
Sene: 4 - No: 1083 

Birinci Mektup Bugün: 
Saat Üçte DarUlfUnunun BUtUn Müderrislerine Birer ihbariye Gönderilecek 

Dişçi, Eczacı Ve FenMüstesna Olarak 
Bütün Kadroları Vekalet Yaptı 

Müddeiumumi Baha S.g,fl• Adapaza,.ında yapılan muazzam C•naz• Merasimi 

Vazife Uğrunda Can Veren Bir Hukukçu 

Müddeiumumi Baha Bey 
Sakaryada ~asıl ~oğuldu 

Adapazarı (Hususi) - Müddei 
llnıumi Baha Beyin berayı vazife 
l<.ara ... uya giderk.en . ~akaryada 
boğuJduğunu bildırmıştım. Bu fa-
~~;::==-=========:::::=::::::=::=-= 
,.....:.:::::::..--------~--~ 

l:f angi Mektebe 
Gireyim? 

_ ( ' ocu;;unuzu bir mektebe mi 
vereceks iniz ~ 

• -:- c •ırecc>giniz mektebin ~eraitini 
mı ogrenmek istiyorsunuz·? 

- Talı ı;ihuiz ) arım mı kaldı~ 
- Lcvli mi olmak isti\ orsunuz~ 

l
.. -::- ~ı('·kteplt•r hakkında· bir mii,kıi 
unuz rnıi var~ 

.. I >erhal :--on 1 'osta'ya bir mektupla 
~urat aat edıniz. < ;azetı'mİz sizin bü
~un mü~k lllerinizi • lıalle<leı.:ek bu 

uksusta size samimi bir relıbe~ ola· 
ca tır <'azet . . (10 " k · J emız ıu )uncu sayfasıııda 
!!le tep işleri.,, serlevhası altındaki 
su.~un~~mu~~ !akıp ediniz. Orada bütüu 

Lmu.ııkııllerınızın cevabını bulacaksınız. 

ciaya ait aldığım mütemmim ma
lumat şudur: 

Baha Bey, Sakaryanın, Tuzla 
mevkiinde beygire su vermek is
temiştir. Beygir çok susuz oldu
ğu için büyük bir iştiha ve ham
le ile suya dalmıştır. Hayvamn 
girdiği yer bir bataklık imiş. 
Hayvan kendini bataklıktan kur
tarmıya çabalarken, bu sefer su
yun en derin ve uçurum bir ye
rine yuvarlanmıştır. Biraz sonra 
Baha Bey beygirin sırtında su
yun üzerine çıkmıştır. Bu anda, 
Baha Beyin yanında bulunan bir 
mübaşirle, bir kahveci genç müd
dei umumiyi kurtarmak istemiş
lerse de muvaffak olamamışlardır. 

Baha Beyin naşi dün beledi
ye hastanesine getirildi. Genç 
hukukçunun cenazesi 10 binlerce 

ızaro Ağa 
Aleyhine Bir 
Dava Açıldı 
Dünyanın En ihtiyar 

insanı Kimdir? 
Roma, 30 

(Hususi)- italya 
gazete le rinin 
haber verdikle
rine göre Mar· 
tina Dilazoka 
adını tatıyan 

ihtiyar bir ital-
yan kadını dün
yanın en ihtiyar 
insanının Zaro j 
ağa isminde bir · 
Türk olduğu 
hakkında g~ze
telerde çikan 

yazılan okuduğu 
zaman son dere
ce müteessir olmuş ve ihtiyar Zaro 
hakkında bir yalancılık davaıı 
açmıya teşebbüs etmiştir. Bu ka
dının iddiasına göre kendisi (171) 
yaşındadır. Ve dünyanın en ihti
yar insanıdır, binaenaleyh bu 
sıfata hak iddia etmektedir. 

kişinin iştirakile muazzam bir su
rette kaldırıldı. Cenezeye iştirak 
eden bandonun matem havası 

teessürü arttırıyordu. 
Baha Beyin cenazesi Hacı Ali 

oğlu mezarlığına göz yaşları ara
sında defnedildi. Cenaze mera
sirnide Adliye ve hükumet erkanı, 
baro ve kulüpler mensuplarile 
diğer birçok zevat haz11 bulun-
mqtur. 

Bir Boya Fabrikasında 
• 

Amele işini Bıraktı 
Ameleler, 15 SaatKaynar su içinde 

Çalışamayız Diyorlar 
Çemberlitaşta Pek

hane cad~esindeki 
boya fabrikası ame

lesi iki gündenberi 
işlerini terketmişler• 
dir. İşJerini terkeden 

Hasan Basri, Hamdi, 
Halim, Mevliit, Mus
tafa Hüseyin, Re-
cep ve Ahmet Efen· 
diler şu iddiada bu
lunmaktadırlar: 

- Sabahleyin 
dörtte beşte iş alı
yoruz. Kızgın sular 
içinde gece saat 
10-12 ye kadar çalı
şıyoruz. Bu suretle 
iki günlUk işi bir G,.eucl amel•den bazıla,.ı 
günde yapıyoruz. Ertesi glin de ! bi de şu iddiada bulunmaktadır: 
bize iş verilmiyor. Eskiden fab- - Amelenin parası kesilme· 
rikada fazla çalışma saati başına miştir. Fazlasile para verilmek-
30 kuruş alırdık. Şimdi bu para tedir. Vaziyet polisin nazarı dik-
da verilmiyor. Kaynar ·su içinde katini celbetmiştir. Polis, mese-
15-16 saat çalışılamaz. lenin grev mahiyetinde olup ol· 

Diğer taraftan fabrika sahi- madığını tetkik etmektedir. 

Zonguldak Faciası Pek Mühim 

Binlerce Yıldırım Bir Da
kikada Patlamış Gibi 

Mucize Kabilinden Kurtulanlar Da Var 
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Zonguldak (Hususi) - Alacaağzı maden mevkiindeki ocaklar
dan birinde grizonun iştialile vukua gelen maden kazasını evvelce 
bildirmiştim. Kaza İtalyan sermayeli "Türk Kömür Madeni Anonim 
Şirketin,, e ait ocakta olmuştur. 

Bu ocakta gece postası gündüz postasına iş devretmiş, yeni 
kafile 1200 metrelik bir galeriı:le çalışırlarken galeri dahilinde ~i· 
rikmiş olan grizo gazi patlamış ve sanki bir anda binlerce yıldı m 
düşmüş gibi bir infilakla galeri altüst olmuştur. Grizonun iştiali 
okadar şiddetli olmuştur ki galeri civarındaki mıntakalardan bir 
volkan gibi ateş ve alev sütunları yükselmiştir. Kaza neticesinde 
ölenler T erzilerköyünden San oğlu Mustafa, Bodur oğlu Ahmet, yine 
Bodur oğlu Ahmet, Mehmet oğlu Ali, Süncüllü köyünden Hakkı 
oğlu Mehmet, Çuhad~r o~lu Kasım, Kabak oğlu Hasan, Bayatkö
yünden Kabak oğlu lsmaıl, hamurcu Hasan, Danga oğlu Mehmet 
Ala göz Hasan dırlar. Amele başçavuşu Ahmet Ef. bu kazadan mu~ 
cize kabilinden kurtulmuştur. 

Lep .... Demeden . .! .. 

- Hayırlı evlat dediğin böyle olur birader.. İkide bir "baba, 
büyüyüp adam olayım da sana k k 

1 d d os ocaman bir apartıman yaptıra· 
cağım ,, er urur .•. 

- Güzel... Galiba mahdumun da 
dan biri olmak istiyor! 

yorulmadan para kazanan1ar-





'l!lr_~~~~~-~~~--~~---_-_-_-_--_-_-_--_ ---~-= Resimli Makale a Korku 
•• n r 

Başkaları 

Ne 
Digorlar 

~--;... ________ ·-
La Burgnrl'nln Bir Makaleal 

Sofya 30 - La Bulgari ga· 
zetesi İsmet Paşa'nın Sofya'ya 
yapacağı ziyaret hakkında yaz
dığı başmekalede diyor ki: 

Ktymetli bir asker, aynı zaman
da kıymetli bir diplomat olan ve 
lozan' da oynamış olduğu çok 
büyük rolün yıldönümü geçenler
de bütün Türkiye'de hararetle 
~esit edilen Türkiye Başvekili 
ismet Paşa Hazretleri Sofyayı 
ziyaret edeceklerdir. 

Filhakika Bulgar Başvekilinin 
1931 Kanunuevvelinde kendisine 
yapmış olduğu ziyareti iade et
mek üzere müşarünileyhin eylül 
nihayetine doğru Sofya'ya gele
ceği teeyyüt etmektedir, 

Romanya Hariciye Nazırı M. 
Titülesko 'nun da yakında Sofya' 
yı ziyaret edeceğinden bahsolun
maktadır. Bulgar milleti, bu mü
tehayyiz devlet adamlarını se
lamlamakla pek ziyade bahtiyar 
olacaktır. 

Bu ziyaretler gerek memleke
timizde ve gerekse ecnebi mem
leketlerde muhakkak daha ziyade 
tefairlere yol açacaktır. Bu defa 
da maksadı mahsusa müstenit 
tefsirlere kıyam etmekten geri 
kalmmıyacağı tahmin olunabilir. 
Hatta bu ziyaretlerin yapılacağı 
haberi ortaya atılmadan evvel 
gazeteler, Türk ve Romen diplo
masisine atfetmekte oldukları muh
telif projelerden bahsettiler. Me
sela, Karadeniz ve sahil memle
ketler arasında ak
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tedilecek bir 
misak projesi ile bir balkan lo
karnosu şayıasını ortaya çıkardılar. 

Komşularımızm hakikaten bazı 
projeleri varını dır? Ve projeler 

nelerden ibarettir, bilmiyoruz, fakat 
Bulgaristanın Ankara Elçisinin 
beyanatını bu münasebetle göz

dde~. geçirmek faydadan hali 
eg!ldir: 

ismet Paşa Hazretlerinin Sof
Yayı ziyaretleri Türk - Bulgar 
münasebatının son derecede olan 
samimiyetinin bir tezahürü ola
cak ve Türkiye ile Bulgaristan 
~rasında mevcut feyyaz dostluğun 
ınkişafını temin edici yeni bir 
hamle teşkil eyliyecektir. Paşanın 
Sofyayı ziyareti ile, bir balkan 
lokarnosu vücude getirmek hu
susunda önayak olmak fikrinde 
0.lduğu söylenen Romanya Hari
cıye Nazırı M. Titülesko 'nun mu
t~savver Sofya seyahati arasında 
hıçbir alaka ve münasebet 
Yoktur. 

M. Titülesko, hakikaten böyle 
bir teklifte bulunmuştur. Gazete
lerde buna dair intişar eden 
Şayia, hiçbir taraftan teyit edil
memiş olduğundan bu husus hak
kında bir şey söyleyemem. 

Bütün balkan devletlerinin 
dostça teşriki mesai için çalışma
ları lazımdır. Fakat bu gayeye 
ulaşmanın en emin vasıtası, Türk
lerle Bulgarlar ve Türklerle Yu
nanlıların yaptıkları veçhile kom
şular arasında mukarenetler ve 
tasfiyeler hazırlamaktadır. 

Balkan lokarnosu ulaşılmak 
istenilen bir g·ayedir. Fakat her 
gaye gibi bu da Balkanlardaki 
milletlerin en balkanlısına ve Bal
kanlardaki diğer milletlerin yarım 
ada haricinde de hayati menfaat
leri bulunduğundan dolayı belki 
de münhasıran Ballrnnlısına zorla 
kabul ettirilmiş olan hodbinane 

Birdenbire üzerinize bir otomobilin 
geldi~ini görseniz, yahut beklemediği
niz bir anda karşınıza sizden kuvvetli 

bir düşmanınız çıksa, derhal. korkudan 
dizlerinizin bağı ~:özülür, ne yapara· 
ğınızı 4aşırırsınız. 

Bir yangın, bir kaza, bir afet kar
şısında da aynı aczi hisseder, aynı 
şa~kınlığı gösteririz. Mühim b8diseler 

karşısında da korkanlar, bu suretle 
kararsızlık içinde bunalırlar. 

Korku irade hastahğıdır. Kor
kunca irademizi kaybeder, şuur
suz bir aptal oluruz. 

• • 
~ SON :' TELGRAF HABERLER/ 

pün Moskovada Yapılan 
intikam Maçını 2-1 Kazandık 

Moskova 31 {Hususi) - Rus--;;--Türk fütbol ı seyirciler tarafından sürekli surette alkışlandı. 
takımları arasındaki intikam maçı dün burada Di- Bundan sonra oyun daha hararetli bir 
namo stady om unda 80 binden fazla seyirci huzurunda şekil aldı. Biraz sonra da Yaşar tarafından 
yapıldı. Maç, başından sonuna kadar zevkli ve ikinci gol yapıldı. Devrenin sonlarına doğru da 
heyecanlı geçti. Müsabakayı yine Kemal Halim Rus takımı bir gol yapb. 

Beyidare etti.Türk futb oicüleıi çok ciiıgi"n ve kom- İkinci devre daha heyecanlı olmakla beraber 
binezonlu bir oyun oynadılar. İlk golü Vehabın golsüz geçti ve ?yun 1 - 2 Türk takımının ga~ibi-
güzel bir şutu ile Türk takımı yaptı ve yetile neticelendı. 

Yunan - Bulgar--.,;Hududu Üzerinde 
Heyecanlı Bir Soygunculuk Oldu 
Atina, 31 ( Hususi) - Selanikten gelen 

müstacel işaretli bir telgraf efkirıumumiyeyi 
heyecana sevketmiştir. Bu telgrafa göre Yu
nan - Bulgar hududu üzerinde müthiş bir ha
dise olmuş ve dördüncü Yunan kolordusu 
erkanıharbiye reisi ile Selanik müddeiumumisinin 
binmiş oldukları otomobil Bulgar hududuna yakın 
bir yerde tecavüze uğramıştır. 

-----------------

f 
Tecavüzü yapanların Bulgar komiteciJerinden 

mürekkep bir çete olduğu haber verilmektedir. 
Tecavüz neticesinde çete efradı Erkimharbiye reisi 
ile müddeiumumiyi, maiyetlerinde bulunan birkaç 
memuru ve şoför ile muavinlerini soymu~lardır. 

Bu haber burada halk arasında bir bomba gibi 
patlamış, gazeteler hus~si. Hav.eler çıkarmışlardır. 
Efkanumumiye heyecan ıçındedır. 

Bir Daktilo 
Doğurduğu .. Çocuğu 
Boğarak Oldürdü 

Alman Yahudileri 
Türkigege Gel-

• 

Soyguncular 
Adapazarında Bursalı 
AderniDe Öldürmüşler 

İzmit (Hususi) - Vilayet dak
tilolarından Sabriye H. nasılsa 
hamile kalmış, evli olmadığı için 
bu çocuğun doğmasının aleyhinde 
fena dedikodulara yol açacağını 
düşünmüş ve söylendiğine göre 
doğurduğu nevzadı boğarak öl-
dürmüştür. İzmitte ağızdan ağıza 
çalkanan bu dedikodu üzerine 
Sabriye H. tevkif edilmiş, tah-
kikata başlanılmıştır. C. Y. 

mek istiyor/ar 
Ankara 31 ( Hususi ) - Ya

hudilerden mürekkep bir heyet 
İktisat Vekaletine giderek İkbsat 
Vekaleti vekili Muhlis Beyi ziya
ret ve Almanyadan hicret eden 
Yahudilerin Türkiyeye kabulü 
için hükumet nezdinde tavassutta 
bulunulmasını rica etmişlerdir. 

Hükumetin ancak münevver, 
yüksek tahs~ g~rmü! v~ meslek 
sahibi yabudılerın Turkıyeye gel
mesine müsaade edeceği tahmin 

Adapazarı (Hususi) - Bursa 
soyguncularının Samsuna kaçar-
ken buradan geçerken çete ef
radından Arnavut Yusufu öldür
düklerini yazmıştım. Öldürülen 
bu adamın çete efradından Ar
navut Yusuf olmayıp Bursalı 
Adem isminde birisi olduğu an
laşılmış ve Adeınin cesedi kain
pedt:ri tarafından teşhis olunmuş-
tur, tahkikata devam edilmekte
dir. Muhittin Bey edilmektedir. 

b B k ld Adalar Meselesi Ankarada Ser esi ıra l l Atina, 31 (Hususi) - Siklat 
Muş (Hususi) - Şekaveti tah- adalarına birkaç ltalyan bah· Bir Tevki/ 

rik eden ve eşkiyalara yataklık riyelisinin çıkmış olması meselesi 
ettiğinden dolayı ihzaren ve mah- etrafında Başvekil M. Çaldaris Ankara 30 - İktısat Veka-
fuzen Muşa getirilen sabık Muş gazetecilere vaki olan beyana- leti kontenjan müşavirlerinden 
meb'usu Muhittin B. yapılan tah- tında meselenin diploması tarikile Fazıl Bey, Vekaletçe yapalan 
kikat neticesinde serbest bırakıl- halJedileceğini ve Yunan - İtalyan ilk tahkikat üzerine . An-

