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Yeıii Bir Alman _ Yahudi Günün Meselelerinden Biri: 

Diş Hekimleri Sağlam 
Kavgası Başlıyor! 1 ·--ı Dişleri Çekemezler 

Al M•J ~ y h d• -J. •k H J d Fakat Buna Mukabil Usulsüz Hareket-
tı I yon a U I ntı ama azır an 1 ler Yapıldığını Söyliyenler Var 

Paris, 22 (Hususi) - Şu bir kaç gün içinde Tanınmış ve mühim bir şahsiyet olan Enter· 
dün ya yahudileri Amisterdamda muazzam bir top- mayer'in bu sözleri dehşetle karşılanmıştır. Gaze· 
lantıya hazırlanıyorlar. Bunun sebebi, Almanyanın teler bu beyanatı tahlil için sütunlar tahsis et-
yah~dilere karşı tuttuğu hareket tarzını göz?~n mişlerdir Bu sebeple Amsterdam'da yapılacak 
geçırmek ve buna mukabelede bulunmak ıçm l M · k · · "tfb 
icap eden esasları hazırlamaktır. Bu münasebetle 0 an _. usevı ongresıne ve kongrenın ~ ı. az 

h N kl h d. A k t E t A edecegı mukarrerata heyecan için de mtızar 
rneş ur evyo u ya u ı vu a n ermayer me- d"l kt d" 
"k l · b" b · t• B b e ı me e ır. · rı an gazete erme ır eyanat vermış ır. u eya-
nat son derece mühimdir. Yahudi aleyhtarlarına Yahudi aleyhtarları Mahkmede 
karşı çok şiddetli söderi ihtiva eden bu beyana- Varşova 2 l - Burada bir müddet evvel Ya-
tında Amerikalı hukukçu diyor ki: hudiler aleyhinde hareketler yapan kimseler 

" - Biz, dünyada mevcut altı milyon yahudi, hakkındaki tahkikat bitmiş ve muhakeme safha-
Hitler ile mücadele etmeye karar verdik. Kurunu- sma intikal etmiştir. Vadoviç mıntakası Yahudi 
vustai bir zihniyetle yahudilere çok ağır muamele 
yapan Almanlıktan intikam alacağız. Bu mücade- aleyhtarlığı hadiselerine iştirak edenlerin muhake-
lede kullanacağımız silah boykottur. Hiç bir ya- mesine haşlamıştır. 
hudi, hiç bir yerde Alman malı almayacaktır. Milliyetperver grupuna mensup elli kadar 
Şunu unutmayın ki yahudilerin gururu, İrlandalı- ma1nun muhakeme edilmektedir. Muhakemenin 
larm inadı kadar meşhurdur.,, neticesi heyecan içinde beklenmektedir. 

Adliyede Tetkik F aa iyeti 
Vekalette Avukatlık Kanununun Da 

,Tetkik Edileceği Ha her Veriliyor 
• Ankara, 22 ( Hususi ) - Ad-

liye makinesinin memleketin ihti- .· • ·.· .. . 
Y~çlarına tam manasile uygun 
bır şekilde işlemesini temin için 
tetkikat yapıldığını, bu tetkikatın 
yeni bir kanun projesh~e esas 
olmasının kuvvetle muhtemel bu
lunduğunu ve Adliye Vekili Saraç 
o~lu Şükrü Beyin bu mesele ile 
bızzat alakada;: o!duğunu bildir-
~~ştim. Öğrenilen yeni haberlere 
gore, tetkikat bitmemiştir ve he-

lstanbul afJulc.atları 
a.vukatların vaziyetini de yeni 
baştan gözden geçirmek niyetin
dedir. Bu tetkikabn vereceği ne
ticeye göre, avukatlık kanununda 
bazı degişiklikler yapılması ve 
avukatların tabi oldukları kanuni 
şartların yeniden tespit edilmesi 
ihtimal dahilinde bulunmaktadır. 

nüz devam etmektedir. Millet 
Meclisinin kış toplantı devresinde 
tetkik edileceği söylenen yeni 
k~nun projesinin esasları bu tet
kıkatın hitamından sonra belli 
olacaktır. Bazı mıntakalarda mah
keme adedinin çoğaltılacağı ve 
Yeni faaliyet esasları tespit edi
leceği ve bilhassa Temyiz mah
k:mesinde işlerin daha çabuk 
gorülrnesi için lazımgelen teşkila
tın ihdas olunacağı da haber 
alınınaktadır. Diğer taraftan kuv
vetle tahmin olunduğuna göre, 
Vekalet avukatlık kanununu ve 
~ ===========::::::::==~::::=:===:-===:::==~===-====-

Tavuk ihtikarı Mı Başladı ? 

Şehrimizde birkaç gündenberi tavuk fiyatları haylı pahahlaşmış
tır. Bunun bir ihtikar olduğunu da iddia edenler vardır. Muharriri· 
mizin bu husustaki tetkikleri 9 uncu sayfamızdadır. 

bir toplantı esnasında 

Kızınızı Kime 
Verirsiniz, Kime 
Vermezsiniz 

F arzediniz ki evlenecek bir 
kızınız veya oğlunuz vardır. Mü
racaat edenlerde bir takım şart
lar ararsınız. Servet, mevki, yaş 
bu şartların mühimlerini teşkil 
eder. Fakat bir de ve belki en 
evvel aramaklığımız lazım gelen 
şart sıhhattir. En selahiyettar 
doktorlarımıza sorduk: 

Kızlarınızı isteyen erkekte 
veyehut oğlunuza alacağınız kızda 
ne gibi sıhhi şartlar ararsınız? 

Doktorlarımızın verdikleri ce
vaplar, bütün aileleri ve evlen
mek çağında bulunan gençleri 
şiddetle alakadar eder. 

Kiminle evlenmeli, kiminle ev
lenmemeli? Sualinin cevabını bu 
anketimize verilen cevaplan oku-
duktan sonra daha büyük bir 
huzur ile verebilirsiniz. 

Pazartesi Günü 
Son Postada 

. 

Şelırimizde çalışan diş h•kinılerimizin bazıları bir arada 
Doktorlar ile eczacılar arasın- beraber bu iddiayı ileri sürenler 

da karşılıklı ihtilaflar çıktığı ve şöyle anlatıyorlar: 
bu ihtilafların yine karşılıklı mü· Hasta bir dişi uzun müddet 
nakaşaları yapıldığı şu sırada bir tedavi etmek karlı bir iş değildir. 
de dişçiler meselesinin çıkbğım Fakat tedavi edilmesi lazımgelen 
öğreniyoruz. Diyorlar ki: bu diş çekildiği takdirde yerine 

Bazı diş hekimleri kanunen başka bir diş koymak ve bu dişi 
ve bilhassa tıp kaidelerine göre tutturmak için de bunun yanındaki 
çekilmemesi icap eden dişleri, dişlere de kuron yapmak icap 
şahsi menfaatleri için çekiyorlar, etmektedir. Bunun neticesi olarak 
bunlarm yerlerine takma diş ko- sağlam dişi çeken diş hekimi 
yuyorlar ve bu suretle fazla fazla para kazanmaktadır. 
para kazanmak gayesini güdü- Yine tekrar edelim, memle-

kette dişçiliğin günden güne 
yorlar · tarakkisini temin ed~n diş he-

Biz, kanunun murakabesi al- kimlerimizi böyle bir ittiham al-
tında vazife gören diş hekimleri- tında bırakanlara hak vermiş 
mizin böyle bir vaziyet ihdas değiliz. Bununla beraber bazı 
ettiklerine ihtimal vermemekle ( Devamı 9 uncu sayfada ) 

14 Yaşında Bjr Çocuk 
Arkadaşını Oldürdü 

.. E.~kişehir 22. (Hususi) - Bu.ray~ m.erbut moUa oğlu köyünde 
~çuk ~a~~a b~r çocuk çok .~ec~. b~~ ~!naye.t işliyerek kendisinden 
b~~az buyuk bır arkad~şı~ı oldur~uş.tur. Cınayeti işliyen çocuk he-
nuz 14 yaşındadır ve ısmı de Adıl dır. Cinayetin kurb · · 

. k"" d 17 d M h . ı·k anı ıse yıne aynı oy en yaşın a •: mettır. i çocuk arasınd · · b 
k l k h . k ·· ·· d k k a yırmı eş 
uruş u ır ça ı yuzu? en avga çı mış, bir aralık Adil elindeki 

çakıyı arkadaşımn kalbıne saplamıştır. Mehmet ald - t · ·ı 
d h 1 ··ı .. t.. ç k k ·ı ıgı yaranın esırı e 

er a o muş ur. ocu atı yakalanmıştır. Tahkikat yapılmaktadır. 

Belediyenin Kulakları Çınlasın! 

- Bir gazetede okudum, Anadolunun bir köyünde hi 
kalmadığı için oradakiler erken uyanaınıyorlarmış! ç 

- Tuhaf şey •• acaba orada sokak satıcılan yok mu? 

horoz 

1 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi} 

Çiftçilerin Yüzü 
Güleıken ... 

l>iıo yazdık: Bu sene b:mir mın
takasındn ziraat vaziyeti çok 
iyidir. 'J nrlalarda ok Jı raretJi 
Lir hasat faaliyeti var. Birçok 
yerlerden İzmir havalisine İ~<;iler 
Bkıo etmektedirler. 
Bu vazi~ et karsısıuda halkın 
ı;öy)ediklnini de bugün yazı
) Oruz: 

Orlınn Bey ( A) n of ya ('atladıkapı) 
- İz:mirde ziraat vaziyeti çok iyi 

imiş. Bu sene çok iyi tütün mahsulü 
varmış. Konya ve civarından işsizler 

akın ettiği halde hali işçiye ihti}aç 
varmış. Demek ki bu sene feyizli bir 
11enedir. Yalnız bu feyiz: ve bereketin 
köylünün aleyhine olmamasını te
menni ederim. Çünkü istihsal fazla 
olunca mal para etmiyor, zavaUı 

köylünün eli böğründe kalıyor. İkti
sat ve Ziraat VekiletlPrimiz köylünün 
yüzünü güldürecek tedbirler alma
lıdırlar. 

)f 

l l 11kkı Bey ( Sultanahmet 'l'ıcaret
hane sokağı 25) 

- Bu sen Garbi Anadoluda şim
diye kadar görülmemiş derecede fe
yizli tütün yetişmiş. Tütün müşteri
leri olan devletlerin bütün eksper
leri seferber olmuşlar, köylerimizi 
gezmişler. Tütünlerimize bir diyecek 
bulamamışlar. Yalnız rekolteyi fazla 
gösterip mal1arımızı ucuz almak sev
dnsına düşmüşler. Biz: bu feyzi \'e 
bu bereketi ecnebi alıcılara istismar 
ettirmemek için tedbirler almalıyız. 

• I~ azi Bey (Beyoglu ~akızağarı) 
- Bu •ene orta Anadolunun bazı 

yerlerinde ve bilhassa Konyada ku-
raklık var. Halk muz:tarip. Allah bu
radan aldığı bereketi Ege mıntakası
na ver!Uiştir. Konyada iısiz kalanlar 
şimdi lzmir ve havalisinde bol bol 
iş buluyorlar. Hem de amele ücret
leri çok fazla imiş. Bu, çok sevinile
cek bir vaziyettir. Yalnız tütün alıcı
lan bu sene rekolteyi ( 15 ) milyon 
kilo göstererek köylünün malını etin
den çok ucuza almak istiyorlar. Bu 
dalaverenin önüne geçilirse bu sene 
köylünün yüz:ü gülecektir. 

Eroinciler 
Bir Adam İşçilere Ero~n 

Satarken Tutuldu 
Polisler evvelki gün Ayvansa

rayda sokak ortasında eroin sa
tan bir adam yakalamışlardır. 
Fafrika amelelerine ve hamallara 
bile eroin sattığı anlaşılan bu 
adamm ismi Mustafadır. Yapılan 
araştırma neticesinde üzerinde 
bir miktar eroin bulunmuş ve 
ifadesi de alınmışbr. Mustafa ver
diği ifadede, kendisinin bu ero
inleri kahveci Fazlı ve kardeşi 
Ahmet isminde iki kişiden aldı
ğını söylemiştir. Bunun üzerine 
Ahmet iJe Fazlının evinde de 
araştırmalar yapılmış ve bir hayla 
eroin bulunmuştur. Bunlardan 
başka yine bu şebeke ile alaka
dar olan Ahmet isminde birisi 
daha yakalanmış ve hepsi de 
ihtisas IT'ahkem\'!Sine verilmişler
dir. 

1 B 
•• 
Uzümcüler Memnun Değil 

• • •• 
inhisar idaresi Tarafından Uzümlerine 

Verilen Parayı Az Buluyorlar 
inhisarlar umum müdürlüğünün üzüm alışı için 

tesbit ettiği fiyat bağCıları memnun etmemiştir. 
Bağcılar bu fiyabn az olduğunu ve biraz yükseltil
mesi icap edeceğini ileri sürmektedirler. Üzümcüler 
bu maksadın temini için İzmirde büyük bir toplantı 
yaparak aldıkları kararları Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletile Ziraat ve İktısat Vekaletlerine bildire
ceklerdir. 

dir. Bu fiyat uzun tetkikler neticesinde tesbit edil
miştir. Bağcılardan isteyenler bu fiyattan üzüm 
verir, istemiyenler tabii vermez. 

- Yenibahçe şarap fabrikası müdürünün suiis
timal yaptığı hakkında bir şayia var, doğru mu? 

Bir muharririmiz İnhisarlar Umum müdürü Hüsnü 
Beyi görerek üzümcülerin bu talepleri hakkında ne 
düşündüğünü sormuştur. Hüsnü Bey şurıları söyle
mektedir: 

- Fabrika hesaplarının tetkikine lüzum görül
müş ve şimdilik müdüre işten el çektirilmiştir. 
Suiistimal yapılıp yapılmadığı tetkikat neticesinde 
anlaşılacak ve tabii ona göre hareket edilecektir. 

- Üzüm alışı açın koyduğumuz~ fiyat mutedil-

Diğer taraftan bizim öğrendiğimize göre İnhi
sarlar umum müdürlüğü yeni şarap fiyatlarını biraz 
indirerek şarap sürümünü arttırmak tasavvurunda
dır. Bu hususta da tetkikat yapılmaktadır. 

