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TÜRKiYE A VRUPALILA Ti 
Ol k ? "TUrk-Yunan Dosllulu O•·l 

Düşünülen Af Nasıl aca 111an11 ... .,.r.ıorıuıu z.m•· 
----- nınd• lmkın .. z bir mucizeydi 

Siyasi Mücrimlerin ltlakı Türklgenin Fran-

Mevzubahs Değil sa ile Münasebatı 
Da Tabiidir 

Tasavvurun Çerçevesi Epice Geniştir •• 
Ankara, 19 ( Hus~si ) - Türk Cümhuriyetinin onuncu yıldiinümü 

IDünasebetile umumi bir af ilin edileceği hakkında şimdiye kadar 
muhtelif tekil ve surette intişar eden haberleri, evvelki gün yazılan 
bazı siyasi mücrimler hakkındaki af haberi de dahil olmak iizere 
aşağıdaki şekilde tashih etmek lazımdır: 

Tiirk Cumhuriyetinin onuncu yıldönümü münasebetile hükumet: 
ce bir umumi af ilim takarrilr etmiştir. Fakat bu affın, bakıyeı 
müddeti cezaiyeye mi, yoksa yarım veya ıülüsan müddeti cezaiyeye mi 
farnil olacajına dair kat'i bir karar mevcut değildir. Bu husustaki 
esaa Büyük Millet Meclisinin bir teşrinievvel tarihinde vuku bula
cak olan toplanbsından sonra tesbit edilecektir. Maamafih fimdiden 
kaydedebiliriz ki Ttırk Ctımhuriyetinin onuncu yıldönümü münase
l>etile il.Anı mevzubahs olan af, umumi mahiyette olacak ve mah· 
dut istisnalar haricinde, hemen her tekil mahkiimiyet erbabını içine 
alacaktır. Buarada eski istiklal mahkemeleri mahkiimlari ile komii
llİZID milnte.ipleri ve pekaz adi mlicrimiyet nevilerinden bqka 
ita af, lm Ye fUlİI bir mahiyet anedecektir. Bum haricinde ve 
Mer.Y± açılmasından evvel, bu nevi laaberlere ia•n•amak lizımc:br. 

-Hariciye Vekili Tevfik Riiftl 
Beyin Franaa' da bulunduğu sıra· 
larda, F ransa'mn devlet adamlan 
ile yapbğı muhtelif temaslardan 
sonra Pw gazetelerinde, Türki· 
ye'den çok doat bir lisanla bah· 
1eclildiğini kaydetmiştik. Aynı 
zamanda da bu nefl'İyabn bazı 
ecnebi gazeteleri tarafından ku· 
ponlar ibtiWuıın hallini mUteakip 
Fransa ile aramızda başhyan ta· 
bii mGnaaebabn samimileştiği 
şeklinde telakki edilmekte oldu· 
ğunu da yazmıştık. 

Dün Anadolu ajansımn Pa· 
ris'ten alarak Yerdiji bir telgraf 
bize gösterdi ki, Fransız matbu
ab tarafmc:laa lehimizde yapılan 
netriyata Frama'mn mali ve 
kısmen de aiyui mabafilinin ter-

( Devama 8 inci .. yfada ) 

olonya Darülfünunluları Dün Geldiler Darülfünun Islahatı 

Dla Polonya Darülflinununa mensup 8S talebe ıebrimize ıelmit 
Ye bir çok Tilrk darülf6nuahılan ve Polonya sefaret erkim 
tarafuadaD> karşılanmışlardır. 

Lehli talebe din geç vakta kadar tehrimizin birçok yerlerini 
aeımifler ve Galatasaraya misafir edilmiılerdir. 

Resmimiz, Polonyalı ıenç darlllfünunlulan Ayasofya camii 
lniiade ıöstermektedir. 

Orta1a Ablan Yeni Birkaç 
laim Daha 

Darlllftbıwıun ıslahab münase
betile matelif faktlltelere gire
cek Ye çıkacak miiderrisler hak• 
kında rivayetler bili devam edip 
gitmektedir. 

Gireceklerin arasında felsefed 
Hilmi Ziya, Kabataş edebiyat 
muallimlerinden edebiyat doktoru 
Nihat, tarihçi Mlikrimin Halil, 
göz doktoru Niyazi ismet veya 
Hakla Hayri Beylerin isimleri 
zikrolunduju gibi çıkacaklar ara· 
ımda cilt m1ltehaasısı Htueyia 
zade Ali, tabakat müderrisi M&t
tak, g6z doktoru Ziya BeyleriD 
isimleri kaydolunmaktac:lır. 

Rivayeti kaydetmekle beraber 
söyleyelim ki, biltla hunlan, evvel· 
kiler tibi hakikat zaaaetmek 
hatadır. içlerinden bir kamı fllp
hesiz tahakkuk edecektir. Fakat 
bnyilk kılmı da tahakkuk etme-

MaJiye Vekiletinin Tebliğinden Sonra :tır~wayet mahiyetincl• bla-

Gümüş Fiati Mahsus 
Derecede Arth 

Defterdarlık Faaliyete Geçiyor 
Maliye Vekiletinin eski gü

ınüş mecidiyelerden beherini 37 
kuruı ilzerinden hesap ederek 
kabule karar verdiği dün defter
darlığa resmen bildirildi ve he· 
men gümüş piyasasının hissedile
cek derecede oynamasına sebep 
ol~u.F~~aki~a 100 ayarlık su ~
müflennın dırhemi az evvel (5,S) 
kuruta alınıp sablıyordu. Halbuki 
güm6f liralann basılmasına karar 
verilmesini mliteakip yükseldi, 
( 6 ) kuruta çıktı. Bugün ise 6 
bl'Uf ile 6,25 uumda oynamak
tadır. Maliye Veklletinin eski ..... ....,....,..la,. 

met te gümüş dirheminin bu 
6,25 rayici üzerinden hesap edil· 

miştir. Yapılan hesaba göre mecidi
yeye konan bu 37 kurut kıymet 
tam yerindedir. Zira 100 mecidiye 
alınsa, eritilerek, tasfiye edilerek 
halis gümüşe çevrilse elde edile
cek beynelmilel kıymet 37 kuru· 
ıun 100 ile darbından çıkacak 
yekiindan ancak 80 kur119 fazla
dır. Bu fazlalık ta eritme ücretine 
ancak tekabtıl etmektedir. 

Maamafih glimiif fiatmda Jl
riilen bu yüksekliğe rapen ha· 
ruetli allf verit beniz IMtl••ı 
tlejiWir. 

/rak Kıralı lngiliz 
Mareşalı 
Oniformasile 

Lonclra, 18 (Huıusi) Bir 
mUddettenberi burada bulunan 
Irak Kralı evvelki güıı lngiiiz 
Hilkümdan tarafından verilen bir 
ziyafete İngiliz ordusıanun F eld 
Mareşal kiıvesile iştirak etmit-

tir. 
lngiliz hükumeti şimdiye ka· 

dar dünya üzerinde F eld Mare-
pllık •fabm ancak üç kifiye 
vermittir· Bunlar da Kral Corc, 
ubık Alman imparatoru Vilhelm 
ve Irak Kralı Faysalclır.. Ka· 
demH lngiliz Muqalleri bittalti 
a.. 1aeuptu '-ritm • 

"Türkiyenin En Kıymetli lnciside" 

Güzel lzmiri Daha Güzel 
Yapmak Lizım 

Kadastro Müfettişi Seyahatinden 
Döndü, Fikirlerini Anlabyor 

Kadastro Bqmlifettişi Mühendis 
Halit Ziya Bey bir miiddet evvel · 
bazı meseleleri tetkik etmek llzere 
lzmire gitmifti. Orada epeyce 
kaldı ve nihayet döndii. Bu ıeya· 
hat esnasında bir arkadqımız 
tesadüten kendisile yoldqhk yap
mıştı. Avdetinde bize kadastro it
lerinin lzmirde bir buçuk milyon 
liraya yakın mahlul ve 200 bin lirayı 
mütecaviz de mektum emlakin 
meydana çıkmasına sebep olduğu 
heberini getirdi. Arkadqımız bu 
mülakatı şöyle anlabyor : 

Halit Ziya Beyden lzmiri ve itleri 
nasal buldutunu sordum: 

- lzmiri daha güzelletmit buldum. 
İzmir kendisine layık olan tekli yavq 
yavaı almaktadır. 

- İzmirden batka her ıene bir
çok ıeyabatlerinizle pek çok yerler 
roruyorıunuz ve elbet mümasil 
yener varclv. Bunlardan hanpi İzmir• 
benzer? 

- Çocuklutwa. tah.Ui-. bapbm 
hemen de bu fiiael lmürde •eçmİftlr. 
(Halkapınar) bahçelerini, (Puaarbqa)m 
ne vakıt lfidip sanem bana hep 
rüıtiye mektebinde okuduj'um palerl 

Halit Ziya B. 
hatırlatır. Karflyaka'ya ıelince; deniz 
seviyesine yakın hem de mülayim 
bir meylile devam eden sahil boyunu 
pek betenirim. Hele mehtap •eceleri 
emsalsizdir. Hemıerilerim ele bundu 
istifadesini pek iyi bilirler. lzmirin 
tul6ille gurubunu zevkle temata etti• 
tim bu aiizel yerleri aon defa sördG
tlm ( Rapallo ) •• ( Poıtopiao ) 4aa 
farkla bulmadım. Ka,..y~dan Halka 
pınara kadar olaıı ahll kumı lçla 
tasavvurlanm1 Belediye reisimize, bu 
çahıkan arkad8flma. lllylemittim. 

( O.Yama 8 U.ci .. yfada ) 

Kısım Vapurlanmız Bir 
Hurda Olarak Sablacak 

Ankara 18 (Huauıi)- Bazı hususi vapur kumpanyaları ellerinde 
mevcut bazı hurda vapurlan baıka memleketlere satacaklarını 
bildirdiklerinden kendilerine bazı şerait altında müsaade verilmittir. 

Baglinlerde bazı hususi hurda vapurlar parçalanmak ve ankaz 
balinde aablmak Gzre, beynelmilel piyasaya arzedilecektir. Vapur
culann buılan bu vapurlar mukabilinde yeni vapur almayı dllfün
mektedirler. Türk ticuet filosuna "Burhaniye,, isminde Jeaİ bir 
vapur iltihak etmiftir. 

Darüşşefaka Kampı Bitti 

Bu ayın ikisinde bqlayan mekteplerdeki askeri kamplar evvelki 

C Nihayet bulmllfbır. Yukanda Darüşşefaka lisesi talebesinin 
mplanna ait iki inbba ıörünmektedir. 
Darlftefaka bu aeae de kampı mektepte kurmuw, tatltikat pp

.U 1zere c1e Jdiıtlau•1• ıitmiftir· 
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Hergün 
!vliindericai1m1zzn çoklu

ğundan dercedilemcm-i,. · i 
tir. 

.. .. ,,. _ ....._ .... .. _..... 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün akşam 

refakatlerindeki zatlerle birlikte 
Ert~ğrul yatile Yalovayı teşrif 
etmışlerdir. 

Nafıa Vekili 
Malatgada 

~alatya, 19 (Hususi) - Naha 
V ekıli Hilmi Bey refakatindeki 
zevat ile birlikte• Malatyaya vasıl 
İlmuş, coşgun tezahüratla karşı-
anmış, Halk Evine misafir edil-
hiştir: Ankaraya giden Malatya 
eyetı de dönmüştür. 

Edirnede Sıcak Dalgası 
.. Edirne, 18 (A.A.) - Birkaç 

gundenberi Edirne baş kalclıra
mıyacak derecede şiddetli bir 
hıcak dalgası içindedir. Yağmurlu 
:'lvaları takip eden bu sıcaktan 

çıftçiler çok memnundur. Pancar 
ka~sulünün bu sene çok bere-
etlı olacağı tahmin ediliyor. Ko

za mahsulü de iyidir. Koza satışı 
hararetli bir surette devam et
mektedir. 

Çok Çocuklulara 
Mükafat 

Ankara, 18 (Cumhuriyet) -
Çok çocuklu validelere verilecek 
nakdi mükafat için aranılacak 
evrakı müsbite Maliye Vekaletin
ce tesbit edilerek malsandıkları
ha bildirilmiştir. ---

Cevdet Kerim Beyin 
Moskovadaki Nutku 
Moskova, 18 (A.A.) - Cev

det Kerim ve Halim Beylerin bu 
akşam radyoda söyliyecekleri nu
tuklar 45,38 metrelik kısa tulü
mevçli Kızıl ordu merkezindeki 
postadan verilecektir. 

. 
(Resimli Makale a Bugünün Kahramanlığı a 

erte: 

Bütün dünya gazeteleri bugün 
• Jeneral Balbo'nun kumandası altındaki 
24 İtalyan tayyaresinin Amerikaya 
vasıl olduklarından bahsediyorlar. 

Koca tayyare filosile Okyanusu 
geçmek yirminci asrın en büyük kah
ramanlığıdır. 

Kahramanlığın devresi yoklur, an
cak zamana göre şeklini deği~tirir . 

..................... ~--: ............................................ ~ 
~ . • 
SON~ TELGRAF HABERLERi 

Bursa Soygununu Yapanlar 
Samsun' da Yakalandılar 

f 

Şerirler Samsuna lstanbuldan Gittiler 
Samsun, 19 (Hususi) - Bursa • Orhaneli soy- mişlerdir. Geçen sene Bursada vukubulan Osmanlı 

gunculuğunu yapan ve bir jandarmamızla bir köy- Bankası soygununu da bunların yapbğı anlaşılmakta-
lümüzü şehit eden 6 şerir burada yakalanrnışbr. dır. Bunlardan ikisinin Bursa soygunundan evvel 
Bunlar karabiber Hamit namı diğer Mehmet, kar- Rizede şekavet yaptıkları tahakkuk etmiştir. 
deşi M~~tafa namı diğer Rıdvan, ~izeli Ali Rıza Bu iki şaki İstanbul zabıtası tarafından yaka-
namı d.ıger Bekir, Rizeli Ali oğlu Ömer, Oflu Fa- lanmış, şakavetle melfıf oldukları için Rize'ye 
zıl ve Ilya~tır. gönderilmişlerdir. Fakat İstanbul zabıtası bun-

Bu şerırler .soyxundan sonra Mudanya yolile larm Bursa soygunu ile alakadar olduklarını 
lstanbula geç~ışler ve Dumlupınar vapuru ile tahmin etmemiştir. Şerirler vapurda kelepçelerini 
Samsuna gelmışlerdir B d l k 

. : kırarak Rizeye kaçmışlar ve ursa an ge en ar a-
Za.bıta b~ şenrlen? .Ba~k~~ar c_addesinde Sür- daşla"rına iltihak etmişlerdir. 

me~elı Caferın kahvesının ustundeki odalarla Bafra Ankara 18 (A.A.)- Bursa - Orhaneli yolu üze-
otelınde yerleştiklerini ve bir banka soygunu rinde soy~ yapan ve bir jandarma ile bir köylümüzü 
yapmayı . tasarladıkları~ haber ~~· bunlan adım şehit eden şakilerin reisi piyade oğullanndan İslim 
adım takıp ederek bır gece am hır arama yapıp .. 1 M t f ve biraderi Mehmet ve ayni çeteden 
h . . b. d k 1 og u us a a 
epsını ır en ya a amıştır. uzun Ahmet oğullarından Hasan oğlu Bekir Sam-

Şerirler soygunculuğu yaptıklarını ve bir jan- sunda zabıtamız tarafından silibları ile yakalanmlJ· 
darmamızla bir köylüyü şehit ettiklerini itiraf et·· lar ve cürümlerini itiraf etmitlerdir. Barzan Şeyhi 

fraka Gidiyor Moskova Maçı Bir Adam Muallimleri Köy 
lere8~~~:;a! Hş:;~>Ahm~azB!~: Ruslar ikiye Karşı Yedi Karısının 
Zan, ilan olunan aftan istifade Sayı lıe Galip Geldiler AA k o··l'J.•• d. 
jıneli ile Irak hükumetine deha- --- Şl lRl UUr U 
et~ karar vermiştir. Kendisi Eski- Moskova,· 19 (Hususi) - Türk -
şeh A ka k Burhaniye (Temmuz)- Bura-
Z hr, n ra, Diyarbekir tari ile Rus maçı bu2iin 150 bin seyirci- da feci bir cinayet oldu. Hidise 
h adoya gelecek ve oradan Irak nin huzurile ve hakem Kemal d 
.u uduna dahil olacak hükôıne- şu ur: d b" 
~ tayin edecegv i Barzan köyle- Halim Beyin idaresinde yapılJı. Hasan ismin e ır şahıs kasap 
rı d b k Rüstem Ağanın kansile tesisi 

n en irinde iskan olunacaktır. Maç umumiyet itibarile ahan - münasebet etmiştir. Rüstem Ağa 
T siz oldu. İlk devreyi Ruslar ikiye b' 'h t k avukların Baınıa Gelen.. bu vaziyete ır nı aye verme 

O karşı 3 sayı ile galip olarak bitirdi- için zabıtaya şikayette bulunmuş 
n bet bin tanesine ler. İkinci devrede Türk takımının ve bir de dava açmıştır. Rüstem 

••• yaplldı bir Şey yapmamasına mukabil Ağa, aynı zaın~nda evini de Edremi-
b" Gheçen sene lstanbulda salgın de nakletmiştir. Fakat HasanEdre-
8•r alde tavuk hastalığı vardı. Ruslar 4 g~l daha attılar; ve mide gitmiş yin~ ~a~ma alika-

- ------
Kurslarda Ziraat Bilgisi 

Öğrenecekler 

Ankara, 19 (Hususi) - Köy 
mektepleı:inde ziraat bilgileri 
okutmak için köy muallimlerine 
mahsus ziraat kursları 1 ağustos-
ta Ankara, Bursa, İzmir ve Ada
nada açılacaktır. 

