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Ankaralılar, Dünya Güzelini 1( Günün Meselelerinden ) 
Mi, Ziraat Mi? Aralarında Görmek İstiyor Sanayi 

Ziraat Memleketi Ne Demektir, Bir 
Bir Teklif: Gelecek Sene intihap Diğer Ziraat Memleketini Muvaffakıyete 

Şehirlerde De Yapılmalıdır Götüre~ ıŞ~rtlar Ne Gibi ŞeyJ~~~!~ 

Danimarka gUzell 
Ankara, 14 ( Husuıt ) - GU· 

~eller gllzeli Keriman Halis Ha· 
nınun bUtun dünyada kazandığı 
muvaffakıyet Ankarada bUyllk 
bir dikkat ve alaka ile takip 
~dilmektedir. Bu muvaffakıyetin 
muhtelif sahalarda yaratacağı fe
yizli neticeler burada daha iyi 
takdir edilmektedir. En hafif meırep 
görünen kadından, en ciddi erke
ğine kadar bütiln Ankara Keri· 
mnn Hanımla meşguldür. Herkes 
bu mühim hAdiseyi kendi 8.eviyo 
ve seciyesine göre .başka bır za· 
viyeden görmektedır. . 

D .. münevverlerle dolu bır 
un b'l" · k" DUnya gUzell 

lnglllz gUzell 

Keriman Hanımın en bllyük tak
dirkarları ve en hararetli mn
dafileri burada toplanmışlardı. 
Çoğu Avrupada ok~an bu 
ır•nçler, Keriman Hanımı mun
haaıran bir a-Ozel olarak dil· 
ılinmilyorlar, onun memleke· 
kete, milyarlar sarfile yapılama· 
yacak kadar bUyük faideler temin 
ettiğini ı8ylüyorlardı. Memleket 
için bundan bliyük reklAm ola· 
maz, bütün Avrupa ve Amerika
nın başı TUrkiyeye dönmUştürf 
Diyorlardf. 

Ankara gençliği, Ankara 
mUnevverlerf Keriman Hanımı 

( Devamı 10 uncu sayfada) muhitte idim. Diye • ırım ı, 

~================~~==~~====~~~==~~==-=-==== 

Unan is tanda Büyük Tevkifhanede 

Korku Günleri Yaşanıyor 
Eğer Kıralfık Mesdesi Ortaya Atılırşa 

Bir İhtilal Çıkabilir 
Ati na, t 3 ( Hususi ) - İnti

ha bat faaliyeti en hararetli dev
resini yaşamaktadır. Eğer muha· 
lif gazetelerin yazdıklarına, şin1di 
her yeri birer siyasi fırka mekezi 
h alini alan kahve ve gazinolarda 
döniip dolaşan rivayetlare inan· 
rnak liizımgclirse, Atina sakin
leri , biiyük bir tehlike karşı· 
sın cladı r. Müthiş bir bomba her 
dakika patlamak üzeredir. Fakat 
acaba hakiki vaziyet böyle midir? 
Şunu teslim etmek )Azımdır ki, 
vaziyet tam manasile noı mal de· 
ğildir. Ancak ortaya atılan 
şayialar da mübaleğalıdır. Rivayet
lere bakarsanız, bazı jeneraller 
hül.umeti d evirecek, askcı i bir 
diktr.törlük ilan edilerek intihabat 
t ehir olunacak ve cümhur riyase· 
tinde tebeddiil olacaktır. Fakat 
ortada bu rivayetleri te'yit ede-
cek henUz hiçbir hareket görlin· 
nıüyor. 

Ancak muhakkak olan şey, 
bu irıtihabatta bir rejim, yani 

BütUn kabıı h :ıtler kendisine yllkletllea 
Yunan Başvekili M. Venlıeloı 

( Kırallık ve Cünılıuriyet ) mese
lesinin mevzuu bahsolmasıdır. 
Eğer şimdiki çümhuriyet rej:mi 
aleyhine bir cereyan tebellür 
ederse mliseJlah kuvvet mlidaha
le edecektir. Bu müsellAh kuv-

(Devanıt 8 inci aayfada) 

Açlık Grevi 
Bunlardan Bir Kısmı Dün 

Yemek Yemiye Başladı 
T evkifhanedeki açlık grevci

lerinden beşi, diln de birşey ye
memekte israr ettikleri için tev
kifhane hastanesinde kendilerine 
cebri yedirme usuln tatbik edil
miştir. 

Bunlar açlık grevini tatbik 
etmeden evvel ( 32) imza ile tev· 
kifhane MUdürlllğUne müşterek 
bir istida vermişlerdir. Bu iıtida· 
larmda kendilerinin tahliyelerini, 
eğor bhliye edilmiyeceklerse 
başka bir tevkifhaneye ganderil· 
rı: elerini istemişlerdır. T evkifha
ne nizamnamesinin ( 84 ) OncQ 
maddesi mucibince mevkuflann 
müşterek istidaları kabul edilmiye
ceği için Tevkifhane MildllrlUğil 
bu istidayı reddetmiştir. Maama• 
fih diğer grevcilerden bir kısmı 
yemek yimeyelar başlamışdır • 
Diğerlerinin bugiin grevden vaz
geçecekleri tahmin edilmektedir • 

Bir Cinayet Mahkemesinde 
G eçen sene Çatalca taş ocak

larında bir cinayet olmuş, yol 
müteahhidinin ocaktaki memuru 
Salih Efendi arabacı Tevfiği ta
banca ile öldürmUştU. Diln ağır· 
ceza mahkemesi bu cinayet da
vasild meşgul olmuı fahit celbi
ne karar verilmiıtir. 

Baılangıç 
:' Önümüzde bir buğday mese

lesı \'ardır. Bu meselenin ,. ası 
oudur: 

Köylü buğdayını değer fiatine 
satamıyor. Bu yüzden eline para 
geçmiyor: ihtiyaçlarını gideremi· 
yor. Aynı zamanda, Devlete kar§ı 
olan vergi borçlarını ödemekte 
de zorluk çekiyor. İhtiyaçlarını 
~ide~eı;ııemesi i e alış veriş f aa· 
lıyetını durdtlruyor. Bu vaziyeti 
ıslah etmek için bazı zevat, buğ· 
daya muayyen Lir fıat konmasını 
isti yorJar. 

Bazıları i e, un' i tedbirlerin 
fayda vermiycceği iddiasındadır• 
lar. Ayui zamanda, Lüyük bir 
memur ve işçi zümresini yaşatan 
bu memlekette, ekmek fıatinin 
çıkarılmasını doğru bulınıyanlar da 
az değildir. Biz, bu me eleyi 
tetkik ettik \'e gördük ki halli 
icap eden muadele, sade bir huğ· 
day ıne ele i değildir. Koca bir 
memleket istikbali nıesele~idir. 
Tctkikutıınız ı parça, parçra neşre-

!Son sistem bit Fra11111 fabrlka1ıaın 
dahllt mHl&rHI 

dl'cı ğız ve bu neşriyat birkaç gün 
ürecektir. 

llu izahattan oııra 

(Devamı 8 lnol 1ayfada l 

şimdi 

Çocuklannı Yakan Bir 
idam Kaçkını Tutuldu 

Ceyhan, 13 ( Hususi ) - Bir mliddettenberi firar haliade 
bulunan aııh şerirlerdon Silleyman oğlu Mustafa isminde 
bir adam, son günlerde jandarmalarımız tarafından yakalanmıştlr. 
Bu mel'un herif iılediği çok feci cinayetler Uıerine Cebelibereket 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından idam cezasına mabkCım edilmişti. 
Fakat bir türlü ele geçirilememişti. 

Yapılan muhakeme neticesinde şerir herifin karısının kulağını. 
burnunu kestiği, gözlerini oyduğu ve çocuklarını da diri diri 
yaktığı sabit olmuştur. idam kaçkını Mustafa jandarmalarımı• 
tarafından GUllüpınar mevkiinde ele geçirilmiıtir. Mel'un idam 
kaçkını jandarmalarımıza ateı etmek cilretinl bile göstermif, 
fakat alınan tedbirler üzerine diri diri yakalanmıı, Cebelibereket 
Ağır Ceza Mahkemeıine sevkedilmiıtir. 

Yerli MaJlara Rağbet 
ı 

Galatasaraydakl yerli mallar sergisine gösterilen rağbet çok bn
yllktUr. Bu sebeple serginin bir müddet daha temdidi lUzumlu gö
rnlmUıtur. Evvelce yarıo için kapanması kararlaşmıştı. Gösterilen 
rağbet llzerine kapanma tarihi ı 9 Ağustos olarak tesbit edllmfıtir. 
Resmimiz, serginin dUnkll kalabalık manzarasını 1ıö11termektedlr. 
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nıek hususunda mUhinı bir te- -

::b:,~:~'"~:i'::!!'·~~;~;,;~.: ~~~ Küçük Bir Musevi Çocuğu Arkadaşını 
ler fUlllarcltr: T hl k 1 s y 1 d fles~~:~ B. ( Emirgln 1 kele catl- e i e i urette ara a 1 

- - Bizim refahımız ve iktısaden 
yükselmemiz i'in tek bir çare var
dır. O da lhracabmw artbrmaktır. 
Ben şimdJ!ik vapurlarımızın ecnebi 
liınanlarına işlemealnc taraftar de
tildim. 

Çünkü vapurlarımız ve kaptan• 
laramı:ı henliz o kadar mükemmel 
değil •• fakat ecnebi vapur kumpan
yalarının ikide birde navlun artbrma• 
ları beni bu fikrimden vazgeçiriyor. 
lısiz kalan vapurlarımız yavaf yavat 
ecnebi limanlarına da mallarımın 

tafımıya başlamalıdır 

.... 
Sudi Bey ( Sultanselim Fıstık dibi 11) 
- Ecnebi v.apur kumpanyaları 

çok fırsat düşkiinüdürJer. Tam ihra
catın civcivli zamanında bir anlaşma 
yaparak tarifeleri artbnrlar. 

Bu vaz·yet karıı•ında milU vapur
cularımız birleşerek en müsait va
purları ecnebi limanlarına i'letaeler 
çok ;yi olur. 

* Mehmet Ali Bey (Beyazıt ç:ık mak-
çılar yoku11u 14 ) 

- Türk aularında posta r · li
ratı de.,.Iet hizmetleri arasına gir· 
mittir. Türk vapurcuları birleıerek 

ecnebi limanlanoa İflİyecek lcabili
yelte .,.apurlar almaya başlamalı dırlar. 

il 
Murat B. (Doktor ~irkoci :-i.w c:ık

tar sokak 2) 
- İhracat meselesi pek mühi•r

dir. Vaktin nakit olduğu en mitl: . 
meselelerden birisi de ihracat iş'.e

rinde aürattir. Bizim vapur!arınıızın 

yolu aıdır. Ecnebi vapurlarile reka
bet edemeyiz. Yalnız hükumetin 
.kontrolil muayyen ihraç maddelerinin 
Türk vapurlarile ihracı mecburi ol
malıdır. 

* Rıılva.n Bey ( Sultanahmet Mehmet-
rata caddesi 37 ) 

::;; J>ünyada her ıey ihtiyaçtan 
dotar. Buglln ecnebi vapurcuları 
fırsettan iatifade ederek tam işin 

hararetli zamanında nakil üc-
retlerini arttırayorlar. Buna kar41 
milli bir vapurculutumuz teıekkül 
etmelidir. Evvela birkaç vapurla baş
lanacak bu it iıtikbalde teni edi· 
le bilir. 

Himayel Etfalin Yardımları 
latanbul Himayei Etfal Ce~i

yetinia geçen nisan, mayıs ve 
haziran aylan zarfında yapbğı 
işler hakkında şunları öğrendik: 
Cemiyet bu Uç ayda 6293 ço· 
cuğa 2577 kilo süt, 450 
kilo teker vermiş, Kalender yur· 
dunda 5915 çocuk iaşe, 1580 
çocuk muayene ve tedavi edil
mittir. Aynca fakir çocuklara 45 
takım kundak, 14 takım elbise 
ven'1miştir. Cemiyet namına 23 
temmuzda ıehrimizde gezdirilen 
kutuların haaılah da 507 lira tut-

Diln Galatada Şişhane yokuşunda küçük bir 
çocuk tarafından, cinayete pek benziyen kan
Jı bir hAdise işlenmiştir. H!dise etrafmda yap
tığımız tahkikata göre, Şişhane ~oktışunda 
Mektep sokağında llya isminde 11 yaşında bir 
f!1Usevi çocuğu, yine kendi gibi küçük olan Alber is
minde bir çocukla oyun oynamaya başlamışlardır. İki 
çocuk bir hayli oynamışlar koşmuşlar ve bağırmışlar 
fakat bir aralık oyunda mızıkcıhk başlamıştır. Bu· 
nun üzerine ikisi de biribirine kızm:ş ve karşıhklı 

kavgaya başlamışlar, yerlerde yuvarianmışlarctır. 
Alber ismindeki çocuk daha kuvvetli olduğu için 
lıyayı haylı hırpalamış, nedense o sırada da 
bunların terbiyesini verip kavgaom önllne 
geçecek kimse çıkmamıştır. Bir aralık Alber yer
den koskoca bir taş yakalayıp flyannı üzerine 
Y.Ürilmüf ve bfitün kuvvetile taşı fırlatmıştır. Taş 
llyanın başına inmiş, zavallı çocuğun başı teh· 
likeli surette yarılmış, kanlar akmaya başlamıfbr. 
Çocukcağız derhal hastahaneye yabnlmıftır. Alber 
yakalanmıştır. 

Hayırlı İşler 
Selimi ye Kışlasında Fakir 

Çocuklar Sünnet Ettirilecek 
Selimiye kışlasının denize na· 

iır talimhane bahçesinde askeri 
mahfil farafından önümüzdeki per
şembe günU ve gecesi, yetim, şehit 

ve muhtaç çocukların sünnet düğün· 
leri yapılacaktır, bu münasebetle 
ayni gün ve gece İstanbulun en 
maruf oyuncuları tarafından sa
baha kadar eğlenceler tertip 
olunacak ve hava fişekleri atıl
mak surelile şenlikler yapılacak 
askeri bando ve mükemmel ince 
saz. takımı terenniim edecektir. 