Tehdit Etmiş! Bir Müderris 
Bir Rum .. Genci Eıki Sev- Mahkemeye 
gilisini Oldürmek istemiş Ş .k ""' Ed .ld. 

Polisler Galatada oturan Lef- l agef l l 
ter isminde bir garso!1 yak~~a- Haber aldığımıza göre, Sulta-
mışlardır. Yapılan tahkıkata gore nahmet Sulh mahkemesine Darül-
Lefter eski sevgilisini ölümle fünun mtiderrislerinden biri aley-
te~di~ e~iş. ve" üzerine .Yil_rü- hine bir şikayet yapılmıştır. 
muştur. Hadıse şoyle ~eçm~ştir: Şikayeti yapanlar, maruf pehlivan-

Garson L~fte~ hır _?Judd~t Jardan Himmet pehlivanın vekilleri-
evvel Klara ısmmde guzel bır dir. Verilen malumata nazaran 
rum kızı ile. ~nışmış, onu çaldı- Himmet pehlivan bir ihtilaftan 
rasıya sevmış!ır. Kl~ra da Lefte- dolayı mahkemeye müracaat et-
re karşı kalbınd~ bı~. alaka duy- mek mecburiyetinde kalmış ve 
muştur. Fakat bır muddet sonra ihtiiafm hukukan halledilmesini 
Lefterden yüz çevirmiş ve başka istemiştir. 
bir erkeği sevmiştir. Mahkeme bu meseleyi ehli 

Lefter, sevgilisini bir türlü vukufa havale etmek lazım gel-
unutamadığı için Klaraya birkaç diğini anlamı ve o yolda bir 
kere ~ü!ac:ı~t. e.tmiş ve ~~nd~.si- kar.ar vermiştir. İşte Himmet 
ne ~s~ısı gıbı ıltıfat etmesım ~oy- pehlivanın vekilleri tarafından 
lemıştar. Fakat .~lara bu mu~a- yapılan son müracaat bu mesele-
caatların hepsmı r~.t _cevabıle den çıkıyor. Çünkü veki1lerin 
karşıl~mıştar. Bunun uzerıne Lef- iddialarına göre Darülfünun mü-
ter dun Klarayı yolda sıkışb.~ış derrislerinden olan ehlivukuf, ra-
vc: gen~ . kıza . tekra~ ke~dı~ıne por vermemekte ısrar göstermiştir. 
donmesım, aksı takdırde oldure- Bunun üzerine vekiller de mahke-
ceğini söyliyerek tehdit etmiştir. meye müracaat ederek kanunen 
. Le~ter yakalaı:ıdıktan . 50?r? bu müderris hakkında hapis ka-
ıfadesı alınarak Adlıyeye veralmıştır. ran verilmesi lazım geldiğini bil-

dirmişlerdir. Mesele yakında tet
kik edilip bir karar verilecektir. 8 Esrarkeş 

Yakalandı 
Şehremininde esrarkeş Hakkı 

isminde birinin evinde, ötekine 
berikine esrar içirdiğini haber 
alan polisler evvelisi gün ansızın 
evi araştırmışlar ve 8 esrarkeşi 
kabn.kla esrar içerken-cürmümeş
hut halinde yakalamışlardır. 
Evde yapılan arama neticesinde 
bir tabanca, kamalar, esrar İçme
ye mahsus kabaklar ve bir mik
dar esrar bulunmuştur. 

Çakmak Taşı l~aça!<çı:arı 
Hidayet ve Adem isminde iki 

şahıs kaçak çakmak taşı s:ttar
larken yakalanmışlardır. 

İki Hırsızhl< 
Sabıkalı Hayati Cihangirde 

bakkal Bodosun dükkanına gıre
rek bir yığın eşya çalmış, fakat 
kaçarken yakalanmıştır. 

lf Zeki isminde bir sabıkalı 
Y enişehirde Mehmet Efendi is
minde birinin evine girerek öte 
beri çnlmış ve savuşurken yaka
lanmıştır. 

l1a p Se'.<l3Sindm o:um 
Mahmu~paşada oturan 65 yaş

larında Kerim Efendi isminde bir 
teri kçi k<:lp sektesinden birden
bire ölmüştür. 

• 

izzet Melih B. 
Üniversiteye Müderris 
Olacağı Söyleinyor 
Üniversitenin yeni müderris 

ve muallim kadrosu etrafında 
evvelce ve dün, kuvvetli tahmin
lere müstenit bazı malumat ver-
miştik. Kadro 1 ağustosta resmen 
tebliğ edileceği için hakiki vazi
yet o zaman anlaşılacaktır. Bu
nunla beraber şayialar devam 
etmektedir. Bu şayialardan biri
si de İzzt Melih Beyin Edebiyat 
Fakültesinin " Garp edebiyata ,, 
müderrisliğine talip olduğu ve 
yahut bu müderrisliğin kendisine 
teklif edildiği şeklindedir. 

Bir mubarririmiz İzzet Melih 
Beyi görmüş ve bu husustaki 
malfımatıni öğrenmiştir. İzzet 
Melih Bey şunları söylemiştir: 

- Hiçbir haberim yok. Ne 
teşebbüste bulundum, ne de fik
rimi sordular. 

- Teklif yapılırsa kabul eder 
misiniz? 

- Mademki beni layık gör
müşler; evet! 

Leyli Talebe 
Alınacak 

Maarif Vekaleti lise ve orta 
mektepler ile muallim mektep
lerine bu sene de bir miktar 
p~rasız leyli talebe almaya karar 
vermiştir. Bu husustaki kanun 
mucibince ağustos sonlarında bir 
müsabaka imtihanı açılacak ve 
müsabakada kazananlar parasız 
leyli olarak memleketin muhtelif 
yerlerindeki liseler ile orta mek
teplere ve muallim mekteplerine 
yerleştirileceklerdir. Müsabaka 
imtihanının şartları kısa bir 
müddet sonra ilan edilecektir. 

Kaçak Sigara Bulundu 
Kasımpaşada bakkal Rizeli 

Mustafa Efendinin dükkanında 
30 paket kaçak köylü sigarası 
bulunarak müsadere edilmiştir. 

Temmuz 22 

[ Gllnlln Tarihi ) 

Ziraat Vekilinin J 

Tetkikleri ~ 
Tetkikat için şehrimize gelmif 

olan Ziraat Vekili Muhlis Bey bugün• 
den itibaren fehrimizdeki ziraat mü1 
esseselerini gez:miye başlıyacaktıl'~ 
Muhlis Bey birkaç gün içinde şehri• 
mizdeki bütün ziraat müesseselerin{ 
teftiş edecek, aynca İstanbulun zirai 
vaziyetini de tetkik ettikten sonra 
Ankaraya dönecektir. ı 

ilkmekteplere muallim 
İlk tedrisat kadrosuna yeniden 

altmış muallim ilave edilmiştir. Bd 
muallimler ·önümüzdeki ders ·senesi 
iptidasında açılacak sekiz yeni ilk. 
mektebe tayin edileceklerdir. 

Brezilya elçisi gitti 
İki gün evvel Ankaradan geien 

Brezilya elçisi M. Maryo dö Pimental 
Brandao Marsilya'ya gitmiştir. Oradan 
memleketine gidecek ve bir ay sonra 
buraya dönecektir. 

Ticaret mektebinde -
Şehrimizdeki yüksek ticaret mek• 

tebinde tatil aylarına mahsus olmak 
üzere Fransızca lisan kursu açılmıştıt,C 
Kursta iki kısım üzerine tedrisat ya•: 
pılacaktır. Derslere yarından itibareQ 
başlanacak ve iki ay devam edecektir. 

TenziUit yapaldı 
Devlet Demir yolları idaresi tara• 

fından trenler ile nakledilecek olan 
otomobil, kamyon ve bu cins diğer 

nakil vasitnlarının bilet ücretlerinde 
bir miktar tenzilat yapılmışbr. 

Tetbir ehndı 
Muğla, 21 - Bu sene orman• 

larda yangın olmaması için mü• 
him tedbirler almmışbr. 

Öz türkçe işi 
Türk dili tetkik cemiyetinin 

umumi merkez heyeti yarındaq 
itibaren mesaisine şehrimizde de--
vam etmiye başlıyacaktır. 

Cemiyete şimdiye kadar öz 
türkçe kelime ihtiva ed~n (107) 
bin fiş gönderilmiştir. Oz Türk• 
çe kılavuzu da yakında ikmal 
edilecektir. 

Bir Muallimin davası 
İneboludan bildirildiğine göre 

Evrenye köy muallimi Saime Reşat 

Hanım inebolu İlk Tedrisat Müfettişi 
Lutfi Bey aleyhine, kanunsuz maaf 
kestirdiği iddiasile zarar ve ziyan 
davası açmıştır. 

terkedilen bir çocuk 
Üsküdarda eczacı Kenan Be· 

yin evinin önüne yeni doğmuş bir 
çocuk bırakılmıştır. Dün sabah 
sokaktan geçenler bir bez içinde 
sanla olarak duran bu çocuğu 

görmüşler ve polise haber ver• 
mişlerdir. Polis bu çocuğu terke• 
denleri araştırmaktadır. 

Dört Aylık 
Tütün Satışı 

• 1 

İnhisar İdareleri L'rr.um Y.ücürlü. 
ğünün yaptığı bir istatistik cetveline 
nazaran bu senenin ilk dört ayı zar
fında hariç memleketlere on milyon 
kilo tütün ihraç edilmiş, bu snbşa 

mukabil memlekete sekiz milyon lira 
girmiştir. Geçen sene aynı müddet 
zarfında ihracat ancak sekiz buçuk 
milyon kilo tutmuştur. 

1 . Son Postanın Resimli Hikô.gesi: Pa":ar Ola Hasan B. Dil/or Kt: / ----

Gümüş para basılıyor ya . .... Gümüş fiatleri 
Fırladı! 

\ \ I I 
/ 

yallah... ı ... Altın ise olduğu. yerde du
ruyor. Şaşılacak şey değil mi? 

rfoson Bey - Hiçte şaşılacak 1 ... Millet paranın gümüş olduğu-
nu anladı a biraderi... şey değil.. 



22 Temmuz , 
Hergün 

Seyyahlar Meselesi 
Takas Meselesinde 
Tütün/erimizin Vaziyeti 

·---------------------· Dün matbaamıza İtalya Turist 
cemiyeti tarafından neşredilen bir 

E
için Seyga mecmuanın iki 

• nüshası geldi. Bu 
Gel mıgor nushaları gördük· 

ten sonra Türkiyeye niçin seyyah 
gelmediği sualinin cevabı kendi
kendine tavazzuh etti. Dünyayı 
celbiçin bu kadar metodik, bu 
kadar ilmi, bu kadar ince çalışan
lar varken, mahsulleri için ha\ra
dan yağmur bekliyen insanlar 
gibi seyyahların kendi kendine 
İstanbula gelmesini bekleyen bir 
memlekete seyyah gelir mi? 

Filhakika dünkü gazetelerde 
gördük. 1933 senesinde bütün 
dünyada dört buçuk milyon kişi-
lik bir seyyahat hareketi olmuş-
tur. Bu dört buçuk milyondan 
Türkiyeye yalnız 20 bin kişi gel
miştir. İki haf ta evveline kadar 
Yunanistana 120 vapur seyyah 
geldiği halde İslanbula ancak 
12 seyyah vapuru uğramıştır. 

1932 senesi içinde yalnız Ro
dosa 75 bin seyyah gitmiştir. 

İstanbul, seyyahlar için Ra
dostan elbette çok daha ziyaret 
edilmesi arzu edileck bir yerdir. 
Radosu İstanbula tercih eden 
seyyahlann şehrimize gelmeme
sinin muhtelif sebepleri vardır. 
Bu sebepler de aşağı yukan ta
ayyün etmiştir. 

italyanm, Yunanistanm seyyah 
celbi için müracaat ettikleri va
sıtalara baş vurmak, onlann gös
termekte oldukları kolaylıkları 

göstermek, şehrimize gelen sey
yah adedini hiç olmazsa iki mis
line çıkarır. 

Bunu Türkiye turizm cemi
ye\i yapıyor. Hükumet işi eline 
alıp doğrudan doğruya bu mese
le ile meşgul olsa, herhalde 
faydalı bir hizmet görmüş olur. 

* Türkiye tütününün Avrupa ve 
Amerikada muayyen alıcaları 

Takas şind ve müşteri!eri v_ar
Tüt.. l . · . dır. Bu muşterıler 

1ın erımı her sene Türkiye-
den tütün alırlar. Fakat Yunan 
ve Bulgar tütünleri de Türk 
tütünleri ayarında sayıldığı için 
bu iki komşu memleket ek
ıe~iya bizim müşterilerimizi eli
nuzden alın ağa çalışırlar. Bu 
sebeple son senelerde bu müı
terileri.nıizin çoğunu kaçardık. 
. Bu müşterilerden biri Maca

nstan, biri ltalya, ve biri de Al-

r ~ ' 1 Resimli Makale _________ a_L.,,_7a_fı_er_in Neş'esi a 1 

Yokut bir dağı tırmanmak zordur 
ve yorucudur. Çalıtmak ta dağa br· 
•ı"taek gibidir. Zordur ve yorucu
dur. 

J 

Fakat dağın . epesine çıkınca ö .ıü ııüze 
açılan ı•nit ufuk, temiz hava bütün yor• 
l'unluğunur.u alır, Mea'ut bir l•tirahatiD 
r.evldnl duyar•ınıı:. Muvaffakiyet bu tepeye 
çıkmak gibidir. Munffakiyetl• .. rhoılufu 
bGtüa JOrl'unluklan anutturur. 

Muvaffakiyette tahakkuk etmiş bir 
arzu ve ihtirasın mükafata vardır. Bu 
mükafata hak kazanabilmek için bu 
yorgunlutu göze almak lazımdır. 