Ankarada yüksek ziraat ens
titülerinde açılacak olan kurslara 
Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, An
kara vilayetleri köy mektepleri 
muallimlerile bir kısım ilk tedri-
sat müfettişleri iştirak edecek
lerdir. d unun neticesidir ki (40) bin ka- neticede ikiye kartı 7 sayı ile ıını temadi ettırmıştir. Rüstem 

Vailr' kümes hayvanı telef olmuştu. ld'l Agw a Edremit'te karisile ~olaıır- Ağa tabancasmı çekerek Hasana 
ay t b galip ge ı er. U k d .... e ve elediye Baytar mü- ken Hasan yo annı esmış ve: ateş etmiş ve Hasan 

0 
anda 

n u~uklerinin müşterek mesaileri Oyun samimi bir hava içinde :__ Beni dava eden sen misin? dütüp ölmüştür. 
tif cesinde bilabara tavuk kolera, oynandı. Kaleci Avni ve An- diye Rüstem Ağanın üzerine yü- Rüstem Ağa derhal Müddei-

o ve difterisi çok azaldı. Ma- karalı ihsan hafifçe yaralandılar. rümüştür. Bunun üzerine Rüstem umumiliğe teslim olmuştur. 
Tafih bu hastalıklar en ziyade -;.~~~==;:::~~~~~=~==~=======~==~~:====~===:==~=:=:=;::= eın~u~ ve Ağustosta tahribat (-
Y~p~~~- ıçin Vilayet Baytar mü
turl~gu sağlık zabıtası kanununa 
evfıkan hariçten diri olarak şeh

re sokulacak hayvanların ancak 
tavukçularda kesildikten sonra 
B~tılabileceğine karar vermiş, diri 
0 arak gerek sokaklarda ve ge
rekse tavukçu dükkanlarında sa
~!.masını menetmiştir. Kesilmiş 

umes hayvanlar~ her yerde ser
b_estçe satılabilecektir. Şimdi mev
Brn dolayısile belediyenin ( 13) ve 
ay~ar Müdürlüğünün (7) baytarı 

faalıyete geçmişlerdir. Bir hasta
lık haber verilince derhal hayvan
lara aşı ve serum yapılmaktadır. 
Geç~n sene İstanbulda (15) bin 
tavuga aşı ve serum yapılmıştır. 

}STER İNAN /STER İNANMA! 
Bir gazetede okuduk: 
" Dün, canım sıkıldı. Alqama doğru Suadiyeye 

gitmet istedim. En klasik nakil vasıtası olan tren.e 
bindim. Temiz. ve rahattı. Suadiyede de bir aksı
liğe şahit oldum. Deniz kenarına hava almıya, serinle 
miye gelmiş olanlar gazino ortasında etrafı kapah ve 
dünyayı görmez bir yerde dansediyorlardı... Hanımlar
dan birçoğu belkemiklerine kadar açılırken eldivenle 
dansediyorlardı. 

1ıGeç vakit tekrar trenle döndüm... Allah Allah! 
Tren mi? Pana) ır yerimi? MuhacP.ret filmi çevirmek 

f . .. ı ? için toplanmış ıguran ar mı. .. 
"Ne yok Yarabbi? .. Keçi yavrusuna kadar var •. Hem 

nerede? İkinci mevkide ... Ne yapalım, bindik ... Yer 
bulmıya imkan yok... Ayakta duracağız. Lakin ona da 
iınkan yok. Nedt:n? .. Çünkü yalnız benim bulunduğum 

vagonda dört hanım ayakkabılarını çıkarmışlar efendim 
güzelce hani kanapelerin tt:pesindeki ağaçlar yok mu ? 
Oraya koymuşlardı.. Kendileri de taşa ölçelim taban
larını havaya kaldırmak ve minderin üstüne diz.çökmek 
suretile pencereden bakıyor, gelip geçene yarenlik edi
yorlardı. Hanımların o sırada ayaklara rahat ettiğinden 
şüphe yoktu. Lakin etraftakilerin burnu ne halde idi? 
Orası malum değil. •• 

" Biraz daha ileri gittim .. Bir de baktım .. (Şıkım! ) 
kanaatinde bir delikanlı.. Beyaz pantalon, beyaz kun
dura, beyaz gömlek .. Siyah ceket ve - dikkatJ - beyaz 
eldiven .. Eh, bu şıklığa can mı dayanır? .. Eveti Yaz 
sıcak! Kıyamet!.. O, yine beyaz eldivenle.. Ve bunda 
da aynı tersliğe şahit oldum. Eldi\'en çıkaracak yerde 
kunduraları çıkarıyoruz.,, 

Sözün Kıs 

Kübik 

Şapka 

·-----------------

l 

-
Faşistlere verilen yeni altı 

emri, bilmem, duydunuz mu? Bizim 
gazetelerde benim göremediğim 
fakat İtalyanca gazetelerin ilan 
ettikleri bu yeni emirlerden üçü 
çok mühimdir. 

Muhterem Duçe, ilk müsved
desini kendi elile yazarak verdiği 
bu emirlerin birincisinde gündüz
leri, bilhassa geceleri lokanta ve 
bar gibi lüks yerlere gitmemeyi 
tavsiye ediyor. 

Ahlak ve tasa~uf bakımların
dan pek iyi olan bu emre, on
da? zarar edecek lokanta ve sahip 
lerı d~ e_lbett~ bir şey diyemezler 

İkıncı emır mümkün olduğu 
k~dar çok yayan yürümiye dair
dır. Uzak yerler için de muhterem 
Duce " faydalı ,, makineleri en 
ıyısı moto~ikleti tavsiye ediy~r . 

Bu emır de hem sağlık, hem 
ucuzluk bakımlarından çok ala. 
Yalnız motosikletler koşarken 
yaya gidenlerin çiğnenmekte~ 
nasıl sakınacaklarma dair emirde 
bir şey yoktur. Motosikletler 
çoğalınca elbette bunun için baş
ka bir emir sadir olacağından 
şimdilik diyecek bir şey bulunamaz 

* Hepsinden mühim olan üçüncü 
emir bizim " Silindir şapka ,, de
diğimiz soba bacalarına dairdir. 
Resmi toplantılarda bu soba 
bacalarının başta taşınmasını 
emir mennediyor ve sadece siyah 
gömlekle kanaat edilmesini söy
lüyor. Siyah gömlek başa değil, ar
kaya giyilen bir şey olduğundan 
şapkanın yerini tutmıyacağı aşi
kardır. Onun için bu üçüncü emir 
insana, ilk önce, eksik gibi geliyor. .. 

Fakat bu son günlerde İtalyan 
gazetelerini görmüş olanlar o 
eksiği kendi kendilerine tamam
lıyabilirler. 

" Fiitürism diye edebiyatta 
bir çığır açmış olan Sinyor Mari
netti şapka modası ile de 
meşgul olduğundan bir iki hafta 
evvel Milino'da açbğı bir sergide 
fütürist şapkalar göstermişti. 

Demek oluyor ki, İtalya'da za
manını anlıyan herkes gibi, can
dan bir faşist olduğuna şüphe 
edilemiyen Sinyor Marinetti 
Duçenin arzularım daha evvelin~ 
den keşfe~~rek soba borusu şap
kanın yerını tutacak yeni şekilde 
şapkalar düşünmüştür. 

-t< 
Sili~di~. şapkayı icat etmiş 

olan lngilizler bunun uzun bir 
tetkik neticesinde meydana gel
diğini ve uzun olsun, yuvarlak 
olsun her kafaya uygun olduğunu 
iddia ederler. 

Bu iddia bir gurur neticesi
dir. Her şapkamn her başa 
uygun olamıyacağım kadınların 
şapkaları ispat eder. Her bat 
başka türlü şapka ister. 

Onun için fütürist şapka 
mucidi silindir şapkanın ye~~e 
birçok örnekte şapkalar gos
termiş. Bunların arasında türlü 
türlü şekillerde örneklerde olan
lar bulunduğu gibi şeffaf şapka
lar bile varın.~ .. Herkes. başı~ın 
biçimine, densının rengıne gore 
istediği şeki~de ve renkte .ş"':pka 
seçebilecekmış. Hanımlar gıbı. 

Estetik bakımından bu da çok 
iyi şey. Yalnız erkeklerin bütçesi, 
hanımlarınki gibi, böyle süslü 
süslü şapkalar almıya yeti
şemiyeceğinden bu modanın er
kekler arasında pek te tutacağını 
zannedemiyorum. 

>f 
Benim fikrimce, silindir şapka 

kalkınca onun yerine gelecek kübik 
şapkadan başka bir şey olamaz. 
Evler kübik, döşemeler kübik 
olduktan sonra şapkalar nıçın 

ls~anbuldaki kümes hayvanlarının 
mıktarı (140) bin kadar tahmin 
edilmektedir. 

kübik olmasın. Dünyayı daha 
ziyade çirkinleştirmek İçin bun-

/STER /NAN /STER JNANMA/ dan daha münasibi bulunabi-

L,-----------------------------------J lir mi? 



= 

• Memleket Manzaraları 

Hopalıların 
Ağaca Merakı! 

~MLEKET HABE LEIU 

Hopa (Hususi) - Bura hal
kında bir atmaca merakı vardır. 
KUf avlamak için beslenen atma
calar ekseriya hal.km kolanncia 
gezer. Ayaklarma tongurdaklar 
takıp bunları kollarında gez~ 
mek 'baflıca zevk Ye eğlencelerini 
tctkil eder.Dağlarda o kadar fazla 
bıldırcın yoktur. Gilnlerce bıldır
cm tuta••yaa avcılar vudar. 
Böyle olduğu halde afwaca ltes

Diyarıbekir'de ipek Sanayii 
---~ 

Böcekçilik Gittikçe İlerleyor İpekliler 
Dayanıklı Ve Ucuzdur 

Diyarbekir, (llusmi) - Bara- ı Diieıla; de bu nisbettedir. Bu-
da ipekçilik ve böcekçilik, çok rada bir filatiiır malriaetıi olmadı-
inkitaf etmiş fakat umumi Ur., ğmdan luımatjl111 Bunumkilere m. 
böcekçilik faaliyetlerine muvakkat betle biraz kabasabadlr Dayanıklık lemektaa vaz geçemeder. 

Küçük serçe lmflanm keneli 
İcatgerdeleri olan kapanlar ft91• 

tasile tutarlar ve atmacayı bıl
dıreıa tutm,ya alıpırm.ak için bu 
kllflan kendilerine beidwwlar. 

bir sekte vermişti. 930 senesinde noktainazarından Diyanbekir .ipe-
burada bir ipek ~ mek- pn. Buna ipeiin&leB f.m ,ek· 
tehi açılmışbr. Mektebin ltalyada tur. Y almz buraya bir (filitör) 
Badcwa mektelainden bicekdlik falaıikumm telİIİ lbamhr. Mek-
111besİllİ hitirmit ltaı,... u..ıt lıet.e Diyanbekir, Elim, Mahrtya, 
bôcekçilikteki muvaffakıyetlerine Maraş, Antep, Urfa, Mardin, HopwlJar, atm11eayı da yiae 

kendilerine malısu bir ...ı ile 
ve oldukça müşkftlith bir mesai 
ile bıtar. B"ır atmacanın bet 

biBaen italyadan Mr de uipn al- Muş, Van, Hakiri, Beyazıt, Sürt 
Qllf lbraWm Bey isminde Wr viliyetlmnden talebe ırelmeldıe-
mUlrii ........ .... 

hraya sahldıjl vakidir. Ba ane mektepte nazari n Bu vüiyetler içerisinde Eliziz 
Bu .kuraaz laayYa aylarca 

elde balnlarak dllilettirilmeğe 
çahpıakta iae ele )'İlle ıözi dı
şarda, daifardadır. Fınat bu
lmıca hemen solup kırlarda abr. 
Onun için kolda tapaırken a
yaklanna takılan ipin bir ucu 
daima ftCIDID elinde bulW1ur Ye 
av tutmağa da uzunca bir iple 

ameli olarak tahsil eden yirmi ve Malatya da ipek böceği to-
dört talelte ~ ....... iR- ı.mc-. W iDWpltadıır. Di-
rinci deweJi · ~ Jıtir. jer viiiJıelleırde yuld:m. Oiymtbe-
miıtir. Bunlar T epinievvelde ikin- kir dahilinde Kulp kazası böcek-
ci devreye dahil olacaklu ve ki- . B&:•kçililc •eiMl>I ıniülirii çilik için en miiaait mıatakadır. 
wıuenelcıle tobumculuk imtiba- /6ıwldııa B. imnci derec* Silftll km• 
nma gİl'ttelderdir. Talebeler içe- fa dlarak bir kutuya doban ikt gelir. Ya1nız Kulp kazası lıer 
risinde dirt bam• da vardır. kilo IDoza mahalllti kaycle·ti'-;p;r. ame hin iki yk kuta toham 
Mektep böcek y.et:İft:İnaek husu- Bu aeae yet.ittirilen .kozalarclaa ariebneld:edir. Baralw .i8tibsal 
11...da haJka da relıber olmakt.adır. elli bin kilodan fazla aafi ipek effilderi kozalan Diyanbekir pi-ulmır. 

Atmaca merakı yalnız genç
lerde değildir. Y aflDI bqım al
m11 ban ihtiyarlana da kollan 

Böcekçililde iftiial eclea ve ba- istihsali tahıNn edilmektedir. pasm• ptiıerek IMnada sat-
nunJa geçinen elli beş hane Yar- lmaıatbanelerde safi ipekten ka- mektadır. Kozalar piy...ta ki-
dır. Böcekçilik Şlbe, Çankh, dm elbise ve gömlekleri, yorgan lom asgari 52,'S aam100 karaşa 
Şeyhkent, Ayneto, Fare .köleriae- yüzleri, perdelik, ~ekli peştemal sahlmışhr. ipekli kumaşlarda fi-atmaca ile süslüdür. 

Hazan fırsat halan atmacalar 
ayaldanadaki iplerte kaçarlar 
yüksek ağaçların dallarına konar
lar. Sahipleri onlan, ayakların
daki tonkurdaldarm aemile araJIP 
bulur ve bin müşkülatla pkıp 

de teşmil edilmiftir. ve masa 8rtlileri y•lmaktadw. atleı' Buraya nisbeten çok acuz 
Bu sene böcekçilik her sene- Bunlann fiatleri de nisbeten ucuz- ~daa halk pek büyik nağ-

ye nisbetle gayet güzel olmllfÜD'. clur. Meseli kadın elbise kumaş- bet göstermektedir. Hemen de-
Bunun sebebi Bursadan getirilen lammı metresi 12 - 140 gömlek- nilebilir ki .l.ltijn ....;. ve 
tohumlann iyi çıQıq oblıuuıa&r. ler 116 - 150 kunat. ycqan Wk •lmhldedni· ı.ti ~ laa-
Çok uzan senelerclen'beıi ~ de- yütlerinin 'belıeri 11 - 18 liraaır. ma§tan yapbrmaktadır. 

·~çtan iadiıir. 1.atea tonbr~k ADANADA 
bıraz lliis Te ~ zaman biraz 
d• ses vermek için ayaklarma · Ziraat Bankası 
takılmıştır. Bunlar iplerinden 
derhal yakalanır. 600 Bin Kilo 

Atmacaların da kendilerme _,, 
mahsus clitmaalan vardır. na.- Bugdag Aldı 
man kuşluı görüp te işiadea, Adana ( HU8Wli ) - Ziraat 
geri kalmasın diye avcılar t.ara- Bankaa k6ylfldm. 1tutck7 .aba• 
fındaa almac•lana gözlerine yaasına devam etmekteü. Çiftçi 
araba beygirlerine takıldiğt gibi Ziraat BankU&mll ga.terdiği ko-
meşindm minimini slzl6'det ta- layiak dolayuile 90ll dereee ---
kılmıştır· . llundUI'. Şimdiye kadar k&ytlil&u 

Atmacaların plalarım tqkil mtibayaa edilen buğday yektinu 
eden löp etleri demir tibi sai- 600 bin kiloya varmqbr. Bui-
laıa olaa pençelerile parçalayıp daylann kilosu 4 kunaşla, 4 lm-
yemeleri görülecek meraklı- man- ruş 30 para 8l"a8IRda aba ..ı.ı. 
zaralardandır. maktadır. -

Her yerde olduğu gibi Hopa- Ziraat Bakası _.., ..... 
da ~a geçim ~c~uğu b~ bir Şem Bey l,uğday piyua yerle
t~kilde göze gorunmektedir. Art· rini dolaşarak buğaay abna mu-
vın taraftarı.dan selen -- amel el erini kontrol etmektedir. 
kaşar peyllİderillill ekba eli Köylüye buğday paralan pelin 
bet altmış karaşa b&lar Atıl- ol•ak ltanka ~ wril-
maktadır· meldedir .. 

Vakb1e eberisi Raaya'da ça- ============::::::::== 
hşmış olan Hopa fınncıları ytiz vuifeli Wraz ~ İle ile -'iz 
paralık ekmek bile satsalar onu 1ıenedenberi ••• ...._D la'' i+ 

temiz ve renkli bir kapia Ali Necmi Beyia PfNÜ • 'kltip 
ıarmakta ve mişteriliae bu J.W. kadrosunua dolpnca .hnw .le-
1U11111aktacbr. Fınalana bir taraf- layısile mulcewe illeri terak&m . 
lan da idi aşhanelerdir. Borada ebnemektedir. 
hamallar ve amele kısmı oturup Kazada çok vakit kaymakam 
yemek yerler. vekilliiinde b1u tahriyat kitıüi 

Çarşı içinde, lstanbulun Bahçe- Şaban Bey dahi çok ç•htka-
kapıaındaki mağazalanaa benzer ve herkea • lrıea •· M •Niı=is 
çok zarif tuhafiye ve maaifatma memurlar' ar. "az-• pelim 1l!e 

dükkanları vardır .ı jmdanna tetkilitı .-e uayifi pek 
Evvelce pek kanşık bir halde mqkemmeldir. 

olan muhasebe işlerini yeni gelen Seyrisefain vapurlan her hafta 
Malmüdürü Tevfik Bey, az zaman- mecburen Hopa iskeleaine uğra-

makta ve İf olduğu zaman tücda yoluna koymuş ve halkın emni-
yet ve itimadını kazanmı<Qbr. car vapurlan da ~elmektedir. 

"' Hopa, Artvüı' e bir fOS8 yolu 
Emanet memurlu~ noter mu- ile merbuttur. Bu yolun birkıs-

avialiği, icra memurluğu, müddei- mında elıevm bir mütaahhit tara-
umumi vekileti uhdesinde olan fıadan bir hayli amele çalıtbrıl-
başkatip Mehmet Hilmi Beyin maktadır. - H. Ş. 

Samsun Biçki Yurdu 

Biçki ..,.da WeWM 6ir .,. • .-. X V.rwtfi Ywrt midiiri lhdige H .. ı. . . lır 

S...ua \::suai ~ - Burada :rem umllerle dlr.it, hiçki, mlaf 
lk •abRlini • • en ae°' huım- ve muhtelif --el itleri iijre+melde-
lan etralma topbym Hammlar iir. Talebe hanımlar ilci ay son· 
Biçki Y mdumla ta!~ .metetla •aki imtihanlarında tefhir etmek 
ltiçıki Urai eörmelcteclir. Y•dun lzeR Wrwıi lr.-'··.lrtacl.rJ.r. 
atölye kıamııada da tatbikat ya- Samsun'un ,aeaç lazlaruıuı bu 
pılıUldadır. Yurdmı mlidirui yurttan çok iatifaaeler edeceği 
Rac!iye Hanım talebelerine en anlaşılmaktadır. 