Bu hayırlı cemiyete iştirak 

edeceklerin avdetleri için her ta· 
rafa vapur temin olunmuştur. 

Soygunculuk 
Polonez Köyü Muhtarını 

Soyanlar Tutuldu 
Geçenlerde· Paşa bahçesinden 

Polonez köyüne giderken köy 
muhtara M. Viıeneski ile refika
sının önüne dört lcişi çıkmış (50) 
lira kadar paralarile elbiselerini, 
çantalarım ve yanlarında bulunan 
blitün eşyalarını aoymuşlardır . 
Beykoz Jandarma Kumandanlığı 
takibat neticesinde soyguncular
dan Arap Cemil ile Laz Ahmedi 
yakalamııtu. Bunlar suçlarım 
itiraf etmiıler, evlerinde de çal
dıkları eşyadan bir kısmı çık
mıştır. Şerirlerin diğer arkadaşla
rı da aranmaktadır. 

Yeni Operet 
Öğrendiğimize göre Muhlis 

Sabahattin Bey Viyana sistemi 
şeklinde bir operet heyeti teşkil 
etmiye karar vermiştir. Heyet 45 
kisiden ibaret olacak ve on beş 
taoınmıı musikişinas, heyetin 
muzik kısmını teıkil edecektir. 
Muhlis Bey bu maksatla Defter
darlığa müracaat ederek tiyatro-
su için bazı vergi fiatleri iıte

Muallimler . 
Arasında 

İstanbul Kadrosu Bir Ay 
Sonra Hazırdır 

Maarif Vekaleti tarafmdan 
bu ıene İstanbul Maarif idaresi 
emrine yüz otuz yedi muallim 
verilmiş, buna mukabil dokuz 
muallim, kendi arzuları üzerine 
Anadolunun muhtelif vilayetlerine 
nakledimiştir. Yiiz otuz yedi 
mualJimden yirmi dokuzu lstau
bul, Edirne, İzmir, Sıvas, Bolu, 
Barsa, Erzurum, Adana, Balıke
sir, Ankara Muallim mektepleri· 
niıı bu seneki mezunlarındandır. 
Geriye kalan yüz kişi ise Ana· 
doluda üç sene mecburi hizmetini 
yapmış olan muallimlerdir. İstao· 
bul Maarif Müdüriyeti yeni sene 
kadros.mu kat'i olarak on beş 
eylule kadar ikmal etmiş olacak, 
soma Vekaletin tasdikine arzede
cektir . 

Ayasofyada 
M. Vitemur Mozaikler Hak
kında Bir Eser Yazacak 

Ayasofya mozaiklerini temiz
liyen Amerika Bizans Enstitüsü 
memurlarından .M. Viteınur dUn 
camiin bütün kapılarıoı kapatarak 
meydana çıkardığı saliplerin ve 
resimlerin fotoğraflarını almış, 
tekrar üstlerini kağıtlarla kapat
mıştır. Ayrıca methal kapısının 
cephesine kurduğu iskeleyi de 
bozdurmuş ve kaldırtm:ştı r. Bir
kaç güne kadar diğer seyyar 
iskeleyi de kaldırarak faaliyetine 
nihayet verecek ve eylfilde ln
giltere tarikile Amerikaya gide· 
cektir. M. Vitemur iiç aylık tatil 
devresinde bu mozaikler bakkıo· 
da bir eser yazarak neşredecek
tir. 

OiJn Gelen Buğdaylar 
Anadolu ve 
altı vagon 

ve 176 balya 
ve 35 balya 

Bir İhtilaf 
Ahır Sahibi lnekçiler Be

lediyeye İtiraz Ettiler 
Haber aldığımıza göre ahır 

sahibi inekçilerle belediye ara• 
smda yeni bir itilaf husule gel
miştir. Bu inekçiler şimdiye ka
dar cuma güuleri çalışabilmek 
için ruhsatname alınıyorlardı. 
Fakat belediye bunlara bir 
tebliğ yaparak Cuma günleri için 
ruhsatname almak mecburiyetin
de bulunduklanm bildirmiştir. 
Halbuki ahır sahibi ineK:çiler ka
nun mucibince kendilerinin ruh
satnameye tAbi olmadıklarım ileri 
sürmektedir. Bunların itiradan 

r tetkik edildikten sonra kat'ı bir 
karar verilecektir. 

Hastaneler 
Ticaret Odası Bir Kısmını 

icra Dairesine Verdi 
İkhsat Vekaletinin husul 

hashaneleri ticarethane olarak k... 
bul ettiğini ve bu yolda Ticaret oda· 
sına bir tebliğ gönderdiğini evvel
ce yazmışhk. Ticaret odası bunun 
üzerine kaydiye ücreti vermiyeo 
İstanbuldaki ıekiz hususi hasta
ne ve sanatoryom hakkında icra 
dairesine müracaat etmiştir. Ken· 
disile görüştüğümüz bazı ikhsat
çılarımız hususi hastanelerin her 
yerde ticarethane addedildiğini 

ve odanın tarzı haraketinin doğ
ru olduğunu ----Bulgaristandan Talebe Geliyor 

İstanbul Darülfünununa gelen 
maliimata göre, bu sene dişçi 

ve eczacı mektebinde okumak 
üzere memleketimize Bulgaris

tandan yüz kadar kız Ye erkek 

Bulgar genci gelecektir. Bunlar

larla birlikte bu sene darillfn

nunda ki Bulgar talebenin mikta

Yeni Fabrikalar 
Nerede Açılacak? 

Memlt.kelimizdı! yeni kurulacak 
olan fabrikaların yerlerini ve nevileri· 
ad tespit etmek üzere Ruayadan ıele11 
mütehaaaıslar ya km da tetkikata ,lrt• 
feceklerdir. Yeni fabrikalar menıu· 
cat aaneyiine ait olacaktır. Müteha1• 
aıalar her şeyden e•v.?l iptidai madde 
meHkaini tetkik edeceklerdir. Ya• 
kında yine Rusyadan bazı mütehu• 
aıalar daha gelecektir. 

Meyva Satmak lstiyenler 
ihracat Ofisiaden tebliğ edilm lf• 

tir: " Paris, Berlin w:e Viyanaya 
aGratle taze meyva ve aebze sevld 
için lazımgelen tedbirler alınnıış ve 
ve iraaJitın Viyanaya dört, Berlin 
Pad.. ıbet günde yapılması eıba. 
bı temin edilmişti r. Alakadarlar fia• 
ve •a.İJ'e hakkında Ofisten mal üınai 
alabilirler. ., 

Ceza Ahnacak 
Ticaret Odasına kaydedilmiyt11 

bet bin kadar eanaftan ceza alına• 
eakbr. Bu auretle (50) bin lira top• 
lanaca.kbr. 

Osküdarda Hastahane 
Belediyenin 932 bütçesi Dahlli7e 

Vek&letinin tasdik:ne iktiran cdef 
etmez Üsküdarda bir hastane tesisi• 
ne ~rişilecektir. 

Lehistan Hariciye MUsteşarı 
Lebistan hükumeti Hariciye Mü.

teprı M. Bek mezuniyet müddettat 
reçirmek üzero şehrimize gelmiıtir. 

Senelerden Sonra ... 
Buruda aenelerdenberi ayni hm• 

bitte oturdukları halde biribirlerint' 
tammıyan Ahmet ve Türkan isminde 
iki kardeş nihayet bir tesadüf eseri 
olarak biribirlerini tanımışlarclır. 

Orta Tedrisat MUdiirU 
Maarif Vekaleti Orta Tedrisat 

Umum Müdürii Fuat Bey tehrimiae ' 
l'elmiştir. 

Karagöz Uydurma Mı? 
Tarihi bir şahs iyd olarak tanıdı• 

ğımız Karagözün hakikaten tarihte 
yaşadıR"ı hakkındaki rivayetler ço~ 
kuvvetlidir. Fakat Buru Halk Evind' 
yapılan ilmi bir münakaş.ada Kara• 
S"ÖZÜO muhayyel olduğu ileri aörül
milftilr. 

Başvekil Paşa 
Cuma günü YaJC?vadan ıehrimize 

ıeI.n Batvekil lamet Paşa dün 
tekrar Ylovaya döomüttür. 

Bir Tekzip 
Ankara, 13 (A.A.) 13 atustos 932 

tarihli Journal D' Odent srazetesinia 
Reialcünıhur Hz. nin Sofya ıeyahat• 
leriue dair verdiği havadis üzerine 
malilmat.tar olmaaı llı:amgelrn me• 
bafile müracaat ederek haber soran 
Anadolu Ajansına her tarafta ad•ml 
malümat beyan edilmittir. 

Şüpheli 
Yolcular 

ETvelki gün Boğazdan geçen bir 
motarden polis memurları ,üph .. 
lenmltler, motörü durdurmuşlardır, 
Taharri neticesinde motörde d~rt 
Bulırar bulunduğu, bunların kom~ 
nlat oldukları, Bulgariıtandan Rus• 
yaya geçerken tiddetli dalgaların 
tealrile buraya iltica mecburiydinde 
kaldıkları aolaşılmıttır. Bunlar ael· 

miıtir. 

Dün İstanbula 
Trakyadan alınmış 
buğday, iki vagon 
tiftik, iki vagon 
yapağı gelmiştir. dikleri yere iade edileceklerdir. rı iki yüdi geçecektir. mutluı. 

_.;...:...------------~--------------------~----------------------------------------------------------------~ . 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: 

1 
1 Topraklarımız, 

lak Hasan Bey ••• 

,, ' 'ı.6."""'~ 

j 1 ''" ·-

çırılçıp- 2 - Senede bir gün, herkes 
kendi elile birer ağaç dikecek 
olıa ••• 

3 : Hasan Bey - ilahi kom
fU... Biribirimizio ekmeğine iÖZ 
dikmekten ••• 

4 
mekten .•• 

Ocağına dik- 1 5 - Ağaç dikmiye vaktimi• 
var mı? 

incir 
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ergun 
----

Hayalı 
Ucuzlatmak için 
Ne Yapnıalı ? 

• 
Hayatı ucuzlatınak için haya

tı pahalılaştıran aıniUeri orta?~n 
kaldırmak IAzımdır. Bunun _ıçm 
de, hayatı pahalılaştıran A~ıller 
nelerdir ? Bunları bulmak lazım
dır. Bu dert bugün her memle
keti, bütün dünyayı d~şlindür~yor. 

Buhranın şiddetıne, bırçok 
fabrikaların işlememes~ne, el~e 
mevcut stokların bolluguna rag
men dünyanın hiçbir tarafında 
bayat ucuzlamamıştır. Bu sebeple 
bu hususta yürütülecek mütalea 
bize de, başka memlekerlere de 
tatbik olunabilir. 

Pariıte M. Kayyonun fikirlerini 
neşreden Kapital gazetesi haya· 
tın ucuzlatılması hakkında bir 
makale neşretmiştir. Bu makale
deki mlitalealar kısmen biıim 
için de varittir. Bu makalede de· 
oiliyor ki: " Hayah pahat.laıtıran 
Amiller tunlardır: 

"ı- Vergiler, 
"2- GUmrUk rüsumu Ye kon· 

tenjan, 
"3 - Komisyoncular. 
"Bu Uç amil karşısmda 11e 

yapılabilir? 
"Vergiler için yapılacak şc;v, 

artık mevcudu arttırmamaktır. Üç 
enedenberi vergileri toptan in

dirmek için ele geçen fırsatlardan 
istifade edilmemiş, bilhassa nakliye 
vergilerinin ilgası ihmal edilmiştir. 

" GUmrlik siyaseti i tldil edil
mek lazımdır. Herke:t, hatta hü· 
ktimetler de bunu muteriftir. 
Kontenjan sistemi ve lüks eşya 
lizerine konan ağır gümrük 
rüsumu ziraatle, bazı lüks 
ıanayii kurtarmıya . hiz~et 
etmiştir. Fakat bu usul ılanıha
ye devam edeme:ı:. Bunların ye· 
rine yeni esaslara müstenit yeni 
ticari mukaveleler akti Jizımdır. 
ihracatımızın azalmasına rağ
men gümrük varidatı art
mı,tır. Aradaki bu .fark r;nu.s
tehliklerin sırtına yliklenmıştır. 
Çünkil daha ziyade .e~mek 
ve şeker gibi umumt ı~tı~lik 
maddelerine tesir icra etmıştır. 

"Fakat gümrlik rü~umu~~n 
azaltılması kontenjan sıstemının 
kaldırılma~ı hayat pahalılığını 
izaleye kAfi değildir. Herşeyden 
evvel komisyoncuları ortadan 
kaldırmak lazımdır. 

Bu iş diğerlerinden daha 
güçtür. Topta.n fiat~.e perakende 
fiat arasındakı bilyuk fark hak
kında birçok misaller gösterile
bilir. Mesela domuz eti toptan ki: 
losu 5 franktan, perakende libresı 
9 kuruştan satılır. ( Bizdeki et 
fiutleri gibi. ) Bir konserve kutu· 
su fabrikadan piyasaya çıkıncıya 
kadar beş elden geçer. 

" İptidai madde fiatleri~in 
asgari hadde inmesi dolayısıle 
mlistehlikler de bir şey kazanını· 
yorlar. işte buhran bunun için 
bir tiirlil bitmiyor. Diğer eşya 
fiatleri inmediği için müstehlik· 
lerin istihlak kabiliyeti ylikselmiyo_r. 

