyin evini tamir eden Ali usta 
muvazenesini kaybederek düşmüş 
ve yaralanmıştır. 

.lf Sabıkalı Karagöz Niyazi 
Beşiktaşta kunduracı Mustafamn 
dükkanından bir fotograf maki
nesi çalarken yakalanmıştır. 

~ Üsküdarda şüpheli bir 
vaziyette dolaşırken yakalan Rıza 
isminde birinin üzerinde bir pa
ket eroin bulunmuı ve nıüsadere 
edilmiştir. 

SON POSTA 

L 

Müebbet Mahkômlar •• 
Müddeiumumilik Dün V ekiletin 

Mütaleasını Anlamak istedi 
Ceza Kanununun son tadil edilen maddelerine 

göre: 
Adi hapis cezalanmİı azami haddi (20) seneden 

( 5) seneye, ağır hapis cezalarının azami haddi ise 
( 30) seneden ( 20) ıeneye indirilmiştir. Acaba 
kanunun bu hükmünClen de istifade •~derek hapis
haneden çıkarılması icap eden mahkum var mıdır? 

var ise cezalan bu ( 5 ·) ve ( 20 ) haddine ine
ceği için bu müddeti ikmal etmişlerse serbest 
birakılacaklar demektir. Hapisanede 24, 27, 28 ve 
30 seneye mahkôm olan epice kimse vardır, bina
enaleyh istifade edeceklerin miktarı da epicedir. 

• Yeni kanunun eskiden müebbet kürek hapsine 

Müddeiumumilik dün bu noktayı anlamak üzere 
( 5) seneden fazla adi hapse ve (20) seneden fazla 
ağır hapse mabkôm olanlann dosye]erini çıkartarak 
tetkik komisyonuna vermiştir. Komisyon bugün 
evrakı eski cezaları vermiş olan mahkemelere gön
derecek, kanunun bu kısmından istifade etmesi 
lizımgelenler varsa bülranünü alarak bunlan serbest 
bırakacakhr. 

mahküm iken cezalan müebbet adi hapse çevrilmiş 
olanlar hakkında sarih bir hükmü ihtiva etmediği 
görülmüştür. Fakat diğer taraftan yeni kanun adi 
hapis müddetinin azami haddini beş seneye indir· 
miştir. Acaba müebbet kürek cezalan hapse tahvil 
edilmiş olanlar adi hapis cezasımn azami haddi (5) 
sene olduğu için bu hükümden istifade ederek ser
best birakılacaklar mı? Adliye bunun üzerinde tet-

Bu bakışa göre ( 5 ) seneden fazla adi hap:ıe 
ve ( 20 ) seneden fazla ağır hapse mahkôm olanlar 

kikat yapmaktadır. Müddeiumumilik dün vekalete 
muracaat ederek mütalaasını sormuştur. 

Bakaloryada Bir Günde Beş 
Üç Defa Dönen Talebelerin Kaçakçılık 
Vaziyetleri Tetkik Ediliyor 

Mevcut talimatnameye göre 
üç defa bakalorya imtihanına 
girip te muvaffak olamıyan tale
beler bir daha bakalorya imtiha
nına kabul edilmemektedirler. 

lstanbulda yalnızo rtamektep 
talebesi olmak üzere bu vaziyet
te olan talebe mikdarı 170 i geç-
mektedir. Bunların yaşı 15 - i6 
atasın dadır. Buka dar genç tale
belerin ÜÇ defa bakalorya imti
hauında_ kazanamadılar diye tah
silden büsbütµ!I mahrum edilme
leri nazarı dikkati celbetmiştir. 
Bunlar hakkında bir kolaylık 
gösterilmes1 için Maarif Vekaleti 
nezdinde teşebliüslerde bulunu
lacaktır .. 

* Bir Hanım Kız MUlklyeyl 
Bitirdi 

Bu sene ilk defa olmak üzere 
Mülkiye Mektebinden Sabiha 
Hanım isminde bir hanım me
zunoJmuştur. Sabiha Hanım mek-

. tebin ıdari kısmını bitirmiştir. 
Kendisinin ileride kaymakam 
olmak üzere şimdilik maiyet 
memurluğu istiyeceği söylen
mektedir. 

Sultanahmet Parkın1n par· 
makhklar1 iyi yapılmamış 

Sultanahmet meydanında yeni 
yapılan parkın parmaklıklarına 
konulan tellerden bazılarının 
şimdiden koptuğu ve kınldığı 
görülmüştür. Diğer parkların ke· 
narlarındaki parmaklık telleri 
senelerdenberi kırılmadığı halde 
bunların daha şimdiden bozulması 
nazarıdikkati celbetmiştir. Bele
diye f ~n heyeti b\1 parmaklıkların 
tellerini tetkik ettirecektir. 

Vak'ası Yapıldı 
Muhafaza teşkilatı diin beş 

kaçakçılık hadisesi meydana çı
karmış ve muhtelif kaçakçıları 
ihtısas mahkemesine sevketmiştir. 

Vak' alar şunlardır: 
1 - iskenderiyeden gelen An

kara vapuru yolcularından Mat· 
mazel Marinin üzerinde ipekli 
kumaşlar bulunmuştur. 

2 - Bulgaristandan gelen Ev
Jaeliye motorunda dört kiloya ya
~fD barut, bir .miktar kapsbl, saç
ına yakalanmıştır. ; ·• ' 

3 - lneboludan gelen Mehmet 
Efendi İsminde birinin eşyaları· 
üzerinde kaçak cigara bulunmuş, 
inhisar idaresine gönderilmiştir. 

4 - Karaköyde bir rum ve 
ve iki arkadaş çakmak taşı ahp 
satarken yakalanmıştır. Bnlunan 
çakmak taşı miktan 700 dür. 

5 - Taş kışla alay kuman
danı Taşkışla civannda es
rar ve eroinle geçen beş kişiyi 
yakahyarak muhafaza baş müdü
riyetine teslim etmiştir. Bunlardan 
ikisi sakallı ve diğer üçü gençtir. 
Polise gönderilmişlerdir. 

)/.. 

Bundan başka Makdirya va
purunda bulunan muhtelif kaçak 
eşya ve memurlara rüşvet tekli
finden dolayı yakalanan vapur su
varisinin muhakemesine dün seki
zinci İhhsas mahkemesinde baş
lanmıştır. Muhakemede samiin 
sıfatile Taymisin muhabiri ve se
faretten bazı kimseler de bulun
muşlardır. 

Maznun İranlı 
On Ay Hapse Ve2370Lira 

Cezaya Mahkum Edildi 
Galatada Karaoğlan sokağında 

tütüncül~k yapan İranlı 73 yaş
larında lmamoğlu Hüseyin Ef. nin 
dükkanında ~840 gram kaçak 
esrar yakalandığı için arkadqı 
Leon Efendi ile beraber, tevkif 
edilmiıti. Dün Adliyedeki İhtısas 
Mahkemeşinde muhakemelerine 
devam edilmiştir. 

Mahkeme kaçakçılığı · sabit 
gördüğµ için l:lüseyin Efendijl 
bir sene hapse mahkum etmiştir. 

Fakat · yaşı fazla olduğu ' için 
cezası on aya indirilmiştir. Aynca 
2370 lira para cezası verece'k
tit. ArRadaşı Leon Efendi de iki 
ay lıapis yatacak ve beş lira da 
ağır pal'a cezası verecektir. 

Katil Yanaki Altıncı 
Müstantlkllkte 

Perşembe günü gece Edfme
Kapı haricinde yanaşması Necip 
efendiyi öldürdüğü zanm ile 
tutulan bahçıvan Y anaki hakkın· 
daki tahkikat bitmiş ve dün 
altıncı müstantikliğe verilmiştir. 
Y anaki suçunu inkar etmektedir .. 
Yalnız hadise gecesi kahvehane
de bulunan yirmi şahit cesedin 
yanında bulunan gözlüğün Yana
kiye ait olduğunu söylemişlerdir. 
Y anaki o gece saat üçte iddia
ya göre düşürdüğü gözlüğü al
mak için cesedin yanına gider
ken korucular tarafından yaka
lanmıştır. Yanaki ifadesinde ben 
Apustol'~ pırasa fidanı alrnıya 

gidiyordum demiş. Apustol efen· 
di çağınlınca da iskeleye gide
cektim d~ye ifadesini değiştir

miştir. 

Temmuz 16 

r 

[ Güniln ı:arihi ) 

Kayseri F a~rikası 6 
Ay sonra Çalışacak 

Kayseride kurulacak fabrikanın ha
nrhldanna başlanılmışbr. Fabrikanın 
alb ay aonra çalııır vaziyete gelmif 
olmaama gayret edilmektedir. 

Rusyadan gelen projelerin tetkiki 
için bir komisyon tetkil edilmesi ka
rarlattınlmııtır. 

An lktısat Meclisi 
Ankara 15 - Ali ikbsat meclisi 

hlyeti umumiye halinde toplanmıftır. 
Bu toplanııta meclisin bünyesi ve 

umumi katiplik teıkilatının daha fay
dalı bir tekilde çahıması için ne gibi 
tadilat ve tekemmülat icrasına lüzum 
görüldilgü hakkında Başvekiletten 
reisliğe yazılan tezkere okunmuş ve 
bu itin tetkiki ve raporun ihzarı 
için yedi kişilik bir komite teıkil 
edilmiftir. 

Dolar Biraz YUkseldi 
Dün Avrupadan Dolar telgrafı 

biraz yüksek ~elmit. bunun üzerine 
perıembe pnü 144 kuruştan mua
mele gören dolar dün 147 den mua
mele görmüştür. Bu rakamlara göre 
Dolar perşembe günkü vaziyete gö
re 3 kuruş yükselmiştir. 
100 Leh Talebesi Geliyor 

Yarm İstanbula 100 Leh talebeıi 
gelecektir. Bunlann hepsi yük.sek 
tahail talebesidir. 

Burada muhtelif müesseseleri 
gezeceklerdir. Talebeler Maarif ida
reai namına karşılanacaktır . 

Misafirlere Ziyafet 
lstanbul 15 - Celediye reisi Mu

hittin Bey dün limanımızda bulunan 
Aris Yunan mektep gemiai kuman
dan ve zabitanı terefine büyük bir 
öğle ziyafeti, Şehrimiz Yunan 
jeneral konsolosu da saat 17 ,30 da 
Yunan konsoloshanesinde bir çay 
ziyafeti vermişlerdir. Her iki ziyafet 
büyük bir samimiyet içinde geç
miftir. 

Kenan B. Geldl 
Epeyde"nberi rahat11z bulunan 

Miiddeiumumi Kenan Bey di1n Adli .. 
yeye gelmiştir. Kenan Bey ayın 

yirmisine kadar mezundur. Yirmi-
sinden aonra ite başlayacaktır. 
Zahire Borsasında Vaziyet . 

Dün Anadoludan lstanbula 23 
vagoo buğday gelmif ve iyi mal
lano okkaaı altı kuruş beş paradan· 
aablmıştlr. Tiftik piyasası gittİkç'e 
kuvvetlenmektedir. Fiyat 60-70 ku
rut arasındadır. Satıcılar nazlı da•
ranmaktadırlar. Eski Afyonlar üzerine 
muamele bir kaç gündenberi dur• 
muftur. 

Mısırda Prens 
Seyfettini 
Hacrettiler 

Şehrimizde bulunan Mısır prens• 
lerinden Seyfettin Beyin burada tn
Yiye H. isminde bir hanımla evlendi
ğini ve nikahlarının Kadıköy beledi• 
ye dairesinde yapıldığını yazmışbk. 