. mıştır. Muhittin Beyi ~ _itt~ham dostluğuna hiç halel gelmiyece- kara Müddeiumumiliği tarafından 
edecek delail mevcut degıldır. ğini söylemiştı. tevkif edilmiştir. 
~~~::::::.:::..=::!:.::::..._~.=....:..:~~-----~~~~~~~-----, 

r JSTER İNAN }STER İNANMA! 
Gaziantepten bir gazeteye yazılıyor: 

" Antep ve muhiti iktısadiyatında esnaf ve memur 
herkes için ı.arar veren bu mesele ehemmiyetle dikka· 
te şayandır. Transit merkezi ol~n bu memlekette her 
tarafla alınıp varilmekte olan nıkel paraların alınma-

bü ük müşkülat doğurmaktadır. Bir memura nıa· 
ması y · b · d ·ı 1 ·ı· 
aş alırken yüzde beş, on. nıs ctın a nı <~ ~erı ıyor. 
Halbuki, memur bunu hiçbır yerde sarfa ımkan bula-

mıyor. Postahane, mesela altı kuruşta kırk para gibi 
ancak ~üsuratı nikel olarak alıyor. Sigara ve içki bayi
leri de inhisar idaresinin almadığından bahisle kabul 
etmiyorlar. Para hususunda zaten halkı müşkülpesent 
olan ve evrakı naktiye tedavülüne alışmıyan bir mem-
lekette resmi dairelerin gösterdiği müşkülat iyi bir te
sir bırakmamaktadır. 

" Resmi dairelerin bu kararı karşısında halk ta bu 
paraları kabul etmemektedir.,, 

/STER iNAN /STER INANMAI 
ve nısfete mugayir bir şeniyetin 
tedrici surette islah edilmesini 
istilzam eder. L-------------------------------------------------------J 

•• ozu Si 

Yanlrş Anlaşzln1ası11, 

Af Fırsat Değildir 

·-------------- B. C ---
Dünkü gazetemizde Dahiliye 

Vekaletinin mühim bir tebliği 
vardır. Cumhuriyet bayramı şere
fine yapılması muhtemel umumi 
affın bazı kimseler tarafından 
eski kin ve hınçları teskine vesile 
olacak şekilde yanlış telakki edil
diği işaret olunarak böyle bir af 
tahakkuk etse bile her halde 933 
yılbaşından beri yapılan cürürnle
r~n hundan hariç kalacağı bildi
rılmektedir. 

Vekalet bu tebliği zamanında 
yapmıştır. 

Bugün hapisaneleri dolduran 
otuz, otuz beş bin kadar mahpus 
arasında hakikat kaza ve kadere 
kurb:ın olara_k. zindana düşmüş 
ve cıdden halını ıslah etmiş olan· 
lar mevcut olduğu gibi şekaveti, 
hırsızlığı, edepsizliği adeta 
meslek tutmuş olan serseriler de 
vardır. Hükümetin bir yıldönümü 
şerefine göstereceği şefkat ese
rını ne olursa olsun hapisten, 
cezadan kurtulmak gibi telakki 
etmek çok yanlış bir hareket 
olur. Böyle bir affın nihayet 
terbiyevi bir fazileti olmak la-
zımdır. Bunun için de mahpus
ların hapisaneden çıkarken ha
yata yeni doğmuş bir insan gibi 
başkalarının hukukuna hürmet-
kar, ekmeğini kendi alınteri ve 
göz nuru ile kazanmıya ant et
miş vatandaşlar olmasını bekle
mek hakkımızdır. • 

Hele iki ay sonra yapılacak 
böyle bir af ihtimalini düşünerek 
bugünden eski kin ve ihtirasla· 
rını tatmin etmiye kalkanlar 
kanunun pençesinden kurtulamı
yacaklarına iman etmelidirler. 

Sözün Kasası: Af, serseriler 
için bir fırsat değil, şerefli insan 
olmağa azmetmiş felaketzedeler 
için bir eseri şefkattir. 

Çivril' de 
Zelzeleden Harap Olan 
Köyler Yeniden Yaptlıyor 

Çivril,(Hususi)- Vukuunu telgrafla 
bildirdiğim zelzele tahminin çok fev
kinde tahribat yapmıştır. Bu kadar 

fazla tahribat yapmış olmamakla bera
ber Çivrilin en son tiddetli zelzelesi 
1290 tarihinde vukua gelmiştir. 

Zelzele olduğu gün hava kısmen 
bulutlu, fakat çok fırtınalı idi. İlk 
zelzele bir oğultu ile başlamış, 10 
ıaniye devam etmiş, bu sarsıntıda 
birçok binalar çatlamış. duvarlar yı
kılmıftır. Bnnu ikinci bir zelzele ta
kip etmiş, o zaman tahribat korku 
bir şekil almı9tır. ç 

Zel~eleden en ziyade müteessir 
olan Inceköy, Serbanşah, Oğurlu, 
Karamanh, Yalınlı, Seraerli, T oğlu. 
Gencerli köyleridir. 

Buralarda beş ölü, bet ağır. bet 
hafif yaralı vardır. 31 at, 87 manda 
ölmüştür. 20S ev, 329 ahır yıkılınıt. 
kalanlar da ite yaramıyacak hale 
rclmiştir. 

Hükumet derhal muavenet ya • 
mış, Denizli Valisi kazazedelerle bi~
zat alakadar olmuştur. 

Zelzeleden harap olan kö l • . .d . ye 
rın yem en ınşası ve hudutlarının 
t~yin~ kararlaşmış ve şimdilik 5 
bın lıralık tahsisat gönde 'l . t• y . .. rı mış ır. 

. enı ~oyle~ vilayetten gelecek 
bır muhendısle bir doktorun ne
zareti altında inşa edilecektir. 

Bir Memur Tren Altır:da 
Ezildi 

Eskişehir, (Hususi)- Akhisar
dan kalkan 66 numaralı marşan
diz Bileciğe hareketi esnasında 
Haydarpaşa ,gardifirenlerinden 
1939 numaralı Is mail Efendi t ·re
nin altına diişmüş, sol a~ a' ı t -

kerlekler altmda kılarak ke~ i mİf · 
tir. lsmail Efendi ölmüştür. 
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Solucanlar 
F agdalı Değil 
Zararlıdır 

Toprakla biraz mqgul olan
lar liemen her bahçe ve tarlada 
ıerbestçe yaıayan solucanlan ko
laylıkla tamyabilir. Toprak için
de yqıyan bu hayvancıklann 
atedenberi ziraate faydah olduğu 

" kabul edilmişti. Fenle uğraşan 
memleketlerde bunlann toprak 
içinde yumurta bırakan böcekle
rin yumurtalanm sürfeleriPi ye
dikleri zannedilir ve solucanların 
öldürülmemesi tavsiye olunurdu. 
Biz de ayni zan ve tahmin ile bu 
hayvancık' ra ilişmezdik. 

Fakat teaadüfün yardıma ile 
nazarı dikkatimizi celbeden bir 
bidise üzerine bu h....ta bazı 
tecrübeler yapmıya karar vererek 
IOlucanlana Wcek yumartalarmı 
lıulmadıldan uman ne ile yqa
.taldannt te.bit için tetkikat yap-
tık, teerlbelerimizi tekrar ederek 
lna yeni kanaatimizi takviyeye 
phfbk. Bq alb ayhk tecrübeler
den aldığımaz neticeler bize ıolu
c:anların ziraata fayclah dejil 
bilikia zararlı hayvancıklar oldu
jmm giSalermiftir. Toprak içinde 
yaşadıktan şeraite bell%iyen 
şeraiti havi muhitlerde yapılan 
bu tecr&belerde solucanlann 
daha çabuk çoğ•lmalan nazarı 
dikkati celbe kifayet etmiftir. 
Solucanlı saksılarda kullamlan 
hayvan gübreleri ve bu gübre
lerden istifade edea köklerini 
dlrt tarafa uzatan nebatlann 
hıce k81deri çok zarar g6rmlş
lerdir. Hatta muhtelif böcek 
JUIDurlalannı ihtiva eden ..ımıar 
içindeki aolucaalar bacek yumur
taluma dok11nmabınn lıaJYU 
s&breainin kabili hazım olan 
lmlalO maddelerini kAmilen ye
mifler ve hatta İllce klkciikleri 

alelik defik fapmışlarct. S.kular 
iciade yamartlayu IOIDcanlardaa 
aeydaa& talam yanalar da ayni 
prait albncla tetkik MWniftir. 
Bu yawular dahi analan p°bi 
yapyarak büyümlifler ve zarar
lanm yaputlardır. 

Birinci tecrtlbeyi çibiimlf eski 
Leygir gllbresi ile yan yanya 
karqtmhmf ve fmnda toprajı 
yalalarak bacek yumurtumdaa 
mahrum tutulmuş bir topraja 
ilive edilen çtırüm6ş beygir iGh
luİ bkek yamurtaauaı haYi ol· 
...,aca1c bir tarzda çilriltiilmlif 
olmUlna rapen bu barcın içine 
dikilen flclanlarıa klffesi 10lucan. 
lüicumile lr.lk*'1 delik elmuttur. 
Bit hutuat•ld tecriibelere devam 
etmekteyiz. ..... vaziyette 
aolucanlann .u..I olduğunu 
kabul etmek ilzam ..,.... Eter 
diter tecrlltelerimiz &Jllİ aetiee,i 
ı&aterine bundan blyle _.. 
lueaalarla da mlicadele ede
rek bahçelerimizden bu hay
..ıarın defedilmeli için icap 
ecleta weıen hapurinak 'zanı
nti laMil olaeaktır. Bahçe De 
meftUI karilerime fimdiden dik
kat taniye edeıim. Bilhaaa sak
uh olan fidanlannm diplerindeki 
delikleri Mrer parça kimtir ile 
bkamalıdular. Y almı mlanu ıü
ıiilmesi için solucan pemiyecek 
kadar an bk bırakmak ldfi ge· 
etektir. 

UMı Arif 
... hı ..... 

·~!!'!!•at huavauad ki mtltlr.B lerlaJal 
Son Peeta'nq (Ziraat ....., 

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

• 
MEMLEKET HABERLERi 

Ramazan Dede Mesiresi 
Geredeliler Ankara için Bir 

Gerede (Hu
susi) - Gere
denin yegine 
mesiresi az me
yilli bir yamaca 
yaslanan Rama
zandede çamlı· 
lıjıdır. Selçuki 
fatihlerinclea ol· 
duju s6ylenen 
ve mezan bu 
tepede hulumn 
Ramazan dedenin 
M=ini ....... 

Sayfiye Hazırlayorlar 

çamhkta beş 
biadea fazla 
çam apa var
dır. Ramazande
de çamlığı 14 
tepecikten mlte-
pkldl, çok giiıel mauarah 
bir yerdir. Kasabanın btitlbı su
lanmn membaı Ramaundedede
clir. Gerede belediyesi çamhjı 
harap olmaktan kurtarmak için 

lnebolulular 
Liman istiyorlar 

lnebolu (Hususi) - Milli mti
cadele senelerinde birçok kah· 
ranaanlıldan olan gllzel ve fİrİD 
lneboluda ton gtlnlerde imar 
faaliyeti artmaktadır. Yeni P,.. 
Kayma•• ıc.- ...,.. fdlf.tett 
pyanı takdirdir. 

Geçen 1e11e bir ibtiW yldD
clea laebola limanı tamirata ,..... 
kaldıjı itin hirpk mlfk&IAta ve 
malarumi1ete....,. b ........ chr. 
Gel• plea •parlar ha ,azden 
tlelruca Siuoba seçmekte ebe
riyetle Umana ujr•memaktadar. 
Bu hal lnebolululan lıay6 zarar
lara uiratıyor. Lıebolucla orta
mektebi yoktur. hımıektebi iç 
tane olan k-1>amazc:la ilkmek· 
tehi bitireia çocuklanmız tahlil-
lerine devam için kendi yurtla
nada bir de ortamektep istemek· 

tedirler. Maarif V eldlimiziıı ine
bolu çocaklailmn bu pek yerinde 

olan isteklerini nazarı dikkate 
alacağım llmit ediyon& 

Elbüstan'da 
iki Körde Birer Adam 

Ôldiirüldi 
Elbüstan, (H......a) - Burada 

iki feci cinayet olm111t SO)'Mlla 
kiyiinde im kaçırma yllz8Dden 
bir genç nipnbınu .......... 
kaçmuma yardım eden mlttak
bel kain Mnderini. E&ua kiyi
... hocau da .1.paini alcllr-....... 

Eliziz'de 
· Birlifi Te• 

Edildi 
Eliziz, (HUIÜSi) - Burada bir 

musiki birliğl teşekkll etmiftir. 
15 temmuzdan iböarea llureti 
mahauıacla valimiz Tevfik Sun 
Bey tarafından getirilmiş olan 
liöallim Sllreyya ve Recep Tur

Be lerin ideresinde tehir 
tetkili ip. teclriaata 
fbr • 

latbrmıthr. 
Ramazandede-

ye son zaman• 
larda hususi kafk
ler de yapılmak
tadır. IStaabal, 
lzmit, Adapazan, 
Bolu, Zongaldak, 
Düzce ve Anlat 
radan birçok 111-
leler yazı~ 
mek için Rama-
11111clecleye gel
mektectirı.. Ra-

ruadeclenia ı.a
• .....,, hilhu-
.. verem teclm
ade hlylk 

G.r..l.. R...... ~-· ,,...;,...ı istifadeler temin 
tel lrgl ile muhafaza alima al- edilmektedir. Belediye Ramazan-
chrmıt, bir de bekçi koym~. dedeye bir de otel yap~ 
Belediye buraya giizel bir gazmo tuaVYUnllldachr. S. takdirde 
ve büfe yaptırmış, Marmara tek- Ramazandede Aakaranm •yfi-
linde bir de havuz inşasına bq- yeli haline plecektir. - S. E. 

Eskişehir'de Bir Resinl Sergisi Açıld1 

Jl..Jlm Sırrı B. .,. ..,.,W 

E.kifelıir, ( ffuui)- Babk•ir Necatibe7 MaaHim mektebi resim 
mullimi &rn Bey taraf1ndan Arifife lnanektebinin geoit ulonuncla 
bir resim ..,p.i açıllWlfbr. Serpin açılma meruiminde diyet. be
lediye, fırka erkanı, tehrin bGttin gtlzideleri ham buhmm11fbar. 

Serpde ,az Mr reaim vuclır. Smı Bey bu aergiyi açmak için 
3 aene mltemadiJea ça.latmqtJr. Serpyi Halkevi bimay.me •'-1-
br. Sersi fevkalide raibet alAnllft&r. Her ı&n ylizlerce halk 
tarafmclu ziyaret edilmektedir. 

Gelibolu~da 
Ortamektep YapılacafıDJ 
Duyunca T azaburat Yapıldı 

Gelibolu, ~) - Maarif 
Veklleti harada lRr ortamektep 
teailine karar .erilmif oldut-u 
t~tafla bildirmit ve keyfiyet 

illa eclifmlltil'.. Ba laaber 
.... felmes ... pelt IJ8yUlr Ye 
tarif eclilmes lııir MViaç mı.ar 
ebD1f, teıabaat ya.-., laele~ 
ye IDlbde topl,,.,..... ..tbldar 
irat edilpaif •e ~ Hz.- S..
veldl P ... ya ve llaarif Vekili 
Beye hfelddlr •• tulm telpaf
... çeldlmiftir • 

Çlavut Ozlmlerl Harap Oldu 
Ge6bolu, ~) - e .. aıar 
y~ gittiii için_pek nefla 
olan PV111 811-' ._ilan -... 
men harap oliaaflur. Zarar OD 
bet bin lira kadar tahmin edil
mektedir. 

Kuzu Harsızları 
Glld&I (Hususi) - Karacavi-

ran k6yiinde AH oğlu 1.mail ~ 
arkadaflan değirmeaci Haa .
mail Apnm atdma ~t. le 
Ja.. çalmaflar, ,1-laat -....n i'f 
p.ip~- .... ~ ... 
Ilnd·~· 

lzmit'te 
Halk Evi Gölcüje Bir 

Gezinti Tertip Etti 
lzmit, (Hasuat) ~ Halkevi 

k&ycoıtık ıu.,,.ı tarafmdaiı Gll
clje bir sezildi tertip edilmiftir. 
naıcak pataata klyl&ler ne 
ka,dllk fQbeaİ llleamplua ~ 
11ncla tamimi lıubıhaller yapi
mlf, klylllleria klylenle doktor 
clolatbrilmaa, malatarlarm olmr 
ymr ve aldı bapacla adamlar
da MÇ~ •e lı8ire sibi ._ 
çok iatekleri nuan dikkata .a.. 
......,, HalkeYİDİD .a. " -wt 
phul de tePU eclilmltt -~ 
batlaadmlflu'~ ---Bir Dlıar Yılaltlt 

Erdek (H....ı). - ma· 
Wainde bir ...... ydalmı9, 
duvar dibinde .,,..,.. iç çocuk 
altmda lcalarÜ ,.._lf)arcLr. 
~ ..... altmdan kurta
..... iDbidamı g6ren jandarma
lanlar. Bu jandarmalar tesadlfea 
oradan ıeçmeseycliler, mliidam 
ılrUlmifeeek ve çoculd.r •nlraı 
aıtmcla llavdlllllda ••ldlır& 

1933 Avrupa 
Güzeline Acı Bir 
Ders Verildi 

1933 senesinin Avrupa gtl• 
zellijini beyaz Rus dilberinin ka-
0.r•i V •ren zandığı malüm-
~- 1 l dur. Her giizellik 
iT &ptltlflO kırali • "b" b S.l«i. çesı ııı ı, u 

ıge- kızcağız ela ka-
cisidir zaadıiı unvandan 

bir miktar istifade etmek için 
keocliaine bir reklamcı tutmUf, 
seyahatler, ziyaretler tertip ettir
mif. Bu miiauebetle, gicleceii 
yerlerin belediyelerine, eğlence 
mlleueıelerine mtiracaat eder, 
muayyen bir ondalık abrmıf. 1933 
lelleli Avrupa glzelinin canı, 

bu tene de Majorka aclaaıa 
Jitmek iatemit ve ada belediye
Iİlle milracaatta bulanarak '-ı 
....... .. dnalif. Rm dilberi 

··-· lleaacaiiıin ıkoftatu pıt
lar .-Jarclır: 

1 - Majorka adama gidip 
ıebae bet bilet. 

2 - Adanm en lika otelinde 
bet kitinin oturma ve yiyip içme 
maraflannm temini 

5 - G&zellik •yalıati milna· 
..IMdlle ejlence mtleuuelerinia 
tertip edecekleri mDaamerelerden 
J&zde yirmi beı aafi llİlle. 

4 -Gthıc:le aynca 2000 Peçeta 
ikamet yevmiyesi Majorb adua
ma beleclye reİIİ Rm dilbaiain 
ba mektubunu alır almaz fU ce
..w JUIDlfbr: 

Elenelim; 
" 1933 Avrupa g&zeWk kıra· 

8çeliDin aclemm ziyaret etmek 
an1111111da bulundutwm ~dik . el& 

a"'ı .. ~resı, e 
ttiD varidatı birtakım içtimai Ye 

lmen• müelaaelerin lllah ve te
IİIİae hurettiii için ileri drlilea 
- taahhltlerden hiçbirinin al
tma pebilecek vaziyette deiil-
6. ıc.tclt ld ·~ imlan ela 
Pk .... dtler - ............ 
zellilderini bize aeyrlltemap 
etmek imkinını verirlerken hiç 
bir uman maddt bir menfaat 
temba etmeyi dGtllnmaler. <>ala
na ~1derİDİD de 1953 Avrupa 
gtllelinclen geri kabmyacajma 
.. temin edebilirim. 

Ba itibarla mueretlerimizİll 
bt.lllall rica, kasara bakılma
••• istirham ederim.,, 

Don Jose Pedıo 

* Hitler fırkua JlllUdar mevkti-
ne ...,....... az evvel, ___ ...,,..... fırkanın dahilen 

Hltl• V• bozulmua ibtima-
,,,.. . li dlflnerek. 
r.aırları fırkaya p.ek 

jp Japılan mir-.caatlar ka
bal edilaıeuae7e bqla~ Çla
kl birtalwa S.,al atla
na, komOaiatlen. ~ Mit
ler flrbtma ~ çahfbldan 
t.wt .edil~ 
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(Siyaset Alemi 11 · 
Roozvelt 
Teşebbüsünde 
lsrar Ediyor 

Siyasi Bir Suikast 
Sanayi ve ziraati devlet kontrolu 

albna alarak bir nevi devlet •osya
lizmi tesis eden Amerika Cnmhur 
Reisi M, Roozveltin ilk kararlan de-
rin bir aksi te•ir yapb. Zirai sabada 
büyük bir karpphk dofurdu. Fakat 
sınai sahada henllz netice ahnmıt de
ğildir. Bir muvaffakıyetaizlifin hasıl 
edecetl feliketi anhyaa it sahibi ve 
arnele, gerek yevmiyelerin yükselmesi 
gerek İf •aaderinfn azalmuı bulU• 
•unda bi.ı itilafa varmak için müm
kün olduğu kuvvetle uj"rapyorlar. M. 
Roozveltin beyannamesini nqrettik
ten bir saat sonra, bu fikre ittirak 
ettiklerini blldiren İf sahiplerinin 
gönderdikleri telpaflar iç yGzi bul
muıtu. Yine bu tewel>blaln doprdu
ta it faaliyeti neticeai olarak ipiz1e. 
ria miktan 16 milyondu 11 milıoaa 
laaaiftir. Bu ulm tecrG.._. heak 
batlanııcı olmakla beraber slrifllea 
mGcadelenin la...,... aıaudu•amuı 
için elden •eleD her 181' ,.p.ıı,or. 

Şimdi Wr miktar MldeJlp YUİJe
tla alacafl teldi slndJe inhisar 
ediyor. Etw lleUlcimlaara projesi 
fiyuko il• neticeleaecek oluna, o 
aamaa, Aaaerikaa konpeal yaziyete 
mGdahale edecek ve M. Roozveltia 
elinden aaWılyetlerlal alarak dan11 
lı:endUf baDetmfye phpcaktır. Bayle 
Wr .W.W.. para YUiyetlnde def. 
...,_ denU.. YUlyeti tlopraeakbr. 
Ql-lrl M. Rooneltia baıinldi te
ıebbiaa bir Enflasyondur. Y uü pa
rayı çotaJtarak etJ& kıymetini yük-
seltmek. ' 

Abi hal, par&JI ualtaeak Ye et
J• flatini dGtlrecelctir. - Süreyya 

Amerikada 
Grevler 

NeyYork, 38 - Maclea ltçileri, 
Nafıa ifçilerl ,.... lııaliadedir. Holint-
41aki sinema ifçileri de peYe devam 
ebaektedirler. Polis ve huauıi muha
fazlar stüdyolan muhafaza etmekte
'61er. 

Balbo Filosu 
NeyYork, 30 - Balbc; filon ı. 

-.... bozukhap dolaJi.U. bap. de 
._ketiai tUlr etmiftir. 

lhn•rlk•d• H•rclutluk 
NeVJork, 30 - Aym ~de 

~~datlar tarafuulaa kaçmlmlf OfU 
.ıva Konnel'iD all..t ı.teailem ~ •otar......,. ....... Nil .............. 
.. 24 uata lıaular lautanlacakbr. -

Macar Başvekilini Roma Seyahatin
den Dönüşünde Öldürmek istediler. 

Budapefte 30 - Bqvekll M. Gan· 
baı'Gn Romada M. Musolbd ile yap
bjı temaslar• burada bfiyGk bir 
ehemmiyet verDmektedlr. M. Göm• 1 
böt buıtın Romadan döadO. M. 
GBmblSı beyanaU. bulunarak, siyaıe
tüıin l'ayeainia her hup bir Lokar
ııo muahedui yapmak, Yeya mGspet 
•e mu,._yen bir meaelenin tetkiki 
mak1adma matuf olmadıtuu. aadece 
ltalıa Bqveldll M. MaaoJlal ile p. 
rütl..mlD karfdqtmlmua lçja olda
tuau .a,lemiftlr. 

Bat•ekil. il. .._.at Be mlfleıek 
meafutlen a,.... me.elelerl ıa
rlftGrGnl MSJlemif, Macarl8taaıa 
ltaıyada lmYvetll bir iatlnatph \>ul
clafunu lli•e etmlftir. 

Paria, 30 - Tan gazetesi, Maca• 
riatamn bu,One kadar, bıw devlet· 
lerin bu arada italyamn nüfuzunu 
kullanmadıjı takdirde hldinbn Tir
yanon muahadealni detiftireceji G
mlclile 1•dıjım habrlatmaktadır. 

Gazete, Macar BapekilhUn Roma 
zlyaretbaln heniz •ti .. bir neticeye 
•aramatlatuu tla Blve etmektedir. 

Mac_. Batv•ldl1.1• bir aulkaatml? 

Badapqte, 30 - Polise Batvekil 
M. G&nböt'e hir suikat tartıp eclildl
tl ihbar edllmiftir. Bunun üzerine 
polll tahkikata baılamıt ve bir ta
lum kimıeleri tevkif etmiştir. Suikast 
faillerinin meydana çıkanlmaıı için 
tahkikat derinlettirilmektedir. 

Şi•clllik S kitl meı\lı;aııf ....... 
maktadır. Bir çok kliD•elerfııiı :..aıG
mabna müracaat edllmfttir. 

Y ukanda konfenma bpanmadan alman birbo intibaı göriiyommu. Sıra 
ile Tevfik Rüştü Beyle BUi Hariai)'e Komiseri M. Litvinof, Çek Hlıioiye 
Namı M. Beneı YUDUl Bq manhhaa M. Politil, Romen Hmıiciye Nuın 
M. Titllesko gö;ünmeliMİr· 

Bir Fransız Gazetesi Diyor Ki: 

Fransa Korkmıyor Fakat 
ihtiyatlı Davranıyor! 

Parla, 30 - L1junaa1 pzetem, 
Fraasamn kendi emalyetl h•klrmda 
bir hasillz ıazete.incle pkaa bir me
kaleye ce•ap •ererek cU,or ki: 

• lnıiliı sazeteai, Franua•n ken
dini mudafaa zaruretlle hareket etti
tini teslim ediyor. Şu halde aeden 
dola11 Franaamn harici taarruzlarclan 
en az korkmaa JUua pldiji ,eklin-
de mutalaa ? 

Tee..O. etmlf nizamı altlbt etmek 
için aenelerdenberl yapılmakta olu 
tlddetll mGcadeleJI unutmak dotru 
detlldir. Awupama karrqab~ rat
men Fraua askeri hizmet m&ddetinl 
flç seneden bir seneye lDdlrmif, orclu
sunu yan yanya, donanmuuu da 
Gçte bir niabetinde elulltmlftlr. Fraua 

endite etmiyor, fakat açık ııtzlil clav
ramyor. 

Kalkınmaaı 

Hitlercıler 

Romangada 
Nevıorll, 30 - - Maliye NalDI 

iL VeHhi mill lr.ellqa ......... 
lçlD Arfedllmek G*re afaatolta 500 
mllyon Dolarhk tahviltt ihraç eclUe
oeilal blLIJrmlftlr. 

Bİtaa balbl buna ittiraldnl temın 
lfia taımW fi DOlanlu itit.ren 
Olaeakbr. 

Blknf,. - ........, ..... 

lanadaa Hltlflrcl ...... Sata& Al
ICMI• ..,ak bir twllllrat s•pı , .... ,,. 
a. Ve IBtlerl ................. Ju· 
clanaalar midaWe ederek ...... ,.._ 
çllerl dajıtmıtbr. 

Ro•aDJ'8 memurları Romaa,.da 
...... AlinaDlana Hltler ,..,. ...... 
... ,.pmalanna fitldetle ......... 

-- •ermlt buluıuaaktadarllll'-

Dlnkll erla Bomaaı 
Gıetta Jı•drte birçok reMa

ler çekti. 
Semra r.t.at. yumupk P"w,.a

lara _...,.._ iğle aıcajmm 

Wm koyu JefİI pı,elerine elik· 
miş, 8J'Ull'a daclaklarmm arama 
ukıfbrloğı aipr_aya çekerek clia
leniyor, riyaya benzer yan mah-

Edebi Roman 

------- Burhan Cehit---- 29 .__ 

- Merak ediyor8UD• değil 
illi? 

Delikanlı eadifesiz: 
- HerWde şalı iyi Lir gün 

leçireceğimizi S111111ediyorum. 
- Nüd. tahmin ediyanwwz-1 
_ Zevlaniıe. fikirlerinize o 

kadar emniyetim ftl' ki f 
- Teşekldlr ederim Reşit. 

Bug0n pnaedilfdaiz bir yere 
aİdeceiiz. Hem im alemi ppa
c:aiız. hem birçok ıeyler f&re
cejiz. 

Taksiye bindikleri zaman an
lattı: 

- Saiıat Germain' e gitmedin 
cl.;D mi? 

- Ha,ır. 
- Q Jaalde bugiin OD clfr-

Öllcll Lal'nin, ikinci Hann.,nin 
aatikalaruu seyredelim. 

Saint Germain en Laye Sen 
......._ ormanlrk ıtalaillerinde 

seni .. yenli. 
Njli, ~ ..... pdati-

- icla .,_ 'WI .... 'eri ... .,. .. ..._. 

korululdan ve Def' eJi lar lobn
talarile methur bir yer& A,m •·anda Ol1IUUI içincleld ptôddi 
..... dolu ulonlar ,..... gln-
leli ~ .ıchia için bu
..,. ıelmler fikrea ele istifade 
ectiyorlanll. 

Ahmet Retit, az J018CU, çok 
aet'eli bir JOlcahakta ............ 
raya pldilderi zam• geaç kam 
ıezinti proııaa tedilliaaWd .... 
kini takdir etti. 

ô;ıe yemeğini ..... iala
balık olan nehir layısmlafd kır 

lokantasında. •taçlar .ıtlnda 
yediler. 

itina ile yetiştirilmit apçbklar 
gaz alabildiğine devam ediyor. 
Sen nehri kainde sandallarla 

gezenler bfiy&k IHr filo teşkil 
ediyorlardı. Her kaşeden bir nq'e 

her taraftan bir sevinç kahka
hası ıe1i1or+ı: 

Parilia 5lcaktan kapadaia Ye 
ı.otaldıtı bugla Saiat Germaia 
- ...,..... ,.n ,..,.. 

erifemediji ._,.. rllgelerde hazım 
zamamm pçirdiler. Ahmet Retit 
bir laaftahlr yorganhıpan eridi
iini bil-U,Orda. 
~ gladlzlll devam eden 

ftlat ~er onu yoruyordu. 
Ve paç lal lmna takdir etmiş 
sibi ~ ıenç adamm hem 
iatinhat ebilmi, hem ele glbalbıll 
beraber Jeçin8aİ İçİn JH'Oll'UllDI 
bir Ufta dllflnerek bamlı1onlu. 

Gellf im ,emekten IODI'& re-
- •• -!-! b" 8iJD çanta... IDIDI 1111111 lr 

liklr Iİfelİ .. iki ldlçilk kadeh 
~ Şip Madam Plairipponun 
yapbjı ,asel m.le dolu idi. 

Ahmet Retff: kendisile bakadar 
megcıl olan, JeDÇ kıza naaıl te
tekldlr edeceğini bilmiyordu. Fa
kat Gretta likörü verirken ona 
bir ele yaprak cıgaruı uıabyorcla. 

Bir hafta mitemac:liyen yonı
lall b1r erkejİIİ istirahat gllntin
deki ihiiyaçlaruu, zevklerini ta
mamile kavayan ıenç kız hiç 
bir teJİ ihmal etmiyordu. 

Ahmet Refit vücuduna iste
diji pldllerde serbeetçe lrnn1an 
)'l.'i&il•k. ,..,.. bes koltukta 
....... •'•- llael lar yeme· 
iW ........ ~.PÇ-

murluk içinde kendinden geçiyordu. 
Birden fotoğraf makinesinin 

optilatör tl (tık) etti. 
Gretta onun haberi olmadan 

bu YUiyette bir reemini çekmifti. 
- iyi alrpriz! Dedi. 
- Memnunsunaaz değil mi? 
- Çeki 
Ve ill•e etti: 
- Okadar rahabm ki 1 
- Amma im balosuna Jit· 

teydiniz daha çok eğeI,aıcektiaiz 
cleiil mi? 

- Hayırl 
- Orada dansedecek... Ve •• 

daha bir çok kızlar, kadın
larla da ı&ı1lfecektiniz! 

Ahmet Refit yavaşça bafllll 
çevirdi. 

Gözgöae geldiler. 
- Bayle bir ihtiyaç, duy

mıyoruml 
- Çok naziksiniz. 
Genç kızda masanın yanında

ki P-aliyana uzaDIDlfb. Uzakta 
apçlar utmda hep böyle çiftler' 
lkiter, içer ve daha fazla kala~ 