"Bu vaziyet, harpten sonrakı 
spekülAsyon zihniyetinin mahsulll
dür. On senedenberi komisyon· 
cular, tüccarlar şımardılar. Bu
günkü tüccar yirmi otuz se· 
nelik çetin bir sfiyden son· 
ra ihtiyarlıkta kendisine te· 
miz bir hayat temin edecek 
kazançla iktifa etmiyor. işe baş
ladığının ertesi günü otomobil sa
hibi olmak, apartıman yaptırmak 
hevesine düşüyor. İşlerin bozul
ması, bu hastalığı tedaviye hayli 
yardım ediyor. 

SON POSTA 

• Ne için Ve Kimin için • 
----~-:::::'.::::""""'"""""'.":~ ................ -------------------------' 

1 - Yaşıyan her ferdin bir hik
m~ ti hayata olmak lizımielir. Yal

nu yemek için bir adamın yaıama

ıın la ne mana vardır? Bir fert ek· 
alk, bir fert fazla kime ne ? . 

2 - Siı ne için Ye kimin için 
yaşıyorsunuı? Vatanını• için, aile-
ni& için, san'atiniz için, meslej'iniz 
için, idealiniz için, evet bangiıi 
için ? 

3 - Ne için ve kimin için ya· 
ııyorunız hayatınızı ona en faydalı 

olacak şekilde tanzim ettiniz. mi? 
Vaktinizi ona göre idare ediyor mu
ıunuz? 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bitler Ne Yapacak? 
~----~~----~------~-

Bu Sual Cevapsız Kaldığı için Bütün 
• 

Almanya Endişe içindedir 
Berlin, 14 (Hususi) - Witler Cümhur Reisi 

1 

raftan Harbiye Na:ı:ırı Fon Şlayker ile Hitler 
Hindenburg ile mukarrer mülAkatını dün yapmıştrı. arasında fev.kal!d~ bir ge~.ginlik hasıl olduğu ~leri 

B "I "kat bUtiln Almanyada gUniin en sürülmektedır. Şayıalara gore, Fon Şlayher, Hıtler 
.. h" u mu a h 1 selesidir ÇUnkü Hitl . fırkasını inhilale uğr.dmak istemekle itham edil· 

mu ım ve en eyecan 1 n:ıe. . · .. . erın mektedir. Bütün bunlardan ayrı olarak Hitlerin iktidar 
yegAne maksat ve gayesı ıktıdar mevkunı ele ge· mevkiini ele geçirmek meselesinin Almanyada 
çirmek olduğuna göre, bu mülakatın vereceği ne- mühim kanlı hadiselere sebep olacağı korku ile 
nice heyecanla intizar. edilmektedir. . ':'litler beyan edilmektedir. 
hükihnete resmen müracaat ederek ışsızlere Fakat, bu takdirde Hitler fırkasının nasıl bir hara· 
ve-rilen paraların bir miktar tezyidini istemiştir. ket tarzı takip edeceğinin meçhul olması, ortadaki 
Hitler fırkasının talepleri pek çoktur. Diğer ta- korku havasını büsbütün şiddetlendirmektedir. 

---
li piyat Müsaba alarında a y n 

•• 
Sporcuları Fransızların On üne Geçtiler 

Los • Angeles, 13 (A.A.) -
1 ()() metre sırtllstil ylizme (final) 
1 : Riyokava, 2 : Irie, 3 : Ravat
su kazanmışlardır. Birincinin za· 
mani: 1 dakika 8 saniye 6 10 dur. 
Kadınlar arasında 4 X 100 serbest 
yüzme bayrak yarışı: Sırasiyle: 
Amerika, Holanda, İngiltere, Ka
nada. Zaman: 4 dakika 38 saniye. 
olimpiyat rekoru için yapılan 

4X 400 merte yüzme bayrak yarışı: 
300 metreye kadar Amerikalılar 
Lehlilerle yanyana bulunuyorlar· 
dı. Bu noktadan itibaren Ameri-

Bir Facia 
Urla Yolunda Bir Oto

mobil Kazası Oldu 
iz mir, l 4(Husust)-Urla yolunda 

çok feci bir kamyon kazası oldu. 
Şoför Ramazanın idaresindeki 

4 numaralı kamyon direksiyonu 
bozulduğundan kamyonun idare 
edilememiş, sağa sola yalpa ya· 
parak giderken bir bağ duva· 
rına çarpmıstır. Bu sırada kam
yonun merdivenine asılmış bu
lunan yolcu simsarı 35 yaşmda 
Cemal Ef. duvarla kamyon ara• 
sında kalarak başı ezilmiş, başı· 
nm yarısı koparak duvara yapışık 
kalmış, yere düşen gövde sıçrıya
rak can vermiştir. 

1 

kalılar diğer yiizUcOlerin önüne 
geçerek gittikçe artan bir mesa

fe kazandılar. Nihayet Amerika 
yarım adam boyu farkla birinciliği 
aldı. Boks ( Horoz siklet ): Flin 
( Amerika ) sayı hesabile Maklev 
( lngiltere ) yi mağlup etmiştir. 
Boks (hafif siklet) Kaban sayı he
sabile Pardoe'yi mağlup etmiştir. 

Los· Angeles, 13 - ( A.A.)
Boks ( yarı ağır ) dömi final : 
Ozar ( Arjantin) sayı hesabile 
Michelotiyi mağlüp etmiştir. ---
Darülfünun 
Heyeti 
Eskişehir de 

~skişehir, 14 ( Hususi)- Da
rülfünun müderris ve talebelerin· 
den münkkep heyet buraya gel
di, Halk evi tarafından misafir 
edildi. Heyet Tayyare meydanını, 
tohum ıslah istasiyouunu ve fab
rikaları gezdi. 

Sonra müderris ve talebelet 
tayyare ile uçuşlar y_apblar. Dün 
Halk Evinde müderrısler konfe
rans verdi, akşam belediyenin 
ziyafetinde hazır bulundular. Mi· 
s:ıfirler bugüiı Ankaraya gide
cektir. 

İSTER iNAN, /STER 

1 

Los Angeles, 13 ( A. A. ) -
Kazanılan sayılar: Amerika 665; 
İtalya 229 2 • 2 ; Fransa 21 O ; 
Finlandiya 139 ; İsveç J 36 ; 
Almanya 132 1-2, İngiltere 123, 
Japonya 109, Macaristan 81, 
Kanada 78, Felemenk 46, 
Avustralya 42, Lehistan .ı2, 
Avusturya 37, Danimarka 29, 
Çekoslovakya 24, Yenizelinda 14 
Belçika 7, İspanya 6, Meksika 5, 
Oraguay 5, Brezilya 4, diğerle
rinde değişiklik yoktur. 

Adli ittihat 
lngiliz HukÜkçuları Bu 
Fikri Müdafaa Ediyor 

Londra, 14 (Hususi) - Oks· 
ford' da toplanan beynelmilel hu· 
kukşinaslar cemiyeti konferansı, 
talAk meselesine dair hazırla
nan mühim bir raporu tetkik 
etmektedir. 

Bu rapora nazaran, bir mem
lekette hükmü verilen bir boşan
ma davasının hukuki neticelerini 
her memlekete teşmil etmek 
mlimkündür. 

Yaş ı-nc-ir-lhracaU 
İzmir, 14 (Hususi) - İngilte

reye yaş incir ihracatı etrafında
ki te~ebbüsler kuvvetlenmektedir. 

;J\!ANMA ! 
fstanb .ıl balıkçıları vaziyetlerinden tikayetçidirler. 

Söylediklerine bakılırsa: 
dilerini Türk balığının iti.aline karşı koydukları mem· 
nuiyeti geri alınıya ıevketmektir. 11 

"Karr.deniı ve Marmara havzasında tutulan balık· Biz bu ~arekelin balıkçıları memnun edeceğine 
hatt.~ ecnebı parası girmesi itibarile faydnh olacağına 
kanıız. 

lar şehrimizin ihtiyacından pek fazladır ve bu fazla 
olan kısım da ötedenberi Bulgaristan, Romanya ve 
Yunanistan gibi memleketlere ihraç edilmektedir. fe.kat balığın ihraç edilmediti zamanda bile P• halı 

''Tilccarların harpten svnra 
çok para kazanması, scrmayel~ 1 

rinin kıymetlenmesini intaç etti. 
Fakat kıymetlenen sermayeyi 
nı?ortize etmek için de yüksek 
rnıkyasta kar yapmak ihtiyacı 
vardı. Bu suretle fiatler ve kar· 
lar yiikseldikçe yükseldi. Nihayet 
bugünkü çıkmaza girildi. 

"f.:kat bu memleketler son zamanlarda paralarını olduğuna ve ihraç edilmiyc başlanırsa büs ütün paha
korurnak için hariçten balık ithalini menet:nişlerdir. lılaoacağına nazaran bu muvaffakıyelton istanbullula
Şiındi yapılacak ocy bu memleketlerle anlaşmak, ken· rın memnun olacaklarına, 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA.! "Binaenaleyh kıymetlenen ser- 1 
mayenin hakiki kıymete inmesi, 
Parakende satış fiatlerinin inmesi 
Zaruret halini almışhr.,. l_.------------------------------------------·...J 

Sayfa 3 

r •• • • '\ 
z n ıs ası 

Kerimam Hanıma 
Kız kulesini 
Hediye Edelim! 

A. E. 

Belediyemizin Reis Muavini 
Hamit Bey iki haftadanberi zih
nen pek meşguldür. Tahmin edi· 
yorum ki, sabahları penceresinin 
kenarına oturmakta ve gözleri· 
ni ufkun sabit bir noktasına di· 
kerek akşama kadar düşünmek· 
tedir: 

Keriman Hanım dünya 
güzeli unvanını ka:ı:anınıştır. 
TUrklln yüzünü aketmiştir. Bütün 
milleti kendisine minnettar bırak· 
mıştır. ismini tevkir etme1iyi:ı:! 

~ 
Bu noktada hepimiz mutabı· 

kız. Fakat hepimizin mutabık 
bulunduğumu:ı: bu işi nasıl yap
malıyız? 

lşte HAmlt Beyi uykusuz bı· 
rakan dllşilnceler : 

- Sokaklardan birisine Keri· 
man ismini vermek mi, yoksa bir 
ev satın alarak hediye etmek mi, 
burada evlenirse çeyiıini şehir 
namına tedarik etmek mi. 
en nihayet bUtnn bunların hep· 
sini ayni zamanda yapmak mı ? 

Y ekdiğerini takip eden bir su· 
al silsilesi ki, halli cidden müşkUll .. 

- Evet od yapmalıyız? 
Bu noktada Hiimit Beyi yalnız 

bırakmak insafsızlıktır. Hepimiz 
kafa kafaya verip dUşUnmeli, en 
münasip bal şeklini bulmalıyız. 

Bence yapılacak ilk şeyı 
- Derhal bütün şehri Atmeyoo 

danında umumi bir kongre halinde 
toplayıp meseleyi tezekkür et· 

mektir: 
- Barikai hakikat müsademel 

efkardan çıkar 1 Tarihe karşı bu 
büyük meı'uliyeti bir ki§inin o-
muzlarına yüklemek doğru deoo 
ğildir. 

Kendi hesabıma: 
-Sokaklerımızdan birine Keoo 

riman ismini vermeyi, orada bir 
ev alarak hediye etmeyi, içini 
dayayıp döşemeyi, kAfi bul· 
muyoruml 

Bir zaman gelecek ki, Yirmin· 

1 

ci asrın bu mühim hAdisesinl yal• 
nız bu sokaklardan gelip geçen• 
ler, yahut ta yalnı:ı: bu sokakta 
oturanlar hatırlayacaklardır. Hal· 
buki bu öyle bir hadisedir k!, 
gelecek asırlarda yaşayanlar ta· 
rafından da hatırlanmah, dalma 
göz önUnde tutulmalı, ilelebet 
yaşamalıdır. .. 

Teklifim şudur: 

- ÜskUdar ile Snrayburnuıiun 
arasında minimini bir adacık var
dır, adına Kızkulesi derler. Bu· 
rasım almalı, beton direklerle 
genişletmeli, üzerine muhteşem 
bir ev yaparak Keriman Hanıma 
hediye etmeli, dört tarafmada 
dünyada kaç tane lisan varsa 
hepsinden de birer llivha yapa· 
rak nsmalı: 

- Burası dünya güzelinin 
evidir, demeli, mümkün olursa 
kulenin ü:ıerine bir de heykelini 
yapmalıdır. Bu takdirde İstanbul
lular denize baktıkç11 Keriman 
1-fanımı hahrhyacak!ar, lstanbula 
uğramadan geçen yolcular da bu 
miihim hadiseyi şayet işitmemiş· 
lersc öğreneceklerdir. 

)f 

Sözün kısası: Mesele mühim· 
dir, kısaca halli duğru değildir. 
Kafa kafaya verip düşiinmeli, en 
münasip hal şeklini bulmalıyız ! 

Maarif Vekili 
Ankara, 14 (Hususi) - Maarif 

Vekili Esat Bey gelecek hafta 
tetkik seyahatine çıkacaktır. 



Ankara ~1 ektupları 

Otomobil 
Eğlencesi 

Ankara ~ Huınıal ) - MUtema• 
diyen dej'iJea, yenileşen ve gü· 
zelle.şen Ankaramn kendine 
mahsus öyle hususiyetleri var ki, 
bunlar bir yabancıyı hayrete dil· 
şürmiye kafidir. Birkaç ay evve· 
Jine kadar eski Ankara ile yeni 
Ankarayı biribirin~ rapteden bir 
\)tobüs şirketi vardı. Şimdi otobüs 
tirketi faaliyetten çekilmq, yerini 
otomobillere terketmiştir, artık 
Yeni.tehirle T aşban aramnda o
tomobiller iıliyor ve mqterilerini 
otobüs fiatine taşıyorlar.. Yani 
otomobiller dört müşteri bindiri-
yorlar ve her birinden 1 ~5 kuruş 
afıyorlar .• 

Fakat bu şekilde gidip gel· 
meler öyle garip tc!sadtifler ya· 
rahyorki, Yenişehirden Ankara
ya gitmek başfıbaşına hir zevk 
haline geliyor .. 

lstanbulda Karakilyle Eaıi· 
nöoti aruuıda iıleyen ve: 

- Dolmuşa bir adam!.. diye 
haykıran sandalcılar, aibi bura· 
daki şoHSrlcr de: 

- Haydi Y enişehire bir 
adam!.. diye bağnp duruyorlar .. 
Ve dört kiti tam olduktan aonra 
harekete geçiyorlar. 