Bu evlenme M11 rJa haber 
alınınca Prensin vasisi süsünü takı
nan Prens Mehmet Ali, ıer'i mah
kemeyi sarayına davet etmiş ve 
prensin evlenmesine muvafakat etme-
ditinin mahkemece resmen tesçil 
edilme.sini istemiştir. Şer'i mahkeme 
Prenain bu talebini kabul ederek 
keyfiyeti resmen teaçil ve Prenıi 
Mısırda hacretmiştir. 

l---...:S~o~n~R:.....:..o~st:.:.a:_n_ı_n_R_e_s_im __ li_R_ı.,...·k_a.,!:y:._e_s_i _: ____ __;__R_a_z_a_r ___ n __ a~s_a_n~B_._D~ı-=Y..;...o~r_IG_i_:~j 

Huan Bey, yakın sahillere l 
İfliJea vapurlan Seyrisefaiaclea 

ayırıp Akaya verdiler ... 
-· Hele bir dikkat etf •• 

... Bacalarda ki Seyrisefain işa
retleri kalkıp yeni İfaretler konulun
ca tıe bot oldu •• 

... Hele uzaktan aeynne 
yum olmıyor •. 

do- 1 
Haaan Bey - Bacadaki itar ete 

aldırma dostum, bu itin dumaru doğ
ru çıkıyor mu? Sen ona bak!.. 



Hergün 
Türk 
Tütünü 
/ş başına 

--

Nasılsa koskoca Londra'nm 
aayııız caddelerinden birinin dtlk
kln camında kırmızı aylı Tnrk 
cigarasını ıördllm: 3 filin 6 ~ni! 
bizim para ile tam yiiz yırmı 
lauut eder. v 

- Eter doğrudan dogruya 
Y•Pılmıt cigara yollasak, kaça 
aatabiliriz? 

- Her cigara için bir kurut 
a&mrtık vermek lizım ıelir· 

Zihnimde baapladım: 20 ciıa
ra bizde 20 karaf, burada 40 
~. beteıımedithliz 50, daha 
hotunuza srttmeue 60 kuratl Tam 
Yan fiat, lıalbuki bilim hur~da 
lirdtlpmnz cipralar, Lonclra ela 
T&rk rejisi namına yapılm~ar· 

TataD inhiunnclan ln,UU ~ 
Paratoriuju içinde reji namma cı-

pra yapıp utmak i~ alan-bilir" 
lana tealıb8clti nedir 
ınieiaiz? Yalda S,000 kilo ! 

Bir btiytlk lngiliz elçisinin sB
ztinll habrlanm: 

- lngiltere 'de yeniden bir tat 

fıllltleadelesine girmeniz için tam 
flat A..ut.-d • • 

B 
.....,un emms. di 

izde btiyük Elçilik eden, fİlll 
Fraaaız Mliatemlekit Nazın Sar
raat bizim bura sefaretinİD' a;ıe 
YeDaeii11de diyordu ki : .1--

- Artık Tnrk ciıarasınuau 
bqJca feY içemiyorum. ÇilDldl ea 
~ rahataz olarak en çok içilehi-
b: :::a sizinki oldupnu tecrti-

1 -~ye'de bahmlP.a arbk 
.._...... ... oturan eski tamclddan
auz Tirit tltlalalll lan ntlclrler. 

Oamınlı ...... r a T..ak 
Rapa ve CeW~ ....... Yerdi.;;.: ı_ _.._. 
....,,;:···· ı--:.!:7.-. diJorclu; arbk 
1"llrk ciprası bahıp içemİ!Ol'llll n...r.nJI .... . 
....... ,...., .............. iılll-,... .. _...,..,. .. ..... ... __ .. -~ ... 
,..... clunlaraca ...... olduja 
.... ...... ....... l..oDdra'Cla 
~ tltlal ile Tlrk cipr• ,.,.. 
... fabrika 1 JI ....... ..ıalanı
.... Bu IOkakta ratplea acla•n 
itli- -~ tltln verip birkaç tWD
-- c:ipra cloldua ttap bir lan 
........ ibarettir. 

- Namara 14, ba ela nedir? 
Paketi nirip çeYirip bakıyo

......_ Biliniais, bidm tanmmı, 

~ varda: Maeli Si
PQI Ocajı! lnhiur idaremiz ba 
~ ortadan kalkarak 
12, 15, 14 fibi bir takı• numa
ralar altuıda birbirindea farksız 
.,... paketler içinde .. blm ... 
-.... ..... olmafbar.. Halbald 
Aaaerikamn ea çok •bla ciıa
r.ı.ru.c1an biriDia ....- pple'r; 
de.edir. ~ ... ....,. 
IGlleaeld• lale m•llM-rllir. 
Fl'allUKUMınl!.--•· 
bilclW b 

• ~ .... ~ .... t-,•ki•. =~ 
~' ....,_ ...... tep-
...... urı er- tıeWi'I Fakat 
.... ,...~na-bir 
tat " ..... mlcadeleline ıi
rlpn•k IPa .. iç bet bin lira, 
• Wr Ua ocluı kifayet .... 

Ba, bir devlet ve7a b&ylk 
bir lulricl ticaret firketinin iti 
ot.biBr. Antla ubonlar ilAa
ıız ytlrlmezler; en p1•alı illa 
bura Jazetelerindedir. Bu esa 
masr , zeki, sanat ve İf bala· 
mından idare olunur. Muvaffak 
oluna, Hoca Nasrettin'in dediği 
gibi, bu denize atbğımız maya· 
lllO bir tutacağı olursa, bilir mi· 
•iaiz, reji ne kazanabilir? 

(PalHa Rıflu 1te1ı11 Londrada• ıöa4erclli' 
aelmapıaa) 

(Resimli Makale 

ao...... eneliae kadar kutpala· 
m1a tutulan çocaldanll, apaadWte .,.. 

kal•••• butalanm Jlzcl• dolaıam ili· 
,.... ... Bufla bu baıdahlrlardu m... 
lerla adedi malacluttur. 

" ._. enel ..... tll9••o aeclir ..... ,. ..................... . 
.. ,...... •kbtk - •• ,... ..... . 
llllD ..... .., ...... 

a Dlin Ve Bııgiin a ) 

30 ... e e...ı oto•oWI JOlda. 
BuıGa lraflle baliade tanuelerl• Ok
yuolları qayorlu. D1a bu .. aG J•pb, 
bush JUUU JU&tacakbr. Yanma 
1uabca• da bufbla pacidir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Almanya Teminat Veriyor 
"Bize Takip Edeceğimiz Yolu Türkiyede 
Doğan Ve Parlayan YıldızGö'Sterdi,, 

Alman Başvekili M. Hitler Y eniTürkiyeden Böyle Bahsediyor 
Ankara 16 (HuSUli) - Alman aefareti mtiatqan 1 Almanya hlldimetinia bu aoktai nuan Lonclra 

din Hariciye Kltibi Umumisi Numan Beyi ZİJUet konferaumda da teyit ve tekrar etmesine iDtiur 
etmit ve Londra konferanmnda Alınan murahhua edi i& 

it Pouenin heyanab etrafmcla f6rlfmllftlb'. 1oı M. Hltlerln Beranata 
lllatepr M. Paıae·in be,aubmn TGrk elkin nu-. taraftan Alman Bapekili M. tUtler ele 

.... iyeli tarafuadu telelrki edildiii ..W,ette -.-

.. dajam Almaa lalk6metinia bir ceplae teliat PM BetliDde nlmbulaa be1anabnda demitffr ki : 
Wr .. badı btiyea iltihclaf etmedijini Ye h•aıeti•a - AlmuJ• ve TlrkiJe ayni zamanda ve ayni 
Tlrldyeye kup çok dostane hWer be.ledljini te- derecede ~lanlflerdi. Tirldye ambdd• bir laamle 
mia etmif ve Ahnanyamn Tlrkiyenin laer talaadalll • kartalda. Ba aetlce Almanyamn kuıtalllp lçia 
istlJdlliM ........ , llilb lunketia w'at netice Yerecajl 

..... vıM'llllMI ...... t 
Audola ajansı r.....,_ lmidJ• IEAtlW-...a

llne Yald olaa ...,....... .... ılıtı•.. • 
beywta ,....... ..... ., Alw ......_ 
il. Pır•• Loadra koafenaNnda TME car hhw 
Sami Beyia TlrldyeaiD ,_ ADaJİ fabriblan te-
• edeceiini llylemem lzerüae baa• cllaJ• ikbla
diyab no~ nuanndan faydah olmlyac:atım hlJle 
tedbirlerle dtlnya bubranma çare buluu•1•cat
ve en İJİ hareketin sanaJİ ...ıeketlerile ..... 
tabimi oldupna llJJecliiini ve o ı&ncleaberi ,..... 
tellkki edilen be7anabn tanib eclilaeii lcia il. p_. 
_. koferaaata bir fmat bala .. dıpu Wldlrmifl:ir. 

Haklml,.t'I• 
Hakimiyeti ... ,e ...... Almaa Mfarell 

............... ...,...... lraydettiktea - .. 
clmleyi ... ellltld .. ; 

• ............ Wr • 
Fllheklre Tlrld,.- clopa .. ............ ,. ......... 
"- .. nrw, ... laa7at • ••••" ....._. 

.., .. ,. iltillat ettirlWI. ..... ,. ............... 

....... .,. ,. takip .. , ... 

Yellinıji-.clekl,aa_._W ---
etlıcek ,.. - c:anb .. .... il ... . 

bctaa. itlerin Od •••'•ket ............ .. 
tairlerWa elaemmi,.ti ••'•-· 

Fakat ba mlMeeMtlercie ea bl,lk na11.,..,_ 
lmil ,.._ ........... ip latqtldda ....... 
...... ele ..,...,. • -pati, fullJet .., ılıll 
aJllİ .... ~ 'hrk miDeti ile Aı.aa mllletl 
............... çok lalnetlklir. 

Gal a,ı. ..... pllliJettir ld, ebediyea .......... 
• laaılk .....,_. • 111 .afmda halmcakbr. 
la mevki blrildD .. ftl'diil bir haktır •• 

iz·--- Malatya Heyeti 
Bapekili 
Zigaret Etti 

ı' '-H•••) _ y.... Anlqı ... 16 ( lillF<lll) - &r 

tki Yunanlı 
Define Bulclular, Yüzde 
Elliaini Almak lıtiyorlar - -

luair 16 ( Huma ) - Atma-, •• -- ~ .. t bde ....... 
~ ubll• ~ kiti Altta u.ı..a- .. t111 ........ · ı...t 
ı.;....-.ı. Wr kam kocaya kaça- ~br.llJ.. bW .-'" .... 
nlaa• ,...elen kavga etmil" ler..-1 HeJetia; ll8WJa iatuyoma-
bafak, .opa, teatere, k8rek ve .,.. .,ı.:, _._ Wr ,..-olma11, 
laire Pi eeJlerle birilNrleriai Wr -=--~~ .. Manclald dilek-
--·-·-·- • ...a • ..a.. im alAelt rsb=lerca iJi DrJlll"~Ba L-.,.._-=.:ıı: 2S 1.:..: y--1-- -... _.-llllll ..... ........ ............ 
..... ~ ~ llmlftlb'.. ZalHta Dlln a.ureıe Clldenler 
nk' mallallincle 35 kifiyi teYldf .....,... u.- Kuaa.dw 
.... ;. yarahla r butalıaneye kal- SerfJ Pap ·~ ilk ...._t •••• 

.....,, •ldtlrl ~;:.s:eUla ., Aıab-
cltnbmfbl'· Mevkuflar içerüünde nJ• dlamitl u R•t ~ llas&n-
bıçak kullanan bir bclmda vardır. ler'4le tünr ıelffeldlr. 

dan ıeJe11 iki Yan•nh kenclileri
ne ylzde ellili terkedilcliii tak
clircle iki defiae fiaterecelderİ!Iİ 
beyan ile lalk6mete mlracaat 
etmitlerdir. 