Antal7a'da 
lbtisaa Mahkemesi Geceli 

Giindiizlü Çahpyor. 
Aatalya ~)-:- U,upmucu 

aadclele.re mlltalik etiriimlere 
H--·k •••• ,._ 11.twı ... 
llemeleriae ftrilciktea Mlll'a 
lwadaki 11.bus Mallkeme
... qı aıttmıtır ~ Mahke
me •celeri tle çal•f1Daktadu-. 
Şimdiye kadar Ytlbekalan civa
ruuia topal Stile. tcrbetçi Musa, 
Hacer · Hamm, Dervif Melunet, 
demirci .Mehmet birer aene, Fuat 
bir baçuk sene hapse ve herbiri 
ikifer yüz lira ap para eeusı 
vermiye mdhküm edilmişlerdir. 
Datıa muhakemeleri devam eden 
birçok maznun vardır. 

Adana'da 
Karpuz Bollaıb Ve Fiatlar 

Ucuzladı 
Aclana (Huami) - San p.

leıde tellrimiz ft miilhwb 11-t 
ft bnçeleriade W ...._. 
karpuz, kavun, ve 6dm ,_.... 
ye batlalDlf ve fiatlar ehemmi
yetli surette dÜfDllflılr • 

Civar viliyetlere kllliyetli 
miktarda ihracat ta ppılmaktadır. 

Merztflltda Mtyva Bolluja 
Merzifon, ( Husuai ) - Bu 

ıaene Merzifonda emsali garlil- · 
medik bir meyva bolluğu vardır. 
Kaysı yedi buçuk, kiraz bir, viş
ne beı kurup ıablmaktadır. 

·r Müsalıa"!,e 

Yeni Bir 
Mecmuaya 
Dair 

1 

Nurullah Ata 
Birkaç genç muharririn Anka

ra' da neşrettiği 11Varhk,, mec· 
muası, ne için çıktığım anlatan 
yazısını şu sabrlarla bitiriyor: 

"Varlığm IHr de iddiuı vardır. 
11Mecmuamız türk edebiyab

mn bugün en olpa ve erifkin 
deve.inde olduğunu neşredeceği 
a.erlerle ispat edecektir.,, 

Yaba biaiaci •Jlda, bugiiakü 
etlebiyabn d&nkünden Gstfin oldu
p hükmini verdirecek hiç bir 
feJ yoktur; fakat bunClan sonra
'ld aayıları ümitle be~liyebiliriz. 
G-cieıe um vadeli bir kredi 
eçeek lizundtt9 vaitlerinde dura
•=h • lrmdi duyacakları eza, 
bİlıe sukam haya Yerece

ğinden daha ağır olar. Za
ten buıünkü edebiyabmızm 
dftnkiıae tercih edilmesini ben de 
dojıa buluyorum; •alui bugünkü 
ecleWya~ V adlk•a iddia ettiği 
gitti, o1pn ve erişkin değildir, 
fakat dünkü o kadar salrte, o 
kadar boş bir şeydi ki ona karp 
yaptlan her hareketin hayırlı ve 
velüt olacağına kaniim. Edebiyab 
sadece bir söz yığını olmaktan 
kurtarmak, ona insan kalbinin, 
kafasının sıcak kanım aşılamak .• 
Bugünkü edebiyabmw dünküne 
tercih edifim belki de bilbasıa 
olgun ve erişkin olmadıiı içindir; 
çünkü olgunluk ve erişkinlik 
mazmm tecrübelerine bağlan
makla elde ediell vudlardan 
delil midir? 

.. Varlık" mecmuasına uzun 
ön:iir ve rapet tememü etmdde 
beraber bsurlanm kaydetmek
ten de vazgeçemiye~ğim. Genç
lerin çıkardıjı INr mecmua
mn taaasap Jllsterpmeaiııi, 
biribirlcrine tamaaıile yabancı 

kimselerden yazı almaSllU ltir 
tiirlil anlıya1111Jorum. Kapağın 
ikinci ayfasmda elruchtpmu 
isimlerle, biribirleri ile çarppcak 
dört t,,eş mecmwa çıkarmak 
kaWldir. Bu adamlar Wrleşebil
mek için en samimi kanaatlerin
de• tavizde buhmmağa mecbur
durlar; ve yahut ki biribirlerini, 
belki kendilerİllİ de lıiç tanımı
:rorlardu-· Ne isel ileri Yarmıya
lam, çünkü o İlimler arasında 
beai-lri de .... 

Buıadan bafka sitemluim de 
Yar. Mecmuaam aiçin çıkarıldı
İDil .alatm yazıda yeni ve sarih 
idm.Lır IMlduaeğe belki hak
m- yokta; çiinkB ymilik ele, 
ara1mt de bapangtçta değil, 90ll• 

raclan elde edilen maiyetlenlir. 
Fakat o yazıda. a8ylene söylene 
artık hiç bir manası kalmamış, 
laer mec1DUDJD ilk aaymncla 
obadoğa için laiç bir te)' ifade 
etmiyen eklerden bçı-k el
bette btJldi. 

& tarafta den~"Lmu
•unin Çok ain' yazıluta oku
peataı.-m yormaktan çekiuece-
iiz.., 

lfır genç mecmuasında böyle 
- zıla d ek" ·ı .. lllPl'Y• r an ç ••• meaı ıns.anın 

&midini ban şeylerdendir. Niçin 
okuyucu'; r ;-onlm•mn? Ciddi yazdaJ 
yazaaıcla, okuyam da yorar. Genç 
idi.yar muharrirlerimizde, seneler
clenberi, hafife, eğleuceliye bir 
temayil var; bunun içindirki ya
ıolarmuma çoğu geçici, sudan 
pyler ohıyor. Ukalalığa düşmek 
lrorıa.. bizi bir nevi çocukluğa 
diişirdü. Bunu genç muhanirler
de, yeni mecmualarda da görmek 
lüim ıücümüze gidiyor. 



19 Temmn 

(Siyaset Alemi 

Devletler Ara
sında Misak 
Muharebesi 

l 

Bir FranS1x ~azeteai yaz1yor: ln
aaıılar anlqmak huıuıunda nadir~n 
hu derece müıkülit çekmiflerd1r. 
S... raj'mea, hiçbir nkit, ba derece 
•iaak aktedilditi de l'Örülmemiftir. 
Bunlardan yalnız uç taneai Londrada 
yapıldı: 

1 - Soıryetlerle komtulan ara
auıdaki misak. 

2 - Soıryetler - LitYanya misakı. 
, • _3 - Sovyetler - Türkiye - küçük 
~ti!if .misakı ki i•teyen devlet buna 
altıbak edebilir. 

Bu •on anlatma herkMi memnaa 
~bnek laı.ıml'elirkea Romada yeni 
yeni misakların aktedildığine tahit 
oluyol'UL Yine Romada yapılan 
dört devlet miaalo ile Karadeniz 
lokarnosu, Balkanlar misakı ve 
nihayet Sovyetlerle Türkiye ve ltalya 
araıında hazırlanan misak bundan 
hariçtir. Maamafib bütün bu kombi
nezonlar ayni mahiyett. değildirler. 
Çünku dostluk misakları ile istiıare 
anisaklan, ademitecariz miaaldan ve 
daha birçok bimli ..U.ldar biri
birinden ayn feylerdir. 

Bu hal inaanı hakikaten pftrlacak 
lhruyettedir. Bu bal neden ileri 
~liyor, deninis? 

Sebebi basittir: 
V aktile milletler aralanndaki ltir 

ihtilifı halletmek Yeya muhtemel bir 
tehlikeye karta birletmek için itilaflar 
yapıyorlardı. 

Bu, eakl muvazene sistemi idi ki 
harbe •ebep olmakla ittiham edildi. 
Halbuki Alman taarramDA sebep 
olan, bilAlds bu muYazenenin bozul
._ olmufba. 

Yeai derir, .. rkui ayai çuvalın 
içiae sokmak idcliuaadadır. Muhafaza 
et.ekle .ı..ak iatiyeai, bqkalanaın 
piyuaıını iatilA aiyetinde olaalarla 
bu tecavüzden kendilerini korumak 
mecburiyetinde bulunanlara ayni mu
ameleyi }'apb. 

Bu, beynelmilel tesanüt ve müp
reket aiatemi idi. Bu uauJiiD neticesi 
l'I oldu ki emniyet Yerici lftiraki me
saiyi temin etmlye çalıpn anlqma
lara fÜpbeleri plermek iatiyea mi• 
.. ~ ilive etti. Şimdi, aoa Loadra 
••Mklanoua akitleri sebebini sora
biliriz: 

Sovyetler, bu itiliftarla Almanyaya 
kUft bir emaiyet perdesi rinda 
retirmek iatediJer. LelaiRaala kiçü 
itilif Ru•ya ile Alm-ı... .,.....c1a 
mevcut nıiaaklara mukabelede bu
lunmak lüzumunu du1dular. Londra 
•iaaklan, dört devlet miıakının bir 
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BABİCI TILGBAPLAB 

Silihları Bırakma 
• 
işi 

-----------
Konferans Reisinin Tem asları Konf e-
ı·ansı Akametten Kurtarabilecek Mi? 

Berlia, 18 - Siliblan bırakma 
konferanaı reiıi M. Headerıon harici
ye nazın Fon Nörat, ve diter hari
ciye erkim ile temulara bqlamıftır. 
M. Headenonan Pariı ve Ro•adald 
temulanadan ıonra burada yapacata 
konUflllalara ehemmiyet verilmekte
dir. M. Headeraona refakat -etmekte 
olan, ıil&hlan bırakma konferana 
katibi umumisi beyanatta bulunarak 
"'dörtler miıakının imzalanmıı olma
ımın ailihlan bırakma konferana 
üzerinde iyi bir teair yapacajuu" .öy
lemif Ye Pari• n: Roma •ilikatla
nma çok aamimi olclafaaa ilin 
ebaiftir. 

Bu miinuel.etle pzeteler, Alman-
yama silih..zhj'IDd- fikiyet ederek 
diyorlar ki: 

Almanya, di .. ea iae luular lilibh 
bir clünya orta.ada llililılan walaaa 
l.idise•ile IMaaun bir taraflı tatbilda
dea cloj"an pçHilderi te•ail et
mektedir. 

Konferanam ilk eel.eai 16 tqri
nievvelde toplaaacaldır. 

Franuz SospUstleri 
An18ftdtlr 

Parla, 18 - Franaı: sosyalist 
konpeai prültüler içinde içtimala
naa devam etmektedir. Dün bir 
arahk propapaclacdar aruandalri 
miiaabıa, Wr arbedeye iakdap 
ebaiftir. Sat ceaalı .-e eol ceaa1a 
..U..yet aalat•'f 'ft "•lft ba 
tekilde hitam halmuştur. K-enre 
beynelmilel marşı söyliyerek bitiril
miştir. 

Ruzveltin oğlu 
Pari• 18 - Reiaicümhur M. Löb

rün, dOn '5tleden ıonra Amerika 
Reisiciiabuna M. Raneltia otlunu 
kabul etmiftir. M. Ruzveltia otlu iyi 
franıızca konutmaktadır. M Loôr6n 
Amerika Cümhar Rei.nu. ott
M. Ruzvelte kup beslediji yüluek 
hiuiyab bildirmeaini rica etmiıtir. 

iee •iukla muharebe pyam tercih
tir. Fakat benlarda8 birinin öbüriine 
cla1anmı7acatını bize kim temin 
eder? 

1 
1 

Hıcaz Kıralı Jboi Saat Hazretleri maiyeti erkim ile memlek~ _... 
telif mıntakalanm teftiş etmiştir. Resmimi& lbni Smıdu bu teftit lleyabatı 
esnasında •ostermektedir. 

M. Dö Juvenel Dörtler 
Misakını izah Ediyor 

10 Sene İçin Sulh T eahhüt Edilmiştir 
Roma 18 _ Dörtler miaakıDJ leriai bir noktada Wrlıtftinaek fır.. 

t:'raasa ftamına imzalıyan Fransız .. tuu Yerm..ı Uamclır. 
Ayaaandaa M. Dö ju'Yenel dün Misak 10 aeae içia ...U.u t.eah-
Pariae hareket etmiftir. bit ediyor. Eter bu bir ariitarek:e 
. Hariciye müatqan M. Suvinç, ot .. ydı tehlike olabilirdi. Binaenaleyh 
ltalya hikumeti namına M. Dö Jun- istikbali tanzim etmek liJ.ımdu. 
b~.e . "~bM~ e laz~r.. niMtanı0~ ikinci nokta iktisadi müzakereler-
ınncı ru eaını vermıınr. · 0 le alakadardır. Avrupa'yı ikbaat ve 

juvenel Romadan ayrılmadan evvel ktal d · ti · · l 
Dört. Mi ı___ _L • ti" L-'- para no ann an ın zam ıçıne a -

er aa&111111 cueamıye uaa- .. k -.....-ıüatir. Be itti.arla, 
laa4a Tan rwtuiae beyanatta ltu- Loaclra Koafer- iflül- .._ 
lunarak demlftir ki: • ıelddll etmete mecbur ettijl alba 

- F ...... Bqvekili M. Dala4iye, blokunun Amerikamn yardımına 
tfmler4e "Dirtter Miaalo Wr aetic:e malııt.a bi..adan Orta Anapa •• 
~tildir . ., dedi. Bundan daha dotru BaJa!ı..... bllla eclilmui la_u .. 

bar wk sılJlenemez. d b · • · programına iatinacla 
• • D~h1~r •iaalu, Milletler Cemiye- .~k:dtp~~'f :peeeti sorulaMlir. 811 
~.:=.u::7-dan dört dmetin P iixerinde i-. Fr.. ile 
~: bu met..._ Çlab" Wr ~· ~Londra Konferans~a oldup 
-r--- D il' aeüc:e:re ırar- ·b· al -~-- b-·"- bır ıey ya-ma• lazımdır. Ve bu hu ta ilk gt 1 a qm-uau ....-
L _.. L ı_._ ,.... pamazlar. 
-.arar "Ycnıecea noıua •ilihlan bırak- O _.-ı.._ F ile 1• • 
ma koaferauadw. Eter SiWaJan Be- ~ _.... r~a~ naıya 
rakma Konferamı iyi biterae Döıtler ara•ındald meselelere aıttir. Bu me• 
Mi--L- "lk ti · . •eleleria pek pçlliklere aapılmadan 

cevabı oldu ve illlriri... Görülüyor ki 8'r Fraamz •ueteai, son misaklar 
:uuu ı ae c~yı vennlf olaeaktu. lııalledilecetine emialm. Zira hanlar 

Ve bu her ihtimale kartı D&tler ~ fiplae ye rekabet bavua içia-
Miaakının ilk tecrllbesi olacakbr. Bu de dejil, kartılıkla bir itimat ha-ortada bir miaak aahaTebeai vardır. Mlckıada ifte öu mGtaleada buJunu-
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Gönül lıleri 

1 Okuyanlarla 
Baş 
Başa 

N . • . imza:& hanım•· 

ı 

' 

Kmm mektubunuzu biJlk 
bir alika ve merakla olmdam. 
Baıtanbap hakhsm, bitim ha
reketlerinde isabet vardır. Bil
basa kocamn tahsiline deYammı 
te.ia içia buradan aynlmak D
tememekte yerden göğe kadar 
hakkın Yardır. 

Bntnn bu düriist, bu samimi 
ve muhabbete istinat edea hare
ketlerine rağmen kocanm kendi
Iİllİ betbalıt biuetme9i marul 
bir haldir. 

Zaten anlattıklarınıza göre 
kocanız biraz hastadır. İzzetinef.. 
8İDe bu kadar dÜflriin}ük ıöater
mai, içüa için yqayıp kendisini 
aize bil biitiin varhğile verememem 
bir noksandır. Belliki fazla içli, 
fazla mağrur, fazla izzeti nehine 
düşldbı bir genç. 

Şiıadi yapacajm feJ fadan 
Omm notlanna okaclağunu bti
yea biuettirmeyecebia. Onu mab
nuniyetle yalım bırakacaksm., 

Y almz pden giine lıalinde bir 
değişiklik lössettiğini, senden gizli 
bir derdi old11ğunu söyleyecek, 
onu yavq yavaş açılmağa sev
kedecek; nıbuna 6yle ifleyecek, 
blbine öyle girecebin ki, o bi
tin te9elliyi dertlerini sana 
söylemekte, hislerini 1a11a aç
makta bulacak. Onun dert ar
kadap olacaksın. 

Sonra ona hislerinde alduclt
pu impat e •ı r:ek wettıe iaarelr.et 
etlecebi-. ..._ ...... iba ~ 
mrarlanm ,.... .......... ,.... 
sa hiçbir fedaklmktu hiçbir 
zaman kaçmıyacajmı biuettire
cebia. 

Bu ... bir çocak gibi .. 
pnımya, teselliye, aeftmiye 'Ye 

tefkate muhtaçtır. Onun bu raht 
gıdı••• verirsen onu da mea'at 
edenin, onu mea'ut görmekle 
tabü aen de mes'ut olarsaa. 

HANIMTEYZE 
MaamaFih topla muharebe etmekten yor. - Siirel~a 
=====-~=============~=====--========-:==========-=========~=======~~=::=.=============~-

fellketfer başımıza gelmezdi. Ah 

ıiyaai i9in, muhtelif Anwpa pGt- TUi içfnde görüşiilecektir. 

Yeni blikUmet erkanı halka 
boş görünmek iktidar mev
kiine ilk ge)dilderi gibi gazeteci
lerle faZta alakadar oluyorlar. 
Fakat şu sulh davası bitip her 
teY snldinet bulunca., bilhassa 
harbin acılan vnutulwaca yine 
e.ki hamam eski tas olacajma 
fiphe yok. 

-
Dlnkllerln aoma111 

J debı Roman 

-------- Burhan Cahil ----- 17--

Ahmet Reşit ba nkaya e
hemmiyet Yerileceğini, baklanda 
Iİkiyetler yapdacafinı zaanedi
Jordu. Bir kaç tin 90nra afa
ret kitiplerindea hir gıence taa
cllf ettiği zaman ba laicli8e hak
kında ajzını aramak istedi. Ve 
anlach ki Mhtefar meseleJİ 6rt 
bas etmiş, kimseye şikayet et
menn...: ., ... r. 

Kim bilir belki de vaziyeti 
ıören hademeye babı• verip sü
kutunu satın almıftı. 

Ahmet Refit Pariste b6yte 
llliilıim m~ket hldiseleri ize-
~ dertleşecek ondan Ye kafalı 
1111' kafadar balama•fh. 

D6rt ay evvel Paristen geçen 
erkinıbarp zabitini anyorda. O 
ne ateşli, ne dGrüst fikirli bir 
vatandaftı. 