Bir ıeoedenberi Ankaradan 
uzak bulunduğum için bu otomo· 
bil seyahatinin farkında değildim. 
DUn ilk defa bu otomobillerden 
birine bindim. Biraz sonra yanı-
na iki şi~man hanım oturdu. 

Dördüncü müşteri de şoförün yanı
na bindikten sonra hareket ettik. 

Fakat otomobil hareket edip 
aarmldıkça, tİŞman hanımlar 
gittikçe yerlerine yerleş.iyorla.r. 
Ben de otomobilin köiesin-
de ezilip, büzülüp, yassıhp 

duruyordum. Burnum ter kokula· 
rmın, vücudüm tazyiklerinin al· 
tında mahvoluyordu. Fakat ha
nımefendiler oralı deiildi: 

- Vallahi iyi oldu da ıu 
otobüslerden kurtulduk!.. 

- Ne idi o ıarsıntı canım. 

insanın içi dışına geliyordu! .. 
• .1_ Doğruım bu otomobiller 

çok rahatf .. diye konuşup duru· 
yorlardı. 

Ben, bir köşeye ııluştmlan Ye 

mütemadiyen üzerine basılan bir 
kedinin çıkardığı miyavfamıya 
benzer bir sesle: 

- Cidden çok rahat! diye-
bildim. 

Tqhanda otomobilden indi· 
grmız zaman benim yassılmıf ve 
uzam!.j vücudumun farkına bile 
varmadllar!.. 

Her ne ise, Yenişehir hanım· 
larının çoğunun modern ve zayıf 
olduğuna ve beylerininde aporcu 
ve levent endam bulunduğuna 
göre herhalde bh· daha böyle 
bir otomobil seyahatine katlan· 
mıyacağım demektir. Nitekim, 
akşam Y enişehire dönerken oto
mobile dört zayıf müşteri 
binmiştik. ÜçU hanımdı. Hepsi de 
zayıfh. VOcutleri bir yılan gibi 
kıvır kıvır kıvnlıyordu. 

Şnphesiz ki bu otomobillerde 
tarife filan yoktur. Dolmuşa bir 
adam usulile ıidip gelmektedir· 
ler. Yalnız aaat sekiz buçuktan 
aonH a-ece tarifui tatbik edili· 
yor ve bir mü9leriden 12,5 ku
rut yc:rines 20 kuruş alını
yor. Maamafih bu f ula tari
fe usulünün t~rbiye edici, 
aile hayatının sıcakbğaoı muhafa
za edici ve aımağa müstait er· 
kekleri intizama sokucu bir fa
zileti var! Herkes fazla para ver· 
memek için sekiz buçuktan evvel 
evine dönüyor .. Akşamlan bir iki 
tek atmak isteyenler fazla kaçır· 
madan zamanında yuvalarında 
bulunuyorlar!. Hatta benim ka· 
oaalimce, bu sekiz buçuk tarife
aini değiştirmek lazımdır. 

Mesela, her müşteri eUi ku· 

SON PO~TA 

E L 1 
Tarihi Fıkra 

1 

Erciş in 
-.--.m---~ıı:...----------------- Şairi Azamın 

Karlı Tepesinde R~~d~~~ Hamit Bey, rllyada 

Tepeye V arıncıya Kadar 30 Kişiden İ 
Ancak 18 Kişi Kalmıştı 1 

Allahı görmüşler 1. Bu büyllk 
temaşaya endişeli bir zarafetle 
hikAye eden Lüsyen Hanımefendi, 
rabbi kainat ile flahı edebiyatın 
karşılaşmasile b eraber korkunç 
zelzeleler yüzgösterip her şeyin 
yıkıldığını, göğsü ilikli olarak 
huzura çıkan üstadın da terler 
V• feryatlar içinde uyandığını 
ıaylnyorla:rıa da Allahın şeklini, 

temailini izah buyurmuyorlar. 

Kayseri (Hu· 
ıusi) - Ankara
daki Gazi Mual· 
lim Mektebi tale· 
heleri son gün
lerde çok fay· 
dah ve eğlenceli 
bir dağ tenez· 
zlbü yapmişlar, 

tarihi Erciş da- 1 

ğının dört yüz 
metre irtifam· 
daki karlı lepe· 
ıine kadar çık· 
mak auretile cid-
den muvaffakı
yet göstermişler· 
dir. Bu talebeler 
tatil münasebe-
tile bu civardaki Zenddere Köy 
MuaUim Mektebinde oturmakta
dırlar. T enezrlihe iştirak edenler· 
den Mehmet Oktay Bey bu mu· 
vaffakıyetli tenezzühU şöyl~ an· 
!atıyor: 

"Zencidere Köy Muallim Mek· 
tebinden otuz arkadaş birleşerek 

altı saat yürüdükten sonra Erci
şin dibine geldik. Burada ye· 
meklerimizi yedik ve Develiye 
yollandık. Akpm OstU Develide
yiz. Buraya kadar tam on Uç saat 
yliriimüştük. Hepimiz yoruJmu~ 
tuk. Fakat yürümiye alışmamış 

olanlar pestil gibi olmuşlardı. 
O ieceyl Develide bir ilkmekte• 

---------·- -
Çok Garip 
Bir Hırsızlık 
Hadisesi 

AlAiye (HU9Usi} - Bu civarda 
g11Tip bir bırMzlık hadisui oı
muştur. HAdi11e aynen f&yle 
geçmiştir= 

Feriske nahiyesinden k6yAne 
gelmekte olan 80 ya'2n<fa Ak
hoca oğlu Mehmede Armenak 
kazası eşrafından Hacı Emin 
zade Hüsameltin EE. bazı fukua 
köylülere verilmek lizere altmış 
lira verir. Mehmet 'lğa parayı 

heybesine koyup merkebine bi· 
nerek köyiine yollanIT. Arık· 
arasr denilen mahalle gelince 
merkep Qrker, zavallı ih
tiyar dUşer, tehlikeli surette ya
ralamr. Bunun üzerine civarda 
oturan bir aşiret halkından bazt

ları yetişirler, ihtiyan kaldmrlar, 
bu sırada heybeyi de affrirlar ve 
içindeki emanet altoıq lira da gi· 
der. Bir a~retin içinde kaybol· 

duğu halde heybe ve para mey
dana çıkmamıJlır. Zavallı ihtiyar 
perişan bir hatde ııdanmaktadır. 
- -:\LA. 

ruş vermeli, sekiz buçuk tarifeai 
yavaf yayaş sekize, yedi buçuğa ... 
Altıya çıkarılmalıdır.. Bu suretle 
b ııgUn Yenişehir erkekleri saat 
alhda ailelerinin sıcak yuvaların· 
da bulunmuş olurlar!.. Fakat bu 
tedbirin bir faide vermiyeceğini 

şimdi anlıyorum .. Öyle ya, Anka· 
ranın Şişlisi, Maçkası addedflen 
Yenişehirde bir lira otomobil 
parası veremiyecek kaçj kişi var
dır? - ~ahalı 

Erc"ln karlt tepe .. nd• 

bin ıalonuuda aeçirdik ve bu 
yorgunluk üzerine hiç rahat ol
mıyan bir uyku uyuduk. Sabah· 
leyin uyandığımız zaman sıi.Del 

Develiyi yemyeşil bir manzara 
içinde cennet gibi gördük. 

"Bu kasaba hakikaten gilıel. 
Hayat ucuz, kasaba temiz ve 
halk cana çok yakın. Kasabanın 
misafirperver belediyesi bizi ye-

meğe davet etti. Gece saat on 
birde Ercişe yollandık. Meh· 
tapta ytlrümck cidden nefis ve 
ıairane bir ıey. Mütemadiyen 
tırmanıyor, fakat mesafeyi bir 
türln bitiremiyoruz. Hepimiz gece 
soiuğunun lesirile titriyoruL Yarı-

volt:la birH ateı 
yak»ak ısındık
tan aoura tekrar 
brmanıyoruz. 

"Artık kar 
yıj'ınları arasına 

gelmiştik. Tepe 
nin yakınlaşbğı 

anlqtlıyOl'du. Fa
kat arkadaşlar
dan bir k11m 
kmdilerinde da· 
ha yukarıya, te
peye ~kmak ce
uretini bulama
dılar, orada 
kaldıJar. Biz 
otuz kişiden 18 
kişi kaldık ve 

mltemadfyen brmamyoruz. Artık 
tepeye 500 metrelik dimdik bw 
yok111 var. Burada karlar Bze• 
rinde yemek yedik. 

"Soğuktan tüylerimiz diken di· 
ken oluyor, diJ!erimiz biribirine 
çarpıyordu. Bastığımız yer kayı
yor ve üç adımda bir adım geri· 
liyoruz. Nihayet bin bir müşkilAt 

arasmda Ercifin mqhur tepe· 
ıine vardık. Hava çok sojuk, 
fakat mamara çok nefla. Her 
taraf ayaklarmmın altında duru-

yor. Tepede bir hAtıra defteri 
•ar. Deftere imzalarımızı attıktan 
aonra geri döndük ve yaz meni• 
minin ıhk iÜDtine kaYuftulc. " 

Malatyanın Bellibaşlı İhtiyaçları 
- ---------------~ 

r Halbuki rüyanın ruhu burada idi 
ve b~ rabbin üstada ne surette 
tecelli ettiğini öğrenmek isterdik. 

fskolistik iddialara göre AJ. 
lah, rüyada görülemez. Bu, Rnb· 
bin büyfiklüğünü ve rüyala rda 
görOlmek tenenülünden masun 
olduğunu göstermek kaygusile 
ileri aürülen bir iddia olmakla 
bwabw ih.ı bir hakikati de ihtiva 
eder. ÇUnki dinler ve bith
Mtlslümanlık, Allahın mücc 
ıurette tasavvurunu meneder. l:hı 

sebeple zihinlerde mütecessit bir 
AJlab mefhumu teşekktil edeıneL 
Dilllağ hüceyrelerinde ricut bul
mıyan ıekillerin rüyada görülme· 
ıine ise imkin yoktur. 

HAmit Beyin rüya&& bu an'a· 
ne•I iuıkansızlığı bertaraf etmiı 
oluyor. Fakat vakıanın asıl ve 
zarif nakili Lüsyen H. fendi, 
tecellinin can alacak noktasını 
nedense meskut bıraktıkların· 
dan hikiyenin uyandırdığı merak 
katmerleşiyor. 

Bu münuebetle batmmıza 
blr fıkra g~ldi: 

1 
. Bir Dikiş Mektebi Tesis 

1 

E-~ ek Lizımdır 

Cengizin ilk halefi olan Oğu
day Han, rüyaya çok kıymet 
yeren bir zat jmiı. Bir gün buzu· 
runa bir k&ylü gelir. rüyasmda 
CeafİZİ gördüğünü ve'1 C>ğudaya 
söyle, Müsllmanlan öldnrsün ,. 
dedifini anlatır. Zeki Hakan, 

" aen Moğolca bifu miain .. der 
v• hayır, cevabım almca, öyl• 
iee yalan aöylii1onun, Cenıi~ 
Han Moğolcadan bafka dil bil
mezdi, mukabelesinde bulunarak 
herife mükemmel bir sopa attırır. 

-· Malatyada makine deral alan genç kuıler 

Malatya ( Hususi ) - Şehri· küçük mikyuta tai• edilen bir 
mbde taluıil ve irfan hcvealrArlıiı den v .. ta8iyt. temin edil-
hemen herkese •İrayd eden mektedir. Birçok genç kızlanmm 
bir mahiyet almrftır. Bu ıBzUm· buraya devam ederek dikit 
de hiç mübaliğa yoktur, aade m~akinesinin nuıl kullanılacaiJnı 
hakikatin kısaca ifadesidir. Elyevm öğreniyorlar. . 
burada mevcut mektepler bu Buraya deYam ederek makine 

eni arzu u kısmen tatmin et- öirenen . genç kız ve hanımları· 
g ş . y k mızın mıktan beş yUzU bulmuf-
mektedır. Fakat genç ızlarımı· B k hr" . d k 

1 tur. u ra amp te ımız a uv· 
zm ve hatta( bazı hanım arımn:~n vetli ve aari bir dikit mektebi 
bile amell hayata uymaları içın tesiaiııin nekadar lll:ıumlu oldu· 
)Azım olan bir dikiş ve biçki iunu aç•kça iapat eder sanırım. 
mektebinden henüz mahrum bu· M. 1. 
lunuyoruz. 

Eğer burada böyle bir mües
sese açılacak olursa memleket 
genç kızlığı hesabına büyük bir 
hizmet ifa edilmiş olacaktır. Şim· 
diki halde bu ihtiyaç bir dikiş 
makin ai ticaretbaneai taıaftad•D 

Su Başmda Bir Cinayet 
Malatya (Hususi) - Eski Ma· 

latyamn Alacakapi mahallesi hal· 
kından Hasan ile Necip arasında 

· su başında bir su kavgası olmuş, 
neticede Hasan bıçağını çekrek 
Necibi ağır ıurell• yaralamıtllr. 

Acaba natadın göğaünü ilik· 
lediii Huda, hangi dille. konuşu
yorda? Hlmit gibi bir şaire ancak 
kendi diliJe bitap edilebileceğin· 
den muhaverenin Türkçe cereyan 
ettiğine şUphe etmiyoruz. Acaba 
Hudawn üslübu nasıldı?.. Bize 
kalırsa Hamidane olacak. Çünkü 

Tftrkçeyi daha yüksek konuşmak 
imkinsızdır. O halde Llisycnn 
Hanımefendinin, görülen vücudu 
tarif etmemesindeki sebep şudur: 
Hlmit Bey rüyuıııda bizim anla
dığıam mba ile Allaha değil, 
111ecal bir ntibale ile kendini 

i&rmlltf •• 1f 'Jf.. 