~~~~ ela bahk tutanlar. San 
etlen~• pekçolcba. 

n rr 

1( Gönaı 1,1erı ) 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

lzmirde Türkan Hanıma: 
En büyük kababab km İç 

plini almakla yapwpm•ı. Ka 
kocasile mi, ev halldle mi geçi
nemiyor söylemiyorsunuz. Fakat 
her halele geçimaidiğin çoğu bir 
arada oturmaktan gelse prektir. 

Evlenmek çocuk tecrllbell 
cleiUclir. Oğlunuzun saadeti içla 
aiz bir az fedaklrhğı g&ze ala 
mllmkanse onlan ayn bir eve 
çıkartan. Bugtbıktl vaziyetin ._ 
vamı clojra dejildir. 

* Kütabyada Muzaffer Şenf Beye: 
Mektubunum aynen n...,.. 

derek km tethir etmek iate
medik. 

Sizba ona tekrar mektup JU• 
men•ı dotra deiiiclir. Zat. 
birlaol mektubumla tamiri "' 
bir pi ppm•pnm. Şimdi bum 
tamire çıhpak lbım ıellrken, 
bir raf daha yaparak ona tami
ri gt\ç bir vaziyete dlflrmek 
hem inlafmhk olar, hem de bu 
iti çakmua sokar. t,w. oaula 
temu temin edecek bir vaata 
bulmaktır. Banu bulmaya cah
pmz. 

Mani.da Salih Saim Beyeı 

K•ım•r.a kaqı hak111 •e ku
ru muamele yapmıpınıı, lw 
her rivayete inanırsa sevemez ele, 
evlenemez. insan sevgilisine bat
kalanndan daha çok btenmahdar. 

lf. 
B•,..._ G.la.. ..,..,_ 
•'Pilr .......... 

11yo,__ Oaiat&e pba ..._ 
cl8f tam bu llatipcmm tatmt. 
ecl-*'hiratkmwraa...._ ...... ~ 
~---...... .. billlillili .,.... • •• 

olmaz. ICW •iPii \'Uiyete cll
fllreblHnhüa. Zaman De bu it 
k~dilijbulen laallolumır. Acele 
ebneyİllİL 

Akıama dojru kalktılar. 
Saraym aatib dolu aaloalan. 

çok gbel bahçesi, haYllzlan Ye 
korulan onlan gGn batmcıya ka
dar meşgul etti. 

Gece yanama dojru pansiyona 
d&ndnlderi zaman neş'eU ve iati
fadeli bir fiiniln tatla yorıunlup 
ile yataklarına d6ftiller. 

Ahmet Reşit genç 1azm ulca
daf)ığma nual tqekkfır eclecetfni 
bilemiyordu. .. 

C.mll H•klu'dan hrlate 
Ahmet Re .. de 

1900 Erzincan 
Azizim Retit 
Mektubumun posta damgUIDa 

bakmadan açtmsa bu yazdan 
nereden yazdığımı keşfedemez.m. 
San~ o kadar uzaktaymı ki.. Ta 
Erzıncandal Paris ve Eni 
mesafe itibarile belki 0 = 
uzak değil. Fakat hayat takdir 
edemiyec:eğin kadar aylan. 

Ne zamandanberi lzlecliiim 
Anadolu seyahatine bqhyah on 
bet tin oldu. 

Propamı muhitten ...-keze 
doğru çizdim. Trabw ~lrbm. 
Buraya gelelim. Şimdi a.ba b
aabt kly kl1 kara. fltaaW. 
•ecet1a.. 

i ...... 
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Makyaj 
Nasıl 

Ostadı Karlof 
Bir Yıldızdır? 

Bütün Kumpanyalar Yeni 
Filimler Hazırlıyorlar 

Parasını~Bir Kısmı"iuFakirlere Veriyorı 
Son Grev Yüzünden Bir Kısım Yıldız

ların Mukaveleleri Feshedilecek 
Dünyayı kasıp kavuran para 

buhranına rağmen sinema hayab 
durup dinlenmeden yüriimek
te devam ediyor. Avrupa ve 
Amerika' da hergün yüzlerce mali 
mlleıaese parasızlık yüzünden 
g6çüp giderken Holivut'taki 
sinema makineleri bani bani 
d6ntıyor, önümüzdeki aene için 
yeni filimler hazırlıyor. 