Kendilerine bnuw ...
ylzcle otuz verileceji bildirlldiji 
için bu yunanhlar Ma1ip Velrl-
letine IDlracaat etmiye bl'tr 
vermiflenlir • 

Sözün Kısaıı 
-

Dansta Çarliston, 

Hayatta Çarliston .. 
Kalabalık bir meclise giriyor

sunuz. Ev sahibi sizi oradakilere, 
oradakileri de size takdim ediyor. 

Çeşit çeşit el 11kmalann, türlti 
tGrlti bq kırmalann, topuk vura• 
rak egilmelerin, man••ı manam 
~ abk ahk glllmaeyifle
nn baabmı tutabilmeniz için riya• 
ziye motelıw,.. olmanız iham. 
Daima biyle bqlayan bu takdim 
meruimlerincle .a ocla ..:-1:. .ı..:-=- ya ......... 
....... zaman yerlerinden kalkanlar 
tekrar •Jllİ yerlere oturmazlar, 
ortalık birbirine kantar, herkes 
keacline mtlnuip girdliü yere 
kurular. 

Bu yer 1CÇ111eler mecliste bu
lunanlann mevkilerille ve "-tabiat
lerine gire deiifir. 

Kimi Bismarkm azametli tah
bnı andıran gepgeDİf bir koltup 
yatar gibi yayıhr, kimi inleri ka
YUfUk elpençe divan duran eaki 
uray upldan gibi kapa yananda 
bir iskemle kenanna ilifir, kimi 
ayale ayale ilstlne atar ve kavak 
ağaca gibi dimdik durur. 

Odada geDÇ ihtiyar, muhtelif 
insan tipleri vardır. 

Ve asıl facia, size, takdim 
esnwnda yalnız isimleri aCSylenmif 
olan bu adamlann ne mevkilerini, 
ne memuriyetlerini ae cibilli7etlerini 
bilmeuini:z... Çehrelerinden, kı-
bklanndan, lebçelerinclea, ltattl 
nllktelerinden HCiyelerilli, pbti-
yetlerilli, irfu ve ilulanm an
layacak, ona pr. koaapcak· 
lllllZ • 

~ ..... . 
K<a•ı• Fn-•• ,...... Al
mac•.,..., Yllıa •• 
.., ....... -- mlkt~ ,.,... ta...... Mrk-. key
.......... llÇ ,... .. .. 

atmaldadlr • 
Seluamcla oturan pdab ..... ~ 

• kuap Çll'&İJ lalıkh birisi, la
,.... et ~clea farksız 
olu beyinini bzı1a kazaya, baz 
....... tem edecek kadar ... 
ak yaveler JlllDurtbJOI'. Keacl 
l&ÇID&llDA keacli ... ... 
...... ela alaJCI, Dlkteclaa ... 

~ada Diktellİll ele kı,.... 
kalmamlfbr. 

itte bu, Alla"'• prattail 
çehrelerinin teldll.W ....._. 
yen, palyaçolar pi rtllllı...,.• 
daha dojru clW , ...... . 
ken ayaklanm c•lpara ..... 
çarliatoa fiaM ,..,_ «ta-
hkta ........ M ... ;-

NJl!l -ç.m-.. ~·-~ 
~ ........ ..... ---=· ......... .... ı... ~ ., s, ~rda, 

........... ,.e1 ..... 
ııkı,ır& ......... melez, ve 

~- illAla edilebilir mi? 
.ç.iliatoa illAla edilebildi mi la? 
l.aJll', modam seçti, unutulclul 
Banlann da moctalan ıeçeck, n 
umtulaa)dar ••• Fakat ne yazık ld 
ba, kOllkoca !tir laapt pabuma 

____ J_S_T_E_.R_l_N_A_N _ _,...J~S~T-E-R--1 N_A_N_M_A_I ~ ~... .._ 
Yurtdaşl Bir ıazetede okuduk : 

.. Enelki akpm tehri..W. plijlannclaa biriaH Wr 
ananet d6tlnil tertip edilmiftlr. Dltla• tertip ... 
ut otlunu alnaet ettirmek miiauebetile plajw bir pce 
için kiralamlf, otlu ile birlikte kırk fakir çocup da 

aiaa6t ettlnaiftir. 
.. Da•etliler akta• aaat d..._ ..... kadar 

plijcla blaa ... ar Ye etlenmiflerdir· PIAjD eubut, 
alaturka saz. hokkabaz, yarpte, Mir her ttbtl etlqcelw 
Yarcb. • 

/STER iNAN iSTER iNANMA/ 

Yerli mahnın fenasını değil, 
~i al. Fakat herhalde yerli 
malı al. Çünkü yerli mallarınm 
iyisi de var. 

Milli iktıaat ft tasarruf m 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

' 

• 
L 

fzmir'de • . . .. 
fncir Ve Uzüm 
Satışları 

Bandırma' da inşaat Faaliyeti 
İzmir (Hususi) - Ticaret 

odası üzüm ve incir hakkında 
yeni bir rapor hazırlamıştır. Bu 
rapora göre Haziran ayında iz
mır borsasından 1,296,330 ve 
mevsim iptidasından Haziran 
nihayetine kadar da 55,4 76,317 
kilo üzüm satılmışbr. Ayni ay 
içinde 1840 mevsim iptidasından 
Haziran nihayetine kadar da 
15,418,.318 kilo hurda incir 
satılmıştır. 

Belediye Hayvanların Çeşme Yalakla
rından Su içmelerine Mani Olmalıdır 

Şehrimizde bir 
deniz hamamı in

psma başlanmıştır 
.. hrln Te1nlzHll 

Borsada üzüm sabşları 13,5 
ile 22 kuruş arasındadır. 

Yalnız hurda incir üzerine 
muamele olmamıştır. Diğer hur
da incir dört buçuk kuruştan sa
blmıştır. 

Haziran ayı zarfında yapılan 
Gzüm ihracab 1,190, 471 kilodur. 
incir ihracab 246,963 kilodur. 
Mevsim iptidaa1ndan Haziran ni
hayetine kadar 59,363,192 kilo 
üzüm ve 26,063,344 kilo incir 
ihraç edilmiştir. 

Bundan başka ticaret odası
nın tanzim ettiği aylık bir rapor
da muhtelif mahsullerin de ticari 
vaziyeti ıu suretle tespit edil
miştir: 

Bandırma (Hu
susi) - Şehri
mizde inşaat fa
aliyeti günbegün 
ilerlemekt e d i r. 
Memleketin te
rakkisi için Lazı 
kimseler hayırlı 
işlere teşebbliı 
etmişlerdir. 127 

Band'lrma (Hu
susi) - Beledi
yemiz ıokakla
nn temizliğine ve 
evlerdeki çöple-

rin kaldınlmasına 

inci alay kuman- eskisi kadar iti-
dam Süleyman na etmemektedir. 
Beyin himmetile Hayvulann çeş-
bir askeri mah- me yalaklarından 
fel infasına baş- su içmeleri de 
lanmiştır · Martıngoz /•brikasının temel ııtına mera•imi aokaklann kirlen-

Mustafa Efendi elektrikle mü- getirilecek iyi ıu tehir edilmiştir. mesine sebep olmaktadır. Bele-
cebhez bir marangoz fabrikaıı Gönen takımı ile Biga takımı diye ya hayvanlann Çefme yalak-
inşasına başlamışbr. arasında Bandırma ıaha11nda bir tarından su içmemelerini veyahut 

Belediye ile ıu tirketi arala- maç yapılacaktır, Mıntaka lik su içen hayvanların bıraktıklan 
rında zuhur eden ihtilaftan dolayı maçında galip gelen takım ile kirlerin temizlenmesini temin et-
mahkemeye düşmüşlerdir. Muha- pazar günü Bandırma idman melidir. Bu, ıehrin sıhhati namına 
kemenin neticesine kadar ıehire Yurdu oymyacaktır. lizımdır. 

Ada pazarında 
Haziran ayı içinde İmıir bor· 

sasında afyon mhsulü 780 950 
kuruş üzerinden 2322 okka, 
arpa 3,10 3,30 kuruştan 56320 
okka, bakla 3,30-4,20 kuruştan 
4 720 okka palamut bebr kanlan 
100-290 kuruştan 32067 kantar, 
pamuk 42-49 kuruştan 529950 
okka, zeytin yağı 30 34, 5 ku
ruştan 1200600 okka sablmışhr. 

Bir Adam 
Karısını Tabanca 
İle Öldürdü 

lzmir liuıamndan haziran ayı 
zarfında muhtelif ecnebi memle
ketlerine 548289 kilo tütün, TI68 
kilo afyon, 1618511 kilo palamut 
222011 kilo palamut hülisası, 
21984 kilo meyan kökü, 442550 
kilo zeytinyağı,~ 121000 kilo arpa, 
230080 kilo pamuk ihraç edil
miftir. 

Samsun' da 
Bu Sene Fazla Miktarda 

Karpuz Ekildi 
Samsun, (Hususi) - Bu sene 

Samsunda pek fazla karpuz 
ekilmiştir. Samsunun en iyi kar
puz yetiştiren köyü muhacirle 
meskun olan 80 haneli Taflan 
köyüdür. Köy halkı çok çalış
kandır. Sahil taraftaki bütün ba
taklıkları kurutmuşlar ve buraları 
karpuz tarlası yapmışlardır. 

Taflan köyü ile Canik köyü 
arasında daimi bir arazi münaza
ası vardır. Samsun valisi bu arazı 
ihtilafını bizzat halle karar ver
miştir. 

Gerede'de Halk Bir Orta 
Mektep istiyor 

Gerede,. (H&Asusi)- Kazamızda 
okuma hevesi gün geçtikçe art-
maktadır. Bu sene kaza ilkmek
teplerinden 85, köy mekteplerin
den de 250 talebe çıkmıştır. 
C. H. F. ortamektep ve lise tah
sili yapmak istiyen talebeleri 
himaye etmektedir. Fırka koruma 
teşkilatı bu sene Kastamonu, 
Bolu, ıstanbul, Edirne, Balıkesir 
Bursa lise ve ortamekteplerile 
sanayi ve muallim mekteplerine 
50 talebe yerleştirmiştir. Şimdi 
halk, bir ortamektep tesi~ için · 
vaki olan temennılerine fırkanın 
tavassutunu istemektedir. 

Geredede muallimler üç ay
danberi maat alaınamışlardır. 

Adapazarı, (Hususi) - Ebcel
ler köyünde bir cinayet olmuı, 
bir adam kansını tabanca ile 61-
dürmüştür. Cinayetin sebebi ka-
dının kocasımn evinden kaçması
dır. Kansını öldüren adam Mümin 
oğlu Hamittir. Hamit bir müddet 
evvel köyde Karayakalı Fatma 
ile evlenmiı, fakat evlendikten 
sonra bir başka kadınla alaka 
peydah etmİftir. Karıa Fatma 
bu alakayı haber almış, ve koca· 
sile kavga etmiş, kocası da F at
mayı adamakıllı dövmüı ve birkaç 
yerinden yaralamışbr. 

• Fatma da bu vaziyet ilzerine 
evden kaçmışbr. Hamit kansının 
bir daha eve avdet etmediğini 
gürünce çıkmış, aramış, bulmuş, 
evine götürmek istemiş, fakat 
kadın eve dönmemekte ısrar et· 
miştir. Bu ısrar Hamidi büsbütün 
kızdırmış, tabancasını ·çekince 
F atmanın üzerine boşaltmış ve 
kadıncağızı vurup öldürmüştür. 
Hamit yakalanDJlş ve adliyeye 
teslim edilmiştir. 

Düzce'de 
Gençler Birliği Bir Bando 

Teıkil Edecek 
Düzce, ( Hususi ) - Fırka, 

Düzce gençler birliğine nakden 
muavenet ederek bir bando teş
kiline karar vermiştir. Bando 
levazımını tedarik etmek ve bir 
musiki muallimi bulmak için Birlik 
idare heyeti azasından Ali Bey 
İstanbula hareket etmiştir. Ban-
doya alınacak gençler 18 yaşın· 
dan aşağı ve 20 yaşından yukan 
olmıyacaklardır. 