Bandırmada 
Bu Sene Arpa Ve San1an 

Azlığı Başgösterdi 

Bandırma ( Hususi ) - Bu 5e
n• diğer .senelere oiabeten şeh
rimiı •e bavalisinde saman az
lığı Tardır. Çiftçi daha şimdiden 
aamanın azlığından şikAyetçidir. 

Bu aeae havaların kurak gitmesi 
mahsulleri bodur bırakmış ve sa-

man istihsali bu yüzden gayet 
az olmuştur. Arpa fiatleri al tı 
kuruşa fırlamıştır. Arpanın dahi 
diğer ıenelere nisbeten az } etiş
ıniş olması fiatlerin yükselmesini 

intaç etmit\ir. 
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1 
Siyaset 

Ottava 

BARIC:I RAF ı 

Fare Mi 
Doğuracak? 

.. t mleke ve Do· 

Hindistan Ihtilil Arif esinde! 
Taraftarları Halkı Boykotaja Gandi 

Davet 

Birkaç 
Mühim 
Hakikat 
Asri kız 

Bugünün erkeği hangi kızı 
tercih ediyor, eski aile kızını mı? 
bugUnkü asri kızı mı? 

fngıltere ile nıus e d. f ı· 
d ı · iktısa ı aa ı· 

minyonları arasın a <ı • . d 
et ahenği bozuldu. Bu ahengı ın e 

y . . . d' Kanadaııın Oltava 
etmek ıçın şım ı d Bir 

h . l b' konferanı toplan ı. 
şe rın< e ır . l . 

d f l bir zaınandanberı ça ışı 
ay an az a b 

Etmiye Başladılar ! 
d ha aylarca çalışacağa en

yor ve a 

2.İyor. - t b' 
Ç - k' cimdiye kadar muspe ır un ı, ,.. G .. 

t
. \•arını• değildir. eçcn gun ne ıceye Y 

• b "tunlarda bu konferansın 
yıne u su 

- k ıncvzuunu uzun hovlu muza ·ere .. 
tetkik cd'"rken, tesadüf olunan tn\IŞ• 
lciillcre işaret etmeyi unutmamıştık. 
Çünki, bu müşküller, her biri başlıba
tına bir alem haline gel~n milslemle- 1 
ke ve doıninyonlarla İngıltere arasında 
ba,gösteren iktaaadi faaliyetten do· 1 
A-uyor. İngilterenin dünya piyasala: 
ru a yatırılmış büyük sermayelerı 
var. Dominyomlar İc;tiyorlar ki bu 
ıermayelcrden vazgeçmek pahasına 
da olsa lngiliz ana vatanı gendi 
mallarını alsın. Bunun için de 1''!.ricin 
malına a~ır gümrükler koysun. Ayni 
:umanda kendi genç sanayilerinin 
lngiliz sanayii ile rekahetinden r"ki- j 

niyorlar. 
Bundan dolayı yaptıkları her tek-

Bombay, 15 - Yüksek mah
kemenin boykotaj lehinde propa· 
ganda risaleleri tevziinin fe vkall
de ahval emirnameleri hillfma 
bir hareket teşkil etmiyeceğine 
dair olan kararı, Gandi taraftar· 
}arının harekAtını teshil etmiıtir. 
Gandi taraftarları, birçok defa· 
lar trenler durdurarak yolculara 
risaleler tevzi etmişlerdir. 

Pencapta vaziyet gergin ol· 
makta berdevamdır. Rakip ce
maatler, dahili harbe intizar 
etmekte ve her vasıtaya bq 
vurarak silih tedarik eylemek· 1 • 

tedirler. I 
Hükümet, ateş!i şilihlar teda· 

rik ve istimalini menetmiş olup 
diğer nevi silAhları da menetme· 
yi tasavvur eylemektedir. 

ispanyada kırallık tt.raftatlan uker! bir lıyaıı çıkardılar. Ma.dritte matrut ve 
mütekait birka~ yllz zabit Poıta n lılüna~a~lt Nezaretini işgal etmek iııtemi•lcr, 
Sevilcle merkez kumandanı Jeneral SanJUfJO, kumandası altında bulunan aske· 
rin başına geçerek bUkt\met sarayını zaptetmi.ıtir. ~imdiki halde Jeııeral 
~anjurjo gevilde hlkim vaziyette bulunuyor. Rcsımler: 

.'oldA Madrit isvanını idare eden Jenoral Peres, ort&dR . Pvil ıııerkez 
kuııı:ınılaııı .Teııerni Sa.ııjurjo ve ı,;olda biitiin bu lıarokollıırı i· h re eden .le· 

lif, lngilizlere, bir nevi " nalıncı 
keseri ,, hi111inl veriyor. Onları, h_ep 
kendi menfaatlerini ırörmeklf'. ve ln
ıriltercyi düşünmemekle itham etti
riyor. Bunun içindir ki, lngili:ı: Ba•· 
murahhası M. Baldvin, dominyoınlan 
biraz daha fedakar lığa sevkedcbil
nıek için ıon irat etliği nutukta, 
fngiliz ana vatanınm onlara }:aptığı 
hizmetleri hatırlatmıya ve bu hızınet
Jeri neviına kafalarına vurm1ya mec
bur olmuştur. Bu nutku tahlil eden 
bir Fransız muharrir, şu şayam dik
kat mülahazayı 5erdediyor: 

Fakat klikumetin bu bapta 
1Tirişmek istediği icraat, Sikhslerin 
~skerl sefer ve menkıbelerinin 
bir hatırası olmak üzere hançer 
taşımalarına müsaade eden C\h
kam ve nizamat ile taaruz etmek
tedir. Bittabi müslümanlar da 
bıcak ve matrak taşımak hakkına 
malik olmak hususunda ısrar ey
lcmektedirler. 

ııeral Kavalkanti. - ---,--- -:=:-- -

Muahedeler Değişmelidir 

" M. Baldvinin bu ihtarı, mevcut 
murahhasların lıoşuna 2itmemiştir. 
Çünld çocuklar, ana, babalarının 

· • iyiliklerini pek hatırlamak 
geçını. . . 
• 1 r Hele onlardan 11tenılen 
ısteınez e · .. kb ı 't . k b 1 bilhassa ınusta e e aı 
ınu a e e, b" .. 

l Çünki çocuklar artık uyu-
o ursa... d'I . 

- 1 d' Hayatlarına, ken ı erıne 
muş er ır. · ı d' ' • . t'k et tayin etmış er ır. röre bır ıs 1 am . 

O l 1 k •1 geçmişin mınnct· nar, ve ev k .t t oba borç verece 
tarlıtına aı e ' . 'kb l 

d. h atlarını ve ıstı a -
Yerde ken ı ay "h d I . . . tmeyi tercı e er er. 
lerını temın e . . k . 

ünki oıaaleıef, tabıatın anun~ 
Ç . ' bundan dolayıdır k:, 

böyledır ve - .. b 
. Konferansının, buton u 
Ottaval d ıonra fare doğurmasın-
11kıntı ar an . l'd' 

k l r Temennı etme ı ır 
dan korf u uyob'ı.nnetice bir tavşana 
ki bu are, ' 
inkıU.p etmesin.,. 

. M b ~ demek iıler ki 
Netıce: u arrır . t' e hizmet 

lngiltere, kendi vazıye ın 
• l ki .. koparaınıya-

edccek fedakar ı a. ı Fakat 
l<rafıyor. 

caktır. Boş yere ul'I 1· ·ı· 
f :ı ve ngı ız 

mulıarririn bir ransı ok mü· 
himaye tedbirlerinden en ç d 1 . . l k tin evli • 0 -
teesı.ır bır mem e c k erektir. 
duğunu hatırdan çıkarmama g_ 

Sureyya 

Bu sebeplerden dolayl hükü
met, M. Mac Donaldm ekalliyetler 
hakkanda hakem sıfatile karar 
ittihaz edileceği gün olan 17 
ağustosta vahim hadiseler zuhur 
etmesinden endişe eylemektedir. 

Yüzde 5 faizli hükumet istik
razı, rağbete mazhar olmamıştır. 

H!nl MUslümanları Ve Efganlslan 
Boml.ıay 13 (A.A.) - l{inl Müıtlü

manları Efganistanı Hindistandaki 
cemaat ihtilaflyrına karıştırmı~ ça
lışmaktadırlar. 

M. Shankatalia'de istiklal şen

likleri bahanesile Kabili :ziyaret 
etmesi, Nadir Hanı mezh~pdatlarının 
ıiyasi hklarını elde etmek için gi
rişmiş oldukları mücadele lehine 
imale etmeyi iılihdaf ediyordu. 
Hi.ikumet, bütün bu tahritih pek 
yakından kontrol etmektedir. 

Hindistanda Tahrikat 
Cavnjorc, 13 ( A. A. ) ·- Zabıta 

yerli ihiililcilcri aramakla mcşrul 
bulunduğu sırada tet!:iş!{ilerden birisi 
biiyük Britanya yük.sek komiseri 
1\1. Marsh Smith'e bir kurşun ntmış

tır. Kurşun muınaileyhe isalıet 
~tınemiş, f .. kat bir polis müfettişini 

yaralnmışlır. 
Birçok tevkifat icra edilmiş ve 

müteaddit ttteşli silahlı.r müsadere 

olunmuştur. 

1 Gor-klnln hayal r-omanı 
Mefhur Ru• Edibi Maile• m 

::=:=:==:=:=::=:=:=:=::=::=:=-:: Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
:: yen durgun gözleri ile çirkinle-
Ustabaşıya düşündüklerimi açtım. irdi. Nineme: .. Amcam onu. dö-
Gtilerek cevap verdi: !uyor mu?,, diye ~ordum. lçini 

-Pek ili beraber gideriz. Ben çekerek cevap verdı: 
de, sonra şehirde anlatırım: _ Evet, gizlice dövüyor ah-
"Yakında bu çocu\c Lonca baş b b · liksızl Büyük a an ona ~eııettı. 
kahyası Vassilij Kaşirinin toro· Onun için yalnız gecelen cesa-
nudur. Kızanın oğludur 1 " diye. t edebiliyor. Amcan çok kötü 
Bu oradakileri epey eğlendire- ~~r adam. Natalyanın ise başı 
ccktir. çok yuınşak .• 

Natalya teyzenin sarı yüzünde Tekrar bir hikaye tutturdu: 
yer yer mor lekeler gördüğüm _ Bugün yine eskisi gibi 
ender değildi. Güzel yilzli patla- dayak atılmıyor. Kocalar ea fazla, 
mıı dudakları, birşey ifade etmi· 

-
Aınerika Reisicümhuru 

Vaziyetini Tenkit 
Dünyanın 
Etti 

Vaşıngton t 3 - Mister H~w~e~ 
Rcisclimhurluğa . n.amzctlıgı?ı 
koyduğunu ilin etmıştır. Bu mfi. 
nasebetle söylediği nutukta en 
mühim noktalar şunlardır: 

ı- Harp borçlarının ilgasına 
aleyhtarım. Yapılaca~ şey olsa 
olsa ciddi ikbsadt tavızler muka
bilinde bu borçların tediyesini 
tecil etmektir. 

ı - tçki memnuiyetinin cina-
yetleri arttırdığı~ı tastik ~d~rim, 
memnuiyetin ref ı meselesmı her 
vilAyet ke~d~ hesabına ayrı 
tetkik etmehdır. 

3 - Cihan sulhe muhtaçtır . 
Dünya adilane bir sulhe kavuş-
malıdır. 

4 - Hakkın kuvvete ve ak· 
lın ihtirasa galebe çalması için 
oiraşınakta devam edeceğim. 

lnglllzter- Ne Diyorlar ? 
Londra 13 - İngiliz siyasi 

mehafilin i:-: kanaatine göre gerek 
Huver'in gerek daha evvel Stiın 
soıı'un nutukları intihap nutukla
rıdır fazla ehemmiyetle Üzerlerin
de durmak doğru değildir. 

Londre, 13, - lng iliz gazete
leri Amerika reisiciimhurunun 
nutkunu muhtelif şekillerde tefsir 
etmektedirler. 

(Tay mis) in müteleaıt şudur: 

karılarının ağzına yumruk atıyor
lar, tokatlıyorlar veyahut saçla
rından yakalayarak bir müddet 
sarsıyorlar. Fakat eskiden saat· 
)erce, hiddetleri geçinciye kadar 
döverlerdi. Bir yaz gi.inU büyük 
baban b~ni S'Ahaht:m akşama ka
dar dövdü. Bir müddet dövdük
ten sonra biraz dinleniyor ve 
sonra tekrar başlıyordu. Kırbaçla, 
değnekle elint:! ne gecerse vuru
yordu. 

- Neden't 
- Sebebini şimdi hatırlamı-

yorum! 
Diğer bir defa da beni yarı 

ölü bir hale gelinciye kadar döv
dü ve beş gün yiyecek vermedi. 
Az kaldı canım çıkıyordu. Bir 
üçüncü defa yine ..• 

Beo buna hep taaccüp edi-

"Nutukta suih muahedele· 
rine karşı tevcih olunan 
hiicuma, ıger bir zamanda ya· 
pılmış olan hücumlar kadar 
ehemmiyet vermek doğru değil· 
dir, çünkli bu, bir intihabı ııut-
kiyedir. 

Af mangada Vazi
yet Yine Değişti 

Berlin, 13 - Merkez fırkası 
bir beyanname neşretmiştir. Bu 
beyannamede: 

l - Muhtelit bir kabine teş
kil etmesi. 
2-Kanunu Esasiye riayet etmesi. 

3 - Fon Şileyheri Milli Mü
dafaa Nezaretinde bırakması şart
larile Hitlerin Milliyetperver sosya
list fırkasına müıaharet edeceği 
ilan edilmektedir, 

Bu beyanname vaziyeti değiş
tirmiştir. Reisicümhurun bu gibi 
vaziyet karşısanda kabine riyase
tini Hitlere tevdie mecbur ola· 
cağını söylemektedir. 