SON· . TELGRAF HABERLERİ 

Altı. Haydut Oç Yolcuyu 
Feci Şekilde Öldürdüler 

· Şerirlerjn Hepsi Yakayı El~ Verdi 
baw~kçedağ ( H_ususi) ~ .Vir~nşehlr. nahiyesine Vak'a duyulur duyulmaz Viranşehir nahiyesi 

g .. elmalı köyunde fecı bır cınayet ışlenmiştir: müdürü Mustafa Bey bizzat takibata başlamış ve 
.K_oy m°!1tarı Osma~ Ağa yanında karısı ve kısa bir zaman zarfında katilleri tespit ve derdest 

gelin~ oldugu . ~alde ~gıldan evlerine dönerken etmiştir. Bu katiller elmalı köyünde Kezer oğulla-
~~gu çayı geçı~ınde bar pusuya düşürülmüşlerdir. nndan lbrahim, Mehmet, Nuri, İbrahim, Hacı, kara 
ınayet pek fecı olmuı, pusuyu kuranlar h .. Mehmet ve Mamodur. 

yolcuyu öldilrdükten 4'onra Osman Ağayı aer uç Katiller cürümlerini itiraf etmişler, vak'ayı mii-
bıçaklarla da parçalamışlardır. Cinayet yerin/"c.~ teakip silihlanm gömdüklerini söylemişler ve yerini 
denler bir mucizenin de şahidi olmuşlardı . gı tarif etmişler, oraya götürülerek silihlannı çıka-
• Atılan kurşunlarla cesedi delik deş~k olarak np t~slim etmişlerdir·. . . . . . 

ölen gelin Hammm kuca.. daki ik. 
1 

k ltiraflanna gire cmayetin sebebı eski bır kin 
gın ı ay ı yavru- l "dir K till K .. il d Ha · · ya hiç bir kurıun isabet tm . b meae esı • a er ezer ogu arın an cı ıamm-

y
a k h t fınd ek emlf, u süt yetimi de bir adamın vaktile Osman Ağanın tahrik ve 

vrucu er ara an anlar s•••- anacı" b • · b ki ki · · · . ..._ gıma teşvikile ölcliiriildllğnnü ve u emayeli u es -
memesını emer bar vazıyette g&iilmilftiir. nin intikamını almak için iılediklerini söylemişlerdir. 

Nafia Vekili 
Elizizden Erganiye 

Gidiyor 
Elaziz, 22 (Hususi) - Nafia 

Vekili Hilmi 8. şehrimize gelmiı, 
belediyede şerefine bir ziyafet 
verilmiştir. Vekil Bey hastaha
nenin temel atma merasiminde 
hazır bulunmuş, şimendifer inşa
abm teftiş etmiştir. Vekil Bey 
bugün Ergani madenine hareket 
edecektir. 

Hicaz Polis Müdürü 
Hicaz polis müdürü Mehti B. 

elkülah dün lskenderiyeden şeh
rimize gelmiştir. 

Yunan 
Borçları 
Murahhaslarla Hamiller 
Arasında lh.tilif Çıktı 

Atina, 22 (Hususi) - Londra• 
dan gelen telgraflara göre hamiller 
Yunan murahbaalanna menfi ce
vap vermişlerdir. Hamiller Ak
vam cemiyeti iktisat komisyonu
nun verdiği raporu kabul etme
mekte ve faiz miktarını indir
mekte ısrar etmektedirler. 

Türk - Bulgar 
Ticaret Mukavelesi Müza
keresi Niçin Geçikiyor 

Türkiye ile Bulgaristan ara
S&nda Sofyada cereyan etmekte 
olan ticaret müzakereleri teehhüre 
uğramıştır. Neticenin ancak bir 
ay kadar sonra alınacağı haber 
verilmektedir. 

Sofya sefiri Tevfik Kamil Be
yin verdiği mallimata göre bu 
teehhür, Bulgaristamn evveli Çe
koslovakya ile bir ticaret mua
hedesi yapmak istemesinden ileri 
gelmektedir. 

manyadır. Bu ıene Yunanistanın Dil Cemiyetinin Toplanhıı 
~acar rejisi ile anlaşbğı bildiri- Türk dili tetkik cemiyeti bu-

Yunan murahhaslan bir itilaf 
zemini bulmak kabil olmadığı 
için Londra 'dan harekete ve 
Pariıe giderek oradaki himillerle 
müzakereye karar vermişlerdir. 

Bu hafta açdacak olan Meb'
usan Meclisinde bu meseleye 
dair bükümetten iıtizahta bulu-

Galatasaraylılar 
/jr · Aynı zamanda Yunanistanla gün öğleden sonra Dolmabahçe 
a ya arasında bir tütün anlaı- sarayında bir toplantı yapacaktır. 

nulacakbr. 

Galatasaray lisesinden bu 

nıası vücuda gelmiştir. Yunanis- Soyguncular Geliyor 
ı w Samsun a ya alanan Bursa 

ders senesi 40 kadar genç dip
loma. a.lmıya muvaffak olmuştur. 
Hepsını tebrik ederiz. tan 1ta1yaya tütün verecek, karıı- d k Ray Otobu·· slerı· 

ıgını mal olarak alacaktır. Aynı soyguncularını getiren Cümhuriyet 
zamanda Almanya ile de 3 milyon vapuru bugün limanımıza gelecek, Ankara ve istanbul banliyo- Yanarak Öldü 
marklık bir t~n alı"ı verişi yap· şerirler buradan derhal Bursaya lan ile Ankara, Kayseri, Sıvas Ef · h nııştır. gönderileceklerdir. hattı üzerinde işleyecek olan gamstanın ükümet merkezi 

. Almanyaya sattığımız tütün Sabık Miralay tahliye edlldl ray otobüsleri yakında gelecek- olan Kabilde bir facia olmuş, 
nııktarı günden güne azalmakta- Atina, 21 (A. A.) - Tevkif tir. Bu otobüsler ray üzerinde Efgan hükumeti tarafmdan cel-
dır. Burada bizim yerimizi Bulgar- edilen sabık Miralay Zervas cür- olduğu gibi şoselerde de işledi- bedilen doktorlarımızdan Bedii 
lar almaktadır. mü sabit olmadığı için serbest ğinden diğer otobüslerle raka- Beyin refikası Piraye H. yanarak 

Avrupaya yılan, kaplumbağa, bırakılmıştır. bet kabil olacaktır. feci şekilde ölmüştür, 
~a~~.o ağacı ihraç edeceğiz diye ====== -===================~===================== 
o~~ınurken asıl ihraç maddemizin r 
mu.şterilerini kaçırıyoruz. Bu, Dim
yata pirince giderken evdeki bul
gurdan olmıya benzemiyor mu? 

buğday mubayaası 
Ziraat Bankası Adana mınta

kas nda buğday mübayaasına de
vam etmekt~dir. Şimdiye kadar 
çiftçiden yeni mahsul olarak 
600 bin okka buğday mübayaa 
edilmiş ve bu suretle fiatler ta
bii halini bulmuştur 

JSTER iNAN iSTER İNANMA/ 
İzmirde çıkan "Ticaret,, gazetesinin 11 temmuz 

nüshasında şu müzeyyen fıkrayı okuduk: 
11Türk köylüsünün Ankaradan verilen hür buyuruğa 

derin bir inanışı vardır; bu inanıf o kadar engindir ki 
köyümde tek bir kişi bu yeni teşkilata karşı bigane 
kalmadı; varını yotunu kooperatifin ilk sermayesine 

vermekten hiç kimse çekinmedi. 
"Fakat geçen günlere aylar ve seneler ilave edil

dikçe benim gibi her köylüde derin bir inkisar yer aldı: 
Köyümde kooperatifi idare eden başlar aslan payını 

kendilerine ayırdılar. Ve uhtelerine emniyet edilen 
vazifeyi iyi idare edemediler. 

iSTER iNAN /STER 1NANMAI 

f ~ 

Sözun Kısası 

Sınıf /arda Kalan 

Gençlere Dair 

•-------------- Ayten 

Bu yıl muhtelif derecelerdeki 
mekteplerde binlerce talebe sı
nıfta kaldı. İlk ve Orta mektep
lerden liselere, Fakültelere kadar 
bütün irfan müesseselerimizin 
imtihan neticeleri bunu gösteri
yor. 

Şüphe etmeyelim ki bu akibet 
bugüne kadar mekteplerde takip 
edilen terbiye ve tahsil usulünün 
yanlış anlaşılıp yanlış takip edil
mesinin neticesidir. 

Tahsilin metodu ve sistemi 
vardır. Bunu kavrayıp tatbik 
etmek bir meseledir. Bu güne 
kad~r mekteplerimizde yarı A
merıkan, yan firenk usulü bir 
tahsil ve terbiye programı tatbik 
ediliyordu. Bu usüller tahsil ha
yatındaki gençlerin içtimai se
viyelerine, aile vaziyetlerine göre 
tesirini gösterir. 

Mekteplerde eski inzibat ye
rine geniş bir müsamaha sistemi 
kabul edildi. Bu, serbest düşün
celi, münakaşaya elverişli, hayata 
daha ya~an gençler yetiştirmek 
ıçın en emniyetli bir yoldur. 
Fakat hayatının yansı mektepte, 
yarısı aile ocağında geçen tale
benin bir taraftan mektep ter
biyesi, bir yandan aile vaziyeti 
içinde hedefinden ıaıması pek 
tabii idi. 

Tahsil aylannda bile günle
rinin bir çoğunu sinemada, stat
yomda, konserde, tenezzühte ve 
sokakta geçiren bir talebenin 
imtihan günü apışap Pfll'Dla11na 
hiç hayret . etmemeliyiz. Sonra 
mektepte öğrendiğini evinde 
unutan, muallim den •erirken 
aklı falan kullblbı tik maçına 
takılan bir gencin basit bir 
kimya muadelesi kal'flsmda 
ipopotam görmüf gibi ürküp 
afallamasına da Ş&fmamalıdır. 

insan oğlu doğufta havai şey
lere ciddi meselelerden fazla mey
yaldir. T absil çağındaki ruhlar bu 
temayülü daha fazla hissederler. 
Binaenaleyh mektep sıralannı Ho
livut stüdyolarına çeviren bir mü
samahakirhğın akıbeti elbette 
bizi memnun etmez. 

Cumhuriyet evlitlannın med
rese çömezi gibi ahretlik olmala
nnı kimse istemez. Fakat tahsil 
ve terbiyenin yalnız spor ve yal
nız sinema olmadığını da anlama
mız lazımdır. 

Genç ve inkılapçı Maarif Ve
kili Reşit Galip Beyin hk hamlede 
gözüne çarpan bu vaziyetten tem
kinli ve mazbut bir sistemle kur
tulmıya baflıyoruz. Bu yıl sınıflar
da sapır sapar dökülen talebeler 
düne kadar takip edilen fazla 
müsamahakir programlann kur
banıdırlar. Bir yıl sınıfta bekle
mekten birşey çıkmaz. inkılap, 
yann memleketi ellerine teslim 
edeceği evlatlarını çok kuvvetli 
yetiştirmek mecburiyetindedir. Bu
nun için de düne kadar ihmal 
edilen zaptu raptın derhal ye
rine getirilmesi, bugünün çocuğu 
nun daha disiplinli bir tahsil çem
berinden geçirilmesi lazımdır. 

Sözün kısası: Sınıfta kalanlara 
müteessir olmıyalım. Bu, bize ver
diği ders sayesinde yarını kurta
racak bir akibettir. 

Yunan Kabinesin de 
Atina, 22 (Hususi) - Yunan 

kabinesinde değişiklik olacağı 
kakkındaki şayialar kuvvetlen
mektedir. 
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[Siyaset Alemi li 
M. Musolinige 
Göre Zirai 

• 
Buhranın ilacı 

Sanayiin kesiflcıtiği memleketlerde 
makinenin hergün biraz daha faıla 
bayata karışmasından doğan daimi 
bir İf•İzlik vaz yeti var ki Musolini 
buna Teknoloji diyor. Bu yüulen, ve 
uman z.amao 4u ihtarın yükseldiğin

den bahsediyor : 
Toprağa dönmek lizımdır. 
Gelen buhran ile beraber toprak 

işleyenlerden mühim bir kısmı tehrc 
akm etmiıtir. Yano, sanayide faaliyet 
başlasa bile, bütün bu insanlan ça
lıştırmnk mümkün olmıyacak ve tabii 
surette mütemadi bir işsiz kafilesi 
karşısında kalınacaktır. Binaenaleyh 
şehre gelen mikdar kadar köye YC 

t.arlaya insan iade etmek lazımdır. 
Fakat nasıl? 

M. MuaoJini, yeni yazdığı bir ya
zıda diyor ki: 

"Köylünün ikbsadi nz.iyeti, hayabn 
en iptidai ihtiyaçlarile hemahenk 
olmak gerektir. 

"iti daha pratik taraftan alırsak, 
bir çiftçi aileainin datılmaması, efra
dının turaya, buraya ticlip köyü bot 
hvak mamalan lçia '"1alana paiş ve 
rahat bir ne olan ihtiyaçlarım dubal 
(Örmeliyiz. Aynca elektrik. sinema, 
telefon, radyo ve biJhaH& üz.erinde 
rahat ylriinecelı yol bir zaruret 
olmuttur. Çlnldi yolsaz yenle köylü 
•alanı nasıl pazara nakledebilir ? 
Maamafib, çiftçinin topraktan ayrıl
.._.. i~ ea biriaei tut t11dur: 

"Bup.Jdl ... bularaa.. 
"'Çiialdl dwaat buhraaclan en enci 

•iiteessir oldu. E. ıeç ludınacata 
hnzeyen de odu. Eauen &uhran
ludan 80llPa llıendi.j en zor bnanm 
ziraat oluyor. 

"Bu nziyetbı i,Ueımeei imkim 
fiatlerin yant ynq ve mantıki Wr 
•urette y6kaelmC9inde fCSriİlebilir. 

Fakat bu yüluelif bir para ıaanevra11 
ile yapılmamalı, fakat isühliki artı
rarak temia olwua....... Bu itler 
biribirine batlıdırlar ve dGayada 
eaaab bir sulh bavaaı eameye bqla
nıaua, bu politika takip edfle•ez. 
Çlald UtlMiki arbnnak lfleri arbr
aak, itleri ubrmak krediyi arbnuk 
4'et.ektir.,. - Süreyya 

bir tren facia• 
Napoli, 21 - Bir trea •nam 

altı kitinin öliimlne .IJep ol
IDQftur. 25 yaralı nnlır. 
Fransa nazırlar mecllelnde 

Paris, 21 - 8qftlril M. Da-
1adye nazır meclisine riyuet et
mek üzere Vişiden buraya geleli. 