Birliğin spor ıubesinde hara
retli bir faaliyet baılamışbr. Spor
cular yakında Bolu ve Adapazan 
takımlarile maç yapacaklardır. 

Denizlide Bir l<öprU Yapılıyor 
Denizli, (Hususi) - Acısu ü

rindeki mercan köprüsünün 36 
metre açıklığında demir olarak 
yeniden yapılması için bir müna-
kasa açılmıştır. , , 

Bitlis ( Hususi ) - Şehrimizdeki jandarma mektebi her ciddi 
müessese gibi sessiz sedasız çallflDakta, her sene kıymetli mezunlar 
yetiştirmektedir. Bu sene mektepten mezun olan jandarmalarla, 
jandarma alayı, kıdemli yüzbaşı Ali Rıza Bey tarafından teftiş edil
miftir. Ganderdiğim resim bu teftiş esnasında alınmışbr. 

Çorlu Elektrik Fabrikası 

Çorlu11u agdınlalan makin• 
Çorlu (Hususi) - Kasabayı aydınlatan elektrik şebekemiz 105 

beygir kuvvetile çalıtan bir motöre bağlıdır. Aynca 45 beygir kuv· 
vetinde bir yardımcı motör vardır. Elektrik fen memuru Muhsin 
Beyin dikkatli ve itinalı çalışması neticesi olarak bu iki motCSrden 
en azami randman alınmaktadır. Mevcut elektrik istihsal ·merkezi 
Çorlunun ışık ihtiyacma kifayet etmektedir. 

Orduda Bir MUsamera 
Ordu, (Hususi) - Halkevi 

temsil heyeti tarafından Akın 
piyesi temsil edildi. Temsil mu
hitte çok büyük bir alaka uyan
dırdı, müsamere üstüste üç defa 
tekrar edildi. 

Akşehirde Maden Bulundu 
Akşehir, (Hususi) - Şehrimi

zin Şihor çiftliği civarında göz
taşı ve soda madenleri bulunmuş 
ve İzmir maden idaresine bildiril· 
miştir. tetkikat yapılmaktadır. . . 

Smdırgı Ziraat Bankasmm 
Tafti'i 

Sındır-gı (Husuşi) - Ziraat 
bankası burada 4().;45 bin lirabk 
muamele yapmaktadır. Banka~!! 
iki senelik hesabatmın tetkiki 
için buraya iki müfettiş gönde: 
rilmiştir. Bir buçuk ay~anben 
teftişlere devam etmektedırler. 

lzmirde Kaçak Rakı 
İzmir, (Hususi) - İkinci Sul

taniye mahallesinde Salih oğlu 
Enverin evinden on bir kilo ka
çak rakı bulunmuştur. 

Zehirli Gazlar 

Klor Gazinin 
Tesirleri Ve 

• 
Sanayide istimali 

Büyük harpte Almanlar yeni 
bir harp silahı keşfettiler. Bu 
klor gaziydi: 

Bu gaz mayi halinde iken 
çelik tüpler içinde ve ağızlan 
kurşun boru ile kapalı olarak 
cepheye sevk edildi ve rüzgar 
vasıtasile; tüplerdeki gazler tama
men Fransız mevzileri üzerine 
nefl'edilerek hiç bir müdafaa 
vasıtası ve korunma çaresi olmı
yan Fransızlara yirmi bin kadar 
zayiat verdirildi. 

Bunun üzerine Franaız'larla 
diier muharip dvletler de almış 
oldaklan bu dersten istifade ede
rek aynı yolda çalıştılar ve kimya 
harbinin esaslannı ortaya koydu
lar. 

Çalışan dünya ilim ve fen 
adamları nihayet birçok tekil
lerle •. birçok yakıcı, bogucu, yara
layıcı gazler icat ettiler... Ve 
bunlann kullanılışlanm kolaylaş
brdılar. Toplarla, tayyarelerle bile 
bu gazlerden mermi ve bomba 
ıeklinde abşa başlanıldı., demek 
oluyorki yannki harplerde sa
de cephelerdeki bütün memle
ket ve millet de düşman 
tillhlannın tesiri altındadırlar. 
Bunun için fen bu sahada çalış
mış, korunma çarelerini bularak 
halkı ve memleketi bu uçucu ve 
yayılıcı belilardan kurtarma im
kinlanm hazırlamıştır. 

Klor gazi, 1774 senesinde 
"Şchele,, isminde laviçreli bir 
Alman kimyaker tarafından keş
fobmmuşbır. San yeşilimtrak bir 
renkte, havadan iki buçuk defa 
ağır bir gazdir. Sanayide au tas
fiyesinde kullanılır. Sulu gıdalan 
hamızlatarak ekşitir. Kendisine 
mahsus tahriş edici bir kokusu 
vardır. 

Gaz halinde iken depıire tesir 
eder. Altı atmosfer tazyik albna 
alındığı zaman mayi haline ge
çer. Ve bu zaman çelik tüplere 
alınarak muhafaza olunabilir ve 
sanayide bu suretle kullanılabilir. 
Bir litre mayi klor bir buçuk ki
logram ağırlığındadır. Bu miktar 
mayi klor gaze tebeddülll halin
de 463 litre gaz husule getirir. 

Klor ; havada yüzde bir mik
tannda bulunduğu zaman insanı 
öldürür. Amerikan tecrübesinin 
1925 te verdiği neticeye göre bir 
metre mik' ahı havada 90 gram 
klor bulunursa bir dakika zarfında 
iıısam öldürmektedir. Klor insanı 
kaıı kustura kustuıa öldürmektir. 

Klorun kimyevi harp mad
deleri içinde yüksek bir ehemmi
yeti vardır. Sanayide istifade 
edilen Klorun kiğıtçılıkta, kireç 
kaymağı imalinde, mensucat 
ıanayiinde, Ja•el ve barrak 
sulan gibi çanıaşır suları imalin
de fevkalade hizmetleri vardır. 
Bnytlk harpten evvel Almanlar 
tarafından senede yetmiş bin ton 
istihsal edilmekte olan klor gazı 
harpte dört misline çıkanlmış ve 
aynı seneler zarfında Ameri
kahlar ayda yirmi bin ton Fran
sızlar ise günde elli tona kadar 
klor istihsalatı yapmışlardır. 
Evvelleri satış mahalli olmıyan 
ve pek tali bir vaziyette kalan 
bu gaz harpte ve harpten sonra 
pek kıymet kazanmıştır. 

Kimy1ı1g~r: Seyfi 
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Dünya Hadisel;if-

Londra Kon/ eran

;ı Laf Ebeliğinde 
Reknr Kırdı 

Laf ebeliğinde Londra İkbsat 

l:Jar Al•mlerı, ~onferansı~ın şim
P•k Tatlı dıye kadarki kon

feransları fersah 
Oluyormuı fersah geride bı-

raktığım yine İngiliz gazeteleri 
yazıyorlar. Bu gazetelere göre, 
gerek konferansın açılma nutuk
ları, gerek bu nutuklann fran
sızca ve İngilizceye tercüme 
olunan suretleri, bu rekorun 
azameti hakkında kafi bir 
fikir verebilir. Bundan başka, 
hergün, konferans faaliyeti hak 
kında neşrolunan . 200 kopye 
tebliğ de, bu yazı tomarına ilave 
edilmek gerektir. Konferansta, 
sırf olan biten resmi işlerden 
alakadarları haberdar etmek için 
murahhasların nutukları 400 
kopye olarak basılır ve murah
haslara dağıblır; şimdiye kadar 
teksir edilerek dağıtılan nutuk 
ve tebliğler 500 milyon kelimeyi 
geçmiştir. Bu işle mütemadi su
rette 400 memur meşgul olur. 
Ayrıca 50 nezaretçi, 2 bekçi, 
25 telgrafçı, bir bölük temizleyici 
vardır. Bunlardan başka, kon
ferans binasına, murahhaslarla 
gazetecilerin kullanmaları için 
200 adet telefon kutusu konmuş
tur. Murahhaslar tarafından her 
gün, kablo ile çekilen telgraf 
kelimeleri ise, 25 bini bulmak
tadır. 

Maamafib konferansın en alaka 
uyandıran tarafı bu kısımlar de
ğildir. Bar ve büfedir. Bu barda, 
bergün vasati olarak 500 şişe 
bira, fırtınalı günlerde 200, iyi 
ve müsait günlerde 300 kokteyl 
aarfedilir. Şimdiye kadar istihlak 
olunan viski ise 500 şişeyi bul
muştur. Murahhasların hararetini 
gidermek için bu hara, her gün 
yarım ton buz getirilmektedir. 
Tertip heyeti, bilhassa, barda 
çalışan kadınlan hususi bir itina 
De seçmiştir. Bunların hemen 
hepsi çok güzel kadınlardı. Onun 
içindir ki konferansın bunaltıcı 
havası içinde bir parça canı sıkı
lan murahhaslan, az sonra, bu 
kadınlarla şakalaşır ve kafayı 
tütsülerken görürsünüz. İngiliz 
gazeteleri, bu münasebetle, türlü 
menkibe anlatmaktadırler. 

Ciddi işlerin, hu da, dedikodu 
tarafı. 

Bir müddettenberi, kadınların, 
ifrat derecede sporla meş-

K adın V• 1 gul olmamaları 
lazım geleceğine 

Spo, dair ilmi bir mey-
lan ;vardır. Bu meylan, bilhassa bir 
kısım doktorlar arasında şiddetle 
revaç bul~aktadır. Çünkü, spor 
ve idman yapan kız ve kadınlann 
umumiyetle cinsi hassasiyetlerini 
kaybettikleri görülmektedir. Buna 
sebep olarak ta, idman yapan 
kadınlarda cinsi bir tahavvül 
hasıl olduğu gösterilmektedir. 
Bundanbaşka, açık havada yaşa
ma neticesi, kadının cinsi hüviye
tine güneşteki Ultra-Viyole şuala
nn tesir yaptığı da kaydediliyor. 
Bunlar, faraziye mahiyetini geçmi
yen iki ilmi tahminlerdir. Sebep 
hakkında tereddüt ne derece 
kat'i değilse, fazla sporun kadının 
cinsi hüviyetini değiştirdiği o nis
bette muhakkaktır. 

SON POSTA Temmuz 16 

--===== lstanbulun Köşebucağı 

Karacaahmette Neler Oluyor? Kari Mektupları 

--------~--- Sulumanastır 
Bir Türkün 

Bir Delikanlı, 

Ölüm, insanlara daima ya
bancı kalmışbr. Hiç kimse: «şu 
dakikada şu saniyede öleceğimi,, 
diye kat'i bir hazırlık yapamaz .. 
buna imkan yoktur. Ölüm, ani 
gelir ve ani götürür. 

Hiç düşündünüz mü? 
Öldüğümüz vakit nereye gö

mülürüz?.. Mezarlıklar nasıl bir 
alemdir?. Vücudümüzün ebediyen 
dinleneceği toprak altı nasıl bir 
yerdir? •. Ölü ile 

dirinin arasındaki 

fark nedir? .. Me
zarlar nasıl ku-

rulmuş, ölüler na-
sıl gömülmüştür? •• 

Er geç hepi
mizin gideceği ye-

re, dün ben çok 
daha erken gittim. 

Karacaahme
din uzun servileri 
paslı mezar taşla
n arasmda bana 

bir kulübe göster
diler : 

- işte, mezarcılar burada 
oturur! dediler .. 

Mezar kadar karanlık, mezar 
kadar insana korku ve iğrenti 
veren bu acaip kulübede, ölü 
yüzlü, hortlak gözlü mezar kazı
cılar vardı. Amma ne kadar 
benzeyiş!.. insan ölüp dirildiği 
zaman, karşılarında bu mezar 
kazıcılan görse, mutlaka, mutla
ka ödü patlar, yeniden ölesi 
tutar!.. 