Reiscümhur bugün (Hitler)i, 
ve Başvekili huzuruna kabul ede· 
cektir. Hükumet yeni bir karar 
vermeden evvel vaziyetin inkişa· 
fını bekliyecektir. 

yordum. Ninem bUyiik babamdan 
en aı. iki misli bliyük ve kuvvetli 
idi. Onun bUyük babamla başa 
çıkamayışını bir türlU kafan\ al· 
nuyordurn. 

- O senden kuvvetli mi ? 
Diye sordum. 
- Kuvvetli değil, fakat yaşlı! 

ayni zamanda erkek! O yaptıkla
rından dolayı Allaha hesap ver
miyc mecburdur. Fakat Allah ba
na tahammül et diye emretmiştir! 

Ninem, aizze resimlerinin toz· 
larını silerken ve maden aksa
mını temizlerken seyretmek çok 
eğlencdi idi. Resimler çok süslü 
idi. Azzelerin başları arkasındaki 
parlak nur dairesi, gümUı
lendi ve üstü renkli taşlarla 

çevrilmişti. Ninem bir resmi du· 
V41rdan itina alır, iülerek ıey
reder ve: 

Doğrusunu söylemek (Azım• 
gelirse bugünUn erkeği eski tlp 
kızı sevemez. Ayni neslin çocuk· 
ları biribirlerini tercih ederler. 
Evde kapalı kızları eski neslin 
erkekleri beğenirler. Fakat cld
diyet ve ağırbaşlılık meselesini 
unutmamak lazımdır. 

Talak! 
Garip gelir amma, boşanma• 

lamı en mühim sebebi ilk çocuk· 
tur. Çünkü kadın evde çocuği)e 
meşgulken, erkeği baştan ç&kaY. 
mak kolaydır. Kadın çocuğunun 
elini tutarken, başka kadınlar da 
kocasının elini tutarlar. Çocuk 
bir dereceye kadar ihmal enile
bilir, fakat koca asla!.. 

Kocalar 
Evlenebilecekken kaçırıp ev· 

lenemediğiniz adam, size daima 
en mükemmel koea görünür. Ko
caların müşterek kabahatleri, 
evde koca tavrını takınmalarıdır • 
Kocalığı kendi görüş ve telakki· 
)erine göre yapar, kadını düşiln• 
mezler. Yani kocalar, erkeklerin 
mükemmel sandığı koca olamaya 
çalışırlar. Onun için kabahat 
onların hüsnü niyetlerinde değil, 
tatbik ettikleri tekniktedir. 

Kadınlar 
Kadan, evleninceye kadar ken• 

disine deli gibi aşık olan erke
ğin, evlendikten sonra birdenbire 
niye lakayt kesildiğini bir tUrlll 
anlayamaz. Erkek, kadın için bir 
türlü anlaıılmayan bir mahldk· 
tur, kadının kabahati, kocasına 
onu nekadar sevdiğini söyl ... 
mesidir. Erkeğin kalbi de kadı
nınki kadar aşka susar. Koketrl 
yapan kadın, erkeği fetetmez, 
kaçırır. Erkek, sevildiğini bilmek 
ve sevenin samimiyetine inanmak ~ 
ihtiyacındadır. 

Ebeveyn 
Bana inanın çocuklar, başka• 

!arına nasıl kendinizi her sahada 
mükemmel göatermeğo çalatıraa• 
naz, yavrularınıza karşı da ayni 
vaziyeti almak lazımdır. Çocutu• 
nuz sizi akıllı, zeki becerikli bil· 
melidir. 

İşte size bet nasihat ki, bll
tün hayatınızda ıize faydası do• 
kunabilir. 

HANIM TEYZE 

Harici Haberler 
Burada bilmedi. Lütfen 9 uncıı 

sayfada okuyunuz 

"Ne sevimli yUzl,, derdi. Son• 
ra haç çıkarır ve resmi öperdi. 

- T amamile tozlanmış ve 
kirlenmiş.. Ey hey hayata yar• 
dım eden meyuslara teselli veren 
anamızl Bak yavrum! Yazılar ne 
kadar güzel, resim nekadar 
minimini! Buna rağmen herşeyi 
yerli yerinde muntazam duruyor. 
Bu levha on iki yortu gününU 
göateriyor; en ortada ise Alla
hm sevgili anası F eodorus.. Bu· 
radaki yazı ise: "Anne, beni me
zarda gördüğUn vakit ağlama !" 
demektir. 

Onun eizze resimleri ile 
Yakof amıcanın kızı bebekleri 
ile oynadığı gibi, uzun miiddet 
ciddiyetle meşgul olduğunu gör
düm. 

( Arkaaı Yar ) 
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Bir Define 
Bulundu 

Londradao gelen bir habere 
inanmak lazımgelirse Koko ada· 
larında gizli bulunduğu söylenen 
define nihayet meydana çıkarıl· 
mıştır. 

Koko adaları Okyanuıta Koı· 
tarika Cümhuriyeti aahillerl· 
nin 300 mil açığında, deniıio 

ortasına gömülmüş kilçUcUk bir 
toprak parçasıdır. Bir ofaaneye 
iÖrc: 

1830 veya 1850 ıeneılne dol· 
ru Bonito adım tn.şıyan ( Peru)lu 
bir korsan, hazinesini saklamak 
için bu adalara getirmif, yalnıı 
kendisince malüm bir yero ıak· 
lamıı ve bir müddet ıonra da 
11rrını hiç kimseye aözlemedoo 
ölmUş 1 

O nmandanberi Koko ada· 
larımn bu definesi ıerküzeşt ara• 

'yanların tamamı celbetmekton 
hali kalmamıftır. 

Definenin yerlerini bulmak 
için müteaddit def al ar hakiki ıe· 
fer heyetleri teşkil edilmif, fakat 
bu teşebbüslerin hepsi de akim 
kalmııtır. Buna rağmen defineyi 

' aramak hevesine düşen erkekle
rin, batta kadınların cesaretleri 
kırılmamıştır. 

Muharebenin ilanm<lan az ev· 
vel iki İngiliz kadını ile bir Fran· 
sız kadını da bu arzu ile Koko 
adalarına gitmişlerdir. 

Bunlardan İngilizler bittabi oli 
hoş olarak geri dönmüşlerse de 

F ransızm ne olduğu bir tUrlii an· 
laşılamamıştır. 

Senelerce tebnrriden sor 
Koko adaları definesinin bulc 

duğu haberi şUphe yol< ki birçok 
iştihaları kabartacakhr. Maamafih 

dllnyanın ıurasmda burasında 
ıerpili daha birçok define vardır, 

isleyen bunlarm üzerinde taliini 
tecrübe edebilir. 

Hatırımıza gel~nleri aayalım: 
t 

J - Peru ormanlarında ha-

rap bir mabedin civarında, 

2 - Rio Da Janeyro'da bir 

kayalığın kenarında, 

3 - Pinaki adalarında 1759 
aenesinde Cenubi Amerikadan 

kovulan cizvitler tarafından gö

mülmUı bir hayli define bulun· 
duğu iddia edilmektedir. 

Bu definelerden bilhassa Pi
naki adasında olanm garip bir 
de hikAyesi vardir. GUnUn birinde 
imkanını bulursam anlatırım. 

lf. lf. 

Muharririn Hiddeti 
Fransada meşhur bir muharrir 

yolda giderken bir ci1zdan bul
muş, bakmış içinde mühim bir 
para var. Götüriip komiserliğe 

teslim etmiş. Ko:niser cüzdana 
teşekkürle almış, fakat muharririn 

yanında taşıdığ köpekte belediye 
markası olmadığını görünce bir 
zabıt tutmuş, para cezası iste 
miştir. mu han irin hizmetini ta-
5avvur edebilirsiniz! 

En Buyuk Otobus 
İngilizler muazzam bir otobüs 

yapmışlardır. Sekiz tekerJekli 
olan bu otobüs 88 yolcu ile 200 
kilo eşya taşımaktadır. İki katlı
dır. Birinci ve ikinci mevkileri 
ile ıigara içmeyenlere mahsus 
hususi kabineleri mevcuttur 
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SICAKLAR VE BUZCULAR 
1 

Kari Mektupları 
1 

"Efendim.. Adı Üstünde.. Buna 
Ağustos Derler. Bugünlerde.n,, 

Bir Türlü 
Bitmigen 
Bir Muamele 

Dükkancı Sicim Parası İsteyince - Günde Üç Okka 
Yutan Demir Gibi Bir Delikanlı Buz 

1330 senesinde almıt olduğum 
evin altında bir dökmeci diikkAm 
varmıı. Bunun, evin devir ve 

Ajuato• •ıcajında buz Y•lmacılerı 
Müthiş bir öğle sıcağı var. 1 

Ayak satıcılarının sesleri bile, ( 
güneş altında erimiş gibi, yayvan 

1 yayvan aksediyor. 
Sokakta ceketleri kollarında, 1 

başları şapkasız, adamlar... He· 1 
men herkesin elinde sırsıklam 
birer mendil .. 

Şimdi böyle bir gUnde ve 
gilnün böyle bir saatinde buzcu 
dükkanının cana can katan ha
vasım düşünün ... 

YUzlerce vantilator etrafımda 
pervane gibi dönse, yine bu ka· 
dar serinlik vermez. 

Ziyaretçiler, birer ikiıer ıö· 
kUn edivorlar: 

- Üç okka demin almııtım .• 
Y ctişmedi.. İki okka daha iıte· r 
rim ... 

Buzcu, elinde satır, kocaman 
kalıplart parçalara ayırıyor: 

- iple bağlayım mı? Yoksa 
kendin kağıda sarar mısın? 

- ip falan istemez ... 
İki okkalık bu:ıu, ciğerparesi 

evlldmı bağrına basar gibi ku· 
caklayıp öyle bir götürüşU var 
ki hayret doğrusu ... 

Buzcu dükkanmın dahili man· 
zarası gayet sade: Soğutulmak 

Uzere buzlar arasına bırakılmış 
birkaç şişe bira... Köşede beş 
on damacana su... Öteye beriye 
fırlatılmış çuvallar... Ve 1 kapağı 
sık sık açılan büyük bir buz am· 
ban... Buz bayii, bugün belli ki 
pek keyifli.,. Sigarasmm birini 
bitirmeden. birini yakıyor: 

- E... Efendim, adı üstünde 
ağustos... diyor. Bugünlerde de 
sıcak yapmazsa ne vakit ya· 
pacak? 

Ben, bir aralık sordum: 
- Nasıl, bari... Buz kAfi 

geliyor mu? 
Mağrurane başını kaldırdı: 
- Artıyor bile... Buzdan çok 

ne var? .. 
O sırada büyük bir lokantanın 

ismini taşıyan bir otomobil kapı· 
n n önünde durdu: Tamam yirmi 
kalıp buz istiyorlardı. Samanlar 
arasında şeffaf, billur kiHlelerini 
andıran kalıplar, arabaya yerleş· 
tirilirken, telefon çaldı: 

- Neresi orası ..• 

- Bir saate kadar hazırdır! 

tsır parça buz 1 

- Merak etmeyin... Mutlaka 
gönderirim ... 

Anlıyorum ki, bu mevsimde 
en çok aranan nesnelerin başında 
buz geliyor. BüyUk, kUçUk, zengin, 
fakir, onsuz olamıyor. 

inanmazsanız işte misali: Çıp· 
lak ayaklı bir küfeci çocuğu 

içeri girdi; teıgAhm üstüne bir 
yirmilik fırlatarak : 

- Efendi amca, dedi, bana 
bir parça buz ver 1 

Dükkan sahibi yirmiliğini 
iade ettikten sonra parçalanmış 
buzlardan bir avuç alarak çocuğa 
uzattı. 

Bir şeker parçasını kemirir 
gibi, buzu kıtır kıtır dişleri ara
sında parçalaması dükkan Habi
binin hoşuna gitmişti: 

- Böylesi görülmemiş şey ... 
dedi, günde bir okkaya yakın 
buz yutar bu çocuk. .• 

.1 
1 
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Sordum: 
- Hastalanmaz mı 'f 
- Niçin hastalanıın... Demir 

Kibi delikanlı!.. Hem Efendim, 
bu buz insana dokunmaz ki. •• 
AIA Hamidiye ıuyundan yapılıyor. 

- İyi amma, dedim, ara ııra 
içinden, öteberi çıktığı da oluyor. 
Şiddetle protesto etti: 

- Yalan!.. Gözyaşı gibi buz
da öteberi ne arar ? ... 

Malını methetmekte devam 

fer ağ muamelesinde eve kalp 
ve ifrağ edilmiı oldu~u hakkında 

tapu dairesinde takrir verilmişti. 
Halbuki Selamsız Maliye tahsil 

fubeai bunu nazan itibara ahru
yarak 330 dan 339 ıenesine ka· 

dar dUkkin muameleıi üzerinden 
vergisini tarhetmiıtir. 

927 - 8 • 20 tarihinde, yapı· 
lan yanlışlığın tashih ve fazla 
tarh olunan verginin iadesi için 

lıtida vermiştim. MRalesef bugn.. 
ne kadar beş sene zarfında ken• 
diıine raptedilen bir yığın evrak· 
la lı halledilmez bir tekle gir
miıtir. 

Beyefendi, bu beı sene zar
hnda Sellmsıza, MalmUdUrll beye 

lıtanbul Defterdarlığına kaç k .. 

re gidilip gelinmiı ve kaç kurut 
yol Ucreti verilmittir? Burasını 

ıiıin tasavvurunuza bırakıyorum. 

Yine maaleaef intaç ettirilme

miş bir kııım evrak 2197 numaralı 
doıyada ve bir kısımda SelAmııı 

maliye şubesinde 3644 numarada 

bulunmaktadır. 