Paris gazeteleri Balkau muha
rebesinin neticeleri baklanda sü-
tun llltun makaleler yazıyorlardı. 

Onlara vire lauta adam 111-
Jitk IMr ameliyat seçiıaait, lıaatı
raa obn111 ...tan in 3p Cllm
nlmıftı. Ve ........... ş.k _. 

selesi henüz bitmiş değildi. Bu 
mesele Türk inkılabının alacağı 
aeticeye göre belli olacakta. Ah
met Retit bir taraftan clenleri 
takip ederken bir taraftan da ga
zeteler, ve mecmualarla meşgul 
oluyor, lstanbula mektup yetiıti
riyor, bunun için de her :fırsatta 
bu medeniyet merlteziıaiıı kıyısını 
bucağım geziyordu. 

Gazeteler şimdi Balkanlarda 
yeni ihtiliflanlan bahsediyorlardı. 
Türki7e ile Balkan hükümetleri 
arasındaki musaliba imzalannş
b. Fakat dört müttefikin el birli
iiJe sırtını yere getil'dikleri Tür
kiyeden ellerine dlişen parçalar 
hepsinin hırsım kabart1111ştı. 

Ahmet Refit bu ihtilafları 
gazetelerde takip edereken iataıa
buldan şu mektubu aldı: 

\hmet Rıfkı dan l'ans te 
\hmet He ıt'e İ><ta.nbut 1900 

Merhaba Reşitçiğim. 
Bugtbılerde itten ve raDClan 

okadar buaaldım .ki ana vaadımı 
tat.maim. Birle bulll'mla za
mularcla ıuetelere çok İf ...... 

Tabii sen bizden enel duy
dun. Balkan kahramanları miras 
kavealllMI düttfiler. Mulaar~bede 
en ağır yikll lzerine alan BW
garistM iç ..ettefikia kıskacına 
düftl. Maamafih biz de bundan 
istifade edebildik. 

y ellİ hlkümetin ttu İfte fBDSI 
oldu. Bu vaziyeti adeta bir zafer 
gibi heuimsemek tiiç te fena ol-
madL 

Biz acıyı çabuk unutan ve 
gaflete cab.k elite• ••olarız. 
tst..m.Ida tabii bayat bqladı. 

Birkaç ay ewel Bulgar ba
taryalanam uğultulu boabardı
manl.- uzaktan uzağa beye
caala dioliyen 1stanbul yavaş 
yavq gülüp eğlenmek ihtiyacını 
hissediyor. 

Hani fil uki bozgunlard• 
söylenen (bil.ihara ~1ifii mafat) 
edil=ek aetdlısı •iıdarda dola-
'ıyor. Banun da: 

- Ei-' Urp ••=·••bu 
•oki•et tt 11qmda olsaycla ba 

fU eskileri diyorlar. 
Belki de hakhdırlar. Fakat biz 

bili muharebede zaferin ve mağ-
16biyetin anahtannı şu veya bu 
adamın başında görüyoruz. 

Hali harem ağalannın ağzında 
dolqan: 

- Falan efendimiz givurun 
albnı üstüne getirdi! Efsanesini 
tatb bir bayat gibi anıyoruz. 

Blitün bu olan biten işler ara
sında har~ esir düş~ Türk 
evlitlan perİfan, basta bir halde 
köylerine dönüyorlar, Seraeri nahla 
bir derebeyinin divanhanesinde 
asıl& eski sılihlara benziyen bu 
kahramanlar kendilerine it dtiftln
ce yerierillden oynatılıyor ve 
vazifeleri bitince eski kifeleriae 
atılıyorlar. 

a. harp ..... de ~· 
lst..nbuı 80kakimımda ..settm 
dOnen, hastneden ~aD alil " 
hasta Anadolu evlitian akm akın 
köylerine ıfidiyorJar • 

lsaız daj yollarından keçi 
i&ine diiferek lröyJerini bulan 
bu yanm ddik-hlar ora-

da blraktıklan yUYalan Gafl) 
balacaldar. Apra kuam satmıt-
br. TeUlifi harbiye lldidne, da
YanD• vazıyet ebnift:ir. Ve ekile
lllİ7• tutuma ot, diken au
mafbr. 

Maamafih Türk köylüsi baba
dan kalma bir alıfkmldcl. buna 
dayanır. Ba harap JUftJI fell"' 
lendirmek ft hatta bir iki yama 
yetiştirmek için birkaç )'il yeter. 

İzmir, Aydm taraflarında yine 
lncir devfirecek odur. Koa7a, 
Eskişehir ambarianm aWre ile 
dolduracak odur. Devlete .._., 
jandarma, ftl'8İ venıcek ,m. 
odur. 

T .. z.lr ve ~çak. ~
Jine aya;-a tetirilea IKD' Od-
mi firense •bp İfİD bJmainu 
alacakbr. Aftm. Kiryos €1. yine 
Tlrkla zaWresini Türk tehiıim
ae ubp ,akhl tutacaktır. Her 
yaz_ Adada bir kötk. ~ 
illada bir apartman yube1 
Anadolu içinde birkaç kiy lal
ı.ta dO,ecek. Birbç ocak aiae-
cektir. 

Hiikümet yem bir istikraz 
pefiade. Fnuwz ve lapliz aer
mayedarlan Jaih müşteriyi bul-
cWdan için hemen baakalan 
seferlter ettiler. Yeni Maliye 
aazın her yıl biraz daha genişli
yea bitçe açağı için: 

- Ba açıldarm faydası var
dtr. Bizi mati •e iktısadi itleınle 
terbiye eder. 

Diyor. Bu terbi)'e nuli ..ı
çua ltol ehlıaja İÇİll .......... 
arasmda çok iyi tesir ,.,., •. 

( Arkaaa ..... 
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1 Nasıl Beslenmeliyiz? 

-Uzüm 
Meselesi 
Münasebeti le 

Yaunı Doktor Fuat Sabit 

Bir zamandanberi Milli lktısat 
Cemiyetinin ortaya attığı ve mat
buatımızın meşgul olduğu üzüm 
meselesinin iktıs;uli cephesi iti
barile cidden mühim olacağina 
9üphe yoktur, çünkü üzüm, mü
sait iklimimizin - Yunanistan is
tisna edilirse - dünyanın rekabet 
edemiyeceği nefis bir mahsulü
dür. Her sene memlekete milyon
lar getirebilir fakat bugün dünya 
buhranı dolayısile mahreçlerinden 
ve sürümünden kaybeden bu 
mahsul büyük bir iktısadi hav
zamızın içinden çıkılamıyan me
ıelelerinden olmuştur. lzmir, 
Menemen, Manisa, Turgutlu. Ke
malpaşa, Salihli ve Alaşehir gibi 
yerlerin içinde kıvrandıldan buh
ranın halli iizüme sürüm teminine 
bağlıdır. Üzilmün mahreçlerinden 
mahrum kalması, piyasuını kay
betmesi yalmz buralanm değil, 
daha içeri memleketleri de mli
teessir etmiştir. Çilnkü buralar
dan senevi yüz binlerce işçi, en 
ııcak mevsimde, çoluk çoculdarile 
birlikte "İzmir Çukuru" baila
nnda çalışarak birkaç kurut ka
zanmak için serin dağlannı ter-
kederler. Üzüm para ettiği za
man, bu zahmetlerinin, bir taraf
tan sıcaklar, bir taraftan sıtma 
ile mücadelelerinin mükafatını 
görürler ve para kazanırlardı. 

Fakat bugün de bağcının çı
kardığı mahsul kendi masrafını 
güç kapattığı bu zamanda!.. On
lann da elleri böğründe!.. Ve bu 
cidden düşünülecek bir mesele-
dir. lstanbul sokaklarında çekir
deksiz kuru üzüm yirmi beş ku
rup sablıyor. Dört, beş okka 
taze ilıümden bir okka kuru ü
züm çıkabildiğini farzetsek, şekerin 
altmıı kuruşa, prasanın on kuruşa 
atıldığı bir memlekette bu vazi
yet rençber için cidden bir facia
clır. Memur ve aylıkçı sınıf bunu 
belki bir saadet telakki edebilir, 
fakat bu, meselenin aldabcı cep
hesidir. Düşünmelidir ki rençber 
aınıf refaha nail olmazsa ve 
bütün bir sene içinde döktüğtp 
alın terinden kendisine birkaç 
kuruş kalmazsa vergisini gönül 
hoıluğu ile veremez ve akibet 
her ziimre için vahimdir. 

* Milli lkbsat Cemiyetinin bu İf 
De meşgul olmıya başladığı an
latıhyorki, çok teşekkilre ıayan• 
dır. Fakat bu İf yalnız cemiyetin 
İfİ olmamalıdır. Valna kuru üzüm 
bir ihracat membaıdır iç t>AZ8' 
kifi değildir. Bunun halli dışarı 
da ki mahreçlerin te'minine, sa
htı idareye, rekabetekarşı müca
deleye bağlıdır Fakat ne de olsa 
bizim dahilde yapacağımız baıı 
teyler vardır ki bu ağır işin 
halline çok yardım edebilir, 
ve biz bunu yalnız bağcıların ka
ra gözleri, para kazanmalan 
için de yapacak değiliz. Kendi 
111bbi menfaatımız, f&bsi saade
timiz, milli varlığımız namına 
yapacağız. Çünkü bugün beslen
me işinin f ennen aldığı istikamet 
meyvacıhğa doğrudur. Bütiln tat
h ve olgun meyYalann, gıdaları
mızın bilyük bir kısmını teşkil 
etmesinin hayat ve sıhhabmız 
için ne kadar biiyük ehemmiyeti 
olduğu anlaıılmıfbr. 

lf 
Vasati Ömrün kısalmıt oldu .. 

ğuna şüphe yoktur. Bugün kırk
hk insanlar ruban ve cismen 
gençliğe veda etmiş gibidirler. 

Elliyi altmışı bulanlann bir 
kudret sahibi olabileceklerine 
kimse inanmaz. Hele yaş yet
mit! işi bitmiş tabiri herkesin 
dilinin ucundadır. Yüzlük yüz
yirmilik ihtiyarlar, Zaro Ağa gibi 
bahtiyarlar Mamuth kadar nadi
rattan oldu. 

* Hayatı kısaltan sebeplerin her 
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Dünyada Olup ~itenler f Karı Melııupıan f: 
Meşhur Casus Gene Sahnede Hayrat Hademesi 

______ • Sekiz Aydır · 

"Livrens Hakikatte lngiltereye Mi, Maaş Alamamış 
'' ı . Y k A 1 M H• E • ? Kepn, psala ve lnozda mev• o sa rap ara 1 ızmet ttı . cut ve elyevm .~bade~e küşa~e 

Meşhur casus Lavrens hakkın
da şimdiye kadar yazılan eserler 
muhakkak ki ciltler tutacak de
recede çoktur. Bu yazılarla, belki 
bu adama hakkından fazla kıy
met verilmiştir; belki de, Arabis
tandan Türklüğü uzaklaşbrmak 
için çevirdiği intrikalann, işlediği 
cinayetlerin yiizde biri bile ifade 
olunmamıştır. Bu iki ihtimalin 
ikisi de variddir. Fakat Lavrensin 
Arabistan kıyamında, Osmanlı 

Lortl Giirzon 

ordusuna karşı bir Arap cephı si 
vücude getirmekte, çöl balk .. nı 
türklüğe karşı ayaklandırmakla 
büyük bir hissesi vardır. Bu nok
ta inkar edilemez. Kaldıki o, 
Efganistan ihtilalinin patlak ver· 
mesinde de büyük bir rol oyna
mışbr. Bu da saklanamıyacak 
bir hakikattir. 

lngiliz Entelicens servisinin 
sadık hizmetkin, sırasında im
paratorlukların devrilmesinde bile 
tesir göstermeye muktedir olan 
bu şeytan zekih ve esrarenğiz 
adam hakkında, yeni bir eser 
yazılmışbr. Bu eserde, Laverens'e 
ait iki fıkra vardır ki son derece 
şayanı dikkattir. Eser, lngilterenin 
nüfuzuna tabi bilyilk b.ir Arabis
tan imparatorluğu tesisi fikrini 
Lord Kürzon'a atfediyor. Öyle 
bir· imparatorluk ki Filistin, Ara-

şeyden ziyade beslenmenin tam
na bağlı olduğu artık anlaşılıyor. 
Yalnız bu kadarını ya? vücut te
nasübünün başlıca sebeplerinden 
biri de gıdalanmızdır. Etrafınıza 
dikkat ederseniz göreceğiniz tip
ler ekseriyetle ya zayıf, kuru 
gençler yahut şişman orta yaşlı
lardır. Mütenasip, uzuvlu, zinde 
ve levent vücutlar, hususde 
orta yaşlarda, çok nadirdir. be
le yaşlandığı halde cevvaliyetini, 
neşesini muhafaza eden örnekler 
tektik denecek kadardır. 

Bu çabuk ihtiyarlamamn, bu 
şekil bozukluklanmn sebebi bizim 
fazlaca ete, laamur işine düştü
ğümüze vücudu ihmal ettiğimize 
atfedenler var ve bunda haklı 
görünüyorlar. 

Birkaç makale ile ve bir he
kim gözüyle meyva ile beslenme
nin bayat ve sıhhatimize teallfık 
eden safhasını, meyvacılığın teda
videki rolünü tetkik etmek isti
yoruz. Bunlann sonunda alelu
mum meyva mahsullerinin, bilhas
sa Ozüm ve incirin milli yaşayıı 
ve iktısadımızdaki sürilmünün te
minine aitC dtiıüncelerimizi ilave 
edeceğiz. 

bistan, lran ve Efganistanı tçine 
almak suretile geniş bir nüfuz 
mıntakası sayesinde Mısır' dan 
Hindistana kadar olan saba, bu 
teşekküliln gövdesini vücuda ge
tirsin. Fakat Lavrens, bu projeyi 
tahakkuk ettirmeye resmen me
mur edilmiş mi idi ? Burası 
meçhiildtır. Onun Türkiye aley
hine olarak bir takım Arap 
kabilelerini isyan ettirmek için 
l..ondra' dan para aldıiı muhak
kaktır. Irak hükümetinin hakiki 
banilİDİn o olduğu da inkir ka
bul etmez bir hakikattir, 

Fakat Lavrnes, bu davada, 
lngiltere hesabına mı hareket et• 
miştir; yoksa, Araplığı mevditi 
için Arabistan sevgisile mi uğrq
mıştır? işte burası anlaşılamıyor. 
Fakat, Suriye de çalışan Fransız 
istihbarat idaresi, onun, sadece 
Araplığı sevdiğini ve Araplık için 
uğraştığını iddia eder. 

Ondan dolayıdır ki Fransa 
ile lngiltere, meşhur Sykes - Picot 
itilafını vücude getirerek Suriyeyi 
Fransa aldığı zaman Livrens o 
derece hiddetlenmişti ki Arap 
kabilelerini Şam üzerine harekete 
geçirmekte tereddüt etmedi. 
Livrense ait olan bu fıkralardan 
biri, kitap muharririne, lngiliz 
Hariciyesinin ynk~ek erkanı ta
rafından anlablmıştır. Vak'a, 
Lort Kürzon'un Arabistan hak
kında tatbik ettiği politikanın 
akim kaldığı sıralarda olmuştur. 

Livrens o esnada lngiltereye 
gelmit ve Lort Kürzon tarafından 
yanına kabul edilmişti. Lordun 
yanında birçok mesai arkadaşları 
vardı. Livrens içeri girince, onu, 
bu zevata takdim etti, hakkında 
birçok takdirkir cümleler kul
landı. Sonra Livrense dönerek 
ıu suali sordu : 

- Bize söyleyecek bir ıeyiniz 
var mı? 

Bu suale, pek ihtimal veril
memekle beraber, Livrens ıu 
cevabı verdi: 

- Arabistan hakkında ta~ 
ettiğiniz siyasetle bizi içine sok
tuğunuz vaziyeti bilmiyormuş 
davramyorsunuz. Size ne söyleye
bilirim, artık 1 

SON POSTA 
v •• ..., sı1a.ı, Ha .. dlıa " Halk ........ 
ldarea 1ttanbul • l.lkl Z.,&tı• a 

Çatalçeım• ıokafa ae. 
Telefon ı latan bal • aoaoa 
POllta k•tum latanlJal • 74t 
T.ı,rat. latubul aoNPOaTA 

ABONE FIATI 
TORKIY& ECNEBi 
1.00 Kr. 1 .._ 87Cl0 Kr 
780 • • a., 1400 • 
400 • • .. 800 • 
tao • t " aoo • 

...... ,,.. ı•rl ........ 
lllnlarclan •• 'all71t aıua ... 

..... itin ••ktapl an c•> k11nflat 
..ı Ulnli l&sımdır. 

Adnl 4tlfttlrllmttl (aO) ku~. 
a...t ................. ,. .... .............................. ... 

Lort Kürzonu tanıyanlar, onun 
böyle bir muameleye tahammül 
edemiyeceğini gayet iyi bilmekle 
beraber, hadisede yalan olma
dığına göre, vaziyeti böyle kabul 
etmek ve Hariciye erkinının an
latbklan gibi Lort Ktırzonun bu 
cevap üzerine atlamaya batla
dığım bir hakikat tellkki etmek 
lizımıeliyor. Lort Kiinonu atlar 
16rea Lort Seail ise ıu mütaleayı 
serdediyor: 

Miralag Laorens 

- Rica ederim g6zlerinl .U 1 

* 
Diğer hidise, Livrens ile 

Mareşal F oı arasında geçen bir 
muhavereden ibarettir. Arabiata
nın vaziyeti halledildikten sonra 
Livrens Parise gelmİftİ. Bir te-
sadilf onu Mareşal F Of ile karşı
Jaştırmışb. Marqal F oı, litife 
olarak Uvrense şöyle bir saal 
sordu: 

- Araplarla Fransa araaında 
bir muharebe başlıyacak oluna 
Arap ordusunun idaresini ele ahr
IDISlnız? 

Uvrensin cevabı şu olmuştur: 

- Hayır. Maamafih aiz Fr&ll'" 
sız ordularının kumandasını der-
uhte ederseniz, ben de Araplann 
başına geçerim, böyle bir iş, an
cak bu takdirde beni alakadar 
eder! 

Bunun üzerine mareşal F Of. 
biruzda alay ederek fU mukabele 
de bulunmuştu: 

- Zannedermisinki ıöhret ve 
mazimi ortaya koyarak senin ha .. 
zırladığın prtlar içinde ve kanı 
karış bildiğin bir arazide seninle 

bulunan cevamıı ıenfe hatip, 
imam ve müezzinlerinin ücretleri 
Kepn Evkaf dairesince sekiz ay• 
danberi verilmemektedir. Mütera• 
kim matlfıbabmızın tesviyesi zım• 
nmda viki müracaab mütevali
yemizden ne müspet ve ne de 
menfi bir netice hasıl olmadı. 
On, on bet lira ıibi cüz 'i bir 
paradan ibaret olanl ücretle
rimizip tesviyesi için bir imkia 
bulunamaz mı? 