SON POSTA 

BABİCI TILGB&fLAB 

Vaziyet Fena Değilmiş! 
--- -- . 

ihtiyar Diplomat lvl Puvankare Dün-
yanın Gidişini Yerinde Buluyor 

Pari.9 21 - F ransanın sabık 
cumhur reisi M. Puvankara bir 
gazete muharriri ile yapbğı m6-
1ikatta umumi siyasi vaziyete dair 
çok şayam dikkat sözler söyle
miştir. ihtiyar diplomat ilk söz 
olarak dünyanın bugünkü vaziye
tinden bahsetmiş ve şan.lan söy
lemiftir: 

" - Dünyanın almış olduğu 
vaziyet, iddia olundup gibi fe. 
na değildir. Böyle iddialar fena
lık vücuda getirmese bile esum
da fena olan bir vaziyeti ~eniş
letebilir.,, 

M. Panankare dlrtler -;.,1g. 

na itimadı olllp olmacLjı hak
lonüki .-le f11 cenbı 'ftl'

mifdr: 
" - Her fCJ bu mis•lnn aa-

sıl kullanılacaiına bağbdar. Mi
sakın hükiimlerinİ ltaıyanlar için 
olduğu gibi bizim için de müsait 
göriiyonım. 

•iki memlelret ansmda sui-
tefehbthnlerin hirikmesine mi
saade etmemekte fayda vardır. 

.. lıl. Dalaclye'nin Akdeniz se
yahati esnasında M. Muıoliniye 

iliki o1...;- olmdam.. Bu, 
pil pzel bir fikirdir. Bu..ta 
Frama ve kalya iç8a DakkaıU
yet& itiliflar doğar •• 

Ragştağ 
Yangınının 
Muhakemesi 

l..aypziı,. 21 - Rayftai mu-
• •-- • • ='= 1 -&.illi ,....... ... - • 

...,...... eeWremıeye waa ...... 

MMekc--. lS Eylilde il.eti .. 
... ıı ıltc_.w;.. Baa Fnw 
ayelgetlar ...,.,...... af kf•e. 

ı..... iizerlerime =ek iPa ' • 
ce,tlar yap ı'·, fabl La71*4 
., ... ea ai ._ ıetlııletwi:t. aY9'" 

bllenaAı... ... 
• er · '2L11ıııi1ıı11nı.-11r se-.....- --

Altın p.ra ewıa _....,_,. edea devlederia miiıaeesilleri Paril'te "Bank 
dö F~ ta~ ia&tle. 

Silahlar Meselesi Etrafında 

Alman Ve Fransız Başve
killeri Görüşecekler Mi? 

Müaih, 21 - Batvekil M. Hit
ler ile M. Hcndenon dün akşam 
Berrın mükilemeleri uııasmda 
açıkta bırakılmıı olan meaeleler 
hakkında g6riipıiiflerdir. Alman 
Hariciye nazın da mUkilemelerde 
ha:ıır bulunan'tl•· 

iyi mali••at a1aa m•he61r na
w cer.,.. edea ml'd\emclc• 
de .,ı•L 1en._ lmnfer wn ta
ild w• •• il.~ ..... 
fmdaa Ceiae'vrede teabit edilen 
..lttalar .... ıla Al.aa .. iti 
iaıla ecF \lir. B. milı:i~md r 
•"lil+d n wenleai k••-.ı. 
~ ...... ='?. .. _. ·• •z§ i tem· m 
ulai uw teati • • cln.
temıiıl eılr-ce•ıir. 

8 n+ ...... clül Hiller 
ile Fa az B11uckil iL IWadJe 
.... in Wr 'Hbt 'e • • icim 
.,_ te;ı .. fıll!c Y'tl 1 mkbr . 

Münib, 21 - M. Hendenon, 
ıazetecilere yapbğı beyanatta 
Parise uğrayarak M. Pol Bonkur 

ile görüştükten sonra Lonclraya 
gideceğilli ondan 90l1ra eyl61 ni· 
bayetine kadar AYr11p&daki mab-
telif hülrilmet merkezlerini ziya
ret edeceğini söylemiştir. 

M. Headawı, eilihWı .alt-
- ..ka.elai •thi* kıı ... 
ramı merkez ko..itaince 16 bi-
rialCİ tqrinde kabul edilecefi 
lmidini izhar etmİftİr • 

BirKadm 
Taggareci 

T okJo 21 - Siberya yolu ile 
Tekpya plmek üzere 10 ajoa
u.ta Pan.tea banlapacak olan 
Fr&UI% kadm tayyareci Marizo 
Hilz. Japon topraklan ldlnde 
uçmuına müsaade istemipir . 

Dlnkllerla Bo•a111 
V'.pıWri bitiia oteller laak

~ ··" =t •• , .. nls. hm 
ele tah•e .. ,atı ~ içim 
ir; "9dl .,_, hir otele islcfiln. 
Zatela t.e.m J.e.ea bewt• b.p 
otel ve pansiyondan ibaret olan 
kll9tlbeda ınithit bir kalabahlı ...... 

.... pazara raatlamıftı. Daha 
iiç pııa eVYClden kadıacap iki 
~ kiracısına: 

- Bu pazar gezmek yok di
yordu. Ôğle yemeğini beraber, 
Nt bata yİyeceğiL 

Edeli Homan 

-------· Burhan Cahl~ ----- 2o --

- Büyük babam gençliğin
de bu tarabt kendi bapnnda 
Y•prnıı, Paris'e getirik aşai
daki ( Kav ) a yerlqtirmif. 
O zamandan~ri yalnız yılda iki 
defa kava iner, birkaç fi.te çıka
rırız. l>iitGn&n bir kerre ta 1815 
te yani ihtiWden evvel. 
. Ve onlarm iftiha•ım aıtbrmak 
aater gibi yutlumarak illve etlercli: 

- Biz Fn-ılar ...... iiata
dayq. GöreceksİIIİz balaD ne ..-
rap, ae f&l'apl . 

Ba arbk .,.._;yOllCla pün 
me.eleai olmUfhL 

ha genç aabarsu:hlda bu anti
ka tarabuı açılına ıiiniiaıü bekli
yorlardı. Gretta her ,on öj'leye 
kadar Akademiye gidiyor, yeme
iini panaiJoada yedikte. --
re.im takımlarım alarak müzeye 
sicliyorclu. 

Orada mahte&f ekollerdeld 
llatatlarua tan"hl taWolan lzerin
tle çalawonla. 

Gemç las Puar s&nJerini ..
barmbkla WdirwdL 

Daha cumartesi akprmncfan 
atesi tiıı&ıı programım yapıyor
lardı. 

Ahmet Rqit çok yoruluyordu. 
Deı.leri, notJan, pzetedelıi Ya

zifni Ye ailıayet htanbul için 
yudliı mektapfar onun Mitin 
...tJerini zaptettiği ~ ,_.. 
tatili Oll9 48 ~ 9etüdwijOI du. 

Paria cmrrnclaki bitin köy
leri, lobtıtalan ziyaret ebwitleıcl. 
Şimdi ~ann daha reniff etllli
ye f,qlacftfar. 

Gretta ha ifle meuul olu
yor, Parise yakın yerler lıaklrm
da malumat toplu}or, sor.ra ban
tan her cumartesi akşamı Ah
met Reşide anJatarak karan be
raber veriyodardi. 

En soa bia- Vicby seyahati 
yapauya karar vadiler. 

Bunun içi& cumartesi alqam1 
Paristca hareket ~eldcsdi. 

Bu seyahat çok keyifli oldu. 
iki genç ilk cWa berabe. laa 
....... .... - pkakc!ı ppt,....._ 

Gretta çok memuaudu. 
hri renç .. p11111 bd. hemen 

11er taralı rcze&ıer. 
Otele döndükleri zaman o 

bdar yvııu.dıDr iri hemen 
edafmma çeldldiler ve N,ıaa 
pn6nü PÇ~ çocuklar ribi 
derhal uyudular. 

Cretta rnç adamdan ıör
d6itl temiz arbdaşhiı çolc takdir 
ediyordu. 

Ahmet Reşitle her teJden 
babledebiliyordu. 

()lmduldan roman'-ı, •ak'a
lan münabta ettikleri zaman 
bman çat•yorl•nlL F abt ıenç 
kız oclasmt çekildiği zamn mii
cl.ba ettiği fikrin yaa)q oWst
S- kaleli kendiae itiraf ~ 
da. Y at.u. bu itirafa fikrindeki 
yanlathktan mı. yo"sa Ahmet 
Rqit,.m motalaasına mutlaka 
itaat ihtiyacından mı geldifim 
farkedemiyordra. 

&. 11r8'1& Matlaaı Pmippo-

•'• İIİıııa &ina ptb. 
Garip bir teatllf bu İllİID 

Gretta e• sahibinin bu anusa
aa göre pazar için daha baılca 
bir proeram hazuiamıştı. 

Ogiin mabab erken onaaada 
uz.m bir yiİriiyiiLJ yapacaklar tam 
oa üDde pamiyoaa daecelder 
ve yaaektea ...... akpea clopa 
Saa lldari iizcriılde bir ••• +ı 
1"i-timi~ 

Oriiıa uhahlri --D pziıatili 
pelı aq' eli pPi. 

Öğleye ...... ti iDtle ...... 
. -- Wretıerie , ., .. d1e e 
.... lıladaa Plarippı•'- ... ... 
... ii ..., ..... _k içia ... cle-
met)eri W.gia rii!hk• liparif 

etmitlenli. 
iki7aı kadm .m bir ... 

la.% rla...... fraMD zem ber
pyde gize çarptyorcha. 

Gutta ellerini çırpb: 
- Bravo, fevkalide doj'ruau. 

Ve e•deki hütiin vazolan çiçek
lerle doldmclalar. 

Sofradaki ebilderi tamamla
.ak .. hep lla.ba ~ 
..... Allmet Retit. De ıp--
d 1 L eft h-m.i çeldiii .. , .. 
Mf' eli aile sofrw batmcla H 

Sayfa S 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Bursada 1. M. H. Hanıma: 
Nişanlımz mız mız bir gence 

benzeyor. Gideceğiniz yere gidi
niz. Bundan dolayı programnuıı 
değiştirmeyin. Gittiğiniz yerden 
bir defa mektup yazar adresinizi 
•erirsiniz. Ondan IODJ'a cevap 
beklersiniz. Gelirse ne ili, mu
habereye devam edersiniz. Gel-
mezse siz de mektubu keser, ve 
birdaha aramazsınız. Bırakınız o 
sizi arasın, arksına düşmeyin. 
Yalnız _ ona gideceğiniz yerden 
yazacagınız mektupta işittiklerinin 
başt~.n aşağıya yalan olduğunu, 
bu .şuphe ve ittihamlar albnda 
yaşamıya tahammülünüz olmadı
ğını, hakiki vaziyeti öğrenmiye 
çah§Jllasmı yazarsınız. 

• İzmir' de Ulvi Be.}(': 
Otomobilinize binen kızla ha

kikaten bir mtinaıebetiniz yoku 
bunu sevgilinize izah ve iabat 
etmek güç değildir. Fakat kabul 
et ki bir erkek bir kızı aevclikten 
sonra, arbk başka kızlarla dlflp 
kalkmak hakkım kaybeder. AtlaJa. 
da samimi ol, im o vakit llnm
suz yere mesele çıkarmak iıte
mez. .. 

ehttoıininde Fethi Efendiye, 
Kız hili alikadar. Fakat 

mektup ıöndenneyi, seninle gl
rilfme,i tehlikeli buluyor demek. 
Ba itte daha ileri gitmek eYdeki 
nzlyetiai fenalqtırabilir. On• 
için dikkatli olmak preldir. ,,.. 

.M. N. Beye: 
Ha•hfmma ciı•• JUllD

JOIW ld Be 80ftlujnaz ...... 
liD cenhuu nrebDe,U.. ~ 
iuıız nedir? .. 

Necdet Faruk Beye: 
Em bir kaclm se.Uemez. Kal

biaize ıeaç bir arkadq arayınız, 
pbuk kurtulursunuz. 

* Ödemişte A. Fazlı Beye: 
Kız cevap verecek vaziyette 

deiilae, ona bir mektup claba 
yaımıtıamız ne çıkar? 

HANDITEVZE 

yapacağım şaptmıştı. GtUllyor, 
güldürüyor eğleniyordu. 

Madam Phrippon etrafmcla kay 
nayan, kahkahalarla aalonu pn
latan iki gencin aruancla kea
dinden geçmİf aibiydi. 

Nq'e içiade .10fraya otar .... 
Madam Plwippoaam Wr iki .,. 

danberi tadmda•, ke~ ltM
•ttiii wı• • 9S •-'ik ..,.. 
...,_ ild tıilfe .. u•• lberiDcle 
çiçekler ......... .... .. bazlak..... .Olllllllf e..ır bekliyorlanh. 

y emejia octalanaa doin. 
..... lcir .. taYUID Jerierkea 
:: ...1 DL.:- a..:~-ı- • 
=r•·-.....-~r·...-
nıt etti: 

- Eliz, aç heka•• 1 
it.ti,.. ~ -belde. bir 

,., tutar siW elleri titriye titriJe 
W.iaci fileyi aldı. 

Bu; nıtubetten mantan ldtf-
leam~ etrafındaki l»almamlan 
qınmlf ıarip biçimde bir 
.. idi. 