M. G. M Şirketinin 1933-1934 
aenesi için hazırladığı fllimlerin 
bir listesini gördük. Bu listenin 
başında, ( Grand otel ) filmi var. 
Bu filim, evvelce de yazıldığımız 
gibi çok uzun emekler ve pa
ralar sarfedilerek yapılmıştır. 
Rejisörü Edmon Golding ve mn
messilleri de Greta Garbo, Con 
Barrimur, Jan Kravfort, Liyonel 
Barrimur gibi en btiyiik yıldız
lardır. Amerika'da gösterilmiye 
başlanan bu filim önümüzdeki 
mevsim içinde ıehrimize gel~cek· 
tir. Diğer filimlere gelince, 
isimlerini sıra ile sayıyoruz: 

Beyaz rahibe, T arzan ve zevcesi, 
Aşk hüzünleri, Saygon güzeli, 
Çin mabetleri gölgesinde, Son 

Meılaar gıldız Karlof'un makgaj yapark~n ve Son Postagı tetlcilc ederlcen ilci resmi adım, Madelon Claude'nin Kaba• 
. Holivut (H~~usi) - İyi bir dim ettiğim " Son Posta ,,yı çok diğerinde de Karlof'un garip bati, Asil talebe, Platin saçlı ka-

a~st ol~ak ıçın mutl:aka çok beğendi. ylizihıtl ıörüyorsunuz. 
iyi makyaJ yapma~mı bilmek li- Karlofun hayat hakkında çok Size Karlof llaldanda bir haber dm, Bukm kaduı. Çılp bayat, 
zımdır. Burada bır kısım erkek t h f f'k" I . d o· k" daha vereyim: Makyaj üstadı Bekir baba, Vatan uğrunda, 
Jlldızlar makyaj işinde büyük u a 1 ır erı var ır. ıyor 1 : ka d .. b" kıs Atık Çilingir, irtişa, Glizellik Ens· 
bir maharet gösteriyorlar. Bir - " Çapkınhk kadınlann hak- zatn ıgı parh anın ır. ti ~Dl u k Cani 
•--- · yüzl · msil d k d E k ki 'ddi 1 k mun azaman ayır cemıye enne titllsti, ,..alia an, ı getir, 
&JBDll ıse enne, te e e- ı ır. r e er cı o ma mec- verir Çtınkü Karlof fakiri neşeli olalım. 
~ekleri rolle~e göre .. başka bi~ buriyetindedir. Kızımm çapkın karı; çok merhametlidir. ere Bu filimlerden buılanm sene-

~~ nre~m~ ~ın ~~~ ~~unı~~~~~k~ ça~m -----------~~--~~----------
mGesseselerine müracaat ediyorlar. kızlar be • . 1 ki . D ı B • • A k R 1 •• 
Holivut yıldızları araamda evvelce i .ı yenınm .. ç ıçmem. anye re~IJ Ş 0 UD 
malqaj tampiyonluiu Lon Şaney Ç!'f ıçen erkeklenn fenabk yap- '.J • 
de idi. Fakat bu müthiş adam bgına hllkmedemem. Çünkti ha- d R k Kı d 
&ilince şampiyonluk Fredrik Mart yatta sıhhat kadar içki de lizım- e e or r ) 
ile Karlof a ıeçti. Diyebilirim ki dır." 
bir çok fll111lerde en mühim rol- Size bu mektubum ile birlik-
leri üzerine alan ve muvaffaki- te Karlf'un en yeni iki fotoğra-
yetle başaran Karlof hakiki bir . . 
makyaj üstadıdır. f~nı göndenyo~m. ~~nl~~n bı-

Bu meşhur yddızdan size ge- nnde bu garıp fıkirb yıldızı 
~enlerde de kısaca bahsetmiştim. ..Son Posta,,yı tetkik ederken, 
Bu mektubumda Karlof'un mak- :-== 
yaj sistemleri hakkında daha 
fazla malumat veriyorum. 

Karlof sonradan görme bir 
yıldız değildir. Sahne hayabna 
kiiçük yaştan atılan bu adam 
senelerce tiyatrolarda çalışmış, 
bilhassa makyaj sayesinde büytik 
bir şöhret kazaudığı için sinema 
kumpanyalan onu derhal Holi
vuta getirmitlerdir. 

Karlof, erkek yıldızlann yaş· 
hlanndan ve ayni zamanda ağır 
bafhlarındandır. Yliziine makyaj 
sayesinde en çetin ve korkunç 
ifadeleri verebilmek hususunda 
hilyllk bir muvaff akiyet göster
mektedir. Bu meşhur yıldız yti
ziinü, temsil edeceji role göre 

· detiftirmek için tertibini yalnız 
kendisi bildiği esrarengiz bir 
pomat kullanmaktadır. Bu pomat 
yanm ıaat zarfında yüzde buru
'uk bir kireç tabaka11 manzara11 
g6steriyor, sonra yıldız bu pomat 
tabakası üzerinde aletlerle ve 
boyalar ile uğraşarak yüzüne is
tediği şekli veriyor. Hain erkek 
ve haydut adam rollerinde çok 
beğenilen Kari of, makyajL"lln 
sırrım kimseye öğretmemiştir. 
Esasen sakin ve münzevi bir ha
yat geçiren bu ma~aj üstadı 
ainema yıldızlığım sadece makyaj 
huauaundaki kabiliyetine borçlu
dur. Kendisini Üniversal Sitideki 
köşkünde ziyarete gittiğim zaman 
beni aez.aketle kabul etti ve tak-

Ceki Kogan 
Evlenmek 
istiyor 

Küçüklüğünü pek iyi habrla
dığımız Ceki Kogan'm evlenmek 
iatediii haberini Amerika gaze
telerinde okuduğumuz zaman 
doğrusu hayret ettik. Komik Şarlo 
ile beraber çevirmiş olduğu fi
limde bacak kadar bir çocuk 
olan Ceki birkaç senedenberidir 
ki sinemadan çekiln i~ mektebe 
devam etmiye 1:- .,, "' ı. Ceki • yirmi yaşındadır ve iılr !Ü mektebi 
bitirmek üzere olduğu için eYlen
mek kararını vermiftir. Fakat 
hangi kızı alacağı henüz maltim 
değildir. 

Bir Kaza Geçirdi 
Erkek yıldızlar arasında büyilk 

cilssesi ile daima nazandikkati 
celbeden Vallas Beri ayi zamanda 
müthiş bir tayyare meraklısıdır. 
Vallas Beri laemen hergün hususi 
tayyaresile uçuşlar ya par. Fakat 
geçenlerde yine bir uçuf esnasın
da tayyaresi sukut tehlikesi gös
termiş, artitt kazanın· önüne 
mlifkülit ile ıepaiftir. 

F ranm yılchzlan aruıncla bil
hassa ıeı gllzelliiile f6hret bu
lan yıldızlardan biriai de Danyel
Brejidir. Bu güzel kadın pmdiye 
kadar gerek sahnede, gerekse 
beyaz perdede daima qk ve sev
da rolleri oynamış ve sevda çe
ken kadının btitün hususiyetle
rini yaşatmıya muvaffak olmuı
tur. Danyel Breji bugtiae kadar 
yüzlerce atk rolü temsil ettiği 
için meslekdatlan ona0 aevda ze
de,, ismini taknutlardır. Bilbaua 
aon çevirdiği filimlerden biri olan 

" Ben ve imparatoriçe,, iaminde
ki filminde çok muvaffak olmut
tur. Simdi JU tatilini geçiren 
yıldız bir milddet sonra yeni bir 
filim çevirmiye baılayacaktır. 

Eski Filimlerin Yenileri 
Fransız romancısı Klot F arerin 

" La Bataille - Harp " isimli ese
rinin sessiz filqıi birkaç sene 
evvel tehrimizde gösterilmişti. Bu 
filmin bir de seslisi yapılmaktadır. 
Filmin eskisinden daha güzel 
olması için çok para ıarf edile
cektir. 

)erce evvel sessiz filim olarak 
seyretmiştik. Şimdi bunlar yeni 
yıldızlar tarafından sesli olarak 
çevrilmiştir. 

Holivuttaki diğr kumpanyalar 
da yeni sene için yeni filimler 
hazırlamaktadırlar. Fakat birkaç 
gtin evvel Holivut'taki bitün 
yıldızlar ve btltiln lllaema m& ... 
tahdemleri umumi bir grev yap
tıklan için sinema faaliyeti mu
vakkat bir mllddet için durmUf 
gibidir. Sinema kumpanyalannm 
bu grevden mnmklln olduğu ka
dar az bir zarar ile kurtulmıya 
çahfbklari lğrenilmektedir. 

Bu grev neticesi olarak bir 
kısım yıldızlann mukavelelerinin 
feshedileceği, bunlann yerlerine 
başka yıldızlar almacağı anlaşıl

maktadir. 

Cinsi Cazibe 
Yıldızlar Arasında Yeni 

Bir Müsabaka Yapıldı 
Sinema yıldızlan arasında ilk 

mk yapılan müaabakalara bir 
yenisi daha ilive edilmiştir. Bu 
seferki cinai cazibe müaabakUI• 
dır. Kendisine givenen birçok 
,UZel yıldızm iftirak ettiği bu 
mGaabaka çok heyecanlı olmut. 
fakat cinai cazibeli en fazla 
olan yılclm MÇmek huuSUDda 
hlkem heyetini tetkil ecleal• 
arunda hayli mllnakaplar bq 
ıöatermlftlr. Nihayet yeni yıldız· 
larclan Lona Anclre'ye ekseriyetle 
birincilik verilmiflir. Lona Andre 
fazla ı&zel olma••kla beraber 
ı&zlerinin ve yilzOntln alaenp 
itibarile tam bir cimi cazibe nu
muneai olarak ıa.terilmektedir. 
Halbuki tam mlnaıile güzel oı.. 
duju .aylenen Anita Paj ve 
Nansi Kai·ol bu mtısabakada pelc 
az rey alllllflardır. Amerika ga• 
ıeteleri bu mllmabakadan b.U.. 
derlerken cinsi cazibenin güzeJ.. 
likten daha ehemmiyetli bir v.,.. 
bk olduğunu yazıyorlar. 

Parasız Kaldı --
l oretta Yung Dolar uJı. 
ranmdan Çok Za:~rarGördil 

Gllzel ..ai yılcbzlanlu Loretta 
Yuı Amerikadaki aon dolar 
Jlalıramnclaa çok mlteUllİr ol
mqtur. Biriktirip bankaya ya
brclıiı oarama 1z: .. kaamını kay
betmiftir. Loretta pdi Holivu• 
dun fakir yaldızlar1 aramda bu
lunmaktachr. Bu talisiz yddu: 
paruızhktan kurtulmak için oto
mobillerini, beş \·•9etinden GçB
nü ve mücevb, 'erinden birçoj'u
nu satmak mecburiyetinde kal• 
mııtır. 

Dc.lar bubramndao :zar~r ti
ren yıldızlardan birili ~c Silwiya 
Sidney' dir. Bereket veııin ki 
Silviya açıkıöı davraoı.-ak buh• 
randan iflia edecek teklıd• uıaı 
ı&rmeldeD kurtulmuıtaaı. 
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Balıkların 
Güzel 
Perisi ... 

Çok eskiden, yüzlerce, bın
lerce sene evvel, balıkların altın 
saçlı, gök mavisi gözlü ve beyaz 
bir perileri vardı. Balık perisi 
hergün durmadan yeşil denizlerin 
altında gezerdi.. Sazan küçük 
balıkları uçuca bağlar, uzun bir 
araba ile koştururdu. 

Sedef kabuklnrından, inciler
den kayıklar yapar, içine binerek 

gündüzleri mavi denizlerde gezerdi. 
Çok eskiden binlerce v .sene 

evvel insanlar dünyada degıller 
ken dünyanın bütün ovalan sarı 
papaganlar ve bülbüllerle, yumu
şak tüylü geyikler ve ceylanlarla 
dolu idi.. Bütün hayvanlar, hiç 
kimseden korkmadan gezerler, 
kabarık yeleli aslanlar ve kap
lanlar kimseyi parçalıyamazlardı .. 

Balıkların güzel perisi, 
albn renkli saçlarını tel tel 
ayırıp bağlarken, uzaklardan 
bülbüller, ceylanlar, papağanlar 
gelirler, orman kenarlarında 
tat!ı seslerle öterl~rdi. Sarı pa
pagan balıkların güzel perisini 
çok severdi.. hazan yüksek bir 
ağacın dalma çıkarak: 

- Hey, balıklann güzel pe
ri.si, sabahın iyi olsun... Ben se
nınle bugün oynamak istiyorum!.. 
Diye bağırırdı. 

Balıkların perisi, papağanla 
oynamayı çok severdi.. ikisi de 
kumlarda uzanırlar taş taş oynar
lar, koşarlar, ağaçlarda salıncak 
kurarlardı .. 

Nihayet bir sabah balıkların 
güzel perisi sahile, kayalıklara 
çıkınca şaşırıp kaldı. O ne?. Gü
neş doğmamıştı.. mavi gök yüzü 
ve mavi deniz kapkara idi .. 

Uzaklardan simsiyah yağmur 
ve fırtma bulutları geliyordu.. albn 
saçlı peri, korkusundan titrerken 
güneş, bulutlar arasından bağırdı: 

- Güzel peri, dünyaya fel~
ket geliyor!.. Artık hayat hepı
rniz için cehennem olacak ... Kaç, 
du.ımadan kaç... Yoksa mutlaka 
seni öldürürler ... 

Albn saçlı peri korkusundan 
denize kaçb. . 

Günlerce dışarı çıkmadı .. nı
hayet birgün başını kaldırdı .. 
dışarı baktı.. güneş doğmuştu .. 
Pan parıl yanıyor, yüzü neş'e ile 
gülüyordu .. 

Balıkların perisi kızdı: 
- Güncf beni aldattı,. lcor

kuttul dedi.. bir şey yok kı kaça-
yim.. onun sözünü hiç dinlemiye
ceğim artık .. 

Güzel peri yine kayalıklara 
çıkb.. Altın saçlannı yaydı 
:ve tel tel taramıya başladı .. 

Bu sırada güneş: 
- Kaç, balıkların perisi kaç! 

diye bağınyordu.. altın saçlı peri 
dinlemedi.. saçlarını taramıya de
vam etti ve sordu: 

- Niçin kaçayım? 
- Çünkü Allah insanları cen-

netten kovdu.. çünkü insanlar fe
na mahlüklardır •. her şeyi yemek, 
kesmek isterler .. gel kaç balık
ların perisi.. yoksa sana da bir 
fenalık yapar'ar •. 

Balıkların güzel perisi kaçma
dı .. fakat birdenbire iki kuvvetli 
kol vücudunu sıktı. İri bir insan 
onu sım sıkı yakaladı.. götürdü .• 
bir taş üstüne yatırdı. Zavallı ba
lıklann perisini kesti, ateşte kı
zarttı ve yedi. 

Ondan sonra balıklar perisiz 
kaldılar ve insanlardan daima 
kaçtılar .• 

SON POT SA 

Afacan Geceleri Neye Benzer? 

Afacan geceleri hazan dışarıya çı
kar .. 

Onun siyah bir pijaması vardır .. 

~lumu eline aldıbrı gibi .sofaları do- r Fakat bazı karanlık yerlerde Afa· 
laşır, karnnlıldıır içinde gezer, durur.. cnn işte böyle, iskelet gibi gorünür. 

Riz hıınR ııe dPrsiııi1.? 

Mukabele 
Hasan Bey 

Afacana müthiş 
kızdı ve kaldırıp 
bir tokat vurdu .. 

Afacan yayga 
rayı bastı ... Ağ
lamıya başlamıştı 

Hasan Bey 
oğlunun acı acı 
ağlamasına daya
namadı .. pişman 
oldu.. yaklaştı. 

Afacanı okşamıya 
başladı: 

- Ağlama 
evladım. Ben sa
na bu tokalı seni 
çok sevdiğimden 
dolayı attım. 

Afacan göz
lerini uğuştura 
uğuştura cevap 
verdi: 

- Hi hi!. Te
şekkür ederim 
babacığım. 

Fakat ne ya
zık, yaşım çok 
küçük.. senin bu 
sevgine muka-

- Ayyyf.. Ne valıti köpeğin var be ~ 

bele edemiyorum! - Daha dur bakalım, şimdiki halde aç değil r •• 

Piyango 
Hasan Bey F enerbahçe eşya 

piyangosundan iki tane bilet al
mış, birini de afacana vermişti.. 

Ayın on dördünde Kadıköyüne 
stada gittiler.. Çekilen numarala
n dinlediler .. Ve akşam küskün, 
küskün geç vakit eve geldiler .. 

Fakat Afacan birdenbire an
nesine koşmuştu: 

- Anne bugün otomobil az
kaldı bana çıkıyordu! .. 

- Sahimi? 
- Sahi ya!.. Tam yanımdaki 

çocugun numarasına düştü .. 

Bırı,,rüıı urnhıu cfendıı:ıı bir 
"oba getirdi: 

"Al. Dedi. Bunu i!.'eriye koy .. Üs
tünde ibrik te var, çay pişirooeğizf,, 

-SabalılP~ iıı beşte beui uyandırın 
demiştin dayı .. Biz pek erken kalkamayız .• 

Bak sana bizim horozu getirdim. Ötünce 
o seni hemım knldırır, ıntrnk etme ... 

ArabınAklı 

Arurı: " J>. kı efendıml ,, dedı .. 
Soba~ı ~ uklendiği gibi kulübeye girdi. 
Efendisi arkasından bağırdı: lyi bir 
yere koyl 

Öğrenirse 
Hanım teyze 

bağırarak Afa
cana çıkışb: 

- Bu ne ke
pazelik?. Bu do
labı sc n açtın 
değil mi?. Hem 
de çiviyi deliği
ne sokarak ha!.. 

Afacan par
mağını dudakla
rına götürdü: 

- Suuus an
neciğim .. Karde
şim duymasın .. 
O da öğrenirse, 
kanşmam hal.. 
Doğru 
Afacan an

nesine sordu: 
-Anneciğim, 

yüz paralık yemiş 
verecek bir dük
kan var mı? 

- Var elbet. 
- Nerede?. 
- Şu köşe 

başında .. 
-Eyi amma, 

şimdi de yüz pa
rayı verecek biri

sini göstermelisin? 

Sertlik 
O sene mektebe gayet sert 

bir muallim gelmişti.. Çocuklara 
hiç acımaz, derste ufak birşey 
bilmeyene sıfır verirdi. Çocukla
rın ondan ödü kopardı.. Muallim 
Bey daima kaşlara çatık gezer, 
kimseye merhamet etmezdi .. 

Birgün afacan derse kalkmıştı. 
zavallı tahta başında ter dökü
yordu. Bu sırada muallim sordu: 

- Bana yumuşamıyan, sert 
bir cisim göster bakayım? 

Afacan boğulur gibi ağzından 
kaçırdı: 

- Sisin kalbiniz muallim Beyi. 

Hırnz ı;oura efcudı l' tıl b . .. •• <l k • u enın 
o~uıı en ge<;er ·en. şaşırıp kaldı.. ün-
ku arap sobayı gıymiş, ibribri de ç ba
§lDa §apk~ yapmıştı •• 

Sayfa 7 

ı-ı- A.~~~~·.n·. Hikti~~~;;ı-·f 
,~,..._., • • it-" •-. •,. e:a •~ • ı • A ıl • • • • ., ..-

A/a canın 
Diş 
Ağrıları ... 

Afacan o cuma futbolden dön
düğü zaman vücudü ter içindeydi. 
saçları tutam tutam olmuş, ba
cakları yarılmıştı .. 

Eve girince, dördüncü defa ola
rak küpe koştu, kana kana bir 
kaç bardak su içt,i. Soyundu, 
rüzgara karşı yüzünü, başını, 
becaklarını yıkadı .. 

Fakat akşam yatağına yatar 
yatmaz bir diş ağrısıdır tutturdu. 
Evvela aldırmadı.. Fakat ağn 
fazlalaşhkça Afacanın gözleri 
açıldı, çırpındı, inledi ve nihayet 
avaz avaz ağlamıya, bağırmıya 
başladı .. 