İşte kır sakallı, ihtiyar bir 
mezarcı ile yavaş yavaş Karaca
ahmedi geziyoruz.. Zavallı insan
lar!.. Eğer dirilip te yatbkları yeri 
görseler, kimbilir ne sinirlenir, 
ne köpürürlerdi! .. 

Mezarcı anlatıyor: 

- Sen buraya geceleyin gele
cektin beyim!.. Buranın zevki ( ! ) 
asıl geçeleyindir!.. 

ilk rast geld.iğimz iğri bir 
mezar taşında ıöyle bir beyit 
vardı: 

Bu fanide bulmadım hem rahatı 
İhtiyar ettim anınçın nhletj 
Kimse giilıhez kimse dahi gülıniye 
Zevkine değmez cihanın kıymeti 
Mezarın başında gözüme şöy

le tuhaf bir kelime ilişti: Ah mi
nelmevt! hayreti .• Bu bir nevi 
"Ah minel aşk ,.a benziyor .• aca
ba bu hasret, bu iştiyak öliime 
mi, yoksa, dünyadan kurtulu
şa mı? .. 

Mezarcı anlatıyor: 

- Bazan şu iğri taşların bir
den bire yıkıldığı olur. Evet, ken
di kendine yıkılır mübarekler ... 
Hele çocuk taşlan, biç rahat 
durmazlar .. ne olacak cenabı hak
kın işi.. mezarda bile rahat dur
mazlar .. 

Kenarları ekmek çetelesi 
gibi çizik bir mezar taşı tuhafı
ma gitti.. ihtiyar mezarcıya se
bebini sordum, 'haşım sallıyarak 
kıs kıs güldü: 

- O çeşitleri borçludurlar 
beyim! dedi .. 

Hakikaten taşın üstünde me
zarcının dediğini tastık eden iki 
satırlık bir yazı vardı: 
Çeşmi ibretle nazar kıl mf'zanm ta~ına 
Bilmez ahvalim kimse ta gelmeyince 

başına .. 
Yani " Benim gibi borç içinde 

yüzenlerin dertleri o kadar biı
yüktür kü, başa gelmeyince, bü-

Mezarın Ayak Ucunu Gıdıklaya . 
Gıdıklaya Çıldırdı 
yüklüğünü anlayamazsınııl " de
mek istiyor .• ~ 

İhtiyar mezarcı, karşı sırada
ki birkaç mezar taşını göstere
rek elini salladı: 

- Şunları görüyor mısın? işte 
bunlann hepsi kadındır .. bazı kıı 
geceleri, keskin bir ruzgir eserse, 
vay mezarlığın haline.. çın çın 
öter ortalık •.. Koca Karacaahmedi 
kadınlar hamamına çevirirler •• 

dedimya, ölüm herşeyi paklar 
amma, kadın dilini kökünden 
kesemez vasselam .. 

Mezarcı birdenbire kolumdan 
çekerek beni sağdaki mezarlığa 
doğru sürükledi: 

- GeJ, dedi.. bak ıana hoş 
bir şey göstereceğim ... 

Deve dikenleri, yaban otlan 
arasından geçerek iki mezarın 
başı ucunda durduk: 

- Bak, dedi mezarcı.. ıu iri 
taşlısı ihtiyar bir kadındı .. yanın
daki de gelini ... Evvela biz ihtiyarı 
gömmüştük .. aradan iki ay geçme
di, gelin de ölmüş .. getirdiler .• ko
casının sözi)e kaynanasının yanma 
gömdüler.. Ertesi sabah şu mü-
barak hatunun mezarında ne 
görelim, koskocaman bir çatlak .. 
ZavalhCik hırsından çatlamış ola
cak.. uyleya, gelin hiç yanına 
yatırılı mı? 

İhtiyar mezarcı boğula boğu
la gülüyordu. 

Yeni kazılmış bir toprak 
yığmı yanına getirdi: 

- Yarın yeni bir misafirimiz 
var, dedi.. Bugünden sipariş et
mişler, biz de kazdık.. Ve biraz 

ıonra ilive ediyor: 
- Bazan burada ne gürültü

ler, ne curcunalar olur. Geçen 
yaz ihtiyar bir adam ölmüştü .• 
Yetişmiş çoluğu çocuğu, damadı, 
akrabası hep buraya üşüştüler, 
tam biz ihtiyan mezara indi
rirken bir gürültü kopmasın 
mı? .. Damatlarından birile evlat
lardan biri başladılar çekiş
miye •. hem niçin?.. Merhum eve 

iki kanarye bı-
1 rakm ış.. vasiyeti 

mucibince bunla
nn ikisi de küçük 
kızma düşüyor

muş ••. Küçük kızın 
kocası, küçük 
kızın ağabeysile 
bir kapıştılar, bir 
kapışblar ki, sen
misin demediler •• 
güç halle nok
tayı çağırdık ta, 
meseleyi yatış

tırdık .• 
Hele bir se

ne mezarlığa bir 
genç delikanlı dadandı.. bir 
türlü çekilmez. Yeni gömülen 
bir mezarın başına oturur, iki 

• 
Malı imiş 

Samatyadaki Sulumanastinn 
bulunduğu saha ve arsalar bizim
dir. Bizim evde hizmetçilik eden 
bir Ermeni kadını valdemin dal
gınlığından ve perişanlığından 
istifade ederek mühürünü almış, 
bir senet tanzim ederek bu arsa
ları o kilisenin papasına hibe 
etmiştir. Bu işteki hile dini bütün 
bir müslümanın kiliseye mal hibe 
etmesi garabetinden de anlaşılır. 
Bir tahkikat yapılarak bu eski 
hile ve suiistimalin hakikati 
meydana çıkarılasak olursa bize 
iade edilecek olan bu yerleri ifti
harla Halkevine ve hayır cemi
yetlerine terkedeceğim efendim. 
Ankara Öncebecide başmuhtar: Ahmet 

iki Kişiye Verilen Bir Ev 
Ben muhacirim. Adapazarında 

Peşkirci kebir mahallesinde 32 
numaraya iskan edildim ve mu
vakkat tasarruf vesikası aldım. 
Tam tapu alma muamelesini ik
male uğraştığım sırada bana tef
vis edilen ev Bulgaristanın Şemni 
kasabasından Zeliha Hanıma ve
rildi ve ben açıkta kaldım. Bu 
haksızlığın tashihini cümhuriyetin 
adil kanunlarından bekliyorum 

gözü iki çeşme.. sabahtan 
akşama kadar şiirler okur, Selanik Karabali muhacirlerinden 
mezarın toprağım yüzüne gözüne Emine 

efendim. 

silrer, ağlar, durur... Bir gün ' Maa~ Alamayan Muallimler 
ne görelim.. zavallı, hoooop!.. T 
Kaçırmış.. mezarın ayak ucuna Temmuz, haziran, mayıs ve 
diz çökmüş, parmağının ucile nisan maaşlarım henüz alamadık. 
toprağı gıdıklar gibi yapıyor, Dört ay bir memurun maaş al-
katıla kahla gülüyor: mamasının ne demek olduğu ve 

- Nasıl, nasıl gıdıklanır mı- bunun acılanm bilirseniz vaziye-
sm?. Oh olsun •• yapacağım işte.. timizi takdir edersiniz. Sefaleti
diye zırvalıyordu.. güç halle kal· mize sebep muallim olmamız 
dırdık polise verdik.. meğerse mıdır ? 
o taze mezardaki kadın, pek ateş Kütahya muallimle:rindeo M. Adil 
güzellerdenmiş, hem de bu deli- E k 8 k O '-'• 1· ·ı lidl kanlı ile yeni evlenmişlermiş... 8 i ayra egış ırı me r 

* Hükümet konağının tizerinde 
Artık dönüyorduk, uzun selvi- dalgalanan şerefli bayrağımız çok 

lerden sıska bir kozalak düştii eskimiştir. Yeni bir bayrak almak 
ve iri kavuklu bir mezar taşına büyük külfetlere katlanmaya mll-
çarpb. Eğildim ve bu taşın tize- tevakkıf değildir. Bu bayrağın 
rini okudum: b · · · 

Seksen iki eal geçirdim bilmedim değiştirilmesi, yerine ir yenısının 
gamı alem ne imiş konulması lazımdır. 

:Meğer ki esirifüraş olup görgeceğim Adapazarı: A. Tevfik 

===-====-=>====~=======-=-====== 
Jf ;.-,:_~ [ Cevaplar:mız ) 

Agv azade Meselesi Son Safhasında -Kul-a-da-Do-=ıkt-or-Et-hem-Be-ye_ ... 
~ - - " Güç doğum ,, kitabım lstan-

T H • • d K ı bulda Ankara caddesinde ikbal evziat arlClD e · a an kütüphanesinden arayınız. 
* Alacaklıların Vaziyetleri ı~~::;~ıher:a~~r: Bey Hey-

beliadada oturur, adresi: "Hüse
yin Rahmi Bey, Heybeliada,, dır. ----- -

Hukuku Şahsiyeye Ait Kısım Kapanıyor 
Adana, 14 (Hususi) - Ağaza- ı ~( _. 

de Hulusi Beyin iflas meselesi, 
ortağı değirmenci Sadık Beyin 
ölümü üzerine yeni bir safhaya 
dahil olmuştur. Vekaletçe Mersin 
Ağırcezasına nakledilen suiisti
mal davasının yeniden canlanması 

· ikinci bir sulh teşebbüsU doğur
muştur. Sendikler bazı alacaklı- . 
larla hususi şekilde bir uzlaşma 
yapmışlard1r. 23 kiş!nin vekili 
Abdünahman Ali, iş bankası 
vekili sabık sandiklerden avu
kat Feyzi, avukat Rıfat, Hüsnü 
ve Cemal Kamil Beylerin teş
kil ettikleri ekseriyeti haiz ala
caklı grupu Halkevi salonunda 
masa heyetinin iştirakile . bir 
içti~a yapmışlar, yeni icra 
ve iflas kanununun 226 ıncı 
maddesine tevfikan bir sulh tah
kim etmişlerdir. 

Masada bugün 71000 lira 
mevcut bulunmaktadır. Bazı .ze
vatın uhdesinde de 80000 lira ka
dar veresiye vardır. Uzlaşmıya 

1 
' 

Avukat Rifa.t B. 

nazaran bir kısım alacaklılara 
hazlr paradan tevziat yapılacaktır. 

Sabık milyoner Hulusi Bey 
için, mesken ve iaşe bedeli 
olarak evvela 30,000 , sonra 
20,000 lira talep edilmiş, fakat 
heyet ancak alb bin lira tefrik 

lf 
.Ankaralı Fahri Bey zade .Adli Deye: 
-İmzanız iyi okunmuyor, adre

siniz yazıh olmadığı için mektu
bunuzu neşredemedik efendim. 

etmiştir. Bu kararı orada dinle
mekte olan Hulusi Bey ayağa 
kalkarak: 

- Dört milyonluk rvetin 
içinde sizden sadaka gibi istedi
ğim para nihayet yirmi bin lira
dır. Mademki vermiyorsunuz o 
da feda olsun 1 demiş ve salonu 
ter ketmiştir. 

Mahkeme sulhnameyi tasdik 
ettikten sonra tevziata başlana
caktır. Tevziat haricinde bırakı
lan diğer birkısım alacakldann, 
itiraz merciine müracaat edecek
leri tahmin olunmaktadır. Sulh
name tasdik edildiği takdirde 
yedi, sekiz senedenberi sürükle
nip giden dört buçuk milyon 
lira hikayesinin hukuku şahsiye
ye ait olan kısmı bu suretle 
kapanmış, nihayet bulmuş ola
caktır. 
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4 Yazan: Ô1ner Rın 

üzleri Kapalı Dokuz Kişi Yalın Kılıç-
•• 

larla Gençlerin Uzerlerine Yürüyorlardı 
Duman BeJ lazmı da, bira

denacleleriai ele bir tatar, ilçl
dn İJİ ve temiz yetipneleri 
içm her fedakirbğa katlaDD', 
:eadan mes'ut f&mektea aeYinirdL 

Bu ktlçiik aileaiD bayati, im
.... ve uadet içinde pçiy.,,du. 
Oç ı••• en bellibqlı etıencesi 
ata bn.•, ava çıkmak, deniz 
18hHinde 'ftpraekti. 