Mantarı müşkilitla •e fiddctle 
fırladı. ~ hep birden el çırp
blar. Şişe Madam Pbripponua 
omme geldi. bıtiyar kadın evvelA 
genç kwn sonrada Ahmet ~ 
din, daha 90Dl'a da kendi kade
hine doldurdu. Sonra seaiae ha
kiki bir Ueak vererek ayap 
lra•lrtı· 
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Yeni Bir Spor Yurdu 
Fenerbahçe Klübünün Denizcilik 
Şubesi Dün Merasimle Açıldı 

lngilizler Amerika Kupa 
sını Alamayacaklar Mı? 
Bu Seneki Yelkenli Y anşlannı 
DahaHeyecanlı Olacağı Anlaşılıyor 

Her sene mua~en meVJimcle l hiun on senedir devam eclea 
telrrarlanan Am~ kupaiı mi- inadı biraz hafiflemiftir. Ewea 
ubalia11nın vakti yme ~·· bu milyoner seçenlerde t • 
lngiıtere ile Amerika ar daki lere Tomu l.iptaa Am:;:.e : 
yelkencilik rekabetinin bir ipreti puandan vaz geçmek &zere ~ 
o~. bu kupayı ele ~k içba hmdajuna a6ylemipi. Kotra _.. 
~ ...._denberi çaht- lond- heniz bir fe1 a6ylenqae-
..,_....,ıı ~i 111J111111İden ev- .-.-. ihtimal ki, İafaab sizli 
vel bqkJmi laliJis mailOWyetleri blbılmak iataen LaamZ kotra. 
lü,s ri ...... ~ devam bir lntilk-.... ~ 
ettii_l ipa ~ ~ M .. Nka ft W. -=tieai _; 
~" ed.a kotraya laer ... balcle çok heyec.U ola ..... 
Amerıka ......... kadar altDr-
mek ~ ,.. oıu,or. Adiıpazarınia 

Futbol 
A..,._,., (Hami) - ~ 

IMM4tlt ........ ama ... 
d batl-wfbı'. Wmu Yufclw 
Be Y eaihilll arumda ~ 
~ llrinci laaftapada .... 
Yurcm iç, Y enihilll ile ofaa~ 
bir pi yapmlfbr. bd.ci ~ 
Jimde idman Yarclu iki •JI clAı' 
ha yap11111 ve mapa WbDeliae 
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-GUL HAN 1 M 
Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

1 O Yazan: Ômer Rıza rl 

Evet, Bir Kadının Kalbini iğfal Edecek, 
Kafasını Çelecek Kadar Güzel! 

Acele etmeyin. Vakit geldi mi, 
ben size izin veririm. Bu dakika
dan itibaren şu evlenme lafını 
arlık kaldınn. Çünkü önünüzde 
iki yıl var. Belki ben bu iki yıl 
içinde mezarı boylarım. Fakat 
siz yine kararınızdan dönmeyin 
Haydi Gül! Kahramanlarını teşyi 
eti 

Doğanla Kurt amcalannın el· 
lerini öptükten sonra çıktılar, Gül 
onları kapıya kadar teşyi etti. 
Merdivenleri ağır ağır indiler. 
Merdivenleri indikten sonra uşa

ğın yabancı bir misafirle konuş
tuğunu gören Doğan tanımadığı 
bu adama: 

- Kimsin? Demiş, 
O da niyazkarane bir eda ile: 
- Affedersiniz! Garip bir 

yolcuyum! Bu gece misafir edil
meyi rica ediyoruml Bir:de asil, 
alicenap Duman Beyle görüşmeyi 
diliyorum.. Dışarda bir merke
bim de var. Emrederseniz onu 
ahıra alsınlar! Fakat merkebimin 
aırbnda bir sandık var ki ema· 
nettir. Onu Duman Beye, Duman 
Bey vefat ettiyse kerimesi Gül 
Hanıma teslim etmiye memurum! 

Kurt, hemen sordu: 
- Kimin tarafından memur

sunuz? 
Ve yabancı cevap verdi: 
- Bunu ancak bey hazretle

rine söyliyebilirim. Müsaade eder
seniz sandığı içeri alayım! 

Doğan muvafakat etti: 
- Peki J dedi, biz de sana 

yardım ederiz. 
Üçü birlikte avluya çıktılar. 

Merkep duruyordu ve sırtına üstü 
çuvallarla örtülmüş bir sandık 

bağlı idi. Yabancı sandığı çozup 
indirmiş, Kurt merkebin ahıra 
götürülmesini emrettikten sonra 
Doğanla birlikte sandığı taşımış, 

içeri almışlar, sonra Doğan amca
sını çağırmıya gitmişti. 

Duman Beyin kendisi aşağı 
inerek yabancıyı karşılamış, se
lamlamış, sonra sormuştu: 

- Kimsin? 
- Bendenize Halepli Hacı 

Mehmet, derler. Beni kimin gön
derdiğini ancak kulağınıza fısıl
dayabilirim. 

Duman Bey eğilmiş, Hacı da 
onun kulağına bir kelime fısılda
mış, Duman Bey sararmış ve ür
permiş, sonra sormuştu: 

- Sen onun elçisi misin? 
- Evet efendim, hacca gidi-

yordum. Onun bulunduğu şehre 
uğradım. o da bu emaneti verdi. 
Sandığın içinde bir mektup la var. 
Onun cevabını istiyorum. 

- Pekilil 
Duman Bey adamlanna em-

retti: 
- Misafiri izaz ediniz! 
Sonra ilci kardeşe döndü: 
- Bu sandığı odama götü

rün ve açın! 
Doğan ve Kurt sandığı yük

lendiler. Duman Bey de önlerine 
düştü. Hepsi de deminki odaya 
girdikten sonra sandığı ye
re yerleştirdiler, çuvallan attılar. 
Tahta dan bir sandık çıkmıştı. 
Tahtalan söktüler, bunlann için
den fildifjnden yapılma musanna 
bir sandık daha çıktı. İç sandığın 

gümüşten kilidi ve anahtan vardı. 
Duman Bey emretti: 
- Açın! 
Doğan kilidi açh ve sandığın 

kapağım kaldırdı. Ortalığı nefis 
bir koku kaplamışb. Sandığın 
içi ipekten bir örtü ile örtülmüş, 
ipeğin üzerine de bir mektup 
konmuştu. 

Duman Bey mektubu alarak 
mührünü bozdu, toman açh ve 
Doğana u.tatarak: 

- Oku! 
Dedi. 
Doğan okudu : 
" Allahın kulu Eyüp oğlu 

Yusuf Satiihaddinden asil, alice
mlp eniştem Duman Bey Hz. ne ! 
Şayet Duman Bey vefat etmişse 
onun kerimesi ve benim hemşi

rezadem Gül Hanıma. 
Sen Duman Bey ! Gençliğinde 

işlemiş olduğun kabahati elbet 
unutmamış olacaksın ! Ben sana 
e~mden gelen her iyiliği yaptığım 
halde senden kemlik görmüştüm. 
Sen benim hemşiremi kaçırarak 
ailemin şerefine kastettin. Bizi 
berkesin gözünden düşfirecek, 
düşmanlanmızuı aleyhimizde tür
lü türlü sözler söylemesine saik 
olacak bir suç irtikap ettin. Hem
şirem vefat ettiği için, Allah tak
siratını affetsin. Onun vefab bizi 
dilhun etti. Fakat onun bir kız 

çocuğu doğurması bizi teselli etti. 
Merhum hemfiremi ne kadar 

sevdiğimi unutmamışsındır. Onun 
sevgisi kızına geçti. Biz de bu 
kızı. istiyor, valdesinden ona ka
lan herşeyi kendisine vermek 
diliyoruz ! Bu yalnız benim arzum 
değil bütün ailenin arzusudur. 
Ben bütün ailemize, bu arzuyu 
is'af için şöz vermiş, bu sözümü 
yerine getirmek için birçok 
defalar teşebbüs etmiş, fakat 
sen bana karşı gelmekte 
ısrar etmiştin. Sana son 
defa olarak müracaat ediyor ve 
bu müracaabmı karşılıksız bırak
mamam bekliyorum. Şay~t bu 
sefer de ricamı reddedecek olur
san iyi bil ki, icap ederse, sana 
karşı, en şiddetli tedbirlere mü
racaat edeceğim ve sözümü yeri
ne getirmek için her şeyi yapa
cağım. Beni dinlersen ne ala 1 
Dinlemezsen sen bilirsin. Ben 
sana ve hemşiremin kızına karşı 
muhabbetimin nişanesi olarak Gül 
Hanıma sultanlık payesini tevcih 
ediyor, Ba'lebek emaretini ona 
babş ediyorum. Ba'lebek ve havali
sinin bütün iradı ona aittir. icap 
eden bütün muameleler yapılmış 

ve bütiin bu havali bilfiil Gül 
sultanın ismine çevrilmiştir. 

Cevabım bu mektubu sana 
ıretiren Hacı Mahmede ver. Ken
disi cevabı •na getirecektir. 

Şamda hicretin 581 inci senesi 
ilk bahannda yazılmıştır. ,, 

Mektubun bir de haşiyesi var
dı. Doğan onu da okudu: 

" İşbu mektubu yaz1p mühür
ledikten sonra sana şunu da haber 
vermeyi münasip gördüm. Son 
günlerde Gül sultan, birkaç kere 
rüyama girdi. Büyük bir zaferi 
kazandığım sırada onun yanımda 
bulunduğunu, ve bana uğur ge
tirdiğini ıördüm. Onua için Gül 

Hanımın tarafımıza gelmesinde 
hayır ve beşaret vardır. ,, 

-6-
Mektup okunduktan sonra 

hepsi de birbirlerinin yüzlerine 
baktılar. İlk önce Kurt söz 
söyledi: 

- Sakın bu da bir tuzak 
olmasın! 

Duman cevap verdi: 
- Oğlum Kurt! bunun tuzak 

olup olmadığını anlamak istiyor
san sandığın üstündeki örtüyü 
kaldırt Kurt, amcasının dediğini 

yapb ve birdenbire gözleri ka
maşarak geriledi. Karşılaşbğı 
mücevherler, ömründe görmediği 
şeylerdi. Kırmızı, mavi, yeşil kıy

metli t-aşlar parıl panl parlayor, 
bunların aralarında mat albnlar 
ve beyaz inciler göze çarpıyordu. 

Gnl Hanım, bunlara bakarak: 
Ne kadar güzeli ne kadar 

güzel! dedi. 
(Arkası var) 

lstanbul Tramvay Şirketi 
ve 

Şark Oemiryollar' Kumpanyası 

Muhterem ahaliye 
ilan 

Halkın deniz banyolarına de
vamını kolaylaşbrmak maksadile 
14 Temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve diğer bir karara 

kadar lstanbul • Florya - Pllj 
arasında gidip gelme tenzilatlı 
birleşik biJetler satılmağa baş
lanacağı muhterem ahaliye ilin 
olunur. 

Bu biletler tramvayla şehrin 
her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirke-
ciye Demiryolu ile Sirkeciden
Floryaya, ( Küçük Çekmece ) azi
met ve Haylayf, büyük Plaj 
Çekmece plajı ile Küçük plaj
dan birim. girmek ve demiryo-
lu ile Sirkeciye ve Sirkeciden 
ayni araba içinde şebekenin her 
hangi 'lir mahalline tramvayla 
avdet için mutebrdir. 

TARiFE 
N ıkliv vmg sı ve koprulcr rii 11 u 

dulııl oldoJğ ı .-de: 

Biı) ııkler yıı.,ırııı kadar 
H,"l h çoeııklar 

lr "' 11 il IJ'"ll ~ 
'l'ramva~ın her n~.~5 5U 
h ıııgi me' kiı ve 
1 )emır) olu l ncı 

mevki 
Tramvayın h ·r [) 75 .(1 

hangi mevkii Vf; 

Demiryolu 2 inci 
me\kİ 
Tramvayın he,· f>4.25 33 
h!lngi mevkii H 

1 )emir) olu 3 iincü 
mevı.; 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olu~ n dört plajdan her hanıi 
birine girmeğe salahiyet verdiği 
gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden °o 20 ve 
Küçük Çekmecedeki İstasyon bü
fesinden °o l O tenzili ta dahi sa
lahiyet verir. işbu biletler Sir
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalarında bi
letçiler tarafından ve.Jilir. 

Ahali mezkür biletleri tramvay 
hattan müntaba noktalarının bir 
çoğunda pl&ntonlardaa dahi te
darik edebilirler~ (5'34) 

Kömürler De Asrileşti! 

Bu Kömürün On Kiloluk 
Sandığı 25 Kuruştur 

Artık kömür
ler de asrileşti. 
Odunumuzu ve 
kömürümüzü da
ha yazın sıca-
ğında hazırlamak 
ne kadar iyidir. 
Yazın evlerimiz
de bir odun, k(). 
mür kokusudur 
gider, bodrumlar 
açılır, odunluk
lar temizlenir, 
kapı önlerine a
rabalarla kuru 
odunlar, çuval
larla kömürler 
dolar.. Bir kere 
bu iş, bütün 
evin, eşyanın, ha
limn: kilimin ye
niden temizlen
mesile neticele
nir ÇWıkü kömür 
tozu, adeta bir A•rl lcömir 

yaz sisi kadar odalarmw, sofala
nmzı, dolaplarınuı kaplamıfbr. 
Hele kömürlnğünüz de yoksa, vay 
halinize,. Evin tekrar temizlenmesi 
için bir masraf yapmak lizımdır. 

Sonra aaıl ikinci bir meaele bat 
l'Ôaterir. btanbulun öyle ldSmürcüleri 
vardır ki, kqla göz arasmda aldığınız 
kömürün yansını size tq, toprak, toz 
olarak verir. Nasıl mı? Diyonunuz.. 
Bakınız anlatayım: 

Şöyle yüz okka kadar kömür alı

yorıunuz.. Kömürcü derhal paçalan 
uvar.· Çıraklardan bir kaçı dağ gibi 
kömür yıj'ınluı baıına toplanır. Biri 
koca küreği bu dağ gibi kömür yıj'ı· 
nına havale edince, ortalık toz dumana 
botulur, g6z gözü görmez.. Sizin ya
pacağlnıı it derhal dükkandan kaç
maknr. Duramazaıaız.. imkanı yoktur. 
Bittabi ıiı ıokağa fırlar fırlamaz içe• 
riden kömürcünün ~allak :aeai hatlar: 

- 43, 65, 75, 821-
Tabii bu kilo rakamlannın 

hepsi dotrudur dinemeı:. Siz yoksu
nuz ya, bir kaç kilo kümür tabü ha
vadan gider. 

Bazı kömürcüler, çuvale toı dol
durmakta mahirdirler .• Hem öyle toz 
doldururlar ki, haberiniz olmadan, 
belki bu tozla beraber, toprak, laf ta 
salın almıı olurıunuz.. 

Yazın sıcağında kışın derdini 
çekmek doğrusu yenilir, yutulur fey
lerden değildir. 

O halde ne yapmalıyız?. Hileden, 
tozdan, pislikten kurtulmak için bize 
ne çare tavsiye edersiniz? 