Hasan Beyle Henımteyze ko-
şuştular.. Afacanı o vaziyette 
deli gibi çırpınırken görünce 
şaşırdılar : 

- Ne oldu oğlum, Afacan, 
nenvar?. 

- Dişim ağrıyor!.. Ayyyy!. 
Dişim, dişim, dişim!.. 

O gece sabaha kadar Afacan 
bağırdı durdu.. Babası ve annesi 
ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Rak 
koydular olmadı, pamuk parçala
rını kolonyaladılar, olmadı, tuz 
bastırdılar; yine olmadı •. 

Nihayet sabah şafak sökünce 
Afacanı babası kolundan tuttu .• 
Doğru dişçiye gittiler •• 

* 
Fakat Diş ağrısı bir türlü 

durmuyordu.. Afacan her akşam 
ağnyı ayni şiddetle duyuyor, te
piniyor, bağırıyor ve sabahlıyordu. 

Babası onu hergün dişçiye 
götürüyordu.. Dişçi afacanın çü
rük dişine teller, borular, makas
lar sokuyor, ,ilaçlar koyuyordu. 

.. Afacan dişciden korkuyordu. 
Odii kopuyordu.. O sivri sivri 
alet eri hiç görmek istemiyor 
dişçiye giderlerken avaz ava~ 
bağırıyor, ~ırpınıy.or, ayrıca dişçi
de de tepme tepme ağlıyordu. 

O sırada Hasan Beyin .. 
k v • • Af ışı 

çı tıgı ıçın acan yalnız olarak 
dişçiye gitmiye başladı. 

Akşam Afacan koşa ko 8 
babasına geldi. Kucağına atladı: 

- Bugün dişçiye gittim hiç 
ağlamadım baba! ' 

Hasan Bey güldü: 

.. - Aferin oğlum, bak hep 
boyle olmalı.. Al öyle ·ıs e sana 
on kuruş.. Demek hiç acı du -
madın? Y 

Afacan kurnaz kurnaz giildü: 
- Haaaayır, onun için değil 

baba.. Dişçi muayenehanesinde 
yoktu da ondan ... 

tavan 
Afacanlar yeni bir eve taşın

mışlnrdı.. Birgün Cingöz Afacana 
rastgeldi, sordu: 

- Hasıl Afacan, tuttuğunuz 
ev güzelmi? 

Güzel.. 
- Kusuru filan varmı? 
- Yalnız bir kusuru var .• 
Mutbahın tavanı pek a]çak •. 

annem ancak yufka açabiliyor. 
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Atlı Tramvayların Kalka
'-·r.=c-1Ei'31M_ .. "~;ıııar, Mücahitler, Fedaile~ ... ~~~~~~a~--1 cağı Gün yaklaşıyor 

Doğan Ve Kurt Ağlıyorlardı! ÜzümMüstahsilini Kurtarmak İçin fnhi-

GUL HAN 1 M 

Gül Hanımı Kim Kaçırmıştı? sar İdaresi Fedakarlık Yapmalıdır 
lzmir (Hususi) - Birkaç gün- ı 

Mukadderat böyle imiş. Belki de 
hayırlısı budur. Saliıhaddinle baş
ka bir yerde buluşacağız. Şayet 
bu kız bir felakete, bir eziyete 
uğrarsa iki elim yakasındadır. 
Haydi, gidiniz. Kızım Gül ! İyi 
bil ki ruhum seni her yerde takip 
edecek, senin başının üzerinde 
dolaşacak 1 

Haydar Bey cevap verdi: 
- Sözlerinizi sultana naklede

ceğimden emin olunuz 1 Gül Ha
nımın izzet ve saadet içinde ya
şayacağından şüphe etmeyiniz. 
Sizden yalnız şunu istirham edi
yorum. Bizi affediniz. Size ilişme· 
yi hiç istemezdik. 

- Sizi affediyorum, evladım! 
Allah ta beni affetsin ! 

Daha sonra Duman Beyin 
gözleri Gül Hanımın yüzü üzerin· 
de saplanıp durmuş, bir lahza 
.sonra kapanmıştı. 

Haydar Bey: 

dedi, 
etsin. 

Zannerim ki vefat etti, 
Allah gani gani rahmet 

Haydar Bey sağa sola baktı, 
bir tarafta beyaz bir örtü gördü, 
onu alarak Duman Beyin üzerine 
örttü. Sonra Gül Hanıma : 

- Haydi l dedi, fakat Gül 
Hanım, yerinden kımıldamadı, bir 
aralık yere düşecek gibi sallandı, 
ondan sanra birdenbire yürüdü, 
babasının kılıcını yerden kaldırdı, 
sonra dikildi, yürüdü, odadan 
çıkmak üzere iken Doğan ile 
Kurdun yanında durarak sordu : 

- Bunlar ölü mü, yoksa 
diri mi? 

Haydar Bey cevap verdi: 
- Diridirler. Derin uykuya 

dulmıştırlar. Sabahleyin uyanırlar! 
- Çok iyi! 
Gül Hanım, kılıcı iki gencin 

6nüne bırakb, sonra arkasına 
bakmadan yürüdü, Haydar da, 
arkadaşlan da onu takip ettiler. 

. . . . . . . . 

. . . . . 
Kurt, tuhaf tuhaf rüyalar 

görüyordu. Kab palyaçolar gibi 
ayaklarını yukarı dikerek ellerinin 
üzerinde yürüyor, herkesin ken
disine güldüğüne dikkkat ederek 
üşüyor ve kendini incitiyor, kah 
kılıcını çekerek muharebelere 
dalıyor, yaralanıyor, düşüyordu. 

Kurt biraz kendine gelerek 
uynndığı zaman başında birinin 
bağırıp çağırdığına dikkat etti 
bu bağıran i?Jam Hüsnü Efendi 
idi: 

- Uyanın! Uyanın! Allahaş-

kına uyanın! 

Diyordu. 
Kurt sordu: 
- Ne var? 
Fakat Kurdun başı bili, ağır 

beyni karışık, vücudu bitaptı. 
lrnam Hüsnü Efendi cevap 

verdi: 
- Başımıza bela geldi. 
- Ne belası? 
İ ı.ıam, Kurt Beyin hala ken

dine gelmediğini anladı. Ona: 
- Sen hele bir kalk! dedi 
- Kalkamıyorom, susuzluktan 

içim yanıyor. 
Ht:snü Efendi: 
- Aman, dedi, buradaki su

dan .çmel 
Sonra k()ftu, dıprdu aa se-

l tirip geldi ve Kurt kana kana ı -öyle anJaşıhyor. denberi herkes şehrimizde biribi-
içti. - Demek biz birer cenaze rine tebşir ediyor: 

Kurt, suyu içtikten sonra bi- gibi yabyorken Gül Hanım götü- - Atlı tramvaylar kalkıyor-
raz daha açıldı gözüne ill· rüldü. Biz Gül Hanım uğrunda muş. 
ilişen şey, amcasının kan-
lı kılıcı idi. Tedehhüş 

etti: 
- Aman yarabbi! Bune? Am

camın gümüş kabzalı kılıcı, kan 
içinde. Hocafendi bunlar ne? 

- Dedimya oğlum, başımıza 
bela gelmi§I Evin içi bir harp sa
nesinden farksız. Anlaşılan Gül 
Hanımı götürmüşler! 

- Amcam? .. 
- Zannederim ki rahmeti hak-

ka kavuşmuş! Yahut kavuşmak 
üzere! Bütün bu işler olurken biz 
sersem sersem uyumuşuz! Bir ço-
ğumuz da hala uyuyor. Bir baksana?. 

Kurt yerinden sıçıradı ve 
sordu: 

- Bütün bunları yapan yoksa 
o fıkenderiyeden gelen tacirmi? 

- Evet ... 
- Vay hain vay .. 
- Gül Hanımın aşmldığından 

eminmisin? 

kılıcımızı bir kere bile sallamak- Senelerdenberi İzmirin bu "yüz 
tan mahrum kaldık. Aman yarab- kara,,sının kalkacağı müteaddit 
bi! Bu ne iş?!.. Bu ne felaketi.. defalar şayi olmuş, Nafia Vekaleti 

Aslan gibi bir genç olan Kurt, rıhtım şirketi üzerinde teşebbü-
olduğu yere yıkılmış, bir çocuk salta bulunmuş, fakat bundan 
gibi ağlamıya başlamış, ağlamak özlü bir netice çıkmamıştı. • 
onu biraz daha açmış o da tekrar İzmirin Konak iskelesile Al 
yerinden sıçramış, ve gök gürül- sancak arasındaki 800 metrelik 
tüsünü andıran bir sesle bağırmıştı: yolu 40 dakikada kateden atlı 

- Uyanın, uyanın ve başı- tramvaylar, şehrin güzelliğine 
mıza geleni gör-On! Ben uyurken daima engel olmuştur. 
Gül H. kaçırıldı. Hükumet bunu nazan itibara 

Onun bu gürleyen sesi her- alarak Maliye Vekaleti nukut iş-
kesten evvel Doğam uyandırdı. leri müdürü Sırn Beyi lzmire 
Doğan kalktı ve: göndermiş, tetkikat yaptırmıştır. 

- Ne diyorsun? Birader! Diye Şu tetkikattan çıkan neticeyi 
kardeşine doğru yürüdü. Doğa- Sırrı Bey bana şöyle izah etmiştir: 
nın rengi sapsarı, gözleri kıpkır- - "Atlı tramvayların derhal 
mızı idi. Kendisi bili ayakta ortadan kalkması için iki şekil 
duramıyor ve sallanıyordu. vardır. Bunlardan biri nbbm ve 

liman şirketlerinin birleştirilerek, Onun da gözüne ilişen şey, 
bir elden idaresi... Ve bu yeni 

amcasının kanlı kılıcı oldu. O da: 
idarenin Kordonda otokarlar iş-

letmesi... 
( A.k.,sı var 

Birinci Mektup Bugün 
İkincisi Kordon hatbnın Göz

,, tepe tramvay şirketi tarafından 

satın alınması ... 
Göztepe Elektrikli Tramvay 

Şirketi bu işe bir şartla yanaş
mayı teklif ediyor. Bu şart, 
şehrin otobOs aeyrilseferlerinin 

( Baştaafrı 1 incı sayfada l 
Dişçiden: Hüse) in Talat, Mus

tafa Mehmet, Halil, Mazhar Hüs-
nü Beyler .. 

İlahiyattan: Hüseyin Avni, 
Tıpdan: Esat, Besim Ömer, 

Kadri Raşit Paşalar, Hüseyin Za
de Ali, Talha, Raşit Tahsin, 

Fenden: Sait, Ahmet Müştak, 
Esat, Şerafeddin Beyler .. 

Yeni Vazife Alanlar 
Yeni Üniversitede yeni vazi

feye davet edileceklerin isimJe
rine gelince: 

İsimleri yukarıda kaydetti-
ğimiz liste haricinde kalan mü
derris ve muavinler ile asistanlar
dan beş, on tanesi müstesna 
olarak hepsi yeni vazifeye 
davet edileceklerdir, diyebiliriz. 

BüsbUtUn Yeniler .. 
Yeni Üniversitede vazifeye 

çağrılan } eni simalara gelince: 
Bu hususta bir az tereddüt ge
çirdiğimizi itiraf edebiliriz. Bu
nun' a beraber birkaç isim saya
lım: 

Dişçiye: Feyzullah Rasih, Suat 
İsmail, Orhan, Pertev Ata, Ömer 
Nazım, Kfizım Nuri, Kazım lsmail 
'e Ziya Cemal Beyler. 

Felsefeye : Hilmi Ziya, 
Tarihe : Miikrimin Halil, 
Hukuka : Münip Hayrı. 

Ecnebilere Gelince •• 
Bu mesele ile İsviçre muallim

lerinden profesör Şvarts ile iki 
refi1d meşgul olmaktadırlar. Bu üç 
zat Maarif Vekaleti ile müzake
releri ileriletmek üzere birkaç 
gündenbcri şehrimizde bulunmak
tadırlar. Şu halde asıl isimler 
bu müzakere neticesinde taayyün 
edecektir. Maamafih bazıları ile 
şimdiden anlaşılmışbr. 

Bunun haricinde İtalyan mü-

cı ve dişçi mekteplerine de 
ehemmiyet verilmiş ve eczacı 
mektebinin tamamen modem bir 
şekilde ıslahı için başına bir 
ecnebi profesörünün konulmasına 
dişçi ile birlikte tedrisatlannın 

dörder seneye iblağına karar 
verilmiştir. 

Dişçi mektebine bir defaya 
mahsus olmak üzere (30) bin lira 
fazla tahsisat verilmiş, (2) binden 
ibaret olan idare tahsisatı da 
(20) bine çıkarılmıştır. Bu para 
ile asri levazım alınacak, tesisat 
yapılacak, asistanları çoğaltıla

caktır. 
Eczacı mektebine bir tane de 

altı aylık ihtiyari doktora sınıfı 

ilave edilmiştir. Eczacı mektebi
nin ilk sınıf talebeleri derslerini 
Fen Fakültesinden göreceklerdir. 

Yeni kadro sah günü Anadolu 
aj:.nsı vasıtasile neşredilecektir. 
Yeni üniverGitenin kuruluşu dola
yısile baıı merasim yapılacak ve 
Maarif Vekili R~it Galip Bey bir 
nutuk söyliyecektir. 

Hukuk, lıahiyat, Edebiyat, Tıp 
fakültelerinin kadrolan doğrudan 
doğruya Maarif Vekaletince, dişçi 
ve eczacı mekteplerile Fen fakül
tesinin ki ıslahat heyetince yapıl
mıştır. 

Hasekide Pavyon 
Tıp Fakilltesi talebelerioin li

yıkile sitaj görmeleri için Hueki
de bir paviyon yapılması takar
rür etmişti. Darülfünun idara 
heyeti dün öğleden sonra topla
narak bu işin ne gibi şnraitle 
ihale eedileceğini görüşmüştür. 

Kadri Rafit P•t•nın 
Mektubu 

kaldırılmasıdır. 
Nafıa Vekaletinin buna mu

vafakat edip etmiyeceği belli 
değildir. Şu muhakkaktır ki, arbk 
Kordon hatbna bir şekil verilecek 
ve atlı tra~vaylar kalkacaktır. 

9 EylOI Paneylrl Çok OUzel 
Olacak 

Dokuz eyliil panayırının hazır
lıkları bitmiştir. Panayır için 250 
parça pavyon inşa edilecektir. 

lzmir panayırının, bundan dört 
sene evvel yapılan 9 eylôl sergi
sinden daha mükemmel olması 
• çin çalışılmaktadır. 

İzmir panayırına iştirak ede· 
cek olanlar için Aydın, Kasaba, 
Devlet demiryollan idarelerile, bil
umum vapur kumpanyaları yllzde 
elli tenzilatlı seferler ve postalar 
yapacaktır. 

İnhisarlar umum müdürü Hüs-
nü Beyin burada yaptığı tetki
kat neticelenmiştir. Hüsnü Bey, 
üzüm mıntakalarından bu sene 

lzmirin atlı tramvay/arından biri 

fazla mübayaat yapılması ve bu 
suretle piyasanın tesbitini müna
sip görmüştür. Ancak, Hüsnü Be
yin bu beyanah müstahsil üze 
rinde garip bir tesir bırakmışbr. 

Hüsnü Bey: 
- " Biz müstahsile yardım 

olsun diye mübayaatta buluna
cağız. Mala ihtiyacımız yoktur. 
İstiyen malını bize satmıyabilir.,, 

Demişti. Bn beyanabn harice 
karşı da mahzurlu tarafları oldu
ğu söyleniyor. 

Bitaraf bir gözle tetkik edile
cek olursa, İnhisar idaresinin müs
tahsile teklif ettiği fiatler fena 
değildir. Fakat bu fiatler, umumi 
piyasanın da aynı şekilde tesbitine 
imkan vereceğinden müstahsilde 
endite uyandırmıştır. 

Yeni mahsul senesinde üzüm 
rekoltesinin taşkın olması üzerine 
inhisar tarafından teklif edilen 
fiatten sonra Avrupa alıcılan ken
dilerini naza çekecekler ve miiba
yaatta fiab kırmiya çalışacaklardır. 

Üzüm müstahsilinin vaziyetini 
kurtarmak için, lnhisar idaresinin 
biraz fedakarlık yapması, daha 
§imdiden bir zaruret haline rir
miştir. 

Bursada Yeni Bir Spor 
Teşekkülü 

Bursa (Hususi) - "Spor Bir
liği,, namı altında yeni teşekkül 
eden bir kulüp dün belediyeye 
müracaat ederek resmen teşek
külünü bildirmiştir. Spor Birliği 
bütün sporlarla iştigal edecektir. 

Bursalılar Geliyor 
Bursa (Hususi) - Sebat ld

man Yurdu tarafından lstanbula 
bir deniz tenezzühü tertip edil
miştir. Tenezzüh cuma günü ya
pılacakbr. 

derrislerinden Ezini Bartelini de 
latince kürsüsüne talip olmuştur. 

Eczacı Ve Dltçl Mekteplerl 

Evvelki gün Darülfünuna ait 
haberler arasında Doktor Kadri 
Raşit Paşanın Gazi Hazretlerine 
bir telgraf çektiği yazılmıştı. Ha
kikatte Kadri Raşit Pqa Gazi 
Hazretlerine telgraf çekmemiştir, 
Maarif vekiline mektup ıönder· 

miıtir. 

lstanbul Sıhhat Mektebi talebeleri 933 senesinin tedris hayabm 
bitirdiler ve imtihanlarını geçirdikten sonra şahadetnamelerini aldı-

Umumi ıslahat arumda ecza· 

lar. Reamimizde bu gençleri muallimlerinin ve m~me~er!nin ara
sında ıörüyorsunuz. Kendilerine bayatta muvaffakıyet dilerız. 

• 
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Rıza Paşa Ailesile Vedalaştı. Komi
serle Beraber istimbota Bindi Ve ••• 
Bizzat Zaptiye Nazın Ziver 

Beyi görmek istedi. Çünkü daha 
dört gün evvel onu Edirne Vali
liğinden Zaptiye Nezareti maka
mına Memduh Paşa getirtmişti. 
Fakat nazıra giden adam, derhal 
geri geldi Nazır Beyin makamın
da olmadığını söyledi... Biraz 
ıonra odadan içeri Şehremini 
Retit Paşa girdi. Benzi kül ke
ıilmişti. Gardtlğü muameleden 
idran tutulmuş.. doktor Dimitraki 
Efendi celbedilerek diğer bir 
odada aonda ile idran almmıfb. 
Retit Pqaaın plmesini, Başkatip 
T ahlin Pap takip etti. Bu paşa
nın da fesi kulaklanna geçmifti. 
Arbamdaki latanbolin, her ne 

• kadar temizlelUDİf İ8e de, yine 
tükriik lekeleri içinde idi. 