Ke§an, lpaala ve lnoz hademel 
hayratı namına Recep 

Çin TUrklıtam Hakkmda 
Mal O mat 

Bazı ihtiyat zabitlerinin Çin 
Tirkiatanındaki btiklil savqina 
manen yardım tuavvurunda bu
lunduklannı okudum. V aktile 
oralarda bulunmuı, uzun müddet 
Y&f81Dlf bir ihtiyat zabitiyim. Çin 
Tlrldatanı hakkında mal1imat 
almak, İstifarede bulunmak arzu• 
sunda olan arkadaşlanma iste
dikleri izabab memnuniyetle ver
miye bazınm. 

Cağaloğlu Tuvir ıokak Süley• 
man Fehmi Paşa apartıma

nıoda 17 numarada Rıza 

Belediye Parkı Halka Mahıustuı 
Akhisarda bir Belediye parkı 

vardır. Fakat halk bu parkın 
tamamından istifade edemiyor. 
Parkın kifeünde Belediyeye ait 
icara verilmiş bir kahvesi var. 
Müstecir en mutena mahallerdeki 
ağaçların albna masa ve sandal
yeler vazelmİf, para almadan 
kimseyi oturtmuyor. Halk ayakta 
dolaşmak mecburiyetinde kaJ .. 
maktadır. Her memlekette Bele
diye parklarından halk serbestçe 
istifade ettiği halde Akhisar 
Belediye parkından halk neye 
serbestçe istifade etmesin. 

Akhiaarda Hasan Hulusi 

Alımdafiı Yolu Yaptlmaluhr 
Ma'aile Alemdapıa gitmek, 

membamdan kendi elimizle Tq
delen suyundan içmek hulyasına 
kapdchk. 

Alemdatuun korusuna kadar 
yollar bir dereceye kadar kabili 
mürur İle de koru bqmdan 
Taıdelen membama kadar olan 
yolda çektiğimiz zahmet, me
şakkat tarif edilmez.. Hendek
leri aprak, -makaslan kırarak, 
liatikleri patlatarak hayalimizi 
bakikata kalbettik. Fakat her
gün gidip gelen insanlan dütü
nlp acıdık. Ufacık bir himmetle 
mezkir yolun ıslahı kabildir 
efendim • 

M. Rıdvan 
cenkleşmeyi kabul ederim? buna #flA.ı?lıııl'_...._ ___ .... -ıııı,r-----ıı 
ihtimal verirmisin genç dostum? [ Clffpllrlınız 

Eserin milellifi, bu hidis~ _ 
hakkında bizzat Livrensi görmfit _,..K ... artal~d-a_K_·Elem_al_E-•'f-en-di-.y-e-: __ .,... 

ve ondan, Marepl F Of ile arala- - Ttırk-Bulgar atlı mlaaba-
rmda b&yle bir muhavere seçip kalanm yazan Cemal Gaziyef B. 
geçme<\iğini sormuştur. Rus uraylanndaki habrabnı net

Uvrensin verdiği cevap şu 

olmuştur: 

- Hafızam zayıftır. Hatırlıya
mıyorum, 

• 
Bu kitapla büyük harbin ve 

harp sonu dünyasının methur bir 
siması, tekrar sahneye çıknılf bu
luauyor. 

reden zatbr efendim. 

* Hayriye Hanıma: 
- Zevciniz on senelik tekali

diyyesini alıp alakasını kestiği için 
size eytam maaşı bağlanamaz. Eli
nizdeki parayı emin bir vasıta ile 
ifletip geliri ile iktifa etmekW. 
bqka çare yoktur efendim. 



ıt SOM 

Bu Sagfa 
Haftada Bir Defa Neıro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

INANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 1 
Dünya Matbuatında Çıku 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. --------- -- ---

Fransamn Guian aduın
daki meflıur hapishanesi. 
Buraya Şeytan adası da
hi derler. Burada mah
puslar hapaedilmezler. 
Ada içinde serbest pzer
ler. Her mahküm.un iki 
odalı bir kulubesi vardır. 
Askere gıda olarak ne 
veriline, onlara ela aJDİ 
feY verilir. 

Macarlstanda 
Dilenen 
Bir Kontes 

llacariatan' da eild lauedaa 
.... memp lri•Htlrdat Na 
...... çok blJllk bir fabl...._ 
lete cllfllatıtlerdir. O.P.~ Wr
'°lrlan leli itlerde P..,,.kf,., 
e.lercle hizmetçilik laaatanelerde 
laaatabalacıhk etm~ler. 

Geçen .... ....._.. ilatİJU' 

bir kontes polİle m&racaat ect .. k 
clilenmek için rahaatife iatemir 
tir. PoU. eneli.........., fakat 
Uclm iarini Yerince, zahda 
memqrlan h&rmetle ayaja fraDw.. 

_ rak kencliaine yer ptermiflerclir. 

ihtiyar kontea fiacli Macar 
•ka~ djlepcjlik ...... 
teclir. 

!iO ...... 
deaberl 

,., •• bir 
mabldl& 

Acb La. 
port•'dlr. 
'15 , ..... 

·. 

dadır. 50 
Hnedeab•rl 
Şıt,ta• ada-
11111dadar. -
defa kapa-
t• ••bHa et• 
al1t bu auretle 
eesua artbnla 
arttırala • ae
MJI ballnttur. .,. .... ... 
ffSUI ...... . 

-

İki balık biribiıini 
vntmağa çalı11rken "..:!-. b:....I ··ı la.mi uuen o miif-
tür. 

na.... __ ı_: Jcj)" • Bu l..!1!-- ..l-L
uuuJaDID en cau •·•· ~ .....-

Romalılar zamanında lnpterede inp edi'-if-
tir. ı.... tarihi sn dir. 

- ~ _- - - - . -- - ----- - - -- - _ __! 

LilJUU.!1 olmııau vapurlar. 
Macaristan Fiyume şeh-
rini kaybettikten sonra ea
hille müııuebatı kalmadı. 
Fakat evvelce Fiymue li
m•nma ittiyen 9 gemisi var
dı ki, bugün Mil Macar 
bayıagı albnda gezerler. 
Fakat iltica edecek bir fi. 
manian yoktur. 

işte Çalışanlara Nezaket Öğreten Ka ŞGu • 
arıp 

dın Doktor- Dünga 

Bu da yepyeni bir İf. Am eri: 
ka'cla Miu Joan Winga isminde 
aenç bir kaclm hayatmı, baıka
lanna nezaket &ğretmelde kaza
m.yor. 

Ne91ork'ta btlytlk bir idare
hanesi, mllteaddit katipleri ve 

memurlan vardır. Dairelerde, 

müesseselerde, ticarethanelerde 
pbpa m ...... n mW.w..lere 
nezaket cin ..V. Bımaa için 
resmi ve pyn resmi birçok ml
eııeaeler ve ticarethaneler ha ira
dın doktora milracaat eclerler. 
Mil Wiıaga memurlara Ye mO.-
talldemlere, mtlfterilere nuıl mq. 
amele eclilmeaini, evlerle aud 
konufmak ikim ıeldijini, tele-

fonda nuıl konuplacap, rahat- \ 
m eclilmebilin mtlfteriDID nul 
atlablacapa .. ...,,. ~-

Bu clenleri alan memarlarm 
maameleleriade o kadar hlJ6k 
tleliliJrHk ......... veokaw 
ı,i aeticeler ......... ki, .... 
illa frmp taleplere eenp vent
miyecek bclat it ulaibidir. 

Ağırlığında 
iki Küçüle 
Keman 

Apjıdald raimde ........ 
ak iki kaçak keman, Wr ....... 
tabakam kadar k6çlk .... lada 
lçİDe JerlfJfliribailtir. it. 
ele laer itibarla 111 ....... .,.___ 

kapakta ela yaylan ... b .. 

tedir .. Bunlarla -.••• _ _. 
lar çalmak ............. 

.... binim '6.-. ... 
.. klçlk ..... .. _ .. 
al&tleri utaa Helteıl• hmh+ 
Wr Alman tarafnwln ,., ........ 
tar. 8mlanlaa hir ta_.i yap-

mak lcia bir .-eden fazla •i
NP' ..... a-larcla bir tallelini 
JaPiDC&J& kadar, alellcle keman
larclaa iç tue yapmuı mlm
k8aken, o nvk aldığı içiD bun-

,.,..,. terdla et.ittir. 

Göalerl ~la 
Euutle11 lllrl 

ltalya'da bir kilisede eski 
lwiatiyan eizzelerinden Juberato 
namına yaplan bir ayin esnuuı-
cla halk birdenbire mucize cliye 
baiırmlf ve kilise içinde bllylk 
bir heyecan görülmiiftilr. 

Eizzenin mum uı kiliseain kir
lllatı antınde d.:,or ve onma 
etrafında ayin yapıhyormq. Bir-
cleabire eiıımn ~ •tbiı 
n .,ı.a ..,·am11a WrplklwW .,.........,. ....... 

Qılla ~ ~·- .. taratmda ~ w.11.ce ..,... 
ıetp .......... ,.,.,., * 

n ... 11 

..... -~~L ~e Latende Od 

..... -~ bir •parbman nr-

.... kemikler " iman bqlari)e ........ 
Bana La..ıett iamiacle Wr 

Fn•• ticaretlwıeaidir. a. 
adam hltlba cltbayaya -.. ilke-
~ ,.,1 .... Bela. .... 
11911 120 Hra De 500 lira ...... 
ela cletifir. 

* 

• H...-!""' ,,.,..,,. 
..... .,.·c1a ..._.. __ -

..... : ......, 11- 168 at 
laialetleriDI tea'it ip. 

................ yaphnlflu'. 
A.tlllrr ....,_.torlum binme-

.. hianet etmlf, inekler ele im· 
puatonm ailesine dt •ermittir • .. 

200,000 Ur,,.. 
Bir Saru 

Şilrap'da adamın biri bumuna 
200 bin lira kıymet verdiğini 
aapat etmİftir. 

Bo adam yemek yediii bir 
lokantada canlı bir istakoza bur
nunu kapbrmıt. aonra bu loa.t. 
eabibiain aleyhine 200 bia .... 
bir zaru claYMl aç~. 



GÜL HANIM 
Haçlılar, M cahltler. Fedailer Arasında 

7 Yaua: Ô...r Ruuı 

Zübey---1 ,.. ni Seviyorum, Bana 
Vanr Mısın? •• Haydi Kaçahm ! 

Dolu••= -ZlbeJclel•m,birlikte 
- Ne, • .,....._? hph- ft eYleaelim?L. 
Duman Bey lnıme ••elti: Ç'mH Zlbeydeclea arbk bir 
- Km. .. ,..,. .... deMb ayrılmak iltemiyordum. 
Gll Haıwn okuc111: Zllbeyde ele bana uymaz •? 
- " Bu kıbcm sahibi olan Onu hemen atumn arkuına al-

eeaur adaa llmDıı e lahCDU •UD- dam ve ~ 
la beraber glmtln. Ôlmemipe lu- Şuadan Mmra relcHk. 8lltla 
ham kendiline iade edin. ileride 1.. c:hw, hua babamdaa k••••f" 
laelki tekrar brplapu. • Zaleğlu b. lllllr hududuna girdikten aoara 
phut bqkau. " biç bir tarafa ajramaclan buraya 

Dopa sonla: geldik, nikihnnm burada laychk 
- S. " yalmt ._..,_ " ne ve evlendik. 

.temek olacak... • Fıranmız, çok geçmec:lm an-
Kurt cevap verdi: lqılmlfb. Her taraf taharri eclilclL 
- Bilinin ya. Zaloilu okuma Ancak uzun bir mtlddet 80Dl'a 

,..... IMl--. 8-lan - bblm banda, lakenderiye ci•a-
ı nr ile -.eya -- emri olmaclaa nnclald çiftlltimizde e.tendilimiz 
bir baıkasa yumlf olacak. anin pW•. 

Doğan bute'Yili kabul.... .. firaımlla .,b, ..... me-
ye: rlne, S.lahaddlnln bittin akrabuı 

- Zannetmiyorum, 4le& batma topl•nm•tlar, aleyhimde 
Semra wdu: aöylemediklerini bırakm•m•flar ve 
- Bu haydutlar tekrs ba nihayet ondan a6z ........... 

taraflarda g6riind111er mi? Salahaddin her fedaklrbj'a katla-
Duman Bey cevap verdi: nacak, Zübeydeyi seri .ı.cak, 
- Hayarl Fakat ba adamla· onu ailesine kaVllfluracak, " beal 

na tizi taa ...-ıe çlkbium cezaya çarpacaktı. S.laucldiaia 
... bn1=alan. BeWeaaelerl " akrabuı, .azle iktifa etmiJerek 
..... Mlclmulan bemi ~ ona yeminde ettil•ütlerdL Yemi-
•rr.WıMırdı. Demek ki banl.r ain yerine -t: .. :1--m Mumda. 
bizim içimlli •ı 'm Wlitm " Salahadclia ok .. ;::~ .... 
Wırtalam callllar bllanarak bizi derdi. Ve Zlbeydeyi iade ebDemi 
tarwat ectı,orlar? Baclu blyle --. ..... ~- -•*: .. 
- elence ..pg;.jd da1ır.-llİllUlllD' ve tekrar~· 
irap ediyor... "Gül"ü doprdaktan IODI'& 6lmit-

Kurt amcemw tuOik ettiı HL Elçilere yuiJeti •elatbw " 
- Evet.. sav... Ben ......- i ... 
Fakat Dolu dalaa S.Wm matemi-den bllpa bir feJ .. 

bir noktaya ebeat.Uyet Yererek f&ulliJorclme. Art* SalalaadcliDle 
.ordu ve: knimle .........,..... ka-

- Amca! clecli, demie ,1ra,_ Fakat ........ ....._ 
Wraclerim Saltan SaMlııı"dinia ,._ ..,_ , 
Gll Ham• •utl.b ,_. M- ( Gll) 1 •• -·•· iDm ,_.. ilte-
laaclunnak iltedijiadea "bman diklerini, - Jetiflliadde 
~ yemin ettipden ın• et- Zübeydenin 
tilil. 8-n 11• elliDi =wnaaz dindirecelderilııi • O da 
• ..,..? onlara yine 111 ..... •echari-

Daman Bey cnap wırdi: yetinde kalmlf. Elçiler tekrar 
- Tabii anlatmak Dterna, geldiler, ve ( Gll ) 1 ftmtri 

fabt azan slrer, aeme henüz dilediler. Ciierparemi ve ZllteJ· 
uyaf11n, yormak istememi dellİD biricik yadiıinm verema-

Doğan ısrar etti ve elim. Elçileri sıeri çevirdim ft 

- Yorulmam, amca! dedi. Sultanm arbk benimle qrqma• 
o..... Bey--~ bqladı: ...... felllıebede bir ...... 
_,. ~ Dopal Bea ı-ç- ujrapıamn cloğr• olmıpcaiım ..... .s-ıı.. s.IAıteclcli=i• .. .,....., Glttiltr .. -- bir 

am dostu, .. en sevsil wbrlep zaman gelmediler. Ben Salab•d-
illa a.1e aıuuz açak olmakla dinin artık ba lllclilıfi •utt.P. 
....._ .. yiae .-er, yille na kail oldum. Mejer 1111Ulma1D1f 
tam edaim. • .... ve akrabasına verclip -.ki mut-
içti;imiz su bile &Jll ,...,..._ laLa yerine getirmeyi kurmUf. 
Gece pndliz hep befa,b6ıııililr O.. içia ikide birde fkiler 
Babam da onun baı,aaımn. ~-" "- c\t 'kamu 
tekilde, ayni samimiyette dom ttıılm eta.eJi. mlt..-diyed • 
ic1L Ben paçliilD ıo,lo~ uy._ ~,..._. Aalaf11•• Sa1tamn 
rak l»llylili bir bhehat ;,ledim - ıeceli ,. ...... 
Ye SalJllaclcliDi danlttQa. Sa••bacl- tahrik ecliyar, wa benimle ajrq-
dillie bile akne bir ht .. ireai maya ... ~r 1 ~' bG Jlı· 
YSda. Çecukhljrm1'="-i tamr- elen Sultalllii smz açıktır. Ve 
dua. Birpa - alrdla Ye: bu yüzden Sultan SalAh•ddin 

- Znbe1del eledim, 9'ni 1e- (Gll)I yanma ...... ister.~-
viyorum, bana v ... w? diye kadar hep ~ alndermelde 

Zübeyde, utanch, kaçmak ht- iktifa eden Sulbmm ( Gll ) 1 
tecli. Y....... Ve •alimi ~ayı ~ ~ 
tekrar ettim. Verdiii cevapbm ediyorum. Fabt ( Gll) illa 8iaia 
oaua da benimle allkadar oldu- pi, caadaa ild brdet muhefm 
iman anladım. Sevinchiaclea bllttbl .,... •11ele ,.... 

aya mpmaz o1t:18& Sala- 1..8....,. ..... ipe ojlam Dope, merak 
M41IJlll~ea ilteseyc:lim, lınlr...te- lllt8a Vld budw 1 
fÜıl .... ~ -~ FAet * 
Yerirdi. ,.. • ........ liı Llp .... 
...... .. .., ..... t.Wlb ..,. 

retle clialecliler. Onların hltla 
bilclilderi, Gll Hanwm•n Salibad
cliee akraba olmamndan ibaretti. 
Amcalan onlara bAfb bir PJ 
açmanufb. 

o.m.. BeJ bu mal6mata ...... 
mektea, hayabma blttba •rim 
kan,bnnakbm. ..... blttba 
clefiaeleriai •çm&ktu 1orulmut 
Ye aJ&ia bllnwlf: 

- EvlAtlanm, k•dinize iyi 
Mlnaııl Sıblaatiniıe dikkat ec:linizl 

Demif, ajır adımlarla birader 
zadelerinin ,,c1a...tan aJft'mı"'° 

-4-
lki karcleş, bir ay daha ya

taklarından kallrm•dılar. Dot: 
11111 zayıftı ve bqajnsln 
filrayet ediyordu. Fakat Doğa-
nın ela, Kurdun da yaralan ka
panm11 ve ıeçmitff. ikisi de o
clalumdaa PJap balaçelerde do
lafayorlardı. 