Kömürün ihtikarından nasıl 
kurtulmalıyız?.. Evimizde kalöri
fer yoksa nasıl bir kömür kullan
mahyız ? .. Derseniz şimdilik size 
asri kömürü, ideal kömürü tav
si;, e ederiz 1 

* 
Zingal Şirketi yeni bir kömür 

imal etmiş... Fakat bu hiç sizin 
bildiğiniz gibi değil.. bu kömür, 
acaip bir şey ... Bu şirket, Ayan
cıkta bun lan nasıl yapıyor bilir
misinix? .• 

Kereste makinelerinden arta 
kalan parça kalasları topluyor, 
ormanla d l bulduğu kereste ol
mıyacak ağaç parçalarına kanş-

brarak demir ocaklarda yakıyor, 
kömür haline retiriyor ve onar 
kiloluk sandıklara yerleştirerek 
piyasaya çıkanyor. 

Bu asri kömür, halkın kömür 11-

kıntı11na, bazı kömürcülerin halka 
oynadıtı oyuna nihayet vermek Te 
reklam blmak üzere piyaHya çıkıyor. 
Fiati çok ucuı .. On kiloluk kömürü 

O• odaa Hl•n diilcJcôn/artl•n bir,i 
25 kurup alacaksınız... O mGkem
mel ve muntazam aaııdıklarile bera
ber bu ideal k8mür etrafı kirletmez, 
tozu ve taıı olmadıtı için, hiç bir 
zaran yoktur- Bu kömürler, o kadar 
portatiftir ki, elinize alıp tramnya 
l>inıeniz, ıokakta gezseniz sizi hiçt~ 
garip görmezler.. Misafirliğe mi gidi
yorsunuz? Bu mükemmel sandıklı 
kömGril alınız, pzel bir kitıda aan
aız, kurdeleli iplere batfayıp, kemali 
ciddiyetle eve veya apartmana sili
niz.. Bütün ev veya apartman halkı 
•İzin çok zengin bir hediye 8'etlrdi
tinizi zannedecek ve gCSzleri açılacak. 

fakat Taktaki kutu a~ılıp ta Sudu 
dilberleri gibi tath renkli, tatlı YÜ• 

cutlu klmürler ortaya çılonea, tua•
vur edin, ev •ahiplerioe kartı ae 
güzel bir sürpriz olacak!.. 

'f-
Bu kömürler hiç kararmadan 

yanar, sandığı kömür sandığı 

olmasına rağmen birçok işlerde 
kullanılır. Eğer sandığı şirkete 
iade edecek olursanız 5 kuruşu
nuzu derhal geri alırsınız.. Bu 
suretle kömürün kilosu size 2 
kuruşa gelmit olcakbr ki, kııın, 
fırtınanın, karın gürliltüsünde, 
soğuğunda bu bulunmaz bir ni
mettir. Kalorifer ve taşkömürlerini 
tutuşturmak, salonda aleJicele 
ısınmak, masa ve sandalye 
yapmak hususunda şirketin ku
ru odunları da odunun asrileş
mişidir. !·lulasa, kısa keseyim, 
şirketin lstanbul ajanı Talat Bey 
bu kömür ve odunlann faydala
nnı sayarken adamı doyuracağım 
bile iddia ediyor, çünkü bu 
kadar ucuz kömürden, bir senede 
yapılacak tasarruf muhakkak ki, 
birkaç ay insanı tok tutacak 
paranın birikmesini mucip ola-
caktır. >f >f lf. 
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VE 

Her hakkı mah/uzdur. -

e 
İşin iç yüzünü bilmiyenler, bilen

lerden sual ettiler ve şu acı ha· 
kik ati öğrendiler... Bu emri ve
ren, doktor Nazım Beydi. Bunun 
esbabı mucibesini soranlara da: 
a:, - Efendim; Erzurum isyanın-
aa, Ata B. orada imiş. İsyan 
edenleri, hükumete karşı himaye 
edememiş. Binaenaleyh, itimada 
şayan değildir. 

Cevabını vermişti... Halbuki 
bundan daha gülünç bir fikir 
olamazdı. Çünkü (bilahara (Ham
mer) in koca tarihini tercüme 
etmek suretile irfan bayabmıza 
pek büyük bir hizmette bulun
muş olan] Ata Bey, tam manasi
Je bir ilim adamı idi. Bütün ha
yabnda, komitecilikten çok uzak 
yaşamıştı. Bu yaradılışta bir zatin, 
kanlı bir ihtilal mukaddemesinde 
ihtilaicilerle birleşmesi mümkün 
olamazdı. Buna binaen Ata Bey 
hakkında verilen bu hüküm, ne 
onun nazırlıktan mahrum edilme-
ine ve n de yolundan geri çev

rilmesine bir sebep tutulamazdı. 
Halbuki.. Meselenin içyüzü, büs
bütün başka olup, şundan iba
retti. Selanikte yüksek makam
lardan birini işgal eden bir zat, 
Galip Beyin posta ve telgraf 
nezareti makamına getirilmesini 
doktor Nazım Bey~en iltimas et
miş, ve bu zatin memnun edilme
sı ıçın, Ata Bey bu haksızlığa 
kurban gitmişti. 

Şu misal de gösteriyor ki, 
meşrutiyetin umde ve esaslan, 
( en büyük meşrutiyetperver ) liği 
kendi nefsine hasreden bir adam 
tarafından çiğneniyor; - tıpkı 
Abdülhamit dl!vrinde, falan ve 
yahut filan paşanın yaptığı gibi -
bir vatandaşın haysiyet, şeref ve 
mevkiile oynanmakta bir beis 
görülmüyordu. Şu halde devir, 
ayni devirdi; ve değişen, yalnız 
bir isimden ibaretti. 

Selanikte esmiye başlıyan bu 
bozuk hava, hassas dimağlara 
bir bulanıklık vermiş, bazı zevatı 
müteessir etmiye başlamıştı. Fuat 
Hulusi Beyle, Mülazım ZiyaBey, 
Manastıra avdet etmişlerdi. Ayni 
suretle geri dönen Kaymakam 
~a~dık Bey, eline geçirdiği bu 
sılahlarla Manastıra gelir gelmez, 
Selanik ve merkezi umumi aley
hbinde şiddetle propagandaya 
aşlamıştı. 

Meşrutiyetin tezahurabnı ya
kından görmek için Selaniğe ge
len Hasan Tosun Beyle üçüncü 
avcu taburu kumandanı Binbaşı 

~eı_nzi Bey, üç günden fazla Se
lanıkte kalmıya tahammül ede
~.emişlerdi. Meşrutiyetin istihsali 
ıçın ilk defa hayatını ortaya atan 
ve Tikveşte bulunduğu müddet 
2?rfında Enver Beyin hayatına 
n~gehban olan Mustafa Necip Bey 
bıle, derin bir ye's ile yine Tikveş 
kasabasınm hicra bir köşesine 
çekilmişti.. Selanikte bulunan 
gayri memnunlar ise, hemen he
men merkezi umumi ile ~lakala
~nı kesmek [üzerelerdi. Cemiye
tın müessislerinden olan Naki 
Bey, nadiren ortada görünüyor; 
bu eski komiteci, arlık yeni iş
lere karışmak istemiyordu. Va
ziyetten müteessir olan ağır baş-
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Manastır hegeti merkezige#inden 
topçu yüzbaşısı Habip B. 

lı ümera ve zabitan, Erkanıharp 

Kolağası Mustafa Kemal Beyin 
etrafına toplanmışlardı. Mustafa 
Kemal Beye merkezi umumi 
azalığı teklif edilmişti. Fakat .. 
Evvela, yapılan inkılabın şekline 
nazaran millete hiçbir feyiz ve 
inkişaf veremiyeceğine kani olan 
ve sonra da bu müzepzep vazi
yet arasına karışmayı doğru bul
mayan Mustafa Kemal Bey, bu 
teklifi kabul etmemiş.. dün mev
cudiyetlerinden kimse haberdar 
değil iken bugün, hadisatın sev
kile şöhret kazamveren; ve bunu 
hazmedemedikleri için de birden
bire mağrur ve mütehakkim bir 
hale gelen şahsiyetler arasına 
girmek istememişti... Mustafa 
Kemal fıey, ekseriya Merkezi 
umuminin içtima ettiği binanın 

altındaki gazinoda arkadaşlarile 
birleşiyor.. Günden güne muğlak 
bir şekil alan vaziyeti hasbihal 
şeklinde münakaşa ediyor .. Sonra, 
Merkeziumumiyi mahza bir inti
baha sevketmek maksadile uzun 
uzun tenkitnameler yazıyor.. Üst 
katta içtima eden heyete yollu· 
yordu. 

Merkeziumumide de ihtilaf 
başgöstermiye başlamıştı. Vila
yetlerden gelen azala~ın ek
serisi Doktor Nazım Beyin dik
tatörlüğüne tahammül edemi
yorlardı. Manastır ser müstantik
liğinden Selanik istinaf azalığına 
nakledilmek suretile merkezi 
umumiye alınan Giritli Hasan 
Kemal Bey, mütemadiyen hüku
met umuruna müdahale edilme
sinden şikayet ediyor; diğer vi
layet azaları da ayn ayrı birçok 
noktalara muarız bulunduklarını 
saklamıyorlardı. 

Cemiyetin eski merkezi umu
mi erkanı, bu işin artık böyle
ce yürüyemiyeceğini hissetmişler; 
bütün bu tenkit ve muarazalann 
önünü almak için, fikren müte
canis olmıyan bu yeni merkezi 
umumiyi dağıtmak ve daha uy
gun zevattan mürekkep yeni bir 
heyet yapmak istemişlerdi... Fa
kat bunda, büyük bir tehlike 
vardı. Bu muteriz azalar dağı
lacak.. itirazların esasah ortaya 
yayılacak.. efkarı umumiye bu
lanarak bir muhalefet başlıyacak.. 
çarçabuk etrafa dal budak sala
caktı... Buna binaen daha kur-

r staf 
a ışlar 

nazca hareket edildi. Böylece 
kalabalık bir heyette, işlerin 
sükunet ve selametle görüleme
diği bahane edildi. (Heyeti faale) 
namı albnda dokuz kişiden mü· 
rekkep bir heyet seçildi. ittihat 
ve terakki tarihinde ilk defa ya
pılan bu komplo neticesinde, 
cemiyetin bütün kudret ve kuv
veti, yine mahdut zevabn ellerine 
verildi. 

Merkezi umumi, yapılan ha
taları anlamış; şimdi birer birer 
bunları tamire başlam.ışb. Mer
kezi umumi namına nefl'edilen 
bir tebliğde: 

[ Cemiyet azalan arasında, 
sairlerinden fazla bir imtiyaz 
kazanan; gösterdiği muvaffaki· 
yetlerle müşarün bilbenan olan 
hiç bir kimse mevcut değildir. 
Cemiyete mensup olan eşhas, 
şahsiyetlerini, şahsı manevi cemi
yet altında setretmişler; cümlesi 
birden, (İttihat ve Tarakki Cemi
yeti) ni teşkil ebnişlerdir .] 

( ATkatı var ) 

Himayeiet/ al 
Kuınbaraları 

·-

Yann Himayeietfal cemiyet:tıin 
rozet dağıtma günüdür. Bu ıuü
nasebetle cemiyet güzel bir teşeb
büsünü de tatbik sabasına çıkara
caktır. Bu teşebbüs, cemiyetin 
fırmasını taşıyan tasarruf kumba
ralarının dağıtılması gibi çok fay-
dalı bir harekettir. Cemiyetin yap
tırdığı kumbar.~l~rdan birinin res
mini burada goruyor unuz. 

Bir Çınar Ağacı 
Beyazıttaki Büy.ük Ağaç 

ikiye Ayrıldı 
Beyazıtta u~~mi . kütüphane

nin önünde guvercınlere yem 
erpilen meydand~ büyük ve çok 

eski bir çınar agacı vardı. Bu 
ağaç evvelisi gün saat beşe doğ
ru durup dururken yıldınmlanmış 
gibi ortası~dan i~y~ bölünmüş, 
bir kısmı koşedeki Turkmen zade 
Mustafa Beyin sadakat kütiipba
nesinin damına büyük bir gürül
tü ile yıkılmışbr. Kütüphanenin 
tavanı çökmüş, saçaklan yıkılmış 
ve büyük camlan paramparça 
olmuştur. Bereket versin hadise
den biraz evvel Mustafa Bey ka
pısını çekerek çarşıya kitap al
mıya gitmişti. Bu ·suretle kütüp
hane sahibi muhakkak bir fela
ketten kurtulmuştur. Belediye dün 
ağacı kökünden kestirerek kal
dırmıştır. 

Sayfa 9_ 

Tavuk ihtikarı Mı Başladı ? 

Fiat ar Birdenbir Yarı
dan Fazla y··kseldi 

Son günlerde şehrimizde ta
vuk fiatJeri birdenbire fırlamışbr. 
FiatJerdeki bu yükselme oldukça 
fazladır. Bazı kimseler bu vaziye
tin bir ihtikiirdan ba ka bir şey 
olmadığını da ileri sürmektedirler. 
Filhakika tavuk fiatlerinin eskisi
ne nisbetle yarıya yakın bir milc
tarda fırlaması, ihtikar iddiasında 
bulunanların sözlerine hak verdi
recek bir vaziyettir. Bununla be
raber alakadar makam fiatJerin 
tabii bir şekilde yükseldiğini, or
tada bir ihtikar olmadığım söyle
mektedir. 

Bir muharririmizin yapbğı tet
kikata göre hakiki vaziyeti şu 
şekilde kabul etmek lazımgeliyor: 

Geçen sene fstanbulda tavuk 
kolerası, tavuk tifosu ve tavuk 
difterisi bulunduğu için Vilayet 
Baytar Müdürlüğü istanbula gi
recek tavukJann ölü olarak yal
nız toptancılarda ve tavukçularda 
satılmasına karar vermişti. Bu 
karar mucibince belediye ve vi
layet baytarlan iskelelerde ·ha
riçten gelen tavuklarda şehadet-

name anyorJar ve şehadetnamesi 
olan tavukları diri olarak yalnız 
tavukçulara satmıya mecbur tu
tuyorlar. 

Fakat bu yüzden kümes hay
vanı ticareti yapanlar mallarını 
hariçte serbest satamamak ıstı
rarında kalmışlar, neticede de 
şehirde bir kümes hayvanı ihti
kan yapıldığı şayiası çıkmışbr. 
Bu şayia üzerine ilk karan veren 
komisyon dün belediyeye müra
caat ederek ihtikar olup olma
dığını sormuştur. 