Ba sacla saat (alaturka) doku
za ıliJor; V aniköyünde Serasker 
Jbza Pqaıun yalısının önünde ıu 
hldiae cereyan ediyordudu. •. Kuru
~etmede A. Rami Papmn yalısının 
etrafına halkın biriktiği ve bir 
takım bağınp çağırmalar husule 
ıeldiği seraskerin yalısuıdan gö
rülmüş, merak edilmişti. Bunun 
esbabı anlaşılmıya çalışıhrken, ser
askerin yalısının önünde de liman 
dairesine mensup bir istimbot 
peyda oldu. Kısa mesafelerde, 
aşağı yukarı gezmeye koyuldu ... 
Rıza Paşa bu istimbotun tarassut 
vazifeaini ifa ile meşgul olduğunu 
anlamakla beraber biç aldırmadı. 
Cereyan etmesi ihtimali olan hi
diaab, bilyük bir tevekkülle kar
plamıya hazırlandı. Fakat akşama 
doiru, A. Rami, Memduh, Rqit, 
Tahsin Pqalann ne suretle tevkif 
edildiklerini haber ahnca, daya
namadı. latimbot yahmn ön6adea 
ıeçerken durdurarak içinde bulu
nan komiıeri çağırttı. Ayni za
manda Vanik6y imamı Ragıp 
Efendi ile ahaliden birkaç kişiye 
de haber yolladı. Bunların hepsi 
aalonda toplaııuaca kendisi salona 
tirdi. Komisere hitaben : 

- Komiser Efendi!.. Burada 
dolafmanız ejer benim için ise .• 
ıerek siz, ve gerek istimbotun 
IDiirettebab bir dakika bile ra
hataaz olmayınız. Beni de götür
mek için bir emir aldmızsa, baa 
timdi harekete bumm. l.timpot 
yalaya yanatsın; binelim, sidelim. 
Zira, alnım açık, ylztbn paktir. 
On yedi sene ukerlik ettim. 
Y aphİJm iflerdea, alclı;ım para
lardan santimi antimine hesap 
Yeririm. Tam elli Mnelik uker
lik pnfimi baıilne kadar ...... 
muhafaza ettimae , intaUab bun
du sonra da ederim. 

Dedi... Komiser, bu İfİD bu
bdar kolay ballediliverme.iaden 
hlyllc l>ir memnuniyet huıl 
ederek: 

- Öyle iae .• buyurunuz gide
h P ... Hazretleri. 

Dedi. HAdisenin böylece cere
Jan ettijine dair orada bir zabıt 
Yarakuı tamim edildi. Rıza Pqa, 
ailesi efraclile veda etti. Komiser
le beraber i8timbota bincŞi. istim
bot, cloiruca Sirkeci iskelesine 
......_ P-.., derhal bir araba ge-
tirtti. K-'IJde, Wadi. ZaptiJ• 
--.etine filli. ffl,..wn,e,e Wr 

l 

Tevk(/ edlle11lerde11 ınabegn haılcatihi 
T•lı.in P.,. 

feY söylemeden Zaptiye nazın 
Ziver Beyin odasına girdi. 

- işte ben de geldim, nazır 
bey. Söyleyiniz bakalım, fimdi 
ne yapacağJz? 

Dedi. Ziver Bey, bu sual 
karf18ında, bir tereddüt devresi 
geçirdi: 

- Benim, hiç bir şeyden 
haberim yok, Paf8 hazretleri ... 
Maamafih, diğer paşalar hazarab 
iç erde oturuyorlar. Arzu huyu~ 
rursanız, zatı devletiniz de orayı 
~eşrif buyurunuz. Bu meseleyi 
idare edenler, tabii bir tebligat
ta bulunacaklardır. 

Cevabını verdi... Nazırın bu 
cevabı üzerine lakırdıyı uzatmak 
istemiyen Rıza Paşa: 

-Hay, hay •• Biz, mukaddera
hmıza razıyız. İnşallah, bir Aal 
cevap olur da, üzerimize hiç kim
senin sui zannı kaJmaz. Nerede 
oturacak isek göstersinler. 

Dedi ve daha on gün evvel 
(Seraskeri zafer peyker) unvanmı 
tqıyan, Rıza paşa da, diğer pa
ıalann bulundup odaya sevke
dildi. 

Ancak .• Tophane Müşiri Zeki 
paşanın tevkifi, pek kolay ol
mamıfh. Papnm yahsında bir
çok amavut bahçıvan ve amele 
bulunduju, bunlann da kimilen 
ailihlandırıldığı haber abnmlfb. 
T eöif işlerile meşgul olanlar, 
bundan endişe ederek paşamn da 
diğerleri gibi Zaptiye dairesine 
gelmt:si için bir heyet yollaDUf
larsa da, paşa bunlara menfi cevap 
vermış: 

- Hakkımda bir tettif tezke
rem olmadıkça, ewmden bir kanı 
bile ayrılamam " aJD111ak isti
yenlere de ••i teslim olmam. 

Cevabım vennİfti... Ortada 
tevkifi mucip bir bal olmachiı İçİQ 
adliyeden b6yle bir tevkif mizek
kereli J)mak imkinı 7olma. F abt, 
Zeki Pqa da •yıh z..,u.lerdea 
adclolaachağu için,lbelaeaehal tev
kifi icap ediyorcha. Cemiyet mer
kezinde dlf&a&ld&, tapulda. O 
eanacla, en ağır yl)deri aırtuıda ta-

flYaD Selim Sam Beyia, bu iti de bir 
(ualubu hakimane) ile halletmiye 
muvaffak olacatma kanaat geti
rildi. Paf8DID tevkifi için kendi
sine emir verildi. 

Selim Sım Bey, miifkil bir 
vaziyette kalDllfb. Kendisi, istih
kim smıfına mensup olduğu için 
bizzat patanın maiyeti aayılırdı. 
Soma da, vazife dolayWle uk mk 
temas ettiklerinden 7akinea tana
pyorlarda. 

1 
Verilen emir kat'i olduğu için 

Selim Sım Bey, bir arabaya bin
di. Doğruca Zeki Paşanın yalısına 
gitti. Hakikaten yahda pek mü-
kemmel bir müdafaa tertibatı 
alındığını hissetti. Fakat kendisini 
karşılıyanlara hiçbir şey sezdir
miyerek, paşa ile mahrem gö
":'şeceğini söyledi... Zeki Paşa, 
bırkaç gün evvel Babıilide ve 
caddelerde gördfiiü acı hakaret
lerden ve ayni zamanda muhtelif 
sebeplerle birçok cliipaanlar pey
da ettiğinden, timdi her ıeyden 
ve herkesten şiipbeleaiyordu. 
Hatta, Selim Sırn Beyin bu ziya
retini de, kendisine kaqa bir 
suikast yapmıya ıeldijine atfedi
yordu. Buna binaen, Selim Sım 
Beyi aldıklan salonun, diğer bir 
salo~a açılan kapısının 6nünde 
Z~kı Pa,a göründüğü zaman, 
elmde bir rovelver bulunuyordu. 

Selim Sırrı Bey, vaziyeti an
ladı. Aradaki suitelehhüm ve şüp
heyi kaldırmak için gayet tazim
kir bir tavur aJdı. 

( Arkaaı nr) 

Bir Mektup 
Bize - ve ihtimal ki bizim gibi 

birçoklarına - yanlış bellediğimiz 
bir hakikati öireten bir mektup 
aldık. Dercediyoru:ı: 

en -
lıl r .,a ft>ndı, 
ittihat ve Terakki hakkında 

pek mühim ve mevauk malômab 
dmi olarak neşretmekle buJun
duiunuz yazılann en küçlk ha
tadan mamniyetioi iltizam etti
ğinizi bildiğimden şu arizayı tak
dim ediyonam: 

Bugllnkll Son Posta'da mllıı
teşir makalenize .. Namık Kema
lin" kaydile dercettiğiniz: 

Ey vatan ey ebbi mu f k tadu 
handan ol bu ıin 

Alemi oamanıyana pertev ef an 
ol bu UD 

Beyti babamın değildir ve 
lifzu manasında olan bozukluğa 
ve hiçliğe nazaran Kemalin bayle 
bir a6zl olamaz. 

lhtiramabmı teyit eylerim 
efendim. 26 Temmuz 938 

allUk Kemal zade 
Ali Ekrem 

Cevap 

btif at Ye taabihinize arza tük
ran ederiL Muvazzah adresinizin 
l6tuf buJUIUlmaaa mercudur 
efendim. z. ş. 

Resim Tahlili Kuponu 
,._...._ nuu • ..._, u -. • .-. 0 1 

Tabiat.iDizi ögremnelı: istiyonaıuz 
resmiııizi 8 adet kupon ile birlikte 
gooderinis. Resminiz 11raya 
tlbidir ve iade edilmez. 

laim, meslek 
veya aan'at 

bulundu u 
memleket 

Reaim inQşar 

edecek mı 

Bemnn klişesi 30 kuru lok 
pul ai11kabilinde gönderilebilir. 

Bu Senelci Havalar ••• 

Memleketin Nerelerine 
Ne Kadar Yağmur Düştü 

Türkiye'de Mutedil Hava İstanbuldadır 
Bu sene yaz m · · k- h. . . b evsımı, ço şe ırlermden Rize 4 9 milimetre 

gayn ta Ü bir h ld · ' Daha b' h ft a e geçıyor.. yağmura maruz kalmıştır. 
ır a a evvel fasıl ) v Riz h 

1 ' a ı yag- e ve avalisindeki yaı-
mur ar, oldukça soğuk h al ı 
gördfiğftmüz halde bu av ar mur ar.tufan asi bir dereceyi baJ.. 
suhunetin d • ' günlerde mu,, bırçok tarlalar, evler hemen 

.. k 
1
. erecesın yavaı yavaş hemen su altında kalmışlardır Di.,. 

yu se ıyor. ft · •-
. . . . tara an Metereoloji enatitüsün6n 

Yaz mevsımmı ılk başlangıcı verdiai izahata 0•• mi k tiD 
ı H · • g re, me e e 

o an azıran ayı kısmen çok sı- suhunet dereceleri gün zeçtikçe 
cak ve kısmen de kapalı olarak yükselmektedi 

. ~ak r. 
geçti.. at içinde bulunduğumuz Meseli son günlerde Kocaei 
Temmuz ayının dörtte llçü yağ· mıntakasında en sıcak yer 27 
murlu, çamurlu ve Tepinievvel derece ile İzmı·t T ky d 30 

v d . d . d ' ra a a 
sogu eı:ecesm e bır serinlikle erece ile Edime, Orta Anadolu 
devam etti, nehayet bu günlerde da 34 derece ile EtiM t 
hava açb ve hissedilir derecede Aksaray. Ege mıntakam:: ;: 
sıcaklar başladı. derece ile Denizli, Cenubi Aaa-

Jf doluda 33 derece ile Adana, Ka-
Ziraat Vekileti metereoloji radeniz sahil mmtaka11nda 71 

enstitüsibaün neşrettiği bir billten- derece ile Gireaon ve Şarki Ana-
de bu ayın 20 ve 21 inde geçen doluda 40 derece ile Diyanbe-
hava vaziyeti . şu suretle hulüa kirdirdir. 
edilebilir: Bu derecelerin ağuatoa ayı 

Temmuzun 20 sinde memleke- içinde daha yiiksek bir rakam 
tin hemen her yerine yağmur göstereceği muhakkaktır.. Bu 
düşmiiftür. En fazla yağışa maruz sene sühunetten en az mllteeuir 
kalan mıntakalar ise Şarki Ana- olan şehir de, şilphesiz ki yine 
dolu ile Karadeniz sahilleridir. lstanbuldur. Kıymetli rasatçımu. 
Şarki Anadoludan Kan, diğer Fatin Beyin söyiediği gibi, lstan-
yerlere nazaran daha ziyade yağ- bul havasının itidali d6nyanm 

hiçbir yerinde hiçbir memlekette 
mur görmüş ve yağmur derecesi 

bu kadar mülayim ve muvafık 
iki milimetreye kadar yüksellDİf- değildir .• 
tir. Diğer taraftan ayın 20 sinde Fakat buna rağmen bugünler-
yajan yağmurlar 21 inde artmış, de fazla la şan sıcakların, ağustos 
bir çok şehirlerde fasılalı surette ortalarında daha yüksek bir de-
yağışlar vaki olmuştur. receye yükseleceği de beklene-

Trakya mıntakasında Temmuz bilir .. 
21 de en fazla yağmur ğören te· 
hir Eclinıedir. Derecesi clld mi
limetreyi b.Jmaflur. Orta Ana
dolada iae, bu dereceyi iki mili
metre ile Afyonkarahiar almak-
tachr. 

Diğer taraftan prld Aaa._,u
dan Enuram 4, Karadeniz ulül 

Bir Deli Getiriliyor 
Bana (HuUld) - Din pce 

anne8İle yapblt bir IDllBUaliclan 
sonra 21 yaflannda lmncluraahk 
yapan Suphi isminde birisi tuura· 
nu kaybetmif, tedavi edilmek 
here latanlnıla aevkedilmittir. 

::!::::~····1·······i1:i·~·i:;·~--~······1····~ .. ·-~ •-~~M-M-~-~·~: ......... ....._. ................................... .J... 
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l.tanbul - 1 ramofon: l\olom- Viyana - ı •) 10 Bab 
bia DV 802 Kolombia DV 2073 dair k uferaos · 2o 0_ l~e bakımına 
Sahibinin :-;esi D 1~41 18 80 Fr. der perden naklen' mııhte{·f oyçe Folkso-
(mup&edılett), 19 Hıkmet Rı a H., enfooık tk t 

1 parçalar, 22,05 
19.43 Stüdyo saz lı yeti ıle Cennet 23 0 Jı b ;1:;a tar~fından kon er, 
B., 20 30 Munir !\ur ttiıi B. ve arka· kon er ' - { 3iJ gramofonla 
datları, 21 30 gram on: Sahıbınin P ·. 
Sesi B 6266 - Odeon M. T. O. 22 - h a~ıs - 20 o- '' ramofonla k aeer 

deon U - 4~--1. 22 Anadolu &Jan i. 'e 
1 

a i rl r 21 3-> orke tra k DBen 
borsa haberı ssat ayan, mu ılelıf P ırçalar. 

r Bükreş - 21 o~ 1 Anlcara - 12.30 gramo on, 18 · <> eoor ~. ıdan 
k O tarntıı ılan hı · k 

~alon Orkestrası: F u uverture k 1 nı on en 21 or-
Manaete&la \ erdı Faııtaıs'e H goletto k e tra koıı erı, -.. kooferana, 22 20 
~traus Valae t u W t>D 8uusa Mar-

00 er. 
ehe The I> P oma&, Jll alaturka aaz, Roma - 21 O) Haberler, 2l 50 
20 Ja aJuı haberlen. karaşık kou er: \ 11gner. Bellini ve flo-

VartoY• - 19.~) Matmazel Alin'in ;
3 

etüd. n par alar, 22.35 komedi, 
pi"8o konıeri, 20 40 edebi musahabe, 05 pıyano kou eri, 23 20 gramof 
21 Otel Emperial iıımiode bir komedi. 24 haberler. on, 

Pette - 20.30 konser, 22.15 çıgaa, Pral' - 21,15 Keman k · 
23.20 plik, 24.20 cazbant. 21•20 arkı ko·1 eri "'2 OS ls . onsen, 

ceıi mııııaRebetile l :- . vı ''t ge-
Palenao - 21 haber ve 

foo, 21.30 salon orkestruı, 
gramo- den p11r1 ı svıçre mu1'1ıkısin-

tt ar. 

MGaih - 20 Braslaudan naklen 
Fichendorf, 21 Fıgaronun evlenmeli 
24 Nürenbergten naklen gece musiki i'. 

Viyana - 20 orta kon er ~ı 4-, .., ,) 

~az geceleri mwıiki i. 

Pral' - 19.30 Alman e erle . 
2l,2iJ mandohn i in ya ılmı p rç ,:;: 

Roma - 21 gramofon, 21.30 haff 
eserler. 

Brealau - 20 müsahabe, 21 halk 
konsen . 

Bilkret - 20,30 plak k 
od 

. . on erı, 
2Ui5 m ern mu ıki, çifte pı 
22,25 Sidodaıı nakil ~ ano. 

Pette - 20 3) 1 
23 o- · 'eman konseri, 

• ·> <: n "'ne oıu ıkıı;i, 
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Gavur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

··------·---·•• Tefrika No. 75 

Gavur Mehmet Emekliye 
Emekliye Köprüyü Geçti 
Mağaranın Ortasında Bir Fener Yanıyor 

Etrafına Solgun Bir Işık Saçıyordu 
Fakat kalkar kalkmaz dl\, yere 

yuvarlandı. Kaptan Mihalaviç, 
onu omuzlarından yakaladı. Kal
dırdı. Hırvatça bir küfür savur
duktan sonra: 

- Hey, yedi babasını şey

tan alasıca herif hay.. Sen, bu 
halde nasıl gideceksin. 

Diye söylendi ve sonra daha 
ziyade kendi menfaatını düşü

ne rek ilave etti: 
- Hem, göndermek te doğru 

değil.. Belki sarhoşlukla ağzından 
bir lakırdı kaçırır. Dedi. 

Moskoviçin yardımile Gavur 
Mehmedi tahta bir peykenin üze
rine uzattılar. Üstüne de bir be
yaz aba attılar. Gavur Mehmet, 
kesik kesik bir şeyler ... söylüyor, 
fakat söylediğini anlamak müm
kün olmuyordu... Vakit, epice 
geçmişti. Mihalaviç mütemadiyen 
esniyor; o da sarhoşluktan bitap 
görünüyordu. Moskoviçi savdı. 
kulübenin yan tarafındaki bölme
yi açtı. Ağır ağır soyunarak ya
tağına uzandı.. . Gavur Mehmetle, 
Mihalaviçin horlamaları biribirine 
karışıyor; kulübenin tahta cidarla
rından taşarak uzaklara kadar 
aksediyordu. 

Yarım saat, böylece geçmişti. 

Gavur Mehmet, yavaş yavaş kı
mıldandı. 

Karanlıkta başını kaldırarak 
etrafına baktı. Her yer simsi
yahtı. Horlamasını yavaş yavaş 

azalttı ve sonra ayağa kalktı. 

Mihalaviç'in yattığı bölmeye yak
laştı. Kapı aralıktı. Kaptan, de
rin derin nefes alıyor; horladıkça 
bölmenin cidarları sarsılıyordu. 
Gavur Mehmet, kendini tutama
yarak: 

- Amma da hayvan uykusu, 
ha ... 