On1aruı artık iyileştiklerini 
,.. Duman Bey bir glhı bll
ylk bir ıiyafet vermeğe, ziya-
1.tte tebit kardeşinin iki othmu 
.... claYetlilsine takdim ederek 
....... bhramahldanm anlat
mata, ....... badi kılıcım Do
jaea, tehit bnlefiaia laltcmı da 
Kanla laedi,e ederek Hdaini de 
.......... bıv YSmİfti. 

t Aıba nr) 

.U.oraldnllı .,.... Al....,. 

•""""Ui u... 
Almanyaclan kovalan Y almcli

lerclen 1 Jman isminde biri, nktile 
BerliDi Parille rekabet echeak 
bir YaliJete ....,. ....... nr-
mit. p.-. ,-- ... i bir 
eıı.. f8hri ,.,..a1r ~ 
3 - 4 ....,_ .. luflle Wiplt 

föt: ~ .=-::.:: 
ıelr ı:-- . ... da ... 
Ya~ Pi Almaa,.._ b-
vuı.... ŞiilMI. balrlain .. 
içia hir can an,or, ......,... 
Nilaa,.e. o ela 1iJu1 dan •Nple 
ri albi Cemipti Am.a ~ 
etmiJe .. la•ldnnm ..... 0 dll 
iatemiJe lranr Yeribaiftir, leb-
ı.. ... prip ......... -
olacak? 

"Tür ·ye . D En Kıymetli incisinden 

Güzel lzmiri Daha Güzel 
Yapmak Lizım ____ , ___ _ 

( Battuafı 1 inci .. ,,.... ) 

S..ceı Ş. Ba1rakhclaa ltlMren Hal
k•pm•n lmdar w umu batak· 
•1ı Mllal .._ ..wl eldden pek 
kolarbkla bn-l•Wlir. Bea , .... 
.... ., ............. ( ı........ ) 1 
•• •un dealal• k•unıl••t kumam 
alNltlm •9klt IMa ftkrla .... ~ok 
~ tanıtan olclum. LalaeJ"d• 
..ı..ethane ID•••z dıalı._ J1rm1 
Mlda aantim alçaktamr. lllld1e
,. slrmedea .. bizim deBb U.an 
için dGfGndllderlml alae bir 1lıllAA 
JapaJdllt ..... aonra aİalataJml Tmnk 
maldn..Ue •enizi kenarda W.. 
malda Wr t.nftan aahile yalma olaa 
yerde llUJUD amkunu derlnlqtirmek 
ao_.... çıba lnua p ve .. emu
Unl ..... ( Yine tuatm tertibatı 
........ _. ) dikip deabda çıkaa 
... ... .. t dit tedrici bir RNlte 
lluralma e...tl imi&, sonra •t ... 
par. " Yaldla mGuadeaine p ae 
t.ter•ls .. fapmu. _ .............. .._ ... 
dar umanda dolaWlir? 

- Şlphemdir ki bu lyle bet 
WtMa ~ ... ı •u1aw w.. it 
cletllcllr, amma on aene enel bu 
ite baflanllllf olU7da bul(b Wn
lwce lletre m..w..ı.k JW b
........ oı.Jft. S-. K..tlJ•bd•n 
utta tabammll edip 0..uzadeden 
ta• Halkapmara kadu tarak makine
...... ... e1eree fÜlllak laa.triaı ba 
- • .ım11,......•(PuaWI..) .. ........ ,.,._ ............. 
..... wtıvr lluWt ma.lt, .._ 
mllait, toprak, ıhet ve ._ teJ 
mGNitf. .. 

- Bbe bdutro .. tapu ~ bir 
.., 81)-lemlpcek ·•+'•? 

- 8anu artık itiz l..tkta ve ela-

• • 
biace taı u aiclinin teJıin en do aJI 
mal6mdur ld mes'uliyet kabul etmlt
tlr. Tapa .Selhll ~ federal alılte
.._ tınfllma ........ - .... ........ .. .. ,.,. 

- Hlklmet kadutro ,.,...... 
acaba ba .....,. ......... ,_ -? -Bu,._..._ ..... , .... ..,... 
fettlil ••blaa ....... ......... tem••• latlfa .......... lhktaw 
.alııtellf, ......... tn11ıe ,,... .. .... 
a..,. alt p,nme.kul olarU k ... .. 
tro tatbikatı ..,-... aulatellf ftll
,.t1en1e flmcllJe ._._ '* mllJ• 
aelm J1z Wa altımt Unlak bir men
faati maddiye de teala etmiftlr. 
Kadanronn ,.,m.aa dola,..U. 
............ lra .......... 
.......... _cok ~-

- lıanlr bdanron d• bf ............. 
- ...... olchafa bere kad..tro 

........ 1-bruma ,..... ....... 
kelbı flylece ... llulı-ı yapmak 
relmeu •• • •• .a1ıeee bir ta
Arruf yoklama•L 

Kadutro heyetleri pyrlm ...... 
itin hadaduna, mıkdumı aahlplerllll 
ve balar Gzerlndeld baldan _,... 
ederler. TUrlr ma.akkafat iM ,.._. 
kıymet koyup pç•. bd .., •• 
vazife ft pyelerl aJn .,, .... 
Bunlan br1tbrmamak iham•. 111-
auaa laaliade bdMtro ld•lllf'zh 
malanamükemul•.-........ 
nu1aa pçer Wlelrh w....W .... 
nunlye tekeamll eder. Mal •WW. 
rayrimealmlGn eekH. ciheti ve llak-
lar baaa .... taJla ..... o ....... 
tekml memlelmt ....... .Mh• '•n 
........ ...,. . ..,..ı 

.. d ... ta ta1:1•. ........ ......,. 
kadar (111Jlt ...... ••molaal 
lkm.ı vetGt W. ,....,. 4e ••ut 
tir. D&t )'iz ............ ,. 

kırk bet lira ~ " '91ıllr ....a 
tallaldmk .... " • .,.,. .... 'ı 
tir. lmairde ba .... ..._ 1mı•ı1co 

' tabakbk ettlrllmiftlr ld ,.. e 1 .. ..,_ ............... ... ..,.. ..... . 
'· . 

~------------..-..-..------------Tiirk - Yunan Dostlı w 

Osmanlı lmpa 
• 

Zamanında 1 ......... 

• 
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-İTTIBAT VE TBBAKllİ. 
Mühim Hava Seferleri 

Atlas Okyanosunu Geçen 
Her hakkı mahfuzdur. - Na•ıl dolda 7 •• 

T ayyarecH~r Öldü ................................ Nt,.ıl Yaıadı ? .. 
ikinci Kısım No. 88 Naııl ôıda? .. 

Çete Kıy af etinde Resim Çıkartmak 
Moda Halini Almışb 

Post Mosk·ovadan H;valandı. M.Ruzvelt 
Balboyu Beyaz Saraya Davet Etti 

Daha meşrutiyetin ilk günlerinde 
mer kezi umumi ile ihtilaf çıkar
m~k istidadım gösteren kaymakam 
Sadık Bey, cemiyet merkezinin 
Selanikte bulunmasına bir türlü 
tahammül edemiyor; Selinik 
kulübüne mensup olanların kimi
len Mason olduklarını ileri süre
rek cümlesinin küfrüne bükm 
eyliyordu. 

Sadık Beyle bir kaç Havarisinin 
dimağından doğan (Mason Seli
nik) ve ( Melami Manastır) zihni-
7eti nazarı ehemmiyete alınmasa 
'l>ile. ortada cemiyetin ati ve 
İstikbal için bayırlı alametler 
göstermiycn haller de :zuhura baş
,lamışb... Bir taraftan inkılabın 
neş' esile sermest olan ve diğer 
taraftan da omuzlarına aldığı 
yükün ağırlığından bunalan Seli
nik mahafili; herkesi memnun 
etmek, taraftarlannıo adedini 
yükseltmekten başka birşey dü
fÜnmiyor .. inkılap zaferinin bütün 
fcreflcrini, bir yağma malı gibi 
f\lna buna 'dağıtarak, Cemiyetin in
kılabın hakiki fedakarlarını gücen
diriyordu .. Şımarıklık ve şaklaban
hklar başlamıştı. Cemiyetin ağır
başlı erkam bundan çok müte
essir oluyorlardı. Selamk fotoğ
rafhaaeJeri dolup dolup boşalı
yo du. Çarşılarda, keçekülah ile 
aba potur kalmamıştı. Çete kı
fetinde resim çıkarmak salgın 
bir moda halini almıştı. Abdül
hamit devrinin bütün zulüm ve 
leyYiat kuvvetlerile mücadele ve 
bugünün bütün şerefini kam 
bahasına hakeden faziletkar ze
vat, birer köşeye çekilerek bu 
hale hayretle bakıyorlar; bir 
( türedi zümresi ) eline geçmek 
İstidadını gösteren Cemiyetin, 
iti ve istikbalini karanlık görerek 
İçin için kan ağlıyorlardı. 

Çünkü bu türedi zümre, siyasi 
lıayata henüz doğan Cemiyetin 
IDevcudiyetine gurur, benlik ve 
ihtiras gibi marazların mikropla
rını serpiyor .. Göğsüne ve kolla
rına altmış paralık bir kurdele 
tl?kanlar, Cemiyetin bütün hayat 
~e varlığım kendilerine maledi
Jorlardı. Gizli hayabnda. ismi 
heybet ve haşyetle anılan Cemi
yetin de artık tesir ve nüfuzu 
azalmıştı. 

Cemiyet, en çok doktor Na
zım Beyin hatalı düşünüşlerine 
kurban oluyordu. Meşrutiyetin 
ilanına kadar gayet sakin ve 
mütevazı, bir hayat yaşayan; 

bir cizvit rahibi gibi sessiz ve 
kanaatkar bir şekilde çalışan 
doktor Nazım Bey, birdenbire 
değişmiş.. Mağrur, mütehakkim 
'*e mücadeleci bir hale gelmişti. 
Cemiyetin umumi işleri şu tarafa 
dursun, arkadaşlarının içtikleri 
iki kadeh rakıya kadar müdaha
le etmek için kendinde bir sala
hiyet buluyor.. Cemiyetin erkanı 
asliyesinden olanlara bile itimat 
edemiyerek heps.ıhi ayrı ayn 
kontrol albnda bulunduruyordu. 
Bu :zat, tam mnasile bir komite
cilik mesleği takip ediyor, (99 un
cu bölük) ten bazılarını kendine 
aımsıla bağladıktan sonra Merke-
1.İumumiye karşı biJe tahakküm 

1 

Devri aabıkt• oaliler laülcfUnet dairesine böyle gider ıelirlerdi 
gösteriyordu... Doktor Nazım l gerek Enver Beye ve gerek En
Bey, cizvit tarikatinin programını l ver Beyin mensubu olan bazı 
esas tutuyor; tıpkı o tarikatta zabitl~re büyük imtiyazlar ~emin 
olduğu gibi ittihat ve Terakki etmesı; derhal diğer za~ıtanın 
Cemiyetinin de büytik bir serve- ha:ı:an dikkatini celbetmış:: ve 
t ·· k·· ld v k dar ele, ordunun ağır başlı erkanını, e ve mum un o ugu a h ki . 
f -1 b' k · t l'k 1 a ı tenkitlere mecbur eylemış-az.ıa ır e serıye e ma ı o ma- . 

· · b... Bütün cemiyet -seramedanı 
sım ıstiyordu. Bunun içindir ki: biliyorlard k. şrutiyetin ilanı 
Bugüne kadar gizli kalan kapıla- doğrudan 1d~v ;: ve yalmz ce~ 
nn ardına kadar açılmasını ileri miyetin k dg ti"nden dogv an bir-.. .. k d 1 u re 
s~ruyor; ar a aş arım da bu fik· şey değildi. Bu tarihi hadise, bir-
rın arkasından sürüklüyordu... çok meselelerin bir araya gelme-
Ağır başla düşünen arkadaşlan, sinden zuhur eden, bir nimetti. 
bu tarzdaki hareketin tevlit ede- Bu nimetten, berkesin siyanen is-
ceği mahzurları, ve hatta felaket- tifade etmesi eJzemdi. Hatta ce-
leri görmekle beraber, böyle miyetin ilk müessislerile onların 
buhranlı bir zamanda münaka- hakiki ~avarileri; günün birinde 
şadan çekiniyorlar.. bilahare bir e~eU~rıne . muvaffak olurlarsa, 
tasfiye yaparak cemiyete yine hib ç khı1r vakit ve biç bir suretle 

• A • a, a anndan fazla b'r ef ve 
eski vekar ve salabetı verecek- mevk' 1 ki ı ş~r ahd" 
1 • .. . b 1· l dı C . ı a mıyaca arına daır u-
enne unut es ıyor ar ,.. emı- peym etmi ı bü .. k b" f · h . an ş er; yu ır era-

yetm ru unu ve hayatım teşkil gat gösterrnişlererdi. 
eden mühim şahsiyetler, esasen Bu zatlar, bu ahdüpeymanlarını 
meşgul bulunuyorlardı. Bunlar henüz ihlal etmemişlerdi. Fakat 
sadece, Mutlakiyet devrinin inhi- buna mukabil Enver Beyle Nazım 

Beyin imtiyazlı ~ahitleri derhal 
damile vukua gelmesi tabii olan kendilerine birer poz ver~işlerdi. 
sarsıntıda, ,umumi muvazeneyi ( Arkası var ) 
muhafaza etmeyi düşünüyorlar, 
ve bunu temin etmek için çalı
şıyorlardı. 

Doktor Nazım Beyin hatalı 
hareketlerinde ikincisi de, ordu 
arasına ilk ihtiras ve nifak tohumu 
serpmesi olmuştu... Üçüncü ordu 
ve bilhassa, Selanik zabitleri; 
me'Şrutiyetin ilanına kadar yek
pare bir yalçın kaya gibi mütte
bittiler. Fakat Nazım Beyin, En-
ver Beye karşı büyük bir meftu
niyet ve merbutiyet göstermesi .. 

• 
Is tan bul 

Sıra Semti Mahallesi 
No. 

551 Heybeliada Dağ 
552 ,, '/ah 
553 

" 
,, 

554 Kadıköy Osmanağa 

Yurtdaş/ 
ı milyon Türk ayda birer 

lira bankaya yahrırlarsa bir 
yılda J 2 milyon Türk lirası 
birikir. Demek ki, milli tasarru
fumuzla her sene bir Ergani 
hattı yaptıracak kadar kuvvetli 

olabiliriz • 
Milli ikbsat ve ta.sarruf cemiyeti 

Ziraat 
Sokağı 

lcadiye 
Han 
Ruhban mektebi 

İşkembeci 

Zilli 

. Moskova ~8 - Tek başına 
hır tayyare ıle devrialem seya-
hati yapan Post, Moskovadan 
hareket etmiştir. Hareketi esna
sında mumaileyhe birçok Sovyet 
tayyarecileri gazeteciler ve sivil 
tayyare dairesi memurlan refa
kat etmişlerdir. Sovyet Rusya'da 
gördüğü fevkalade hüsnü kabul
den dolayı teşekkür etmiştir. 

Moskova 18 - Tayyareci Post, 
saat 6127 de Novosibirsk' de ka
raya inmiı ve kısa bir zaman 
istirahat ettikten sonra İrlmtsk' a 
hareket etmiştir. Eski rekoruna 
nazaran bir miktar ileridedir. 

Balbo'nun Seyahat Programı 
Şikago, 18 - İtalyan Hava 

Nazırı Balbo'ya filosunun dünya 
etrafında bir seyahat. teşebbüsün
de bulunup bulunmıyacaığı sorul ... 
muştur. Balbo böyle bir uçuşun, 
yapılan gösteriş uçuşuna bir şey 
ilave etmiyeceğini bildirmiş, İtal
yan Asores adaları yolile döne
ceğini teyit etmiştir. 

Balbo çarşamba günü Nev
yorka, Niyagara şelileleri yolile 

1 gideceğini bildirmiştir. 
Orada üç gün kalınacak Ye 

İtalyan tayyarecileri Amerika 
tayyareleri ile Vaşingtona, Re
isicümhurun öğle yemeği ziyafe
tine gideceklerdir. 

Şikago, 18 - Balbo, Ame
rika Reisicümhuru M. Ruzvelt'in 
"Beyaz ev., e davetini kabul et
miştir. Balbo hafta sonuna doğru 
gidecektir. 

Litvanıah tayyareciler 
öldU 

Konas _18 -Atlas Okyanosun 
aşan Lıtvanyah tayyarecilerin 
scyyahatleri bir facia ile netice
lenmiştir. Tayyareciler evvelki 
gece hüküm süren müthiı bir fır
bna esnasında düşmüşlar ve öl
miişlerdir. Tayyarecilerin buJunan 
cesetleri buraya getirilmiştir. Halk 
matem içind !dir. 

Bir prens de uça'= • 
Paris 18 - Eko dö P ga-

zezetesinin aldığı maliımata göre 
Romanya Prenslerinden Nikola 
yakında Avrupadan tayyare ile Şi· 

mali Amerikaya uçmak niyetindedir 

! ı . ........................................................................... ... 
.. L..: ... l. . ._~.~.!?..!.~-.J ... :-1. 
: : 
19 Temmuz Çarşamba 20 Temmuz, Perşembe 

İıtanbul - 18 firamofon, 19 Viyana - J, .30 Şarkı ve piyano 
f&Z (Mahmure H.), 19.45 llaıım B. kou.seri, 19.IO koofemnslar, 20 05 Le-
tarafmdan karagoz, 20.30 Ud1 Salahat- har m cıperetlerınden parçalar, 20 .. '35 
tin B obar Ff. llamivet Il .. 21.30 havadisin v<?: bir konferans, 21.30 
gram~f~n. 2~ borsa, A~adolu •Jansı, (Turandot) ı~uccini'ııin operaaı - iatira

hatlerdı> lıavadiı-;ler. 
saat avan. Bükreş - H:l.05 konser, ~0.05 A~kara - 12.30 gramofon, 18 ı_ 

ımaaf, 20 2.5 hıillf musıki plakları 
Salon orkestrası: Beethoven Ouvertu- 20.4.> konferans, 21.05 şarlnlar, 21.2Ô 
re Prometheus Granichtaedten Potpur- plaklarla senfonık .konser, 21.50 kon-
ri Orlew Bnyer Valse ::lounen M ozart fcraus, 22.0.':i senfonik musiki pliiklan 
Mnrche Turca, 19 dan:s musikisi, 20.15 devR.m t>diyor. 
ajan<> haberleri. . . Peşte - 18.35 Sigım muRikisi 

Viyana - 1 .30 lkı pı~ aııo, ke- 19.45 şarkılar. 20.35 konferan . 2ı.05 
uıan ve viyolonsel konseri, 19.20 kon- pi) ıwo solo, 2l.45 konferans, 22 05 re-
feranslar, milli saat, havadisler, 21.35 portııje, 23.3.'J opera orkestrasının 
garp bestekiirlarıoıu şarka ait .olan konseri. 
eı;erlerinden kouı-er, ~3.05 havadıslcr, Varşova - 18,20 Halk konseri, 
23.20 konferanı., 23.30 dan..:: musikisi l!L!O konferans, 19.40 oda musikisi 

pliiklar. 20.45 tefrika. 21.05 orkestra, 22.0; 
Bükrf'" - 18.0:.! ( 1azbant, 20.0:> konf o:, 

" erans, -~Jı; orkestra.ya devam. 
kıran t. ~0.25 plii k !arla Homen musiki- ==;_:-::=;;.· :==;=:;=:=::=;g;:;::_:=;;;;: 
si. 20.4;'> konferanq, :.!1.05 keman kon- fi" 
seri, ..!1.35 konferans, 21.50 piyano 
kon,eri. 22.20 vi~ olonsel koD!!eri, 22.50 
dan:-: musikisi. 