Belediye İkbsat Müdürlüğü 
vaziyeti tetkik ettirmiş, kümes 
hayvanları fiatinde büyük yükse
liş olduğu, fakat işte ihtikar bu
lunmadığı neticesine varmıştır. 
Belediye bu tahdidin uzun müd
det devam etmemesini ve hastalık 
geçer geçmez derhal kaldınlma
sını cevaben bildirmiştir. Şimdi 
tavuk sahipleri bir evden bir eve 
taşınırken mahalle muhtarlarından 
ilmühaber aJmıya mecburdurlar. 
Almazlarsa tavukları müsadere 
edilmektedir. 

Günün ırı: eselelerinden • • 

( Baştarafı l inci sayfada ) 

dişçilerin bilerek veya bilmiyerek 
usulsüz hareket etmiş olmaları da 
hatıra gelebilir. 

Hemen her memlekette, sağ
lam dişlerin çekilmemesi ve te
davi ile eyi olması mümkün bu
lunan dişlerin tedavi edilmesi ve 
bunlara kerpeten sürülmemesi 
için kanuni kayıtlar konulmuştur. 
Hatta bazı memleketlerde sağlam 
diş çeken diş hekimleri ağır itti
hamlar ile mahkemelere gönderil
mektedir. 

Yaptığımız tetkikata göre biz
de de sağlam dişlerin çekilme
mesi hakkında bazı kanuni hü
kiımler vardır. Bu hususta teba
bet kanununda bazı maddeler 
bulunduğu da habar verilmekte
dir. Bu maddeler mucibince, her
hangi bir kimse sağlam dişini 
veya çekilmemesi lazım gelen 
hasta dişini çeken diş hekimi hak
kında mahkemeye müracaat ede
bilir. 

Salahiyet sahibi kimselerin 
verdiği izahata göre bir diş an
cak şu şartlar alhnda çekilebilir; 

1 - Bazı gayritabii dişler 
vardır ki bunların çekilmesine 
cevaz verilmektedir. 

2 - Tedavisi ihmal edilen 
bazı dişler gayrikabili tedavi bir 
bale gelir ve o zaman çekmek 
zaruri olur. Bunun haricinde diş 
çekilmesine cevaz yoktur. 

Bütün bunlara rağmen acaba 
bazı dişç iler çok kar maksadile 

usulsüz hareket ediyorlar mı? 
Bu hususta Dişçi mektebinden 

şu malümat verilmektedir: 
" - Mektepte zaruret olma

dıkça herhangi bir sağlam dişin 
çekilmesine kat'iyen müsaade 
edilmez. Tal ebeler asistanların ve 
profesörlerin nezareti altında 
hasta dışleri tedavi etmiye uğ
raşırlar. 

Sonra, bir diş tabibinin de 
herhangi bir sağlam dişi çekerek 
yerine birkaç diş yapmayı diişü
neceğini de zannetmiyoruz.,. 

Fakat diğer taraftan ismi 
mahfuz bir diş tabibi bir muhar
ririmize şunları söylemiştir : 

" - İsmi lazım değil, geçen 
gün bir dişçi arkadaşımın yanın
da idim. Bir hastasının dişlerini 
çekti. Bence bu dişleri çekmemek 
lazımdı. Fakat, bu bir takdir 
meselesidir. Dişin hastalık seyrini 
bizzat kendisi takip ttiği ıçın 
o yolda hareket ettiği de ileri 
süriilebilir.,, 

Bir Sovyet 
Tekzibi 

Mo kova, 21 - Çindeki Sov
yet sefareti, Sovyet rus) anın 
Çinlilere yc.rchrn ettiğine dair 
olan haberi tek ip etmiştir. 

t YY reci pr ns 
Loıı<lra, 21 - Romanya prens

lerinden Nikola kendi id r etti
ği bir t <1yyarc ile buradan Parise 
hareket etti. 



1 ç_m-Japon Boy 
1 \kıl Hastalıklanna Tutu-

Ölçüşmesi .., ) Ad d• A M 
Kara Yürek Çetesi 

,.4J_ _an arın e ı rtıyor u 
~~-~, M-@ Zara 21 (Hususi) - Akıl hastalıklarının seneden seneye artmak• 

Tefrika No. 68 J ...... ~ ~ ta olduğunu söyliyenlere hak verecek hadiselere kazamız dahilinde 

Etlerini Cımbızla Y olsanız . 
Bir Kelime Söylemezi 

•• O Gün Oileden Sonra Sadaret Dairesinden 
Zaptiye Nezaretine uzun Bir tezkere 

Gönderil mitti 
- B'unu henüz bilmiyoram. 

Çünkü bazılarının yüzlerini heniz 
1'6rmeclim. T amyabildiklerimclen 
eneli, amcan var.. sonra Papa 
Coi.. Civani.. Rali •• hulisa, benim 
tahminime gire, yedi sekiz kifi. .• 

-Ali... demek ki, çete tama· 
men elinize geçmemiftİI'. Zaten 
iN alqamki içtimaa l'elecek 
olanlar, yedi sekiz kificlen ibaret 
olacakb. &ular çetenin Beyoğlu 
semtinde çahf&D kısmıdır. 

Bu .efer de, Gavur Mehmet 
yerinden sıçradı : 

- Ay, çetenin b&fka yerde 
çalışan, bqka bir kıamıcla mı 
var? 

- Evet çetetain bir de kalpa
zanlık kısmı vardır ki, bu, çok 
mühimdir. 

- Ne aöyliyoraun, Lüna? ••• 
- Çetenin bu tubelİDİ bir 

Karadağlı idare eder. 
- Aman iliyle l.6nL. Bu 

adam kimdir?. Nerede çalıfar ? .. 
- Y emiD ederim ki sana • .,. 

...:ı· bu d . . • 
5 ..... , a=-m•n ne gmmı ve De 

de nerede çabftıpu biluıiyorum.. 
Ben bilmec6jim pbi, uacaadaa 
...... çete ........... 
kimae bilmez. Bu, okaclar malı
reaaclir. 

Givur Mehmet. eliai diliae 
YUrclu: 

- Vay c•n•nam Şimdi, yavat 
yayq işi anlıyorum. Demek ki, 
Tunuslu tllecar, Şeyh Matafaam 
aandıjma bırakılan bir torba 
mecidiye •.. 

- Muhakkak, onların işidir. 
- Darılma, gllcenme amma 

Lüna.. Amcan olacak herif, diin
yada eşi emsali olayan bir 
merunm ...... Bakabm, bu Kara
dağlının kim olduğunu amcana 
nasıl s6yleteceğiz ? .. 

- Ooo, bu miimkiln değildir ••• 
Etlerini cımbızla kopanamz bile 
onun ağzından bir tek sk ala
mazsınız. Hem ona hacet yok. 
VakıJ ben bu. .Umın De pbsım 
Ye ne de aini bilmiyorum. Fa
kat, sana O IUTI ltretecek yolu 
11sterebilirim. 

• o g6n lileye dotru udaret 
dairesinden zaptiye •lfirine fU 
tezkere geldi : 

(Bir hayli zamancluberi Be
yoğlu semtinde türeyen ve K.. 
Ylrek çetesi namile birçok ciaa
Jdler ifliy.-m eşhasın kimilen 
derdest ve bulunduklan mahalde 
tevkif •diklerine dair mabeyn 
hilınayunu cenabı melikine bat" 
kitabeti celilesine it' aratta bulu
nulmuş ve merkumlann kimilen 
İtalyan tebeasından olduktan ci
hetle haklarmda ne gibi muamele 
ic a olunacağı istizan olunmuştur. 
Bu hususta sefare1baneden de 
vukubulan müracaartta, her ne 
kadar Kara Yürek çetesi na
am altında birçok cinayetler 
ika ~ilmiş ise de ı.. cinayetlerin 
faiDen meçhul bir ttbıia ııltıatan 
ibaret oldUiu.. elyevm laanelerin
de mevkuf iulunan .Puua İle 

1 
bütiin ha cinayetlerde iştirakleri 
olup elmadığımn tetkike muhtaç 
bahmcluğunu.. ve mevkuflann 
istiçvaplan icap ediyorsa ubudu 
atika mucibince, sefarethaneden 
gönderilecek memurlara teslim ve 
konsoloshane hapishanesinde tev
kifleri lizım geleceği.. merkum
lann tevkif edildikleri hane, ltal
yan tebeasmdan bir pbsa ait 

Çinlilere de Japonlarla 
boy ölçmek fırsatı ne vakit ~ele
cek dersin? 

- Her vakit, son muharebede 
gördüm, onlar da bizim ile ayni 
böyda imişler .. 

=:RADYO== 
olduiu cihetle bertürln taarruz- 22 Temmuz Cumartesi 
dan masun olinası lizım gelirken latanbul - 18 Gramofon, 18,30 
zalxta memurlarının hutbebut Fransızca ders (müptedilere mahsus) 
mezkir haneye girmeleri uhudu l 9 udi Refik Talat B. ve arkadaşlar, 
atikaVI ihlal ettimnclen buna mü- 20 saz (V edıa Riza H.), 20.30 BedayiiJ 

r &- musikiye heyeti, 21.80 gramofon, 22 
caseret eden memurların cezalan- ajans haberleri, saat ayarı. 
chnlmuı talep edilmektedir• Ankara - 12.80 gramofon, 18 

Bu hususta şerefsadır olan Salon orkestrası; Bellini Ouverture, 
d Norma, Pepy, Suite hallet, Rachmani-

ira ei seniye mucibince, evvel neff, Vehanb Valse Alafranceıe, 18.45 
emirde mevkufların derhal se- Alatuıka saz, 19.45 Dans musikisi, 
faret memurlanna teslim ve 20.15 ajans habarleri. 
konsoloshane hapishanesine nak- Viy-• - 18.10 Orkeetra konseri, 
ledilmeleri hakkında lizımge· 19.35 konferanslar, 20.25 piyano kon
len muamelenin ifa•.. ve mer- seri, 21.05 hafif mwıiki, 22.05 y ohama 

Straul8un operetlerinden parçalar, 
kumlann mezkür hapishaneye 28.20 havadisler, 23.85 İtalyanca bir 
&'lnderilecek olan Divanı Adliye konferans, 28.45 dansing. 
Umuru Cezaiye lmatak Reisi Bakret - 18.05 KoD.Ser,t 20.05 kı-
Şelabaz Efendi tarafından İJtİll- raat, 20.25 plaklar, 20.45 konferana, 

21.0ö radyo orkeetruı, 21.86 keafe-
tMieftDm icrw.. ve ller- * llehep ram, 21.60 radyo orkeetruı konaerine 
ve bahane ile oluna olsun, devam ediyor, 22.20 Romen muailrili. 
tebui ecnebiyeden bir ph11a Pqte - 18 05 Orkestra koaaerl, 
meskenine bu ıuretle pmek 19.06 kıraat, 19.35 gramofon pllklan, 
ulaudu kadimeyi ihlll ve dmet- 20.45 muhtelif, 21,25 plik neşriyatı, 
ler aramada bir pile ihdUJna 22.(0 keman ve viyolonael ıololan, 

23.50 cubanl 
sebebiyet vereceiinden, bilifı Vaqova _ lS,20 Halk konseri, 
uaul olarak mezktr haneye siren 19.40 muhtelü sololar, 20.45 hikaye, 
aluta memurlaruwı tecziyesi.. 21.06 hafif muaiki, 22.35 Cbopia kon· 
ezctımle bu hususta en ileri giden aeri: ı - Sonate, O- Moll, op. 4-2 -
ve hatta mezldir hane dahilinde, Etude, C- Moll, op. 10-S - Tarantel
hane ulıiplerine karp ıilih isti- leop. 43- 23,05 dans musikisi. 

mal eden Glvur Mehmet nam -..._-==========-===-
ph11n derhal zabıta silkinden Hlma,.ıaU811n vapur lanaz .. 
tardile tahb tevkife aldınlmaaı ve zllhlı Himayeietfal cemiyeti. Eminö-

nü kazaaı fakir çocuklar menfaatine 
hakkında muamelei lizime icra• milli bayramımız23Temmuz Pazar günü 
için hemen mahfuzan 8efiktq Y alovaya tabi Dınarcık nahiyeaiııe Şir-
karakolu hapishanesine izama keti Hayriyeniıı 68 N o. vapurile bir 
lizım &'emekle bermucibi iradei tenezzüh tertip etmiştir. Vapur Boğaz
seniye icrayı hareket olimmaa içi iıkeleıindan eaat 9,30 da hareket 

edecektir. Oantiyeler Himayeietfal 
ehemmiyetle tav&iye o1UD18". J ı Eminönü kaa merkezinde ve vapurda 

{ Arkam YU > tedarik edilebilir. 

Genç Reısamlann Eserleri 

Güzel San'atlar Akademisi talebesinin diind~ itibaren mektep 
salonlarında çok gtizel bir resim ve mimari aeJ'l'İSİ aç~jııu dün 
)'Unnştık. 

Sergide talebenin bir sene içinde JaplDlf oldup tablo, proje
ler teşliir edilmektedir. Re.mi•iz, aerpdea bir klfeyi ..Weriyor .. 

sık sık tesadüf edilmektedir. Son üç ay içinde kazamızda dört kişi 
aklını kaybetmiş ve tedavi için hastaneye gönderilmişlerdir. Bun
lardan biri meydan camii imamı Şevki Efendidir. Diğerleri Ada 
çiftliğinde Muslu oğullanndan Zilfonun kızı, Oyuklu çiftliğinde Ab
dullah Ağanın kızı ve bir de Hüseyin Efendi isminde bir zatbr. 
Bununla beraber dokorlar bir tesadnf neticesi bu hastahklarua 
biribirini takip ettiğini söylüyorlar • 

HarpMaliilleri ile Şehit yetimlerine 
dağıblacak ikramiye paraları 

hakkında ilan: 
M. M. Vekiletinden: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp mal611erile phit 

=•erine verilecek ikramiye parasından tehit retimleriae ait olan 
,nm 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 pbit yetimle-
... ~tırılmuma haflanmıştır. 

2 - Bundan -b&fka 930, 931, 932 ........ ilrramiyeaiai 
.....,_ 6332 ..ıı.1 yetimlerine de o senelerde .,.,.._ ftlilea 
nidtette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler ziraat Bankası tarafmdan 
iqp ... 81111aallere pderilecektir, 

4 - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde bu
lunian tehit yetimlerinin haldan 934 senesinde yapılacak tevziat ta 
verlecektir. 