Fakat eocuk'ar her yola çık
Jdrça o..m- Bey ıc.t ile Dola-

ba kayık 

muharebeyi ....ı idare edeceğini, 
sonunu ...ı getireceğini d&tl
ntiyonm. Eliaclea gelse oaa 
yardım için elimden pimi , ... 
pacap. 

- Hakbmuz, clecli. DaJIBd 
Ey&p oğlu Saltan s.w.ttm, pek 
b8ytlk bir İfe girİfmiftir ....... 
uzak plan her yerden kGp ko
fa ...,_, ,.... oıclu •• ...... 
yor. lh1larebe ........ ,._ 
his ele d ... cak ..... • ele 
lropcataz ft lmmet edeCıeja.. 
J>eP.•7. 

- Ona .. tlPhe- Biz ... 
bahalanmız, ---Pi .... 
meyclaamda ..... ....,._,.. 

Kurt illve etti: 
- Fakat biliyormnaz ,.. 

amcamız, dayımzla arasmın pek 
açık olduğunu hep sayler. Onun 
içia biz• kim ~ belli 
etm ı dıa gideceiizf 

Gll flama 
- D&nellm artık! dedi. 
İki kardeş onun atım geti-

rip tuttular. GtU Hanım' 
bindi. Onlar da bi'Mliler~ Ve çift· 
liie ea ima 7oldu d&unek &ze
re atlarm malmnızladalv. 

Y olcla bir lrimeeler 70kta. Za
ten ba uhiHere ancak bahkçdar 
uğrardı. Gt1Det ·hataqta. Fakat 
c.tahk aydmhlcb. Salaili takip 
ede ede gicliJorlanla. Bir hayli 
•••• bir .......... llerileclik
ım Wcle Wr koya prçneley• 
d.r JOla ppaek içill •l"' .... ar, 
tekes tek. afbaege lnı' wwtsnh. 

Bara,. ........... --·· ICmt 
djldrat etti. ıco,- içWe illlJlkçe 
bir kayak clurdajma ft sdnile 
............... s... Gel 
Hamma: 

- De•haki bal•~1 DecU. 
Yollarında devam ederken 

arkalardan bir ses duydular ve 
c1&n1.p baktılar. Oçlnlnde tllylerl 
8rpereli. Yilderi &rttlll dobz ldtl 
m)'l'llmıf kahçJarla lzerlerine ylh1l-
7orlardı. 

(Arkut v•) 

llkmektep talebesinin resim elifl sergisi 

= TAK.VIM= 
Gtba PAZAR Hmr 

Sl te TEllllUZ 9lla 72 - -ANW Ramt 

ltalgan Taggarecileri Amerikada 

Musolini'nin Emrile Her 
Gayeye Ulaşılır 1 

., ..... ,,,...,..., ..... .n "'" "'.,.. ... ........ ıs - ltaıya ima veıl,.. t .... ... 

.-.ı ~ BaO.o'naa ....... p~ ···~ 
cfım• w,.. .... m- c11a v...,..", A. A.)- n-
-.,. .... aret ....... }ltıtll •• ,_ 

.,,. ~ • MıMtı..ı __. b•ındam altmdald ltaıy .... 
dAi ~...,.. ........ 1 ......... ....... 

clolıy ~tli,eıc .......... llR- • WaYJılda -aplJR•ırhl tem1a 
fll•tmlll ..... Balbo'mm tayyaresi. için hiç6ir t&'larenha mezktr fl.. 
lyle bir an ıeJ.miftir ki denize Joya yarma milden fazla pldq-
bBe huniye lairar vermiştir. mamalQll emretıniftb'. 

İtalyan tayyarecilerine bllyllk Pada, 15 ( A. A. ) - ltalya 
bir ziyafet verilmiftir. Balbo, hava filosmıun Atlu denizini ~ 
Mmolilllip teldiii telpafta .. -- ........ .... ..... 
mittir ki : llUP'I il. Ket • .... WıiWr.ıo 
Şef olarak muhabbet& 16zleria )erine tebrik ve tqek1* tel ra. 

baiaa •e arkadaflanma ceaaret adan çe1nniflenlir. 

( Baetarafa 1 ind uyfacla ) 

rik etmit olmalannda a&wida 
•e b. buz clolaplanmn eablma
lannm _ _yasak edilmesini istemek
tedir. Hlclile fQClur: 

Belediye mezbaha buzhane-
.mele laptıiı buzların aabfmı 
lae. t181e 61t'"":·.aiMe6Wde ft bu 
müteahhitten de asgari sürüm 
mıktarınuı tespitini iater. Bu, 
ltedenberi bayleclir. 

Fakat mlh••w. c11a Bele
diyeye m&ncaat .ederek ...lra
Yeleıdnde ....... ba ukari 
............... ait -ddenin ia
tad;Hni temiftii'. Mntealıhiclin alyle-

cliiin• gire geça sene baglia 38GO 
kalıp bm wledildiif halde din 
- 8eak bir gln olcLiia ..... -
ak(2500) bJap - wfeölaziıtir. 
Gecea - ..... 50.40 ~ 
..rfedea wı,ak plljlai ve doa-
durmacdar timdi 'erltm 1,S,2 ka
bp almaktaduiar. Bunun sebebi de 
aitltahMdln tat 'eme tire ._ 
JllPaD _... ._. depolannın 

çoialmamdır. Bagtba lstanbulun 
.,a çok bu wfedea mlweae 
leriadea ( 80) taneai bu makine
lerdea abmfbr. 

1116teahhit bu makineler bu 
pkilde ucuz utddıkça herkesin 
bunları tedarik edebilec:elnl, ba 
• mette belediyeye .... bir 

nriclat temia eden budum• 
bir glln kapılanma kapatdacapu 
s&ylemekte ve bu depoJann bele-
diye tarafında •bftaa -• 
dilmesini ve meveutlarm iiillı'lfı' 
lenmesini latemekte, mial olarak 

rır =aı.~~.-
lendi~,ı::termektedir. 

Mit . din fikrine ı&e ba 
~ laava makineleri yalmz ba
~ .,_ .,..,...,J;uma da 

doad~aza1tDut6'· 
fuw için her !':'T:aabalcla 
(100). toa tas tarfedili~ 
SoiUk b&Ya depolan çı1nnca in 
•liıibal de ••'"'l!lbr· 

Milteahhidin bu teklifilli w.. 
diye iktisat mldilrl'!J!I tfltldk 
etmektedir~ F•t .-Ucl• •ıpk 
baY& clepelan Jıaldmada bir kanr 
••ıHm± ilin daimi eactbMaia 
fthiiDi almıya da llzma ~ 
nl'f' ıtır. Daimi me' , • m-
••il•· - - ba ...... 
...... imiz. ....... 81Jl-'ftir • 

_ ........... brar.m-
lecıiW bilmeaLı Fakat B•dip 
bmlenalaaagi ........ ,....... 
ğmı kontrol ulahiyetlnl ..... 
Belki bu aoktad~- .. soluk lır4• 
depolan menec:h1eblllr • 
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Sait Paşanın Kalbi Manevi Bir Sukutun 
Istırabile Sızlıyordu 

Dedi. Fakat, o anda gerek 
Hasan Fehmi Paşa ve gerek 
Hariciye Nazırı Tevfik, Dahiliye 
Nazırı Hacı Akif, Şurayıdevlet 
Reisi Turhan Paşalar tarafından: 

- Biz de çekiliriz. 
Cevabı verildi. Esasen Sait 

Paşanın da istediği bu idi. Y aJ .. 
mz Sait Paşa kumaz davrandı. 
Meseleyi, miittefikan verilen ~ 
neticesinde istifa edilmit şeklinde 
göstermek için müşterek bir 
iatifanaıııe yazdırdı. Saraya 
yolladı. 

Gece ( Alaturka ) ... t ikide 
mabeyinci Rıza Bey Salt Pqa
Dln konağına geleli. Fakat ba 
ıelit Sait Paşanın blltlba plb " 
tasa~rlanna ajır bir darbe 
indirmiıti... Oç ... t enel istifa· 
nameyi IBJ'aya gıi~deren .~ait 
Paşa; yeni kabinenm t~ıne 
yine kendisinin memur edılece-
ğini kafiyen &mit ediyordu. Fa• 
kat Rıza Bey, usu len meli.mı şa· 
haneyi teblii ettikten sonr~: . . 

- Efendimiz, emanetlennı ıs--

tiyorlar 
Dedi.. şu nazik zamanda, 

develetin idareliluleki biitün sırn 
muvaffakiyeti hep badi nefsinde 
toplanmış zanneden Sait Pqayı, 
bir anda hiç derecesine indiri· 

•erdi. 
Darbe, çok ağırdı. Sadaret 

mevkiinin, kendisi içfiı ezell ye 
ebedi bir nasip olduğuna kani olan 
Sait Paşa, 0 mevkii muallidan 
aynlmuından ziyade, töhretinin 
arsdmasından mOteesıirdi. 

Mutlakiyet devrinde, Abdül· 
hamit tarafından defalarca sada· 
ret mevkiine getirilen ve def'a• 
larca da azledilen Sait Paıa; bO
tün bu azilleri, mn.tebit .bir pa• 

di ... L. k yfA muamelelenne at· 
ıı--un e ı . . M ti• 

fecliyordu. Fakat fllllclİ.. eşru 
d • "eli p 4 a:M .. ı. her şeyden yet evn ı · '9"L"• 

lini rekmic devletin bütün mu· 
e T 'll'I •n tin mli 
kadderatım millete, mı e .. 
meuili olduğunu iddia eden ce-

miyete terketm~ti. Fakd~~= 
iç senelik seyyıab Ab 
sırtına yüktetmek istiyen v~ .bu 

- bit hükilmclann kendisıne 
muste di .... "dd. 
pek çok çileler çek~ . gı:'.;b ıa 
eden Sait Paşa, pm~ ~ 
kaldığı milletle, on ik~ ~n b~e 

• memı· c Acı bir mbızam de 
geçıne .,. ... 
mkut etmiıti. A 

Sait Paşanın kalbi. bu muevı 
kutun ıstıraplarile amlarken; 

:yoilu telgrafhanesinde, makine 
bafmda duran Talat Bey fU 
telgrafı çektiriyordu: 

An Begoll• - Saat 2 dlıkilıo 30 
Üç günlük mülakat ve ısrara 

mebni sadrazam Sait Paşa istifa 

etti. Umum efradı milleti mem~ 
edebilecek ve vatana selametle lf 
girecek muktedir bir kabinenin 
tqkili için .on derece sarfı mesai 
etmekteyiz. Bu gece behemehal 
naili emel olacagımıza eminiz. 
Neticeyi arzederiz. 

Heyeti Meb'use 

Bu telgraf, merkezi umumide 
çok büyük bir memnuniyet husule 
getirdi. Vatanın en ücra köşele
rine kadar her taraftan sorulan 
auallere, bin türlü müracaatlara 
cevap vermekten bunalan.. Ve bu 

Aorupag• /iraı etl•n Sellrn 
Mellt.a•• P,,,. 

arada da en çok kabine meselesile 
mqgul olan merkezi umumi, biraz 
genif nefes almıştı. .. Yeni kabine
nin tqkiline Kamil Pş.nın memur 
edildiğine dair gelen telgraf, ce
miyet erkanını tatmin etmişti .. 
Çünkü Kamil Paşa, ötedenberi 
büyük bir hürriyetperver olarak 
biliniyor; ve cemiyete büyük bir 
müzaheret göstereceği ümit edi
liyordu. Nitekim, temmuzun 23 cü 
çarşanba günü, Kamil Paşanın 
adat.ti •• ~a resmen ilAn 
olunuı1'en, Me'rkezi Umumi tara-
fından bitin Belediye reislerine 
fU telgraf çekiliyordu: 

- Aynen -
Bilumum Belediye riyasetJerine 

M&ıtaceldir. 