Yaşım y~tmİf, k6hnemiş ve 

yorulmuı bir vUcutla artık gidip 
gelmek için takat ve tahammtl• 
lUm kalmamııtır. Buna nihayet 

verilmesini rica ederim. 

Üıküdarda Valdelatlk Baflarbıtı catl 
des\ 12 Dumarada Fadıl 

ediyor: " 

- Şimdi doktorlar bile haı· ( Cevaplarımız j 
talara buz yutturuyorlar 1 Bizim, 
bir ıiklyetimiz varsa o da ıucu· ""'-------------

Bir kariiııiı imzalı mektup ımhilıineı 
lar... 'h dk Söylediğiniz cı et nazarı i -

Okkası Uç kuruştan kalıp 
kate alınmıştır, bu ihtiyacınızı 

kalıp buz alıyorlar. Yarısından 
fazlaaını eritip bardağnı kırk pa· daha mükemmel tekilde tatmine 

raya Hamidiye suyu diye satı
yorlar. Bu oldu mu ya?. 

Bir aralık ıöz, elektrik cere·· 
yanile dondurma yapan makine
lere intikal etti. Buzcu diyor kh 

- Ağzının tadını bilenler, 
dondurmayı elle çevrilen kutu· 
lardan yerleri.. Elektrikli maki-
neler, dondurmanın meyaneıini 
kaçırıyorlar 

- Hiç te öyle değil, dedim. 
MUkemmel dondurma oluyor .•. 

Başını vakıfane salladı : 

- Dondurma, tam kararında 
donmalı ... Ne taş gibi sert.. Ne 
de ıerbet gibi sulu ... 

Birdenbire doğruldu : 

- Telefonun zili mi çaldı? 

- Hayır ... 

- Biri haber gönderecekti 
de... Şu elimdeki kalıplar, yarı 
yarıya inmeden aldırsalardı ... 

Tekrar dert yanmıya başladı: 
- Bizi düşUndüren asıl, bu 

fira işi ... 
İki saatin içinde kalıbın dörtte 

üçü, su olup akıyor ... 
Milşteriden üş kuruştan on 

para fazla almıya gelmez. ŞikA· 
yet hazırdır! 

Peki amma, biz bu firaların 
zararını kimden çıkaı·acağız?. O 
sırada içeri giren bir müşteri, 
buzcunun sözünü kesti: 

- Bana iki okka buz! 
Herkese olduğu gibi ona da 

çalııacağız .• 

* Konya, Katiboğlu Mehınet Beye. 

Söylediğiniz meaele şahıt 

mahiyettedir. Yazamıyacağıı. 

Y almz fiati çok fazla buluyorsa

nız mahkemeye müracaat edebj.. 

lirsiniz. Bu hususta ehli vukuf 

bir fiat tespit edebilir. 

sordu: 
- İple bağlayım mı? 

- Bağla.. bağla ... 

Fakat para hususunda 

randa ihtilaf çıktı. 

arala-

Buzcu, iple bağladığı buz için 

müşteriden kırk para fazla isti• 

yordu. Bir hayli çekiştikten sonra 

müşteri buzu, kAğıda sarıp gö
türmeğe karar verdi. 

Fakat, çene çalmakla geçen 

bu birkaç dakika zarfmda buzun 

yarısı demeyim amma, üçte biri 

şıpır şıpır eriyip gitmiıti. 

Buzcu, yüzünü buruşturarak 

bana yerde biriken suları gös· 

terdi: 
- Damlaya damlaya göl olur, 

d l Ya İnanmazsan ıı::urnya er er ... y 

baki.. 
Yerde, büyUk !Jir tencereyi 

yarısına kadar dolduracak su 
birikmişti. lf- lf. 
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Brezilyada Kah
veleri Nasıl De
'nize Döküyorlar? 

Matbua tındaki Alman Amerikada Hisse 
Senetleri Mağa -
zalarda Satılıyor 

Budapeştede çıkan Az Est 
gazetesinin, Brt:z~lyadaki muha~iri 
şayam dikkat bır mektup gon· 
dermiştir. Biz burada karışık 
kahveyi 200 kuruşa yerken, B~e· 
zilyada kahveleri ton to~ .denıze 
döktüklerini anlamak ıçm bu 
yazıyı okumanızı tasiye ederiz: 

"Kanada için buğday, Arjantin 
için et, Macaristan için şarap 
ne ise, yani nasıl bu maddeler bu 
memleketlerin birer milli servet 

" membaı ise, Brezilya için de kah· 

ve oclur . 
Dünyadaki kahve istihsalinin 

, dörtte üçü Brezilyada çıkar. 
Fakat \:ıkan kahvenin mühim 
kısmını ihraç edecek yer 
bulamazlar, imhaya mecbur 
olurlar. Her yeni mahsul, 
mevvcut stoku arttırmaktan 
başka bir şeye yaramıyor. Bu 
&ene 12 milyon çuval kahve 
kısmen denize dökülmek, kısmen 
şehir civarında yakılmak suretile 
yakılmış, bir kısmı da kömür 
yerine lokomotiflerde kullanıl· 
msşlır. 

Gün geçmez ki boğazına ka· 
dar dolu bir vapur denize açı
larak kahve dökmesin. Vapur, 
sahilden bir miktar uzaklaştıktan 
sonra kapılarım açar ve kahvele· 

ri denize döker: 
Deniz kahveden simsiyah olur. 

Kanada ambarlarında buğdaylar 
çürüyor, Arjantin antrepolarında 
etler bozuluyor, Macaristan susuz 
köylerinde ateşi şarapla sön· 

diirUyorlar. 
Berezilyada hergün yüzlerce 

çuval kahve imha edilir. . 
Yalnız dikate şayan olan cı-

het şurasıdır ki, kahvelerin imha 
ameliyesi bahalıya maloluyor. 
Kahvenin nakli ve dövülmesile 
meşgul olan binlerce amele var· 
dır. Bu işçilerden birile ko· 

nuştum. Bana dedi ki: . ~ . 
_ Bu imha işi devam ettıgı 

müddetçe korkacak bir şey yok. 
Fakat hasat mevsimi gelince, 

bilmem iş bulabilecek miyim '! 
Şimdiye kadar dökülen ve. ımha 

edilen kahvenin miktarı 5 mılyon 
çuvalı yani 36 milyon kiloyi bu~· 
du. En büyük kahve müesseseJ~rı, 
düşmekten korumak için, eHerm· 

'deki fazla stoku imhadan başka 
çare bulamıyorlar. 

Riyodo Janeyro civarında 
kahve dumanı ufku karartıyor, 
denizi simsiyah yapıyor. 

Çin'de 200 milyon .,açhkt.an 
ölürken, yapılan bu tahrıoatı, ın· 
sanın havsalası almıyor. ..

1 Eğer Çinde açlıktan ° en 
her fert Kanada'da çürüyen 
buğdayla yapılmış bir parça ek· 
mek, Arjantinde bozulan etlerden 
bir parça et, Brezilyada yakılan 
kahvelerden bir fincan kahve 
~labilseydi, her halde mes'ut 
Qlurlardı. 

Kendi Gelen Servet 1 
Birkaç gün evvel Pariste bir 

zat okunmuş eski kitap satan 
bir kitapçıda eski bir salname satın 
almış, ve yapraklarım çevirirken 
içinde 2500 franklık banknot 
bulmuştur. Bu banknotlar Fransız 
bankasınm 30 sene evvel çıkar
dığt banknotlardandır ve kıymeti 
bittabi el'an bakidir. 

Karikatürler 
- -,..,..,.-..- -----------· rı,.hll~~----~-

- Bak azizim, tabiat intlh 
bata kar~u nekada,. IAkayıt. 

- Beynelmllef Alim belk l l 
fakat Alman Alimi değll.l 

Alman intiha batanda 
slyasr muhallflerln blrle•
tlklerl nokta : 

Klatlderada.tsch ı Berlin 

- Şüphe yok ttitlerciy;m ve Ya
hudileri sevmlyorum. Fakat kadınları 

lstıgna etmem~za hiçbir mani yok 
zannederim. ~ıtııp!tı·;~:- ını ı ı~: ~l ıınic·h 

- Anne, artık ldarel örfiye yok. Demek bize artık yiyecek 
verecekler. 

- -- -----

1937 Senesinde Güneş 
Tutulunca Ne Olacak? 

- - - -· 
1937 senesinde vukua gelecek boşa gitmiştir. 

olan güneş tutulmasının en iyi Şura~ını da ılave edelim ki 
görüleceği yer, hikmetşinasların Amerika Bahriye Nezareti b~ 
hesaplarına göre Sanah An adası- adanın dalgalar altında kavbol· 
dır. Ve bu adada, Okyanusta, tam duktan sonra başka bir ~erde 
üslüva hattmın altındadır. Hiç sivrilmiş olmasını ihtimal harici 
değilse muharebeden evvel yapı l· görmemekte ve birçok torpito-
mış olan haritalarda yeri böyle farı bu adımın taharrisine memur 
tesbit edilmiştir. Fakat... - lna- etmiştir. 
nılmayacak birşeydir bununla 1937 senesine daha beş sene 
beraber hakikattır, bu ada var, kim bilir belki o zamana 
eın beş sene evvel dünya harita- kadar bulurlar ve bu adaya gi· 
sından kaybolmuştur ve bulun· derek güneşin nasıl tutulacağını 
ması için yapılan bütiin gayretler doya doya seyrederler. 

Sun'i 
Ses 
Yapıyorlar 

Fennin, lbtik ve çelikle sun'i 
ses yaptığım haber veriyorlar. 
Bu sun'i sesi çıkaran alet, dil .. 
sizlerin konuşmasını temine hiz· 
met ediyormuş. 

Nevyorkta telefon kumpanya
sında çalışan birtakım Alimler 
uzun müddet çalıştıktan sonra bu 
aleti keşfetmişlerdir. Şimdi Ame
rikada yüzlerce dilsiz, bu sayede 
konuşmıya muvaffak olmuşlardır. 

Dilsizlerin boğazlarında bir 
ddik açıyor, bu küçük aleti 
oraya yerleştiriyorlar. Y almz dış 
tarafta bir delik bırakıyorlar. 
Bu suretle dilsizin serbestçe ne
fes almasını temin ediyorlar. 

Konuşmak istediği zaman bu 
deliği parmağı ile tıkıyor. Sonra 
konuıuyor. Ve tabii kendi sesi 
konuşuyormuş gibi ses çıkarıyor. 

Bu alet, sağırlara takılan ku· 
laklık gibi birşeyclir ve çok ta· 
ammüm etmiye başlamıştır. 

Ayan Azası Olacak 
Fransız gazetelerinin verdik· 

)eri haberlere göre esbak Fran· 
sız Reisicilmhuru Mösyö Dumerg 
atı l bir hayat yaşamaktan bık· 
mış1 tekrar bildiği, tanıdığı 
muhit, dönmek istemiştir. Yakında 
Tuluz şehrinden ayan azası inti· 
hap edilecektir. Bu haber tabak· 
~uk ettiği takdirde Fransızların 
Ayan meclisinde Reisicümhurluk 
etmiş üç azası bulunacaktır. 

Bunlardan birincisi Mösyö 
Puvankare, ikincisi Millerand 
üçüncüsü de Dumergtir. Bu so· 
mıncu ismin bittabi geçenlerde 
ölen Dumer ile karıştırılmaması 
lazımdır. Birincisinde (g) harfi 
işitenler vardır, ikincisinde yoktur. 

- Affedersiniz, sigaramı 

sigaramı yakablllr miyim. 
- Bir Alın:ın gazetesi -

lngmz asıanrnm 

istinat ettiği mesnet 

ta•• parçalanıyor. 

Rusyada; HususT lokantalarda 
Yemekler flatlerl yUkseldtkçe 
azahr. 

Bir mU;lferl : imdat, kotlatlml 
Kraena.iıı. ll apeta: ~loskoYa atırdtlar. 

Vetclıorıımo i a.: .M.oskov». .. . 

Amerikada yeni bir ticaret 
usulü keşfedilmiştir. Bir müddet· 
tenberi muhtelif şehirlerde pera· 
keade surette hisse senedi ve 
tahvilat satan mağaza ve dükkan· 
lar açıldığı görillmektedir. 

Amerikada bütün eşyayı 5 ve 
10 kuruşa satan mağazalar var• 
dır. Bu yeni ticarethaneler de bu 
mağaznları taklit ederek muay· 
yen ve sabit iki fiat üzerinden 
muhtelif nıliesselerin hisse senet
lerini ve tahvilat satmaktadırlar. 

Hu yeni ticaret, son zaman .. 
larda hisse ıencdi ve tabvEat 
fiatlerinde görülen büyük suku• 
tun neticesidir. 

Hisse senetleri 25 şerlik pa .. 
ketler haline konuyor. Üzerine 
bir etiket yapışbrılıyor. Her 
pakette muhtelif müesseselere 
ait hisse senetleri vardır. Paket· 
leri alanlar bir nev'i piyango 
oynuyorlar. Bu hisse senetlerinden 
birisi yükseldiği takdirde zengin 
oluyor, aksi takdirde bir paket 
için verdikleri paraları kaybedi· 
yorlar. 

Bu paketlere çıkan taliplerin 
çoğu, çocuklarına kolayca istik· 
bal temin etmek estiyen aileler· 
dir. 

Yahut, biriktirdikleri 50-60 
doları böyle bir kumarda kay ... 
bekten korkmıyanlardır. 

Satış esnasında hiıse senet· 
!erinin her biri üzerine alıcının 
ismi yazılıyor. Bu sayede zengin 
olmayı hayal ediyorlar. 

26 Kuruşa 
Yemek Veren 
Lokantalar 

Yine Amerikada buhranın do• 
ğurduğu yeni ve ucuı lokantalar 
açılmaktadır. Bu lokantaların 
müteşebbisleri, büyük bir bina 
kiralıyorlar. 

Üst katlarını batakhane, altka• 
tı vAsi bir lokanka yapıyorlar. 