Diye mırıldandı. 

Gözlerini tedricen karanlığa alış
tırdı. Başını kapıdan sokarak baktı. 
Mihalaviç, adeta ölüm uykusuna 
yatmıştı ... Bir gölge gibi içeri 
kaydı. Duvarda asılı olan büyük 
Karadağ tabancasını aldı. Evvela 
bölmenin, sonra kulübenin kapı
sından çıkarak derhal yere yattı. 
Etrafını dinledi. Muhtelif baraka
lardan taşan horultulardan başka 
hiç bir ses işitmedi. Akşam, taş 
ocaklarına gelirken, Dimo ile 
arkadaşlarının konu,taklan söz
lerden ilham alarak evveli gide
ceği tarafı tayin etti. Parmağını 
tabancanın tetiğine dayadı. Yavaş 
yavaş sürünerek ilerlemeye baş
ladı. 

Gavur Mehmedin bulunduğu 
yer takriben elli metre murabba
ında bir meydandı. Bu mey
danda, en başta kaptan Mihala
vic'in barakası bulunuyordu Bü
yücek dört baraka da, meydanı 

çep çevre kuşatıyordu. 

Gavur Mehmet, son barakaya 
doğru süründü. Bu barakanın ya-

nına gelir gelmez, ince bir pati
ka göründü. Gavur Mehmet, 
aldanmadığına memnun oldu. 
Seszice barakayı geçtikten 
aonra yattığı yerden doğruldu. 

Yol derin bir hendeğe benziyor
du. Eğer doğrudan doğruya kar
şısına bir adam çıkmazsa, iki ta
taraftan görünmek ihtimali yoktu. 

Gavur Mehmet, gündüz akşa
ma kadar çalışan amelenin şu sa
atte tamamen uykuda olduklarını 
tahmin ediyor; büyük bir. cür'et 
ve emniyetle ilerliyordu. Yol, sık 
sık bükülüyor, kıvrılıyor; mütema
diyen yokuş aşağı iniyordu. 

Gavur Mehmedin indiği bu 
yokuşun etrafı, adeta genişçe bir 
huniye benziyordu. O, bu huni
nin etrafında döne döne aşağıya 
inerken, birdenbire tarasa gibi 
genişçe bir düzlükle karşılaştı. 

Burada karşıdaki büyücek bir 
l.aya deliğine: tahtadan bir köprü 
uzatılmıştı. Bu köprünün altında, 
yirmi metreden derin bir uçurum 
vardı. 

Gavur Mehmet, yavaş yavaş 

köprüye yaklaştı, tahtaları elile 
tutarak salladı, yokladı. Gece 
geçmek isteyen bir yabancıyı 

uçuruma düşürmek ıçın iğreti 

konulmak ihtimali vardı. Fakat, 
köprü sağlamdı.. Gavur Mehmet, 
görünmemek iç.in yine eğildi. 

Emekliye emekliye köprüyü geçti. 
İçinden hafif bir ışık görünen 

kaya deliğinin ağzına ilerledi. 
vücudünü bir kenara yapıştırarak 
başını içeri uzattı, baktı. Burası, 
büyük bir çadırı andıran bir ma
ğara idi. Ortada bir fener yanı
yor, etrafa solgun bir ışık saçılı
yordu. Sol tarafta tahtadan bir 
kerevetin üstünde iki adam yatı
yordu. Sağ tarafta üst üste yığıl
mış küçük fıçılar bulunuyordu. 
Bu esnatla, Gavur Mehmedin gözü 
bir noktaya ilişti. Bu noktada 
uzaktan gelen bir alevin akisleri 
görünüyor.. Bazen parlar gibi 
oluyor, bazen de sönüyordu. Ga
vur Mehmet, düşündü : 

- Burada, iki kişi yatıyor .. 
F arzedelim ki, iki kişi de içerde 
var. Şayet uyanırlarsa, nasıl olsa 
hepsini de haklar, kaçarım. 

Dedi ve yavaş yavaş içeri 
girdi. Yine yere kapandı. Sürüne 
sürüne alev akislerinin geldiği 

yere doğru ilerlemiye başladı. 

Çadıra benziyen bu mağaranın 

yan tarafında yine bir delik gö
züne çarptı. Aydınlık buradan 
geliyor, karşı duvara aksediyor
du. Deliğin kenarına yaklaştı. 
Tavam ve duvarları taşla örülü 
bir dehlizle karşılaştı. Parmağını 

elindeki tabancanın tetiğine 
dayadı. Pervasız;a içeri daldı. 
Fakat o anda da ihtiyatsız
lıkla pek ileri gittiğini anladı .. 
Duvara dayandı. Sürtüne sürtüne 
adeta kaymıya başladı. 

Büyücek bir kavis teşkil eden 
bu dehlizde ilerledikçe, ışık ar
tıyor; derinden muntazam ve 
muttarit ağır bir madeni ses 
geliyordu... Dehliz, birdenbire 
genişledi. Gavur Mehmedin 
karşısına, bir mağara da-
ha çıkıverdi. Bu mağara birinci
den daha küçüktü. Bir kenarında 
geniş bir demirci ocağı vardı. 

( Arkası var } 

Büyüyünce Ne 
Olur: 

- Bir dakika durunuz daktilo 
hanım, bu akşam nerede bulu
şacağız?. 

( MEKTEP iŞLER.!_) 

Galatasaray 
Lisesine Nasıl 
Girilir? 

Galatasaray lisesinin tahsil 
müddeti 12 senedir. ilk beş sene 
iptidai, dört sene lise birinci 
devre, son üç sene de lise ikinci 
devre sımflarıdır. İlk sınıflara 7 
ile 12 yaş arasında talebe alınır. 
Lise sınıflarına 12 ve bundan yu
karı yaştakiler alınır. Fransızca 
tahsili iptidai birinci sınıftan baş
lar, lisede en mühim dersler 
Fransızca okutulmaktadır. Lisan 
bilmiyen ilkmektep mezunları lise 
birinci sınıfa kabul olunmayıp 
ihzari sınıfa alınırlar. Diğer orta 
mektep mezunları Galatasaraya 
girmek isterlerse, ortamektebin 
fransızca imtihanını vermiye mec
burdurlar. Bu imtihanı veremiyen
ler ve yaşları 14 dü geçmiyenler 
ihzari sınıfa alınırlar ve burada 
2 sene okuduktan sonra tekrar 

• fransızca imtihanına tabi tutulur-
lar. İhzari sınıflara alınanlar haf
tada 24 saat fransızca okurlar. 
İhzari sınıflarda azami iki sene 
kalınır. Kadronun müsaadesi nis
betinde leyli talebe alınır. Kadro 
doludur onun ıçın nihari kabul 
olunmaz. 

lık kısmın tedris ücreti 275, 
tali ve ihzari sınıfların 300 liradır. 
kardeşlerden birinin ücretinden 
yüzde 15 diğerlerinin ücretinden 
yüzde 20 tenzilat yapılır. Maaş
ları yedinci ve daha aşağıdaki 
derecelerde olan memur çocukla
rına yüzde 10 tenzilat yapılır. 

Leyli Meccanilik 
Lise, ortamektep ve muallim 

mekteplerine alınacak leyli mec
caniler hakkındaki şerait bugün
lerde Maarif Vekaleti tarafından 

ilin edilecektir. İmtihansız hiç 
bir talebe leyli meccani almmıya
caktır. 

* Giiztepe<le 11 :\o. lı kö.,kte miite
kait binbas ı ~lıı s tafa Heye: 

Ortamekteplet in ilk sınıfına 
gireceklerin yaşı on iki ile on 
altı arasında olmalıdır. Mahke
meye müracaat ederek çocuğu-
nuzun yaşını tashih ettirmeniz 
lazımdır. 

* lzmirde, l\ıu ıyakııda, Hı> adi)C 
caddesinde Z.i) a okagıııda 1 No. da 
lsmail Be~(': 

Askeri ortamekteplerden birine 
girmenizi tavsiye ederim. Asker
lik şubesine müracaatla duhul 
şeraitini öğreniniz. 

* ",\d,ııında okuyucularınız dan biri,, 
imzalı mektup sahibine : 

Darülfünunun bütün fakülte
leri ve şubelerile, yüksek mek
tepler hakkında size mufassalan 
malfımat verecek bir eser yoktur. 
Be sütunu takip ederseniz, muh
telif vesilelerle bu malümatı elde 
edersiniz.. 

Mektepçl 

Temmuz 

r--BiKiYE 
1 Bu Sütunda Hergün 
L------~----------- Yazan : Suat Derviş 

Peride Ve Hayatta 
Muvaff akiyet 

Evvela hayatından bezmekte 
olduğunu düşündü, sonra elini 
uzattı ince bir sigara aldı. 

O her zaman böyle yapardı. 
Her bir kederinin, her bir ade-
Jni muvaffakiyetinin karşısında ilk 
:!uyduğu şey sonsuz bir nevmidi 
ve cesaretsizlik olurdu, en evvela 
•1ayatmdan bezmekte olduğunu 
düşünürdü. Ve sonra, ıoora tıpkı 
bugün yaptığı gibi, eli mihaniki 
bir hareketle uzanır ve sigara 
paketinden bir sigara alarak iç
meğe başlardı. 

Hatta o, sigara içmeğe de 
böyle alışmıştı. Bundan tam on 
dört sene evvel henüz küçük bir 
genç kızken birinci defa olarak 
tiksinmişti. Sonra nasıl olmuştu 
bilmiyordu, sebebini bilm~diği 
bir istekle masanın üzerinde bü
yüklerin paketinden bir sigara 
almış, bunu içerek karanlık ve 
korkunç tasavvuratına gömül
müştü. 

Her ademi muvaffakiyette 
ümitsizliğe düşmek, ve her ümit
sizliğinde sigara içmek... Bu onun 
adeti idi. 

Bundan on sene evvel küçük bir 
kızdı ve o zaman da hayatın lüzum 
suz, ehemmiyetsiz bir şey olduğunu 
düşünmüştü ve yalnız o gün kay
bolan bir istikbal hulyasına yan
mıştı, bugün belki hayatının en 
sonuncu muvaffakıyet ihtimalinin 
uçuşuna sızlanıyordu. İlk sukutu
hayal kalbini zedelemişti. Bu son 
aksilik birdenbire onun cesaretini 
kırıyordu. 

Bundan on sene evvel Nazmi 
Kudrete bütün kalbile merbut 
olduğu zaman şüphesiz ki ti 
tahteşşuurunun en karanlık nok
tasında biraz da onu o çocuğa 
bağhyan saik hasis bir halanın 
elinden kurtulmak ve kendi ken
dine iyi bir hayata sahip olmak 
arzusu idi. 

Halbuki evlerine sık sık gelip 
giden ve kendisine ebedi aşklar 
vadeden Nazmi Kudret Bey bala 
hanımın çarpık burunlu kızının 
babasından kalan ve ayda dört 
yüz lira irat getiren mirasın kudre
tine kapılmış sığıntı gibi yaşıyan 
Perideyi alacağına onunla evlen
meyi tercih etmişti. 

İşte onu hayatında ilk defa 
ümitsizliğe düşüren bu olmuştu 
ve ona ölüm bir an içinde sanki 
necat gibi görünmüştü. Fakat 
ihtiyar, miskin, yorulmuş insanlar 
gibi o eve gelir gelmez soyunan 
ve kendini yatağa atıp uyku 
arı yan beceriksiz, heyecansız 
atıl insanlar gibi bazı atıl heye
cansız ve kuvvetsiz ruhlu insan
lar istirahati ölümde aramak 
kadar gülünç ve nekadar iğrenç 
bir şeydi. Daha akşam sofrasın-

. da horlıyan bir tembel gibi yir
mi yaşında uyumak hem de ebe
diyen... Halbuki peri de gençti, 
kuvvetli ve heyecanlı idi. Bilhas
sa kalbi binbir istekle dolu idi. 
O kolay, kolay olurmiydi hiç 
elbette bayatla mücadele ~decek
ti ve muvaffak olacaktı. işte bir 
cıgara içinceye kadar buna ka
rar vermişti ve hayatla mücadele 
etti, hayatta Y"?ksulluk içinde 
yetişmiş bütün ınsanlar gibi az 
şımarık çok akıllı idi ve bu ilk 
tecrübe onu büsbütün maddiyyet
perest yaptı! Ebeveyni o çocuk 
iken kendisine miras bırakmadan 
ölmüşlerdi ve halasının yanında 
bir ahretlik gibi büyümüştü ve 
bütün hayatında onun için gaye 
bu hayattan yükselmek olmuştu. 

Ve hwıun için paraya ihtiyacı 

v~rdı. Demek gaye paraya ba
kım olmaktı. Fakat yirmi yaşın
da bir genç kız parayı nasıl 
elde edebilirdi tabii ancak izdi
vaç etmekle o halde f. 

Yalnız bu gayeye erişmek 
lazımdı: Zengin bir adamla ev
lenmek gayesine ! 

Halbuki Peridenin güzelliğinin 
etrafında pervaneler gibi dolaşan 
erkekler onun fakirliğinden bu-
cak bucak kaçıyorlardı. Kimse 
sığıntı olarak halasının evinde 
oturan bu fakir kızla e~lenmek 
istemiyordu. Bu suretle; Peride 
altı tane kuvvetli sukutu hayal 
tanıdı. Altı zengin izdivaç ihti-
malinin suya düşmesine şahit 
oldu ve her ademi muvaffakıyet
le o her şeyi bitirmek ve ölmek 
istemişti. Bunu düşününce tabii si
garasını yakmış ve sigarasını biti
r:nceye kadar kendisinden herşeyi 
esirgiyen bu hayatla tırnak, bmağı 
pençe pençeye, yumruk yumruğa 
dövüşmek için içinde sonsuz bir 
arzu duyarak ölmekten vazgeçmişti 
ve hayattan istediğini alabilmek 
için mücadeleye başlamıştı. Ni-
hayet, evet nihayet yedinci pe
restişkar ötekiler gibi çıkmamiş 
ve kendisini istemişti. Bu zengin 
fakat çirkin bir adamdı. Evlen-
mişlerdi. Evlenmişlerdi amma şüp
hesiz ki esrarengiz bir kudret 
Peridenin düşmanı idi. izdivaçla
rının dördüncü ayı kocası borsa
da yaptığı yanlış bir spekülasyon 
yüzünden iflas etmiş ve yüreğine 
inerek hemen ölmüştü. işte talih
sizliğinin bu derecesine taham
mülü olmayan Peride yine o za
man bir tek sigara içecek kadar 
az bir zaman içinde hayatın 
acılığını düşünmüştü ve sonra, 
sonra kocasından kalan mücev
herlerini satarak bunları ban
kaya vermiş ve her ay 
bankadan aldığı az bir para 
ile geçinmiye karar vermişti, ve 
bu para ile işte alb senedenberi 
yaşıyordu. Bu para artık so• 
nuna gelmişti. Altı senedenberi 
kibar dostları davet edecek te
miz apartımanda oturabilmek ve 
süslü ve şık giyinebilmek, zengin 
insanlarla temas edebilmek için 
boğazından kesiyordu. Maksadı 
bu muhitte zengin bir koca elde 
edebilmekti ve nihayet o zengin 
kocası karşısına çıkar gibi ol
muştu. Bu eski bir sefirdi, kibar 
bir adamdı. Peride onu baştan 
çıkarmak için elinden geleni yapt-
yordu ve tam iz.divaçlannı 
pek yakın bir istikbalde zanne
derken birdenbire bu akşam 
gazetesini eline almış ve işte 
sabık... Sefiri... Beyin... Valisinin 
kızı Hüsniye Hanımla ni lan
dıklarını okumuştu. 

• Peride sigarasını söndürerek 
yerinden kalkb ve ilerledi piyano
nun kapağını açtı. Ve birdenbire 
çalmıya başladı... Hayatın yeni
den bir cennet olduğuna karar 
vermişti. Fakat bu defa karan 
başka türlü idi, hayatta erişilecek 
gaye refah değil mi idi?.. Bunu 
artık zengin izdivaçlardan değil 

kendisinden bekliyecekti. 
- Bankadaki para isterse 

bitsin diye düşünüyordu. Haya
tımı kazanmak ve refaha kavuş
mak için başım, kollarım sıhhatli 
bir vücudum var ya! •. 

Ve şimdiye kadar mücadele 
kudretini yanlış yollarda sarfet
tiğini görüyor ve için, için heba 
olmuş bu enerji kudretine yanı· 
yordu. 



CJazil(aranıürsel 
Halkı Arasında 

~ "il 

Karamürsel, _geci~miştir: (Hu- nineler sevinç ııöz yaşları dBldi· 
susi) - Gazi Hazretlerinin biç yorlar. 
umulmadık bir zamanc:Lı kasaba· • Gazi Hz. derhal gelea kay· 
nıızı ıiyareti burada tarif edile- makam beyin delaletile hltiiq 
miyecek kadar büyük bir sevinç kasabayı gezdiler, aonra uker-
uy andırdı. lik şubesine Pferek halkla sa• 

Gazi Hz. iskeleye çıkbldan mimi bashıhaDerde bulundular, 
zaman iskelede ancak 3 - 5 kiti takdim eclile11 Karuılnel mey• 
bulunuyordu. Fakat bii1ük halia- valanm beğendiklerini söylediler 
kiruı ıeliti bir uda duyuldu. ..ı __ bir tan _ı:ı __ 

Binlerce halk, genç, ihtiyar, kadın ve berbiriaueu er e yeuucr. 
ve erkek bitin KaramüneJliler Aktam sün batarken avdet 
Ga..;.;. pçeceji yollan clolciur- buyuran Gazilerini Karamineli· 
dW.. Herkes seYİllİyor: ler iskelede tqyi ederlerken 

- Y apl... yüreklerinde bir sevgilinin aynhşı 
DiJe .. ,bı7erlarch. bm,.r 

80
_. ıa-ttiler. 