Dahili memlekette ıenelerden
beri hükilm süren idareye niha· 
yet vermek ve yegane çarei ni
zam olan Kanunu Esuiyi ve uau· 
lil mqrutiyeti tatbik ettirmek 
maksadı mukaddesile erbabı ha
miyet ve fedakiriden müteşek
kil Osmanlı ittihat ve Terakki 
Cemiyetinin mesaü fedakiranesi, 
memlekete Kanunu Esasinin baht 
ve temin edilmesile neticepezir ol
madığı malumunuzdur. Meclisi 
meb'usanın .zamanı küşadına ka
dar idarei memleketin eyadü er
babı namus ve iktidara tevdii 
v&cubuna kani olan ve Sait Pap 
riyaseti altında teşekkül eden 
kabinenin evsaf ve şeraiti lizimeyi 
haiz olmadıiuıı gören cemiyetimiz 
umuru idareyi muktedir ve ehil 
zevata tevdii hususunda ihlili 
asayişe ve müıkülita meydan 
vermeksizin tedabiri ciddiye ve 
müesaireye tevessül etmif ve 
vatanın selimeti katiyesiai temin 
eyliyecek surette sadn esbak 
Kamil Patanın tahb riyasetinde 
esamiai badehu bildirilecek olan 
pek namuakir ve muktedir zevat· 
t~~ m~ekkep bir kabinenin teş· 
kihne ı~~· muvffakiyet eylemİf 
ve cemıyeti mukaddesemizin Dlll-

reti müJkilmillet ve padipha 
sadakat esaslarına müstenit oldu
ğu hakkında emniyeti kat'iye ta· 
hassül etmiştir. Bundan böyle dahi 
cemiyetimizin izdiyadı şim milli 
ve şevketi milliyi temin ve bili· 
tefrikı cinsiimeshep mileli Os· 
maniye arasmda hürriyet, adalet 
ve uhuv~etin ve müıavab buku-

lam tesisi hususunda daima sam 
mesaiden hali kalmıyacağı temin 
olunur. 

24 Temmuz 124 
Osn1anlı Terakki ve ittihat 
Cemiyeti Merkezi İdaresi 

SELANIK 
Sait Paşanın sukutu bazılarının 

hayret ve baıılarmm da memnu· 
Diyetini mucip olmuftu. Matbuat, 
açıktan açığa izban meserret 
ediyor ; latanbulcla bulunan ecne
bi gazete muhabirleri bile, on 
dört g6n zarfında ba kadar aci 
bir hezimete ajraJU Sait Paşa· 
lllD idari ye IİJad lmclretini 
lüçe indirecek mahiyette tel
ıraflar çekiyorlardı. lstanbul 
pzeteleri içinde Sait Paşaya 
en kudretli silihlarla hücum 
eden (Tanin) ve (Gazete) ceride
leri idi. 

Apdullab Zühtü Beyin neş· 
rettiği (Gazete), esasen ilk inti
pr ettiği gündenbeni Sait 
Paşaya karşı ıiddetli bir muha· 
lefet gösteriyordu. 

( Arkası var ) 

Taahlh - ~3 numaralı tefrıke.-
mızda müuderı resim. tHtthmi Pa a) 
nındır. Ta hih olunur. 

SON POSTA 
lstaıı bul 

BORSA Si 
ıs - 7 - 1933 

Paralar ( Saht } 

lurq - kuru 
J ,.. .... 710,- IO lk111r" 122,-
J .. ,. ... UO,OI 1 tllha A,,_, 26,00 

IO fr, Fraam 170,- J peseta 17,-
11 llret 226,- 1 Mark 50,00 
IO fr. Belfla 118,00 1 alotl M.00 
IO drabal 2!\,!IO IP ... 1 32,-
20 fr, .... ,,. 823,- 20 ı., ~ ...... 24,50 . ...... 67,-
ı • ._.. at,- 1 ç., • ..., -.-

Çekler 

Lfra 

1113 ııır .. 11.u m ·"' 
1et111rau 

llllllr••• Ddıld Vl,75 
DtlpDa Mu. 53.25 
Batcl•• tertip 1 9.211 

11 
D 11.75 • BORSA 

. .,, Traa.., 
Rıbtua 

Oaıdwaı -
T•k• 
Eı.ktrtıı 

HARiCi 

Ltra --3,60 
4$1 

18,00 
170,
•ı.:10 . --.-

T•hYllll - lle•kOklt 
Ltra 

nn Alb• m,oo 
.. IG,55 

.. • 11111.'ll 
,,. il ........ 

Ru• • 10,85 
11..ıc11,. 81,50 
Baa)r.not (0 .. 8.) 242 

Kaha beflblrllk alho 

l GDab"'IJetJ 46~ 

\Aall) '~ 
\ffamlt) 46~ 

Lira 
,. ... \) 47,51) 
(Vahit) te,~ 

'-• h•tlblrllla al!aa 

(CUmh11rl1etJ 4!\5a 
\Haıaıtı araaalt W,JJ 
(ReıatJ 11 ~il 
\Vahit) • 47.SO 
Ilı.ar Kr.Po, 1818 J~ 
• • • UIO.t 93.UO 
• • • •eu "'• 

(") Yalchs lfareUllw 

•lrm•mlfUr. 

sayfa 9 

Eroin Hastalarının Miktarı Artlı 

Çıldıranlar Arasında 
Kokotlar Birinci Saf a 

( Baştarah 1 inci sayfada ) 

Mütehassısımız bize evvelemirde 
bu .zw~h~rin memlekete nasıl yer· 
leştigım anlattı. Dedi ki: 

- Bizde eroin kullanılması 
yenidir ve memlekette iktısadi
yabmıza hizmet edeceği düşün· 
cesile eroin fabrikalanmn açıl- I 
masına müsaade Yerilmesile 
başlamış, ilk mal6ller de bu 
fabrikaların ameleleri arasında 
g6riilmiişttir. Bu amele eroini 
koklamıya alışmış değildi. Fakat 
imal esnasında tenefftls ederken 
ahşayorlar, bir m6ddet sonra v&
cuttan dilfüyorlar ve nihayet it 
güçlerinden de oluyorlardı. 

Az zaman sonra bu fabrika
larda yapılan eroinlerin piyasada 
ı&illd6ğii s6ylendi ve hiikiimet 
de derhal fabrikalan kapatb. 

Llkin, oralarda eroini &frenen 
ameleler rağbeti de s6rünce ate
de beride yapmıya bqladılar. 
Mamafih, eroin ·imali çok zor ol
duğtından piyasada bulunan ero
inlerin çoğu morfin ladiktir ve 
içine tebefir tozu, asitborik de 
kanşbrılmaktadır. 

Hangi Sınd Kullanır? 
Eroin iptiliaını en ziyade on 

sekiz ile yirmi arasındaki çocuk
larda salgın halinde görmekteyiz. 
Hepsi biribirlerini alıştırıyorlar. 

Birinci ve ikinci günü biraz 
neş'e ve tuhaf bir keyf veren 
eroin üçüncü günü ahnması mec· 
buri bir be]a haline geliyor. Müp--
telilar üç.üncü günden sonra hiç· 
bir keyf duymuyorlar, fakat almak 
mecburiyetinde kalıyorJar. Çünkü 
bırakılınca dizleri kesiliyor yürü· 
yemiyorlar' asa plan bozuluyor 
uyuyamıyorlar , miskinleşiyorlar, 

çahtaımyorlar ve tabii bir insan 
halinde yaklapbilmek için her ne 
pahaııoa oluna olaun bu zehirli 
tozu arıyorlar. 

Halbuki uhıtanm tekayyldab 
sayesinde fimdi eroini bulmak 
adeta mnmldin değildir. Biaaen-
aleyh tirJakileri mecburen terk 

ederek unutmayı düşünüyorlar. 
Hastahaneya her gece üç d 

hasta gönüllü olarak geli 
Ahşbranlara lanet okuyarak te
davi edilmelerini rica 1 ediyorlar. 
Şoförler, makinistler, tesviyeciler, 
manavlar, doğramacılar, ıe Ç 
kokotlar, kundura boyayıcı) rı 
en çok tesadüf ettiğimiz eroin -
manlardır. Bunlar haricinde, m .. 
aJesef mektep çocukları arasın ~ 
da birçok müptelalara teaad 
ediyoruz. 

Tedavinin ilk günlerinde • t .. 
yakilik irlzı sebebile m8tee11ir 
olan bu gençler: 

.- Doktor, bizi tedavi içİD 
nafile zahmet edip ujrqıyonue 
nuz, ç~n clatanya çıkınca arka .. 
dqlar )'ille etrafılDID çevircekler 
bw tekrar bllf)amıya teşvik ede
ceklerdir. Ya bizi mukadderab· 
mııa bırakın, yahut tedavimizdea 
sonra eski mulütimizden uzak 
bir mem14:kete g6nderinl eliyorlar. 

Fılhakika biz, bunlann bir 
çoklanm başka tehirlere sr6nder
mekle akibetlerinin feci olmama 
mani olabiliyoruz. Son zamanlar
da müracaat eden müptelalar 
eskisine nazaran pek çoktur. Se-
bebi, kendi söylediklerine naza· 
ran evvela zabıtanın şiddeti git· 
tikçe artan takibabmn verdiği 
korku, sonra eroini zor bulma
landır. Bu ticaretle geçinen beş oı 
belli başlı ayak satıcısı zabıtanın. 
pençesine düşmüftür. 

Bunlar satış mahalli edindikl 
kahveleri ve dükkanları hükumetçe 
kapatıldığı halde evlerinde akra
baları vasıtasile az çak satıp 
davam ediyorlar. 

Fakat zabıta hepsini birer 
birer meydana çıkanyor, ve ce-
aa.landınyor. 

Biaaeaaleyh, bu mlthit ulgı
mn yalanda hllbetOn zail olaca
ğını kuvvetle limit ediyoruz. 

Zabıtanm biUıaua, yukarıda 
İ8İIDI erini söylediğim üç fabrika-
dan çıkan memurları, ameleleri 
takip etmesi lizımdır. 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankarada Ytikae~ Zira~t Ens~it.üsünü~. rektörlük ikametgiba 

olarak yapbnlacak bmamn Illf&Clt ışı 21 gun müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya konmuştur. Bu işe ait münakasa şartna· 
mesi, mukavelename, umumi şartname, fenni şartname ve plinlar 
25 lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitilsfi 
Bürosu Müdürlüğfinden alınacaktır. Her talip münakasa fal'bıame
sinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyesine ait 
v~~ik~arla 2~ bin lir~k !aahhü~e girmiş ve bu taahhüdii iyı 
batırmış oldugunu mubeyyın vesıkalan komisyona göatermeie 
~ecb~rdur. Ta}iplerin kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 ğu 
nısbetınde temın~t! mu~akk~te mektuplarile birlikte ihale günü 
~lan 31n~33 tanhıne _ musadıf Pazartesi günü saat 15 te VelCllet 
ınşaat komısyonuna muracaatlan ilan olunur. " 3192 .. 

1 .. ~--'-•.t_a_n_b_u_ı_e_e_ı_e_d_iy:..e_s ... i __ ıı_a_n_ıa_r_ı ~~' 
20 Temmuz 933 sabahı saat ondan itibaren Unkapam k6prtı

aünün parmaklıkları ile kapanmamıf kısmın an hayvan k~ ara~a
lar ile binek otomobillerinin geçmelerine mOsaade edilebil~ektir. 