Peşte - lS.05 Cazbant, 19.03 kon
feranc:, 19.35 Grie!.!in eserlerinden kon· 

Gün 

31 

TAKViM==. 

19 

AraM 

ÇARŞAMBA 
TEMMUZ 933 

Rumi 

Hızır 

75 

ser. 21.03 kıraat. ~1.35 şarkılar, 22.25 23 R~blülevvel 1352 6 - Temmuz - 134U 
sigan mu. ikisi, 23.50 plaklar. 

Varşova - 1~::20 Şarkılar, 19 halk 
kousni. 19.20 konferans, 19.40 arkı
lar. 20.40 edebi~ at, 21.05 hafif musi
ki, 21.45 pliik ne~rİ)a.lı, 23.05 konfe
rarı", :!:1,:?0 ~ııfe konser. 

\ Vaki• ı~~aııı-t 
GUııct 9 03 4 44 

Öğl• 4 41 12 20 

lklndl 8 40 16 18 

\. 

VakJt &anl Vaaatf 

Alqam 12 -

Yalaı 1 ~ 
lmnk ö 55 

19 38 

~I :ı 
J 

Bankasından: 
Cinsi 

Ahşap hane 
iki kısım hane (ahşap) 
Ahşap yeni mükemmel 
köşk bahçe ve saire 
Kagir dükkan üstünde 
2 oda aptest ve mut-

Hissesi 

3/8 
tam 
211144 

112 

Emlak Hisseye göre mu-
No. hammin kıymeti 

13 675 T. L 
22124 1500 
2 4476 

25 2250 

fak ve bahçe 
555 Yeniköy Ayanikola Ayanikola Ahşap hane 3/4 97 300 
556 Tarabya Tarabya Beyoğlu Arsa 3/4 24 525 
557 ,, ,, ,, Ahşap yeni hane ve bahçe tamam 35 3000 
558 ,, ,, Tarabya Ahşap hane ve dükkan 148617680 106/108 SOO 
559 Yeniköy Ayanikola Çifte fabrika Köybaşı ., ,, ,, 14/48 2, 4, 242 735 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya tamamen gayrimübadil bonosile ödenmek ~zere yukarıde evsafı yazılı gayri
menkuller açık arttırma suretile sabşa çıkanlmışbr. Kat'i ihaleleri 20/7/933 perşembe günü saat 15 tedir. lstiyenlerin yüzde yedi buçuk pey 
akçeleril6 bankamıza rnüracaatlarL Şartname bankamız kapısıoa asılmıştır. Senei haliye vergisile belediye rüsumu müşteriye aittir. "3169,, 



Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 63 

LU.na, Yavaş Yavaş 
Gözlerini Açtı 

KartıMnda Givur Mehmedi g6rUnce şatırdı. 
Yay sen burada mısın? dedi 

Son sa'z olarak ıunu da söylemek 
vazifemdir ki.. siz, yani Sinyor 
Givur Mehmet.. Evet, siz.. Cici
den bilyük bir zabıta hafiyesi 
imişsiniz. Tebrik ederim sizi ki: 
bizi mağlup ettiniz. Fakat.. bizi 
ele aeçirmekle, Karayürek çete
sini tamamen imha etmif olmıya
yacaksımz. Çünkü, çetenin kud
ret ve teıkilibnı kırmak.. sizin 
değil, bütün dünyanın zabıta me
murlan bir araya aelse yine müm
kün değildir. 

Gavur Mehmet, bu sözleri 
dikkatle dinliyor. Bu sesin uhi
bini tammak istiyordu. Birden 
bire elini dizine vurdu: 

- Vay camna.. Papas Coi •• 
Sen misin? •• 

Diye haylan. Karfldan Coi 
cevap verdi: 

- Biraz evvel de söyledim 
ya.. Cidden zeki bir adamsın 
dostum.. Seninle kal'fl kaqıya 
birer bardak f&l'&P içemediğimize 
ne kadar müteeuifim bilaen. 

Givar Mehmet, hem güliyor, 
hem cevap veriyordu: 

. - Ne yapalun, azizim.. Ka
der, kısmet dejilmiı.. Ne ise, 
tizin evde, dilber Qaariya ile içti
jia ........... ..,.. 

Papa, can evinden vurnlmut 
pi inledi: 

- MariyL.. Mariya... dilber, 
claha ılık, yumupk Mariya. •• 

Gi'flll' Mehmet daym .. clı. 
Lhk•balarla sıllerek arkasına 
diadü. Arkadqlarına: 

- Biliyor musunuz, papas ne 
diyor?. Şu bulunduiu feci vazi
yeti diiflnmiyor da, dostu olan 
o pis kannın clilberlijine? •• Dık
hkına, yumUf&kkima laasntçekiyor 
Gördünilz mll AUah adamını? •• 

Dedi ve sonra bir anda cid
diyete rücu etti. Papazm teslim 
hakkındaki teklifini, Htısnü Ef. 
ile Deli Kerim Efendiye anlattı. 
Şu hale nazaran, canilerin bura
dan firarlarına meydan verme
mek ve aldıkları talimat ve emir 
mucibince vaziyeti oldup aibi 
siclip Zaptiye MUfllriine haber 
vermekten t.qlca yapdac~ it 
kalm•m•fl:ı. 

GiYUr Mehmet, HÜIDİİ Efen
diye sordu: 

- MiSii' oteli De papam eYİ 

- olacak? •• 
- Şimdi, her ilmi .ı. .ıa 

tarauut albnda.. Bundald İl bi
tince, oralarda da taharriyat 
yapılacak •• 

- Ya, bu odact.ki iki herifle, 
yukardaki kan? .• 

- Oldnklan w.cte bıraka
hm.. Onlann lıatdarmda ya
pılacak muameleyi de mtişür pa· 
pdan soralım. 

- Eh, pek ili .. Ohalde, bana 
birıtz müsaade ediniz. Acele aö
rülecek bir işim daha var. 

Gavur Mehmet, bu sözleri 
aiyler söylemez, met'divenlerden 
fırladı. Sokağa çıkb. Yüzüne te
miz bava çarpınca geniş bir ne
fes aldı. Bir anda yüreği ferah
ladı... Hemen dnkkimna kottu. 
Kapıyı açb. TezıAlwı olduğu ye-

re atıldı. Karanlıkta eUerile yok
ladı. Elleri, L6namn ıhk ve yu· 
mupk vücuduna dolqtı. Limba
)'I y-.ktı. Titrek bir petrol zıyası, 
Lunamn yiiztine çarpb. Bu ıenç 
ve aBzel kadının cazip renginde, 
şimdi bir ölüm sanlıiı vardı. 

GAvur Mehmet, Llinanın ağ
zım bağlıyan mendili çekti; çı
kardı. Sonra elini kalbine daya
dı. Kadımn kalbi hafif hafif çar
pıyor... Kapah gazlerinin uzun 
kirpiklerinden, solgun yanaldan
mn üzerine hafif bir gölge akı
yordu,. Givur Mehmet, çarçabuk 
Lünanın ellerini ve ayaklannı da 
çözdü. Yiizilne su çarpb. Avucu
na sirke d&kerek bQmuna daya
dı. G6ğs6nü açtı. Kalbini ovmıya 
başladı. 

Lôna, yavq yavaş gözlerini 
açb. Evveli, dalgın dalgın etra· 
fına bakındı. Bir iki saniye, ha
brabını toplamak istiyor gibi sa
kit kaldı. Gözleri, GiY91" Meh
meclin gözlerile kal'fllaşınca: 

Birdenbire silkinerek: 
- Bırak beni.. Sen. korkunç 

bir adamsın... Bana, niçin böyle 
yaptın .• Niçin? .•. Beni soymak mı., 
Paralanmı almakmı istedin.. 
~...._ ....... ır'sn -
daha evvel vermiştim .. 

Diye b•iırdı. 
Givur Mehmet, bir iki adım 

reri çekildi. vazife mecburiye
tinin kalbine verdiği büyük bir 
acı ile: 

- itte. seni, kendi haline 
bınkıyorum, Liina... Sana karp 
bukadar sert ve zalimane bir 
muamele yapbğım için beni 
muur gör. Evveli ıunu 
llyleyim ki, seni aoymak tu ta
rafa dursun, bir ç&pünü bile al-
mayı aklımdan pçirmedim. 

LWıa, öfke ile abldı: 
- Ohalde ne istedin benden •• 

Niçin, ellerimi bağladın.. Niçin 
ağzımı bkaclın.. Niçin anahtarımı 
çaldın? •• 

Givur Mehmet, zehirli bir te
beuümle gOldü ve sükünetle ce
vap verdi: 

- Yalnız, vazifemi yapmak 
için ••• 

Lina, yerinden fırladf. Givur 
Mehmeclin inine ıelerek omuz· 
lanndan yakaladı. Dişlerini sıka

rak homurdandı: 
- Vazifeni mi.. Demek sen~ 

bir vazifen vardi.. 
- EnL .. 
- Aman yarabbi.. Şimdi çıl-

dıracağım.. Yoksa, sen... Bir polis 
hafiyeaimisin? .• 

- Evet .• 
- S6yle, kimsin .. Adın, ne? 
- Givur.. Mehmet .. 
Gavur Mebmedi, omuzlarından 

tutarak sarsan Una, bir anda 
durdu. Korku ve hayretle açılan 
gözlerini, Gavur Mehmedin sakin 
fakat müessir gözlerindea ayıra
mıyordu. 

- Gavur Mehmet... Gavur 
Mehmet... Demek.. bu, sendin .. 
Beni aldatan.. beni aşkınla bü
yiildikten sonra coşturan.. sonra 
da, t&fldığım esran çalan .. sendin 
ha.. ar polis hafiyesi.. bir 
GAvur Mehmet.. 

( Araknı Yar ) 

- Hani saat onda gelecektin 
sabaha kadar ıezip eğlenmek 
için mi sokakta kaldın? .. 

- Bu kadın kısmına da iyilik 
yaramaz. Seni uykundan uyan
dırmamak için sabahı bekledi
ğimi niye hiç aklına ıetirmi· 
yonun? .. 

Ankara 
Hukukunun 
• 
imtihanları Bitti 

Ankara, 18 (Temmuz) - An· 
kara Hukuk Fakültesinin seki
zinci tahsil yılana ait imtihanlar 
bitmiştir. Fakülte altıncı mezun-
lannı memlekete yetiştirmiştir. 

Bu sene mezuniyet sınıfını 
teşkil eden 129 kifiden 73 ü 
ilk devrede muvaffak olarak 
mezun olmuşlardır. Bunlarm 16 11 

pek iyi, 34 ü iyi; 23 ü orta de
recede diploma almlf)ardır. 

Gerek ilk devrede mezun o
lanların adedi gerek dereceleri 
itibarile bu seneki mezuniyet sı
nıfı F aklltenin yetiştirdiği en 
iyi llDıflardan biridir. Genç me
zunlara tahsil hayabnda olduiu 
-..... ._ •:fltni\11 mr"rlü:. 
vaffakiyetler dileriz. 

Mezunlann adlanm derecele
rinin sırasına aire kaydediyoruz: 

llenar O.kap, Sami Aatakya, Mahmut 
Celll llar .. t,Khı• a.1,.hlr,Sal.rl •em
,_,'\'edik Çedre., AWu'lah ~ Cell
...,. Kan, Yum Bahri Era~ ı.atft Ersu
,.., Lhlttha s. ...... Orhaa L•t letaabul, 
YalfUa Saldell, Zlbta Çanlnrl, AWllıneelt 
Antak1a, Nec•tl S.va .. 

Hadi Bola, Zfllatl l1tanbul, lıh- Sııya., 
Mahir Tanu.. ŞeYk•t Edirne, ll'e7man 
Sbılrkeat, Lıa ICaı a, Cndet Bor, llu8tafa 
-Nllrl Sinlhiear, Kimi Antakya, lbtlp Ti· 
re, Nenat Kıbne, Ş.klp AatalcJ'•• S.mıı.,, 
Aakara, Cemil KU111, Na&if l.tanbal, lbra
lalm la.ar, Şeyfl Fllibe, Abdllkadir 
Orda, C.lll Ersurum, Samiye 1.-
t•aı..ı, Hua. Rlae, ~I Kırk• 
larelf, IWablm Kayaer!, lluhtar Bur.., 
•u•tafa Boakır, Fettah Bela, Berkı llalatya, 
Rifat ..... Sami SUlfke, Tacettla Ketaal
,..-. Keaal Kıb,ı11, Zahit Tqkeat, Sllkrl 
&Cabns, E.•er Bur .. , Nenat Aak•a, Ah· 
...t S.Y&ll, Haeaa lamit, Bedri Ho.at, Ad
... ı,u.., hhami G&-dea. Nurettin He
Me, Ea,..... Kıbn" Hamit Ka7eert, Ali 
~ lln~J'• Ka,.eri, ı.. ... •-•la, 
S.Jal llayralltolu, Bami Adaaa, Tevfik Ta
.... ., Hllml Merela, Sallhattha lanr, C•mal 
Enıu..., Me1uMt AH Aatakya, Pull Olta, 
Burhaaettla A••-. Adıl Ko7ulhf..,. Ha• 
UJ•lar .... B•yler. 

Y-.1 Nefrlwal 

Holiıut 
BQ güzel liııema mecmuasının ıon 

nüahatı nefia resimler ve mütenevvi 
yazılıiı.rla intişat etmiştir. Katilerimize 
tavsiye ederiz. 

Hukuk 8azeleel - On be, 
günde bir çıkan bu gazetenin birincı 
nushaaı intiı.;ar etmiştir. İçinde kanun
ların tatb.kine dair yazılar ve- yeni 
neşrolunan bazı kaounlM" vardır. 14 iati 
10 kuruştur. • ----

Halk Musiki Cemiyetinden: 
Umumi Ht.}e.in fevkalade toplan

masına karar verilmiştir. Kayıtlı aza
nın 28-7-933 cuma günü saat 11 de 
~ehzadebasında Letafet apartımanına 
te~rifleri.' 

Mııtbuat <. emı\ eti tarafından 
tertip ·edilen 
1933 

MATB U AT 

Alı.MANAGI 
Her ki'8pçıtlıJ bulunur. 

--~ F&ata 1 -..V . ._. _ _, 

BtBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

L Fransızcadan, Tercüme Eden: Hatice -----·-1 
Cinayetin lçyüzü 

Kilise meydanından dönerken yine ÜÇ maznunun ifadelerinden 
Peloime, küçük bir el arabuı öğrenilmişti. Tam biyle bajnpr 
içinde sebze taşımakta olan Da- laken birdenbire, her nedense, 
moozy'ye rastgeldi, ve beraberce, limba sönüvermİf, ve ortahk derİJI 
bomboı duran meyhanesinin bir zulmet içinde kalmışb. Oza-
önilncle oturmuş piposunu içen man ile olmuştu? Bunu iç mu-
Rovairoux' e yaklafiılar. l{lyibı nun ela aynı tanda anlalmflarch: 
içinde onlann biribirlerine rast- - " Karanlıkta kalıaca ......-
ıelmesi pek tabii idi. Fakat bu dım, yerimden kımıldamadım. 
ilç adam biribirlerini her aardük- Bir iskemlenin devrilea gibiiltn-
lerinde aynı şey olurdu. Pelonne sünden sonra inliyen mtlthit bir 
Daınouzi'ye kinli göılerle haka· ıes beni olduğum yere dehşet.. 
rak elifleri arasından: le mıblamlfb. 

" Katil 1,, diye mınlc:laadı. Da- - " Budalahk etmeyiniz..: 
mouzi olduğu yerde birdenbire biribirinizi öldürmeyiniz!,, diy~ 
durdu, ve yanındaki adamı b&f- haykirdım. Benim gibi ötekiler cı. 
tan apğı süzerek: aynı feYİ hemen hemen . aynı g. 

"Katil diye laD• derler mel'un manda söylediler. Ancak ozamaa 
herif! diye haykırdı. " kiprit çakmak aklıma aeldi. 