5 - Mal61lere ait ikramiye paralan tefsir kararma .... lürp 
malülleri tesbit eclildikten sora iki ay zarfmda verilecek Ye key&yet 
aynca ıazeteler ile ilin olunacaktır. "3130., "2910., 

Yüksek Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektepte Framızca U..n kunu açaiauftır. Kun tatil 4ene
aincle iki ay devam edecektir. 
1 - Kan, yetiştirme kursu olup bu liaaaı az çok kanat e .. bilı• 

lerle mektepte mazeret imtmanlarma pecek ..,a E,ıM _.. 
lanacla ikiaal imtilıamna peeek talelleler içia atalwtbr· Den 
.. _, ....,..... ... ,..,. ..... h ......... -

mektep talebesi olanlardan ayni seYiyede ıöriilealer de kabul 
edilebilecektir. 
2 - Kuraa kabul edilenler meviyelerine pre iki kıama aynlacak 

ve dersler, .._.. ....... cl&t saat ~. 
3 - Denlere 23 Temmuz 933 pazar pG bqblnac:akbr. 

Kurslara devam etmek iatiyenlerin tedris ve devam prtlaruu 
öjrenmek Ye kayıt olunmak ilzere berp saat Ti den 17 ye ka
dar mektep mildürlüğüne milracaatlan ilAn olunur. "3375., 

Mamul tütün ve boı sandık taşıma ilinı 
inhisarlar Bursa Baımüdürlüğünden: 

l.tanbul' da Cibali Fabrikası iıkeleıinden alınarak KaracabeJ 
buğaza yolile denizden motör ve karadan dipr Yeaait ile lam.arlar 
Karacabey memurlupa ve M. Kemalpap Mildllrltl;&ne ptirilerek 
mamul tiittln sandıklarmın ve o idarelerden Cibali Fabrlkaema 
pri pnderilecek bot andık tahtalamwı ve dolu sanchldann tqıt
bnlmam -~ 1HCİhince • 1934 Ma,.. IOll- bdu ml
•ketaya konulmuftur. ihaleli 31 Temmuz 953 tarihine ıeJea 

pazartesi pi .saat 16 ela B•• inhisarlar Bqıald8rltlğtlnde topla
uaik oı.. ldnakasa komiaJonunda yapdacakbr. TqunaJI istiym
lerin "315" lira maYakkat teminat akçesini birlikte olarak o tarihte 
8afmihltirlüie sniiracaatları ilin olunur. "3506,. 

Maarif Vekiletinden: 
Sivu Erkek Usesi ve Pavyon biJlume ait Kal6rifer, ÇUlafll""' 

bk, ma~ banyo tesisab lS-- 1 - 933 tarihinden itibar. 21 g8a 
mtıcldetle kapalı Zarf usulile mitııakauya konulmtlflur. lltlıaa.._a,. 
iftirlk edecek olanlar mlinakua prtnamesi, feaal ~. proje 
ve mukavelename suretlerini tedarik· ettaek kere bu pbi lnyak 
teaitat y~mış olduklarına dair fenni ehli;~ hamil olcluk
lan halde Maarif VekAleti jppat daireıiltz mlracaat edebilirler, 
bıaie Mavif Vekiletinde ·~ inşaat komisyonu tara• 
fınclan q. edileceğinden t~~· günli olan 7-S.933 tarihine 
milladif Puuteai günii saat 15 de müzayede, milnakaaa ve ihalit 
kanunWia pre ihzar edecekleri teklif mektuplannı mezkir komie-
yona tevdi edeceklerdir. "3457,. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pangalb ve Beyazıt ıatış depolannda keşifnameleri mucibince 

pazarlıkla yapbnlacak bölmeleri ile vitrin, raf ve bankolann ima
line talip olanların pazarlığa iştirak etmek iizere % 7 ,S teminatlannı 
lıiiailen 24-7-1933 pazartesi pnü saat 13 te Galatacla Ahm Sabw 
Komiayonua müracaatları. " 3451 .. 
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Başka bir markayı 

haşeratr kat'iyyen öldüren FAYDA YERİNE VERİRLE SE 
.. 
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Galata'da Karaköy'de kain meşhur 

Büyük Elbise Fabrikası 
Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastarın kusursuz 
biçimi ve atölyelerindeki itinakar terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ısmarlama 
t··mıeri 

her sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 

28 1/2 Liraya 
yapmaktadır. 

Bir tc er übe bin reklamdan iyidir. 

-f nhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

TESHiLAT 

.:; lltbu11t l "e m , 0 11 arııfından 
Prt;p ·.,dılen 

1933 
lı\T 8 l' ı\ l' 

ALMANAGI 

Takasla ve pazarlıkla "1250,, adet nihayetsiz şerit satın alına
caktır. Taliplerin şartname ve numunel~ri gördükten .sonra pazarlı
ğa iştirak etmek üzere " 0o 7,5., temmatlarını hamılen ~117/933 
pazartesi günü saat 15 de Galatada Alım, Satım Komısyonuna 
rnüracaatları. ''3508,, 

: ktı . Her kitapçıda bulunur. 

~·-==-•> Fıntı ı liraoır ..... --.. #r 
·-

T~R.KiYE 

llRAAT 
BANKA5ı 

.DAoA 
B iRiKTiREN 
RAl-IAT- t; oı;Q 

• 

Türkiye Ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankası müfettiş namzetliği için 14 Ağustos 933 pazartesi 
günü sabahı saat dokuzda Ankara ve fstanbul Ziraat bankalarında 
bir imtihan açılacaktır. İmtihan neticesinde muvaffakiyet ihraz 
edenlerden " 6 ,, müfettiş namzedi alınacaktır. 

Müsabakaya iştirak edeceklerin " Mülkiye ,, veya " Yüksek 
İktısat ve Ticaret » mektebinden ve yahut Hukuk Fakültesinden 
mezun olmaları lazımdır. Müfettiş namzetlerine '' 140 ,, lira maaş 
-verilir. İmtih~n programına ve sair şartlan havi matbualar: Ankara, 
İstanbul, ve lzmir Ziraat bankalarından tedarik edilebilir. 

Talipler bu matbuada yazılı vesikaları bir mektupla beraber 
Ankarada Ziraat Bankası teftiş hey'eti müdürlüğüne nihayet 
10/8/933 günü akşamına kadar göndermek veya bizzat vermek 
suretile muracaat etmiş bulunmalıdırlar. (3211) 

' Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük 1 
faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞarkA Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 
Fatihte Bahri siyah medresesi : Teminat 37 lira 
Küçükpazarda Abdüsselam mektebi binası : T erninat 4,5 lira 
Kapalıçarşıda 35-37 No. dükkan : Teminat 4 lira 
Anadoluhisannda 6 No. eski ilkmektep binası Teminat 18 lira 
Süleymaniyede Tıp medresesi : Teminat 27 lira 
Hasekide Haseki medresesi 18 No. odası: Teminat 3 lira 
Yukarıda yazılı mahaller kiraya verilmek ÜzFre açık müzaye-

deye konulmuştur. Talip olanlar şeraiti anlamak üzere hergün 
Levazım müdürlüğüne, müzayedeye girmek için de teminat makbuz 
veya mektubu ile 24-7-933 pazartesi günü saat on beşe kadar 
daimi encümene müracaat etmelidirler "3061,, 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara serom darülistihzarı için kıyılmış Dalak gibi mevaddı 

uzviyyei hayvaniyeyi 40 derecelik bir hava cereyanı albnda ve 
asepsiye muvafık olarak kurudacak bir cihaz alınacaktır. Kapalı 
zarf usulile 21 gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi 
Vekalet Levazım Müdüriyetindedir. Talip olanlar teklif edecekleri 
bedelin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat muvakkate mektup
larile birlikte ihale günü olan 15 Ağustos 933 tarihine müsadif 
Salı günü saat 15 de Vekalet mübayaat komisyonuna müracaattan 
ilan olunur. "3488,, 

,.---· Haberiniz Var mı? 
Asri Mobilya Meşheri 

BUtun malları Uzerinde azami tenzilat yapnııştır. 
Fır attan i tifodt:' ediniz. lstanbul Rızapaıoa ) okuşu 66 r 0 • lı A ri 

i\l o hi l ~ a ~1eşhrri, AHMET FEVZi Telefon : 23407 

~----~------mmı;ı-----=------------Wi ...# 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Diyarıbekir Rakı Fabrikası Traçasında keşifnamesi mucibince 
Rüberoit, Beton ve muzayik çini ferşi ameli}•atı pazarlıkla ihale 
olunacaktır. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek iizere " 07,5,, temi
natlarını hamilen "14/8/933,, pazartesi günü saat "16,, da Galata
da Mubayaa Komisyonuna müracaatları. "3448., 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru Pazartesi 

24 Temmuz 
günü akşamı Sirkeci'~en ha
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Sürmene ve Rize) 
ye azimet ve avdet edecektir. 
ı a?.la t ılf iM i ı: i n Sı rk acl Yol konci 
lbıııııdakl acoııtalığına mılrncııat. 

T<'l : 2H515 

~---------- l•:28) 

SADIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Sakarya vapuru 
IS T A N B U L • 1 Z M i R 

SÜR'AT POSTASI 
Her lı ıı 'tn Cu ııı .ı rt0 3İ hllnll s.ıtı t Hi d n 
Galata rıh t ı rıı ı ııda n hare kot, Pııınr 

gUn tl hı ir'e ınfh n" ıl at, P aınr t{I i 
hıı.rekotlc s,ı ı ~ lnıl lst ıııbul' a vd t 
ed er. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Me} 
menet Hanı altında ncentahğa mü
racant. 'J 1 it r., : 22134 

' • (56J4) 

Yurtdaş ! 
. "f a~lıklarını yurdunun yapbjı 

gıyımlıklerden yap ve giy. 

\1 ---- t..it i ktıut ve burruf cenılyeti 



Güzel dişler, güneş gibi, 
çehreyi nurlandırır 

Böyle beyaz dişlere 
1nalik olmak isterseniz 

RADYOLiN 
Kullanınız! 

"TOBRALCO,, 
Tescil edilmit alameti Jarika 

Mühim ihtar 
TOOT AL BROADHURST LEE Co. LİMİTED meşhur fabri
kasının mamulatını himaye eden müseccel alameti farika 

''TOBRALCO" Kelimesidir. 
Lakin "T obralco,, ismi altında veya benzer isimlerle T ootal 
Broadhurst Lee Co. Ltd. fabrikasının mamulatı olmıyan mal
lar satılıyor. Bu gibi hallerde bulunan şahıslara, firmalara ve 
şirketlere karşı kanunen takibatı cezaiye icra ve ellerindeki 
mallar derhal müsadere edilecektir. 

"TOBRALCO,, alameti farikası topların her yardasında 
damgalanmıştır. Bu damgaya son derece dikkat edilmesini 
muhterem müşterilerden rica ederiz. 

İnhisarlarUmum Müdürlüğünden: 
Kutu imaline mahsus "10,000,, kilo yerli nişasta kola satın 

a1ınacakbr. Taliplerin şartname ve numuneyi gördükten sonra 
pazarlığa iştirak etmek üzere % 7 ,5 teminatlarını hamilen 2/8/933 
çarşamba günü saat 15 te Galatada Alım, Satım Komisyonuna 
müracaatları. "3452,, 

Ucuzluk böyle olur: 

Hem şık, Hem ucuz, Hem sağlam ... 
• 

ısmarlama Kostiim 

22~, 25~, 27~ 

3 ~' 3'~ liraya 
• 

Çürük ot kumaşlardan değil Hereke ve Feshanenin sağlam 
ve halis yün kumaşlarından iki prova yapmak ve iyi malze· 
me kullanmak şartile mahir ve san'atkar bir terzi dikecektir. 

Yerli Malla z r 
fstanbul: Bahçekapı <5623> 

IRIGIDAIRE lsmını tasıma. 
•an heı sojulf hava dolabı 
ltalcılu IRIGIOAIRE değildir 

ÔÜURLA 
ô 1 R A O E R LE R ve Ş ~) 5 T .4 N B U l . 

~~------~------------~ ------------------------~-----------------

• 
Dr. Aı KUTIEL 
Karakoy'dc Abdullah Ef. lokantası sıra
sında 33 numaraya ta~ııımıştır. (50 G) 

················································ ........... . 
Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 
N~şriyat Müdürü: Hclil Lüfti 

• 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Balattaki Yaprak Tütün ambarı iskelesinin şartname ve ketif· 

namesi mucibince sekiz metre kadar denize doğru temdit ameliyab 
pazarlıkla ihale olunacakhr. Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üze~e 
"oo 7,5,. teminatlarını hamilen 1/8/933 salı günü saat 15 te Gala· 
ta' da Alım, sa tam komisyonuna müracaatları. "3507,, 

ODEON 
Yeni çıkan fevkalade plaklar 

-.stanbul radyosu ve ODEON fabrikasının 
kıymetli san' atkarı 

VEDiA RiZA Hanımın 
N 202978 IIicazkan kürdi şarkı - Ba~ tu. dilber kadına 

O. Hicaz şarkı - Şu zavallı yureğım 
GAZELHAN MAHMUT CELALETTIN BEYiN 

N 202979 ·eva Uşak gazel ~ Senin olsun bu hay!'tım 
O. Hüzzam gazel ut ıle • H~r zaman ol plsem 

Evinizi şenlendirmek için mezkür plakları alınız. • (5663) 

Aslpin Kenan~ 
Tabletleri 

Havaların bu kararsızlığı ekseriya nizl~, kırıın
lık, baf ağrısı gibi hastalıklar tevlit eder. 
Buna mini olmak için yanınızda daima taze
liğini muhafaza için şİfe tüpler içinde bulunan 
Asipin Kenan tabletlerini bulundurmağı unut
mayınız.. Bu sıhhatiniz için emin bir ilaçtır. (::i379) 

,•--• SEYYAR FOTOGRAFÇILAR 

KAPPBLLi 
Alaminüt parlak ve kontrast 

KARTPOSTALLARINI 
Her yerde arayınız. Emsaline FAiK ve daha UCUZDUR. 
Herkesin menfaatidir. Kappelli 

Film, plak, kağıt ve kartpostallarını 
istimal etmek, çünkü iyi ve ucuzdur. 

Türkiye Acentası: Umberto J. Reforzo 
Posta kutusu 2295, Galata Çiturls Han No. 10 • 11 

~-------------------. (~•) ~-