Gerek resmi ve gerek hususi kamyonJula kamyoneti~_? ge~
mesi yasaktır. Yük arabalannm 2 m eninden fazla havaleli yukletil
memesi binek otomobillerİllİD de ipretli yerlerden 1 O kilometre
den fa;la hızla gitmemeleri ve b~Ubl gelip .. ge~~erin se~fer 
işaretlerine dikkat ederek geçmelen lizım oldugu ilin olunur. 3315,, 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
H t Hademelerinin Haziran 933 vazifelerinin tediyesine 

T 
ayrna 00 yedinci Pazartesi günil başlanarak üç günde verile-emmuzu 

kf Hademei hayrahn bu üç gün zarfında behemhal şubelerine 
c~.:.;caatla istihkaklarını almaları ilin olunur. "3311,, 

latanbul A•llY• m•hkemeel 
GçUncO hukuk dalre•lndanı f\) -
e hanımla Kore Karandi k r e iud u 

Çop u gullarından 301 Do lu 1 lu 
seyın oglu Mehm t ale) hıne a ı ı -
iphk davasının i ra kılınan tahkık t n
da gaiplı i iddia ol ınan mumaıleyhın 
akibetindeo hab~d~ olanların altı ay 

~~~~---~~--
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Gavur Mehmet T~O.KiVE 

--ZiRAAT Kara Yürek Çetesi 
~um-------•• Tefrika No. 60 J BANKASI 

Gavur Mehmet, Lusye
yi, Maryadan Kurtarmıştı 
Hüsnü Efendi, işin tamam olduğunu haber 

ahnca "Yaşasın G~vur Mehmet" dedi 
Bu hareketini birkaç kere tekrar 
etti. Senelerdenberi bu rutubetli 
yerde çürümiye başlıyan demir
ler, Gavur Mehmedin kudretli 
hamlelerine mukavemet edemedi. 
Sürgü yerinden fırlıyarak, kapı 
arkaya devrildi. 

Gavur Mehmet, içeri atladığı 
zaman oda karmakarışık bir 
halde idi. Bir kadın, Liisyeyi al
tına almış, onu zaptetmiye çalışı
yor .. Bitap bir hale gelen kızca
ğız, boğuk boğuk inliyordu. 

Gavur Mehmet kadını omuz
larından tuttu. Köşedeki kana
penin üstüne savurdu. Ve sonra 
Liisyeyi kollarının arasına aldı : 

- Korkma, matmazel.. işte, 
ben geldim.. Gavur Mehmet .. 
diye bagırdı. 

Ve sonra, başını çevirdi. Kor
kudan bitkin bir hale gelen 
kadına seslendi: 

- Vay dişi yılan vay .. sensin 
ha... Ben seni, papazın evinde .. 
o Allah adamile cilvelefirken 
görmüştüm... Bak sana s6yliye
yim.. hiç teliş etme.. şu anda, 
burada sana imdat edecek bir ainek 
bile kalmamıştır. Arkadqlarının 
hepsi Bonelli, Civanı, V-rtali. Daha 
ne bileyim ben, bepm ele kafeste
dir. Eier yerinden kımddayacak 
olunan vallahi fena yapanın ha .. 
Sonra birtey değil.. Givur Meh
met, kadın aldibmiif, derler. 

Kadın, fasih bir ltaıyanca ile 
miylenen bu .azlere k&l'fl, diş
lerini ~ve yumruklarnıı ııkarak 

homurdandı: 
- Seni, bin defa şeytanlar 

alsm. 
Gavur Mehmet, bu duayı kı

nca temamladı. 
- Amin ... 
Ve sonra, bir az kendine ge

len Matmazeli kaldırdı. 
- Hadi.. gidiyoruz. Sen, ha

zırlan.. Ben de itimi göreyim .. 
Llkin, sakın bu tarafa bak
ma.. Vakıa senin gibi nazik 
bir matmazelin karşısında yapa
cağım iş biraz ayıp olacak amma .• 
ae çare? .. 

Dedi ve sonra, ltalyan kadı
mna tekarrüp etti. 

- Eğer aklımda kaldığı gibi 
ise, senin adın Mariya, olacak •.• 
Gel bakalım Mariya.. şu, torba 
sakallı papazın öpe 6pe doya-
madığı ellerinle ayaklarını güzel
ce bir uzat.. korkma, ben de 
onun gibi öpecek, deiiJim.. emin 
ol ki şu anda biç iştahım yok ... 
Ooo.. hırçınlık · istemez.. ne olu
yorsun öyle? .. Hay Allah müsta
hakını versin.. bağlıyacak bir şey 
de yok. 

Aşkolsun Matmazel Liisyeye .• 
Derhal Gavur Mehmedin imda
dına yetişti : 

- Yatak çarşafını yırtsan o 
İş olmaz mı? .. 

- Aşk olsun matmazel.. eyi 
akhna geldi.. eyi bir tepdil olur
sun.. lakin seninle pazarlığımız 

vardı. Bu tarafa bakmıyacaktın .. 
bir kadınm önünde bir kadını 
bağlamak ... 

Gavur Mehmet, hem alaylı 

bir lisanla söyleniyor, hem de 
yatak çarşafını yırtarak büküyor .. 
korkudan ve ümitsizlikten taş 
kesilmiş olan Mariya'nın ellerini 
ayaklannı sımsıkı bağlıyordu. 

- Bak sana söyliyeyim, Ma
riya. .. Gavur Mehmede, sakın 

insafsız deme.. görüyorsun ki, 
ağzını bkamıyorum. istersen, iste
diğin kadar bağır.. hatta canın 
isterse, bir de Piyemont türküsü 
çağır... Sakın korkma ha.. ben 
ben tekrar gelinciye kadar, bura
ya adam değil.. Santamarya bile 
gelmez... Haydi madmazel.. biraz 
acele edelim.. işitiyormusun, ·aşa-
ğıda sabırsılık edenler var .. 

Hakikaten derinden birçok 
seslerin biribirine karışmasın':lan 

mürekkep bir uğultu geliyor .. bu 
acı akibete uğrayan Mariya,bağlı 
olduğu yerde hıçkıra hıçkıra 
ağlıyordu. 

Gavur Mehmet, Liısyeyi ko
luna aldı. Karanlık dehlizde koş
turmıya başladı. Demir kapıya 
geldiler. Kapı, aralıktı. Merdiven
leri aüratle çıktılar. Givur Meh
met, tahta kapağı, tiddetli bir 
omuz datbesile fırlattı. O an
da gerek onun ve gerek Lusyenin 
yilzline temiz bir bava dalgası 
çarptı. l.6aye, kendini zapteclem~ 
yerek Gavur Mehmedin boynuna 
sanldı: 

- Ah.. sana nasıl tefd<kür 
edeyim?.. . 

Glvur Mehmet, fU anda pek 
büyiik bir heyecan geçiriyordu. 
~ Hele fU işleri bitirelim de, 

matmazel.. nasıl teıekkür ede
ceğinizi düşünür, bir karar 
veririz. 

Diye ııüliimseclikten sonra, 
delikten evveli kendisi çıktı; 
sonra da Lüsyeyi çıkardı. Sağına 
soluna baktı. Deliğin etrafında 
yine o boş küfeler, kınk araba
lar ve başka bir takım karmaka-
rııık şeyler vardı. 

Lüsye, hayret ederek sordu: 
- Burası neresi? .. 
- Buraya, Bedrettin bostanı 

derler, matmazel.. işte bu da, 
Galata kulesi. 

Gecenin zulmetleri içinde kule 
yine büyük bir dev gibi görü
nüyor. 

( Ara'<an vı.r ) 

istanbul Ticaret Müd ürlüOünden : 
Rehin üzerine ödünç para verenler hakkındaki nizamnameye 

tevfikan maaş cüzdanı mukabilinde ödünç para vermek ıuretile 
icrayı san'at etmek için kendisine mezuniyet verilmif olan lstan-

bul' da Veznecilerde 80 No. lu yazıhaneyi kanuni ikametgilı ittihaz 
etmit olan Türkiye tabiiyetinde 97 tevellütlü ve İstanbullu StUeyman 
lzzet Bey bu kere müracaatla muamelatını tatil ettiğini ve işlerini 
tasfiye edeceğini ve artık ikraz işlerile meşgul olmıyacağını beyan 

ederek mevcut tem=nat akçesinin geri verilmesini istediğinden yu

karda yazılı muamelittan dolayı kendisile alakası ve ilişikleri olan

ların haklarım aramak üzere birer hafta fasıla ile yapılmakta olan 
3 ilindan itibaren 3 ay zarfında evrakı müspitelerile mumaileyhe 
veyahut dairemize müracaatlan ve bu müddet bittikten sonra mev-

cut teminat akçesi kendisine iade ol1iıacağından artık bu baptaki 
talep ve müracaatlann dinlenmiyeceği malüm olmak üzere keyfiyet 
nizamnamenin 15 inci maddesine tevfikan ilin olunur. (5527) 

~-· 50 Derecellk ~-lıııı. 
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Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 

ALMA NA CI 
ı.; ktı. Her kitapçıda bulunur. 

, _ _ _. Fiatı 1 liradır.•-•" 

is tan bu Ziraat Bankasından: 
Sıra 
No. 

sso 
543 
544 

545 
546 
547 
548 

549 

Semti 

Büyükada 

" Galata 

Beyazıt 
Divanyolu 
Paşabahçcs• 
Bakırköy 

Yeşilköy 

Mahallesi 

Karanfil 
Metrutiyet 
Beyazıt 

Beyazıt 
Atik Ali paşa 
Paşa bahçe 
Yenimahalle 

Köyiçi 

Sokağı 

Karanfil 
Kutuoğlu 
Topçular caddesi 

Peyazıt meydanı 
Sofucuhan 
Kilise 
Birinci sokak 

Cinsi 

Kiıir hane 
Ahıap iki hane 
Klgir dükkan 
üstü üç kat odalaı 
Kagir gazino 
Alt kat dükkan 
Ahş,p hane 
Ahşap müceddet 
hane ve bahçe 

Kuyu ve ayazma Kagir müceddet 
üç dükkan ve bir 
gazino ve hepsinin 
üstü odalar 

Hissesi 

215 
4/5 
114/120 

Tamamı 

" 
" 
" 

1311511112 
211/3/5 

Emlak 
No. 

69 
22124 
277 

8 
18 
25 
30 

vergi No. sı 
Belediye,, 

Hisseye ıöre mu
hammin kıymeti 

200 T. L 
960 " 

S700 

3000 
300 
400 

4500 

2500 

" 

" 
" 
" 
" 

" 

365 Y edikule imrahor İlyas B. Siders Ahşap hane 112 1 l 300 " 
Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı ıayrimen-

kullerden 544 sıra numaralısı şartnamesine göre kapalı zarfla diğerleri açık arttırma suretile satışa çıkarılmıştır. Kat'i ihaleleri 17/7/93J 
pazartesi günü saat 15 tedir. Kapalı zarfların mezkur günde muayyen saatten evvel bankamızda müteıekkil Satış Komisyonuna tevdileri 
lazımdır. Şartname bankamız kapısma asılmı~tır. Senei haliye verıisile belediye rüsumu müşteriye aittir "3050,, 
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BOURLA BiRADERLER va ş•• 
(5088) 
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HULASASI 

kuDannm.. Her eCulfede utıbr. 
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rii'. Dlklllmesiai ke
ser. Kepekleri 6ldl-
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Glnde bir defa frik· 
siyon yapınız. 

(5057) 
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Venlls y ıauUaka 
ALTIN EKIK'ln 

Bu harikullde ~ giyerdi 

lfftll MAlLAR PAZARI 

- Vah, vah, vabL O canım elbiıe ülaa 
ikinci J(İyiıinde akmıya mı bqlada ? 

• 

• • kabahat sena~! . . . piçi : 
•• n 

almadın? •• 