' Pelonne meyhaneciye dönerek: Diter ikisi de benimle IMrabeı 
" Belki de asıl katil semini ,, gibrit çakmıtlardı. Ortahk aydnı-
Diye homurdandı. Meyhaneci lawnca yerde kan lekeleri g6rdiill 

omuzlanm silkerek iki adama fakat Bonesae baba ortada yok• 
emniyetsizlikle baktı: tu.,, Anlatbkları gibi, meyhaneci 

akinizden birinin muhakhak bir limba yakmlf ve yerdeki 
o adamı öldürdüğü aşıkir, dedi. kanlı izleri takip ederek 
Fakat acaba hanginiz? ihtiyan kap1DID lnWe bul-

1'çü de biribirine meydan oku- muşlardı. Maktul ytlzlat& ,_.. 
yan gözlerle bakıyorlardı. Bu ara- dBşmiiftii. Ensesinde derin ve 
larında olan şey eski bir kindi. renİf bir yara vardı. Bu bir hu· 
İşlenmiş bir cinayetten dolayı çer yarasına benziyordu. Sili& 
tiçü de tevkif edilmiş, ve meydana bulunm•mıftıl Doneme kendine 
birşey çıkmadıjı için serbest bı- hiç g_elmeden iki ... t IOlll'& 11-
rakılmışlardı. Fakat &çil de bil- dii. Oç adamın da ilk ifadeleri 
t6n kiy için fiipheli ve tehlikeli 80lll'akiler ııibi birbirine bene-
adamlardı. Herkes onlardan biri- diğinden, içil birden tnldf olaa-
nin Bouem babayı katlettiğinden mllf, ve ciirümleriıü isbat edecek 
emindi; fakat hingisi katil idil kat't deliili elde edile~ 

lf den ilçil de serbet baralrwl•fb. 
Bouem baba, ,g~e aeç •akit Fabt biyle bir hlldlm laer iti 

meyhaneden çıkarken öldtl- yoluna koJmut olamazdı. Benetı. 
rlll •er:qlİfti. •Jlaaae!I• kea- . bu ... bir 
~....... 'Yfll'~illitliDii.a~ .. ~' ....... . 
ka yalnız iki adam daha var- Herkes onlan katil fanettiii icia 
dı: Pelo.me ile Damouzi, bu iiç kimse yaalarma yak•a.-yar, lld-
adamda, mü.tul Bouem babama ta selAa bile ftl'lllİ)'orlarda. 
dostu dejilcliler, ve kendisile laiç Belomü lteldlere: 
iyi geçinmeclilderi bGtlln klyce - • ili halletmek llnm, 
bilinmif bir baldkatb. ıley- eledi, cinayet ~ n-.a 1f1a 
haneci bir toprak aıeselesiaclen mlimen batlr• iri H yolda .,.. 
.dolayı Bouemin daima •ley- cleğil mi? o halde btilia içi-
hinde idi ve ölümünü belde- milden biri olclujuDu bW 
eliği muhakkaktı. Kaçakçı olaD etmek ~ ecijyor. 
Pelonne de, kendisini birkaç kere Slpliesid 
jandarmalara teslim etaıit olan = ô ]ıalde zabıtanın bulup 
Damouziye ıelince, bu büsbiltiln ortaya çıkaramaclıldan teJi bil: 
b.şka ~ir mesele idi. Onun Apk bulalım, meydana çabnllUııa ol-
olduiu ldiçnk Marie aibi Bouem maz mı? 
baba hizmetçi olarak evine lıleybaaeci oalan içeli alarak: 
a1mıfb. Bittin köyce malüaı - "Haydi içeri elillİz de · 
olan bir pyde ihtiyarın hizmetine kon .... •••" dedi. 1'c1 de icecl 
giren ıenç loılann efendileri ile ~ Meyhane Pfel fe.a 
olan biraz fazlaca deetluklan Ye bir llUl'ette tefriş ec1i1mif1:L Oç& 
umimiyetleri idi. de, cinayet _ gecesi. otuaclulrlan 

Damouzinin de Boıaeme brp yerlere oturdular. 
eden dtipnaa olduju meydanda Peloani ap bir ..ıe: 
. Alenen her üçünün de birkaç - "itte BonelB prada eta--

defalar altımle tehdit ettilderi ruyordu. Dedi ,aztı bpıya kaqa 
Bonem baba bir akşam bu ilç idi. Eneesindea wrulmut -.... 
d&fmanile meyhanede yalnız kal- na ırire katil onun arka tara
mıfb. Bu bir menhus tesadllf fıncfa idi- itte fU katede-." 
aeri idi. Yıne o akp.m - iç Bly_le siyleyerek Pelom llatı-: 
maa•un verdiii ifadenin teyit yann IMılun~ ,..- : ıeh.P'fli 
ettiji veçlıile - ijçl ile 4e ayn ap afu' arkaya •l•u pldlrb. 
ayn ihtiyar adaar abfmıp.. Oçn clDıflbaByordu. 
de filPhe ft itham albnclan kur- Bird~ 
twı.-:k içift. teVali edıen tehditle- _ "Aman! •• " Dip ...,.._ 
rin karflllDda Bonem- babaDID rak elini mtına ptlirclL ilci 
id~ta korktuğunu eöylemiılercli. küreiinin aivri bir clealb: 
Arkadqlannın ifadelerine s6re batmı~ e1İe b .-kua-
meyhaneci yumruklarım sıkarak na ç~hk bak 
ihtiyar adame -ı:w •ltatil!... baylarda. 

- "Mel'un seni boğacağım!,, Garlyc)r çocuklar katil 
diye haykırmıştı. Qamouzinin · de: bu imiı!" 

- " Şimdi seni gebertece- Pelo lif:••• mıhlan181f ol-
ğiml" diye bağırdığı muhakkakb. dukç . ft uma J,ir demir 
Pelonne gelince, o, hiddetinden par Ubdaflanna gWeri-
gözleri yerinden uğramış bir hal- !:.i:; av ve kuru et UllllJ• 
de Donem: s bir demir parça idi. 

- "Göreceksin menhus! de~ yhaneci: 
mifti. Karnını deşeceğim ..• Senin "Bunu dtişüneıoediler, deye 
ölilmün muhhakkak benim elim- mırıldandL Bonem baba sende 
dendirl., " kısa boylu idi. Eğer senin yap-

- " Hayır onu ben geberte-
ceğim!,, Böylece söyleterek üçü qe, bğm gibi bu Demire ya~ 
onu öldürecek bir silih artır gibi Demirin ensesine temas etmua 
ellerini ceplerine sokmuşlaldı. pek tabü idi ve bu demir mm 

Tabii bütün bu olan ıeyler lldür.a.. 
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Buid•J ihracının lahdl 
Lonra, 18 - Tuna devletleri an

mada. batday ihracab hakkında bir 
aalatma olmuftur. Butday ihracab 
ilk wene i · S4, ikinei 9e9e içia Si •it;• ...:. o&.rak taWit eclU.jffk 

Konferana, din kahve imbAI 
•den 13 deYlet mümeuilile te~kldll 
eden bir ·tall komiayon 711P'ftlftlr• 
l>Gnldl mtzakereler Wr ........ ilmi
.ti •ermemektıeclir. 

AUmeti fvika kem.,._ clill 
•esalaini bitirmiftir. Deniz ticaret 
lıto1a""9u ft1-i11i ..apllem lıRr te
llide Litinaittir. 

R0tnanpda Ko111Unld• 
ıs...,ıı~ı• ........... 

lnilhuaua •uhakemelerlne W-•=ı 
tu .. .-.s pllit ..... -

ı ... nbul lldllcl ._.... m"**• 
"'••lndenı y orgı av ... ..., -
kıli avubt lrleleti EL • B ;[e>gluıula 
A)'DahÇU'flda Polonya' ~ 'Karmela 
&PutuDanlmn 4 o lu d8ire ınde mu-
kim ~ıro F.J. mahalli mezkdrda b\llu
Dalmıdiğmdan ibmetglht ~""" ,,,._ 
hmciugu mubqir ve mahallesi muhtan 
tarafından davet.iye varablma veril• 
~rubattan anlaşılmeMa - ., IDid
detle iliııen tebliğat ~ "9 ..ıı.-
kemeDin de 21-9 933 tar.ihiDe mu..mf 
Perşembe giillllae t&Ja edil.. ve 
dnetiJıeaia ... ._. _......_ 
di•uıhanesme tab"k edbit olmakJa 
bmr wrildiği teWii •ıhw- kaim 
ohuk u-. keyfiyet gazete ile ele 

olun:ır. (GMJ.) 

SON POSTA 

HarpMalUlle~i ile Şehit yetimlerine 
dağıblacak ikramiye paraları 

hakkında ilin: 
M. M. Vekiletinden: 
l - 1485 .........ıı kanuna temba Harp mal~rile pllit 

c:..~ Yerilecek ikramiye parumdaıa fe1ait ,etimlerine ait olan 
21 Huiran 933 tarilaine te.bit edilen 38997 tdait yetimle

rille ele clapbnlmuma bql•••fhr. 
2 - Baaclan &aflra 930, 931, 932 aeneleriade luamiyııeıini 

alamayan 6ll2 tebit yetimlerine de o lellelerde emaaliae v~len 
m.bette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait laaftleler ziraat Bakuı tarafındaa 
icap eden mahallere giad*ilecektir, 

4 - 22 Haziran 933 taribiaclen 80IU'a ~e talebinde bu
hmia tebit yetimlerinin h•ld.wn 934 Rllainde ppalacak tevziat ta 
verlecektir. 

5 - Malüllere Ut iknmiyt paralan tehir kararma g6re Harp 
mal6lleri tesbit edildı"kten IOI'& iki •J zarfında verilecek ve keyfiyet 
•Jl'ICA gazeteler ile ilin olunacaktır. "3130,, "2910,, 

1 lstanbul Evkaf MüdUrlyeti il.nları 
Kı~ti 

muhaaımenesi 

Lira 
70 

1 

35-Uflll miktannc:la bulanan K&çükpazar da Hoca Hayreddin 
mahalleeinde Y ojurtcu 10biında 30m No. Ju ....... tamamı 
4456-562-metre terbiiade bulman şehremaneti binua ul'fWDda 
Şerefiye caddesinde eski-11 yeni- S,7 No. lu Sinanağa camü arsa
smın tama-. 

Yukardaki eaılAk Ajuatoa 'ua 16-cı Çarıamba pal pazarlıkla 
sablacağuıdan talipleria )*evmi aıezkiirda ve saat 15-e kadar 
mablülit kalemine mlncaatlan. .. 3413" 

o 

1 Emlik ve Eytam Bankası lllnl•n 1 
Ankara icra Dairesi iflis Memurluğundan: 

Mfiflia Anadolu Otomobil ve Otobüsleri Tlrk Anonim Şirketi 
ift'9 idansinden : 

V-.,ana'da GRAF UND ŞTIFT fabrikası maaıulabndan ve 
1DOt&leii ellifer be,gir lmnetinde yirmi kişilik en son model kon
forlu broeeri1i iki adet otobla pazarlıkla aablacakbr. Şehirler ara
smcla yolcu nakliyatına ~ Ye her tiri& istirahat TeSaitini ca
mi mezkür otobüslerin enah sairesi ve bu ~ yazjyeti umumi-

BADTOLİ1' 

Böyle inci gibi dişlere mauK u,mak i&terseniz 
• 

Dalma BADTOLl1' kullanınız! .. 
7 - RADYOUN diı macanl.,.ının •n •/isidir, 2 - Bir ,..., 
diler ... canl•rı• ~ tipilt• muadildir. 3 - ~re/il 6ir mazl•I 
1111rdır. 011 6inleree ıllzel •fız RADYOLIN dlı ••c•n••1111 

hassaları111 isbat eden 6irer canlı şahittir. 

yeleri olbaptaki f&l'bwnecle tafailen yazıla olduğunda uzu eclea
lerin tetkik ve ubf pil olan 29 T emmm lW C-uteli ... 
13 da Ankara lfliı memurluiunda iOb idaresine •lracaatlua 
ilin olunur. (179) 

işBA ~I , 
KUMBARA SAHiPLE iNE . 

• 
}IEA SE E 10.000 LI {t. 
MÜKAf AT vı E TfDIR 

Hlft 
• 

KESIDEDE .. 
2500 

• LiRA 



12 Sayfa 

Ta~ıması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç hal i nde yeni paketlerden 

almaktan 

ASPiRİN 
20 11e 2 tabletlik ambal4jıar içinde 

her yerde bulunur. 

(5120) 

Şantung YALOVA 
KUMAŞLARINDA 

0
/ 0 301 40, 50 

Tenzilat TEMMuz soNuNA Kt'DAR 

Bu harikulade kumaıın son moda renkleri vardır, 
kat'iyen solmaz, yıkanır, çok dayanır, serin tutar. 

Yerli Ma lar Paza ı 
İstanbul Bahçekapı caddesi 

Kadıköy CUMHURiYET HALK FIRKASI tarafından "ı 
Mevsimin en kibar K 1 R B A L O S U 

GÜZEL ORMAN ÇİFTLİÖİNİN 
muhtetem tarihi salonlarında ve bahçesinde 20 Temmuz Perşembe günü 1 
1aat 15 ten itibaren gece sabaha kadar devam edecektir. Kadıköy 

iskelesinden otobüsler sabaha kadar muntazaman işliyecektir. 
~! _____________________ ...., {S6l7) .,_, 

Deniz Yollan İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy • Köprübası Tel. 42362 
Sirkeci .Mühürdar zade han 

' l'ele fon: 22740 

MERSİN POST ASI 

KONYA 
vapuru 2117 /933 Cuma saat 
10 da İdare rıhtımından kal
kar. Ku,adası ve Gelibo· 
lu'ya yalnız dönüşte uğrar. 
Çeşme programdan çıkarıl 
~tır. • " 3441 ,, .. , 

TA VİLZADE VAPURLARI 

Ayvahk ekspres Postası 

.. ,şp~u~~ M.~J ~- 16 da 8 lrkec! 'de n 
hareketle 

G elibolu. Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalık'a azimet ve 
avdet edecektir. 

D kkat: Cuma gllntl Cdramit yol· 
cuları nı trene yeti9t irir \ 'O Ayvalık 
yolcularını aynı gün nkşamı Ayvalı· 
ğıı ~·ıkarır. 

Yolcu b ileti vapurda d a verlllr. Adre•: 
Yemlt'te TaYllzadu Muıtafa. biraderler. 
Telefon 22210 

Zayi - Üsküp askeri rüştüyesi 

eorı sınıfından aldığım tasdiknameyi 

kaybettim. Yenisini çıkaracağ-ımdan 

hil ·mü yoktur. 123 numa'ralı Ali Şahin 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
vapuru De Ş mbe 

20 Temmuz .r~ r e 
günü akşamı Sirkecit den ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Gireson, T rab
zont Sürmene ve Rize) ye azi
met ve avdet edecektir. 
Faıla t afsiH\.t i çl ıı Sirkeci Yal lı. en ci 
Hanındilki a ce ıı tal ığ'ına milracaat, 

Tel : 21515 
._ _______ ... (5612) 

• NAİM VAPUR İDARESi 
izmir sür'at postası 

A D N A N vapuru 
Her Perşembe günü 

saat tam 18 do 
• • 

Doğru IZMIRE H~;~et 
Taf:-1ili\t iı,:in Gala.ta, Gitırı r iik kar• 

ı1uıı ıı da Site Fra nsez Harı No l~. 
._ __ .Tel: 41041 + (5iH6) 

Zayi - .\ skeri terhis tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çık~ra.cağımda.n 
eskisinin hükmü yoktur. Hasköy şu
be~inden 314: tevellütlü Tevfik oğlu 
Ahmet Hilmi (5632) 

SON POSTA 
' 

Temmuz 19 
t • i5 

• 

Bütün bu hastallklarıh sebebi 
15-ıda 11 ın taze olnıanıasıdır. 

Yemek dolaplarında, mutfak raflarında ve ya kilerde muha· 
faza edilen süt ve her nevi yiyecek, hararet karşısında gı· 
dai kuvvetlerini kaybetmekle kalmayıp aynı zemanda sıhhat 
için de bir tehlike teşkil ederler, çünki sıcaklık mikroplartn 
inkişafını ve rutubet ise küflenme hadisesini intaç etmektedir. 
Mevaddı gıdayenin bu suretle tegayyüre başlamasında koku 
ve küf bidayeten belli olmadığı cihetle istihlak neticesi bir 
takım hastalıklar baş gösterir ve çocuk bilmeden bu tehti• 
keli mikropları yutar. 

frigidaire souk hava dolabı, içine konulan her türlü mevad• 
dı sabit ve kuru bir hararet derecesinde muhafaza eder ve 
bu suretle mevaddı gıdaiyenin görünür görünmez tegayyüra
tına mani olur, hatta mutfaktaki fırının neşrettiği şıcaklık ve 
buğuların tevlit eylediği rutubete rağmen mekülatınızı bu 
dolaprarda sıhhi bir şekilde günlerce saklamak kabildir. Bun• 

Frigidaire markasını tasıma. 
van her soğu#< hava dolabı ha• 
l<il<I FRİ Gİ OAİ Rf! ddlldltl 

dan mada dondurmalarınızı Frigidaire'de ihzar edebilirsiniz. 

BOURLA BIRADELER ve şsı 

IJ:l~ldüi!:~ (S37S) 

BüyQk kAr az Para 

3sene TL1 
Temln•tla • • ·. .SO 

8UtUn Şark umumi depoziteri N. ıft TOl.EDO 
lı1uhl, Suhan Hamam Hacopulı Hııı No. Si Ô 

Telefon : 20620 ~ 
V\ 

, ______________________ _.,, -
letanbul birinci Ticaret m•h· 

keme•lnden: Serkis S akayan efen
di avukatı Meleti Bey tarafından Hacı 
H.ecepzade Bekir ve biraderleri tstan
bul vekil ve mümessili ticarileri Orta
köyde Çevirmeci sokağmda 7 numaralı 
ha.nede mukim Leon Pamukçyan efen-
di aleyhine 933/25 dosya numarasile 
ikame olunan alacak davasından dolayı 
gönderilen dava arzuhali sureti muma-
ileyhin ika.metğahının meçhuliyeti ha
eebile bili tebliğ iade kılını:nıştn:. H. 

' U. ~1. K. 141 inci maddesi mucibince 
tahkikat hakimliğince ilanen tebliğat 
i faı:1 1na karar verilerek erzulıal sureti 
mahkeme divanhanesine talik kılınmış
tı r. Müddea.leyh Leon l'amukı;yan 
efendi tarihi iltınından itibaren bir ay 
zarfında mahkame kalemine bilmüracaa 
a r;,uhal ve miistenidat suretler ini tebel
luO. ile cevapnamesini ita cylemecliği 

ö 

surette kanunu mczkfuun 398 inci mad
desi mücibince gıyabi muamele> icra 
olunacağı tebliğ· makamına kaim olmak 
üzete ilan olunur. (5642) 

Son Posta Matbaası 
====~-
Sahibi: Ali Ekrem 
Netriyat Müdürü: Hdil Lutfi 

Gcocral Motor mamulall 

ŞEVROLI 
OTOMOBil ve KAMYONLARI 
İstanbul, Trakya, Zonguldak, Bartın, Bolu, Adapazar, 
Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Balıkesir, Bursa ve Çanakkale 
mıntakasınm ŞEVROLE umumi bayiliği bu kerre Şirketimiz• 
verildiğinden otomobil ve kamyon almak istiyenleria 
zirdeki adrese müracaatları rica olunur. 

OTTAŞ 
Otomobil Ticareti T. A .ş. 

Beyoğlu, İstiklal caddesi No. 239 

Telgraf: OTOMATA T•le/on: 42866 - (5639) 

inhisarlar Umum 
Miidürlüğünden: 

Diyarıbekir Fabrikasında yapılacak Hangar ve duvar ve tel 
kafes inşaatı kapalı zarf ile münakasaya konulmu1tur. Taliplerin bu 
gibi inşaatı evvelce yapmış ve Ticaret Odalarmdan birinde mukay .. 
yet bulunmuş olduklarını veyahut inşaatta salahiyeti fenniyeyi haiz 
Mühendis istihdam edeceklerini "Noterlikçe musaddak vesaikle 
ispat etmeleri lazımdır. Bu şeraiti haiz istekliler % 7,5 teminatları 
ile beraber tekliflerini nihayet 14/8/933 pazartesi günü saat 
15 e kadar Galata' da Alım, sabm komisyonuna vermeli ve sekiz 
parçadan ibaret münakasa şartnamesi ve şartnamei fenni ve 
projelerden mürekkep bir takım projeyi "5,. lira mukabilinde 

Komisyondan almalıdırlar. (3334) 