Maarif Vekaletinden: 
İlkmektepler~ dördüncü bqinci sımflaruıa maU.. Yurt 

Bilgisi kitaplanmn .,.. ve aabf İfİllİll pazarlılda ilıaleai. 
lıkmekteplerin dördüncü ve beşinci suııflan için Maarif Veka

letince hazırlattırılan iki ciltten müteşekkil Yurt Bilıisi kitaplarmın 
tasma ve dağıtma işi açık milaeb• şeklinde 1 Ağustos 1933 
aalı günü öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekaleti Müsteşarlık 
ınekamıncla toplanacak komisyon huzurunda pazarlıkla ihale ohma
cakbr. Bu pazarhğa İ§tirak etmek i.stiyenlerin şartnamesini almak 
üzere Ankara Maarif Vekaletine, lstanbvlda Devlet Matbaam 
lliidiiriiljüae, kitaplann müsveddelerini girmek için de- Ankara 
ele Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürlüğiine müracaat 
etmeleri ve ihale vaktinden evvel cilt hqma 3000 liraldr 
-•akkat teminat akçesini Mal sandığllla yabrch~ ~-~ 
lllakbuz veya bu kıymette bir banka mektub'1Dll koımsyon reisligme 
evdi etmiş bulunmaları lazımır. "3645,, 

Gümrük Muhafaza Kumandanlığı 
lstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 - 3921 - 4000 metre yerli hez pazarlıkla sabn alınacaktır. 

2 - Pazarlık Giimriik Muhafaza Umum Kumandanlığı Ko.-. 

Jonunda yapılacalbr. 
3 _ Pazarlık 3181933 tarilüne rastlayan patembe pnü saat 

14 tedir. 
4 - istekliler ..- ,avenmelaile IN:lli uatte kOlllİl)'GDa 

telsinJer. 
5 - Ntimune, prtname komisyonda göridehilir. ------ "5646,, 

Ziraat Vekiletinden: 
Ynksefc Ziraat Enstitüsftntiıı inşa ~dlfmekte olan Z'oote~ 

kim,a, Slth..- w ş.ı.,1ıı- ....._ .,,...._ ve ...... ait 
tesİ8ab 21 pn m&ddetle ve kapah zarf usa&fe mlna~ya kon
•uflur. Bu İfe ait mukavelename, münakasa • ..,.tnamesı ~linlar 
._ air emik Oll hef lira bedel mukabilinde Ziraat V ~ileti Yiik-
aek 7.irut f.MblW Bür_.fao •acakbr. Her t., ~· 
prtnamesinde yualclıjı veçWle elaliyeti fenniye ve kadre~ maliye
._ ait yaiblarfa birlikte upri 20,000 .. lay~ bt1 

te•z••ii Jap.._, ve iJi •tic:e •ennif mobilye ta1ah =• 
....._ dair vaikaJI ela ._.,ona f&lteı:-er~ mec • • 
Talipler liwli teklif edeceldeıi bedelm % 7,S ~tiDde t..,_b 
anankkate mektuplan beral»erleriade ohfuP. llalde ihale &inil ~ 
17/ ajmtGlll 933 peqembe sW .. t 15 te Vekilet lo~at ~OllUll-
JOIMa•• mlireeaatlan illa olunur. 35 " 

Re$minizi Bize Gönderiniz 

• * ise Ta61atinid Sögligelim 
Reaminfzf kupon De gGnderlniı. 

Kupon dfler uyfamııdadır 
l 
53 Adana'da Niyazi Ef.: İtinde 
be cerildidir. 
Rahatuaa elbi
le ve qyuı-

na fazla dif
ldinl&k gle
termez, parayı 
daha aiyaae 

biriktir miye 
mütemayil dir. 
Serkq değil
dir. Açık göz davranu. 
tile kendisini sevdirir. 

• 54 Samsunda Gatip B.: Hot ~lı.-
bet ft herkes
le iJi geçin
mek btiyen 
zevki ve eğ· 

lenceJİ .even 
bir insandll'. 

Çok kimleJİ 
u., Ye ça
buk ahbaplık 
temin eder, 

lizlerile, muameleaile kendisini 
sevdirir. Kadın mes'elelerine li· 
kayt kalmaz. Bahmdağu meclis
leri sıkmaz, neşesini etrafa Iİra
yet ettirir. gösterifi aever ve ilti
fa b mebzuldür. 

• 50 Tarık Ef.:(Fototrıfının dercinl 
istemiyor.) Yaramazlığı pek sık· 
maya zeki ve sevimli bir çocuk· 
tur. G8rdiiğü şeyleri çabuk taklit 
edebilir. Bir ıeyi anlabrken lü
zumlu lüzumsuz pler ve el işa
Nliift yapar.. • ve e,yamu 
itrafla lmllamr .. 

._..un Hu"ul& mahk•m••ln· 
den: Samsunun Y enilnrbaç mahalle
liııde mukim Değıttanh Haeı Bey ke
rimesi Hatice Hanım tarafından l:o(·ası 
mahalli ikameti meçhul Süleyman Bey 
oğlu İsfendiyar Bey aleyhine ikame 
olunsa boşanma davumın yevmi tah
kikatı olan 19 Temmuz 983 da anıma
ileyh Ufeııdiyar Bey geJ-,ıedjğinden 
tabkikaım muallak bulunduğa 25 Ey-

983 ~ güDi s.at OD dörtte ~!..... Aatiye Hukuk müıkemeei tah
lı:tka& hakimliğinde bam bul~ı .. 
liğmebpnnabi-. ... ._~.,.. 
~kamı .Wila..teblii alunar.(59M) 
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- Fenni Bahçıvanlık Müessesesi 
LOTFi ARiF Şamlı Han 10 No. İstanbul Tel.~ 

Parklar, Bahçeler, Skuarlar, 
PIAnf ar yapar. 

--·······-·· 
tohum, fidan, 

çiçek sovanı satar -· .. ----. 

Hava Makinist Mektebi 
Kaydi Kabul Şeraiti 

1 - ikinci maddede yazıh şartları haiz olanlann istida ve lazım 
olan vesikalarla temmuzun birinci gününden ağustosun 15 
inci gününe kadar Y eşilköydeki mektep müdürlüğüne müra• 
caat etmeleri llzımdır. İstanbul haricinde bulunup ta vazi
yetleri mektebe giriş ıeraitine µygun olanJann da JiZHD 
olan vesikalan mektep müdiirltlğüne giiııdrmeleri ve alacak
ları cevaba göre hareket etmeleri icap eder. 

2 - Mektebe giriş şeraiti ve lizım olan vesikalar: 
A - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. 
B - Onyedi yaşım bitirmiş ve yirmi yaşını bitir

memiş olmak. 

C - Ortamektep ( sekizinci 81Dlf ) tan mezun olmak 
( Ortamektebi bitirenlerle daha fazla tahsil görenler mek
tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malül, asker ve 88• 

natkir çocukları ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 
Mektep kadrosu ortamektep tahsilini bitirenlerle dol· 
maua daha az tahsil garmüş olanlar usulü veçhile yapı
lacak müsabaka imtihanı ile alınırlar. ) Mektep şahadet
namesi veya tastilmamelİ. 

E - Sıhhi halleri bava kıtalannda makinistlik yaplmaya 
elverişli olmak: 

( Buna dair mütehassısları tam olan askeri hastane sıh
lıiyesinden rapor almak lhımdır. latanbul haricinde bu
lananlann mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek 
auretile muayeneye ıevkolunurlar. Tam teşekküllü heyeti 
mhhiyesı bulunan tehirlerde en büyük askeri makama 
müracaatla muayeneye aevkolunurlar. ) 

F - Ahlikan mazbut olmak ve hiç bir suçla maz· 
nun veya mahküm olmamak: 

Buna dair mahalli polisce tastik edilmif hüanüh \1 va· 
ralnm ibraz --'c ftilmdu-. ) 

D - lteMelM Jıalnil edileceJder pclikli klç8k sa-. 
bitler hakkmdalri ( 1001 ) numaralı kanun m-.cibince 
muamele Jlrilrler. Mektebi ikmal edenler hava Jatala. 
nnda ve mtleaeaelerinde ( 12 ) sene m&ddetle bava ge
clikli Jdiçlk zabiti olarak ftzife .... ecelderİllİ taahhtıt 
·~ . 3 - TUail m8clcfeti (2) leQf:dir. 

4 - Mektep Jeyll ve mecCani olup Ukerı lise talebeleri gibi ~e 
ve ilbas edilir. Talebelerin den levazımı mektepçe verilır. 

5 - Mektebi ikmal ed~ sekizinci sene nehayetinde baş gedikli 
olurlar. ( 12) sene nehayetinde arzu edenler terhis edilir. Kal
mak arzu edenler (20) seneyi ikmallerinde bplo zabitan mi
ailli aon aldddan maat lzerinden tekaütlilkleri yapıldığı gibi 
~ca (500-700) lira da ikra~J.e verilir. 

' - (12) seneyi ikmalden soara (20) seneyi dolduracaklar iae &y· 
nca (2) senede bir maap aalilerine (100) kuruş zam yapıhr. 

- {12) seneyi ikmal edenlerin maqa (100) ve (20) seneyi ikmal 
edenlerin maqı da (120) lira tatar. 

1 - Hava gedikli makinistleri maaılanodan bqka aynca her UÇUf 

saati için (3) lira uçuş zammı alır. 
9 - Ma161iyet: halinde (1500) lira ikramiye ve mülizım riitbesile 

tekdtlllkleri yapılır. Vazifeten 1-yyare ile uç'Jflannd• vukua 
gellak Jcaular a,nen taJJareciler için tatbik edilen ikra~iy, 
kanuna aynen yap.lır. . 

1 O - Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (tayyare - telsiz .. 
elektrik malriniatliğile yetiftirilecelderdir). 

11 - Pilot olmak istiyenler Eakifehir Hava Mektebi Kumandan
~pa miiracaat etmelidirler. 

·12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal ed~nlerden birinci ve 
ikinci çıkanlar askeri lilelerin on birinci sınıfına nakledilerek 
i~den aonra Almaayaya mllhendislik tahsiline gönde
nlirler. (2992] 

Maarif Vekiletinden :-
bıuaekteplerin d6rdtincl befiııci ıınıflanna mahsus T "h ki 

taplannm hasla ve sab' ifiain pazarlıkla ihalesi an -
blanekteplerin dardllncli ve betinci sınıflan . için Maarif V kfr. 

letiace bU1rlatbPılan iki ciltten müteıekkil Tarih kit ı be _ 
d ~tm · • ı:. •• kas ap arının as 

ma ve •5• ~ •fi açı& muna a şeklinde 3 Ağustos 1933 Per-
felllbe tini öğleden sonra saat 15 te Maarif Vekileti Mtiatetafhk 
Makamında toplanacak komisyon huzurunda pazarhkl ihal J 
aktır B 1- .. k a eo~ 

c . u pazar ıga ~a etmek istiyenlerin IU'tnamesüıi alıuk 
kere Aakarada Maarif Veklletine, latanbulda Devlet Matbaam 
Miidiirliiğlne, kitaplann milsveddelerini görmek için de Aakara' 
Maarif Veklleti Neşriyat Mildarlilillne müracaat etmeleri Te ibafi 
Taktindea enel cilt batana 3000 lirabk mu-.aldrat~ 
Malundajma yabrdıklanna dair bir ınakbuz veya .).i.iit. ıtt. 
'1 •• 1"kta1Mma Kom-,_ PWlll• ·•• ...... 
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bul veTra ya Şeker ab ikaları Türk Anonim Şirketinden: 
Fabrikamızda çıkarılmağa başlanan yeni sene mahsulü toz ve kesme şekerler 29 Temmuz tarihinden itibaren bin kilodan az 
olmamak üzere her istiyene satılmaktadır. Fiatlarımız eskisi gibidir. Yani lstanbul'da Sirkeci istasyonunda veya depolarımızda araba 

;::ırm ;::~f~: Kristal Toz Şekerin Kiıoau 36, 75 Sandıkta Küp Şekerin Kilosu 39,50 Kuruştur. 
Ancak en az beş vagon şekeri birden alanlara vagon baıına beş lira indirilir. İstanbul haricindeki yerlerden yapılacak 
siparişler bedelin yüzde yirmisi peşin ve üst tarafı hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal gönderilir. 
Depodan ~tibaren bütün masraflar ve mes'uliyet müşteriye aittir. Gönderilecek mal şirket tarafından müşteri hesabına 
sigorta ettirilir. Sipariı bedelinin tamamını gönderenler için sigorta ihtiyari olduğu gibi en az beş vagon sipariı 
ederek bedelinin tamamını peşin ödeyenler vagon başına beş lira tenzilattan istifade ederler • 

• 
Adres: /slanbul' da Bahçekapıda Dördüncü Vakıf Han. No. 40 • 30 

• 
Telgraf adresi: lstanbul, Şekel' Telefon No. 24470. 

M. TOBATLIYAN 
T ARABY A YAZLIK OTELİ 

ve LOKANTASI 
Tar•bya M. Tok•thyan Otell ve Lokanta•mın en asri konfor ve 
yemeklerile kii<ıade bulundurfunu muhterem mü terilerine arzeder. 
llojazlçlnln en havadar ve C'azip noktasında bulunan otellmlz lstanbulun 
her cihetten en güzel bir sayfiyesidir. BilhaRsa lokantamız yemeklerinin 
nefaset ve emsalsizlif,rini ispat külfetinden müstağnidir. Ziya.retlerile 
müesse ·emizi şimdiye kadar taltif bu) urmamış olan 7.tıvab mulıteremcnin 
teşrifleri riua olunur. Fazla ikamet buyuracak aileler mUaalt feralte 
tabi tutulur. 

Fen Memuru Aranıyor 
Kay•eri Belediye Riyasetinden: 
( 150 ) lira ücretli Kayseri Belediye Fen Memurluğu münhal 

bulunduğundan talip olanların biran evvel evrakı müspiteleri ile 
birlikte Kayseri Belediye Riyasetine müracaatları ilan olunur. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik halatmda büyük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark~ Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede satılır. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Fabrikalarımız ihtiyacı için pazarlıkla 1250 X 2000 X 5 m/m 

eb'admda beş katlı "200,, adet Kontr plake sabo alınacaktır. 
Taliplerin şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 

üzere "7 /8/933., pazartesi günü saat 15 te Galatada Alım, Satım 
komisyonuna müracaatları. "3704,, 

SAOIKZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ Postası 

SADIBZADE 
yapuru 

31 Temmuz 1 'azartesi günü saat 
1 de irkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, lnebolu, \yancık, Sam
sun, O rdu. < :ıresun, Trabzon, Rür
mene ve füze linıanlılrına azimet 
ve avdet C'de ·ektir . 

Fazla tafsila t için Sirkeci Mey
menet Hanı altında acentalığa mü
racaat. 'fC'I f.,ıı : 22134. 

•NAİM VAPUR iDARESi 
izmir sür'at postası 

Deniz Yolları İşletmesi 
ACENTALARI: 

Karaköy - l\ iipriiba~ ı 'l'el. 42362 
Sirkeci Mühürdar zade han 

Telefon : 22740 

İSKENDERİYE POSTASI 

ANKARA 
1 Ağustos 933 Sah günü saat 
11 de Galata rıhttmından İZ• 
mir· Pire • iskenderlye'ye 
kalkar. • "3675,, 

KARADENİZ POST ASI 

KARADENiZ 
2 Ağustos 933 Çarşamba 
günü saat 18 de kalkar. Dönüş
te Tireboluya da, ugv rar. "367 4 

" 

Hacı Fidan merhumun halefi 
(Birinci nı•ıf) 

FENNi SONNETÇi ÖMER 
Acısız olarak sünnet yaparım. 

Tophane Boga zkesen 41/43 ... "\o. 
Telefon: 4234 O (5316) 

Mülga Seyrisefain idaresi Tasfiye 
Heyeti Reisliğinden: 

2248 No. lu kanun mucibince Seyrisefain Müdüriyeti Umumi
yesi 1 Tem muz 933 tarihinden itibaren lağvedilmiş ve " 1932 ,, se
nei maliyesi nihayetine kadar olan alacağı ve vereceği hazineye 
intikal eylemiştir. Mezkür idareden alacağı olanların alacaklarının 
hangi seneye ait ve ne cihetten olduğunun Ağustos 933 sonuna 
kadar pullu bir beyanname ile Hey' ete bildirmeleri. ' 3517 ., 

Giyinmek için tam manasile tasarruf-İktısat-Ucuzluk 

i Ki - O Ç liraya bir takım 
Elbiselik Kumaş 

Ziraat Bankası Adana Mensucat Fabrikası 
Üç senedenberi çıkarttığı muhtelif renkteki yazlık pamuklu 
kumaşlara gösterilen umumi rağbet üzerine bu sene elbiselik 
çeşitlerini çoğaltmış ve halkımızın daha ucuz giyinmesini temin etmiştir. 

iplik - Bez - Patiska 
20 lngiliz numarasına kadar pamuk iplikleri; 
90 santim genişliğine kadar ince, kalın kapot bezleri - Muhtelif 
örtülükler - Perdelikler - Yerli patiska - Çiçekli masa örtüleri. 

Fiat isteyiniz - Nümune görünüz 

Ziraat Bankası Adana Mensucat 
Fabrikasına 

veya her yerde Z İ R AA T BAN K Al AR 1 N A müracaat ediniz, 

Telgraf adresi: Adana Batik • Mektup adresi: Adana Posta kutuau 67 

("\ f) Posta ile kataloğumuzu ve 

11\) ·~:ş ~r;~~~i~;z. 
Beyoğlu: İstiklal caddesi Posta sokağı No. t. Tel. 4t 429 

DLUDAÖ 
maden suyu 
Mide, b•6•r•ak, böb

rek, karaclO•r ve kum 
p_ma..--=- hastalıklarına karşı son 

~~~ derece nafidir. Terkibi 

itibarile meşhur Avrupa 
maden sularına muadildir. 

Cınumi deposu: 

Sirkeci RALLi Han 
.No. 14 A D N A N vapuru 

Her Perşembe günü Sünnetçi EMiN ..___. N O R A R A D • O _....---.. ~ı ttbuat Cemı) ti tarafından 
Beqikta ı;ripB. apartımanına geçmi~tir. _,,--- 1 ....,.-W tertip <'dilen saat tam ı fi do 

• • 
Doğru IZMIRE H~dee~et 

Tafsilat iciıı Galata, lHI mrük kar· 
şı eında Slto Franııez ilan Not ~. 

---·Tel: 4t04t • (5928) -- Sahibi: Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürü: Hdil Lufti 

Kabine 'l'cl. 44395 Ev. Tel: t0G21 N Müsabakalarda birinciliği kazanan NORA RADİO'nun 933 tipleri gelmiıtir. ~ 193 3 
(5099) o Rekabet kabul etmez derecede ucuz fiatlarla satılmaktadır. o M A 'l' B l A 'r 

....... S;;~ .. P;;ı~···;;,;;tb;;·~~···....... : ) egilne satış mahalli : Galata'da KULELi magaza ıdır. Ö A L M A N A Ö 1 
---..._ N ORA R AD İ O ~ (5711) __. -...ç.·ık.·tı... ller kitapçıda bulunu·. 
~ ~ ....._.,. ... Fiatı 1 liradır. ~-"" 