Buralarda 25 kuruşa Uç kap 
yemek veriyorlar. Bu lokantalar 
çok rağbet görüyor ve dehşetli 
muvaffakıyet gösteriyorlar. 

işin sırrı şudur: 
Bu adamlar piyasada kimin 

elinde satılamıyacak miktarda 
fazla stok bulunduğunu tetkik 
ediyorlar. Mal sahibi malını dök
miye veya yakmıya karar verdiği 
zaman, lokanta sahipleri kendi
lerine mUracaat ediyor, yok 
pahasına malı alıyorlar. Bu sayede 
başka lokantaların bir dolara 
verdikleri yemekleri bunlar 25 
kuruşa verebiliyorlar. 

Amerikan kafası, şaka değil. 

Tam Akıllı Kadın! 
Muhavereyi anlatıyorlar: Aıne· 

rikan milyardelerinden birisinin 
zevcesı geçen gün alelade 
bir ev kadını gibi mutbak 
levazı mı tedarikine çıkmış. Gilç 
hal ile alacağını almış, eve dön· 
müş, memnun ve mes'u~ ~e· 
tirdiği yiyeceği masanın üzerme 
yaymış, muvaffak!yet~nin eserini 
göstermiş ve demış kı: 

- Yalnız yumurtaların biru 
büyüklerini bulamadım. Bakımz 
bunlar nekadar küçük 1 Doğru· 
su çiftlik sahipleri hiç te 
makul insanlar değili Bu yumur
taları biraz daha büyümeleri için 
tavukların karnında üç beş gün 
fazla bırakmak mümkün değil m\ 
idi? 
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Kızıl Bunu Okuyunca Dehşetle Titredi 
M•lı11rrlrl "1f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-96-

Demİf. Paıa, bu teklifi bir
denbire kabul etmiyerek: 

- B,a ıece dOıüneyim, yarın 
cewap veririm. 

Diye mukabele etmiı. •• Ertesi 
sBn ıelen reise de aynen ıu 
dzleri aiylemif: 

- Düş6nd0m, tafıadım •• Kaç
•ak içia bir tebep bua...atlım. 
Da•aalaram beklemeyi ve on
lula mahahme olmayı tercih 
ediyorum. Binaenaleyh, ben, kaç
mıyacağnn ••• 

Ve, hakikaten kaçmadı. Dijer 
ltazı AbdOJlaamit beadeıAni.le be
raber Midilli adaun• teb 'it edildL 
Ha,. Pqa, •ada da bot dur
madı. Diğer menfiler, itd 
Wr hayat reçiı iı lerken, o ti-
caret işlerile meıgul olmıya 
baıladı. Piyasada mevcut olan 
eytinyJ1ğlarile Abunlan topla

dı. Bunlarla mühim ikbsadi 
oyunlar oynadı ve o menfa haya
tuada da para kazanda. 

Fakat taliia çok garip bir 
cilYeaidir ki ba kadar aenetü si
man, Paşayı bir fln bile meaut 
etmemiş.. bayat.. ber tiri& 
eıvak ve huzuzabndan tamamen 
mahrum Wr llakle öm6r pçiren 
Ragıp Pqa, nihayet teverrüm 
edere~ o mum• ldltJdha&;:a 
muzlim bir odH•da hayattan 
ılçmlf ti. 

Seccatlecibaşı 
ilk ( Seccadecibaıı , Hasan 

E eadi ) AbdDlbamidin e•ki 
emektarlanndaNlt. FJetUtiMi pek 
plc aeftr we Mr ftlile ile ~ 
m,et we İtİmMlllu cell>eclerdi. 
Nitekim, bu oiarda bayahnı fe
da etmit ve çok feci surette can 
Yermİftİr • 

S. ada•o bathca vazifeai, 
AbcMllhamWi M••ma sokmak ,e 
yıbmakb.. Bir abah AIK&ilha
mit, be....tat ba.ama gelmit, 
soyunmı)'ll bati•IDtf. H ... n Ef. 
de hemen ipekH futasını Bnftne 
kapnmış, her zaman olduğu 
sihi efendisini Bnüne oturtup 
yıka mı ya buarlauauştı. Tam o 
alMla kapı vuraldu, (fevkalld~ 
mlistacel) dip içeriye. bisl~rnal 
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I ' 
Fot•lra/ T•llill Kuponu 

Tablatinlıl Glnnımt ıatiyoruoıa 

fetojnfmııt 1 adet knpoıı ile bir

likte g6nderlniı. Fototrafını& MrayA 

tlbfJlr n iade editmeı. 

!ıim, meslek 
Tf'va eaa'at? 

Buluadqu 
m mleket 

Foto raf fntlpr 
edec •k mi ? 

1 

matalcla. •• Hasaa Ef. jurnala aldı. ı 
HDnklra takdim etti. Abdftlhamit, 

jarnah okur okumaz, evveli, banyo. 
nun içini dolduran ve buram buram 
dumanlan çıkan aıcak suya ve 
aonra ela Haan Efendinin yüziine 
baktı. Mlteeuir ve öfkeli bir 
hal .....U tekrar giyinmiye bqla-
clı- Haaaa Efendi, şaıırarak 
11e>rdu: 

- Yıkanmıyacak mısm feY
ketlim? •• 

AWlllaamit mltereddit Ye 
dargın bir tavırla cevap verdi: 

- Mayır, ben, yıkanmıyaca
ğım. Sen de önllndeki futana 
çıkar; hamamdan beraber çıka
caiız. Hiçbir ıeye elini sürme. 
Hele, banyodaki suya hiç do
kunma. Suyu tahlil ettireceiim. 

Hasan Ef. iti anladı. Kqlannı 
çatarak ciddi bir vaziyet aldı : 

- Suyu mu tahlil ettirecek
sin padifahım. 

- Evet .• bugün yıkanacağım 
suyun zehirlendiğini ihbar edi
yorlar. 

O uman Huan Efendi, fev
kallde mftteesir olclu.Senclerden
beri Abdiilhamide karşı beslediği 
sadakatin bu suretle şüpheye dq. 
meşinden miewıUit bir teessürle 
lıemen banyonu& yanına ablarak 
awçlannı auya daldırıd, hem, 
avuç BTUÇ içmeye hem de: 

- Bu su mu zehirli.. Bu so
mu zehirli. .. Alçak herifler .• Ni
hayet hunu da uydurdular hL. 
Bak bakaLm padiplum.. Bu so
mu zebirli. •. 

Diye haykırmıya bqlach. Ab
dülhamit, ha Adılı heade9İnin 
kaynar Hlan, avuç avuç içtiğini 
ğbrloce hemen kutmuştu, onun 
bileklerinden tuttu.. 

- Ne yapı1orsun... Mideni 
haşlayacaksın. 

Diye daha fazla içmesine 
mani oldu. Ve artık, Hasan 
Efendinin bu sadılcanr. muamele-

sinden mahcup olarak tekrar 
soyundu. Yıkanmak için onun 
önüne otur<lu. 

Hasan Efendi, bu kaynar su-
lana boiazını, midesini ve bar
saklaruıı baılamasmdan mlUevel
lit ıstırabı Efendisinden 1ak-
hya aaklıya onu yıkadı, ha
mamdan çıkardı. Fakat kendisi 
sittikçe fenalaşarak, dftştü bayıl
dL.. Hemen doktorlara haber 
verildi. Bir sediye içinde 
evine naklolunaran tedavi ediJ
di. Ukin yapılan tedavi mh
mer olmadı ve seccadeci 
bq1 birkaç g&n sonra feci bir 
surette can verdi. 

( Arkaıı nr) 

Hicazda 
Asilerin Reisi Yakalandı, 

Derhal Başı Kesildi 

Şam, (Hususi) - Hicaz Kara
lı lbnissuuda karşa isyan eden 
lbni Rafade ve avenaile Hicaz 
ordusu arasında vulmbulan •on 
kanh bir muharebede lbni Rafa
de mağlt\p Ye periıan obaat 
ve yakalanmtflır. Asilerin reisi 
lbni Rafade ile iki oğlunun der
hal başları kesilmit ve halka 
teşhir edilmittir. Bozgun Yeren 
diğer asi kuvvetler de şiddetle 
takip edilmektedir. 

Çocuk Bakımı -
Himayei Etfalin Mektebine 

Talebe Alınıyor 

Ankara, 14 (Hususi)- Hima
yei Etfal Cemiyetinin Ankarada 
Keçiörendeki Çocuk Bakıcılık 
Mektebine talebe kayit muame
lesi baılamlfbr. Mektebe ilkmek
tebi ikmal etmiş asgari on Hkiı 
yqında 'bulunan hanım kızlar 
alınmaktadır. Kayit i~ hüsnühal 
ve s•hbat phadetnamesi ile iç 
fotoğraf göndermek IAzımdır. 

ı t -r .... ;·-1~--·······ıi:iDva-···---·f--;-··1 .. 
............ ı .............................. ..:. ....... ..J.. 

ı ı 
14 Ağustos Pazar 15 Ağustos Paza ·tesi 

1200 ıı tre l S 4 ıra· 
naofou, 19,ü alaturka ııaz, Bewni 11111-

Btki he) ··ti t:lrafuıden :?o,;; ıtra uofoıı, 

21 alaturk:.ı. ı-ı. z, tanlmri Uefik llcy 
ile arkadqlart tar.1rınthn :!:! orlw ıra. 

Blkret ıuelA 39 & O:! 14lUJ)' oda 
opera, I.ıbe .\rank. 

'~•'ır~t - 4:?!> metre) 20,:ı ı Ha~ .1-

tl:1r opera ııul:ın st•çnıe ıuuı:alar, :H 
11111 :ılıahe, !1,40 Çtıllo komıori, e.?, 15 
g-ranıofon, 2"2,2;; ses konseri. 

Roma '4l metn) 21,4;; ( Mill-
no dan ıı.ıkil. 

Prat · 4 8 metre ) !O,!i() konser, 
21 ten orkestr.1, 23,25 gramofon. 

Viyana i:ı l 7 ru&tr8 21 \ o die 
lerdıe sinı; i ıııinde tlç peni lik bir 
opttret, 2!l,~ dans havalara. 

Peıte ü50 metre) 21 f'f'rilı,ıfı ia-
mi ııde Knlmanm bir oı•ercti. 

Varıon (14ll metre> 21,15 halk 
konseri, 23 danı baYalan. 

Berlln - { 1635 metre) !t Vlyana
dan naklen bir operet. teuıaili mute .. 
lap 4anı havalan. 

fıtanbal - 1~ metre 18 gra-
ırıoforı, ııı,:; loiriıu i kuııııı :ılııturka, ~,5 

gramoron, ::?t alaturka saz, 2::? orkestra. 

Blluet - 39.& metre 00,45 prkı 
kll\ar~ti, 21,15 .111111 orkestası. 

Bea.rat ( 429 metre) !1 llilU bil· 

:.rilor, ::?ı .:ıo Z:agrapt.ın n ıkil, 2S,30 

ılaııs ha\ l\ları. 

Roma ( 441 ıııetre) 21 gramofon, 

22 Bolıh·ııı operası. 

Pra~ 488 ınetre) 20 cazbant, 21 

Brüno lan ııakil. 

Vl7ana (IH7 metre) 21 t"'n musi-
ki, ~ta dan lıauları. 

P .. t• 550 ınetre ) 20, 1 a kabara, 

21, :10 Macar tarkıları, 2il, 15 konser, 

:M zatclan parçalar. 

Varıova - ( UH metre) 21 akıam 
koneeri . 

Berlln - (1635 metre) 20 Si7uet 

1ahneleri, 21 11.elgoland İlminde bir 

kolMCll, 22 Kolorı1aclu uklen 11ofoat. 

AtutOe 1 
s 

( Günün Meselelerinden J 
Sanayi Mi, Ziraat Mi? 

Ziraat 
Ziraat 
Götüren 

Memleketi Ne Demektir, Bir 
Memleketini Muvaffakıyete 
Şartlar Ne Gibi Şeylerdir? 

---•'---~ 

( Ba1 tarafı 1 inci ıayfada ) 

özii, im tetkiki ) apan kal<'m 
sahibine bırak nuruz:] 

Vaktile bir gazete ortaya bir 
mesele attı: 

Ziraat Mi, Sanayi Mi? 
Bu meselede, müspet cevap 

birinci suale verildikten sonra da 
iktısadi buhran çareleri arasında 
zilrraa yardım edilmesi ve buğday 
fiatinio yllkseltilmesi tav.iye 
edildi. 

EvvelA memleketin ziraat 
memleketi olduğu bir mltearife 
şeklinde tekrar edilmekte olma
sına rağmen mesele okadar ba
sit değildir. Çünkii bir milletin 
siy•ai ve ikbsacli btltün faaliyet
lerini &zerinde tophyarak tayin 
edeceii istikamet, halde ve iı
tikbalde çok mObimdir, çok- te
sirlidir. 

Bu meseleyi halletmek için 
dfttünUI ecek noktalar ıunlardır: 

1 - Ziraat memleketi ne 
demektir? Milletlerin tekimlil 
tarihinde ba yufm e...ı kıy
meti nedir? 

2 - Bu vuıflan baia .Wet
ler medeniyet bayatmcla m•'ut, 
mlreffeh " mlteraldd midirler? 

3 - Bir ziraat memleketİDİll 
muyaffaluyet prtlan oeclir? Biz 
bu ıartlan hm mifiz? 

Bu noktalar taayylla ettikten 
aonra ucuzluk ve bolluk buhra
DUKlan dolayı buğday fiatinin 
ylkseltilme•i faydalı mıdır? dtı
tllnebiliriz. 

Evwell ziraat memleketi de
mek, içtimai ve ikbAcb faaliyetin 
kuYVet ve sermayesini en çok 
ziraate vererek hayatını •• istik
balni onclan beldiyen memleket 
elemektir. Tarihi tetkik edersek 
glriirliz ki 15 inci asra kadar 

insanlık, hayatım hep b6yle ya• 
tadı. O zamana kadar her mem
leketin ikhsat işlerinde ziraattea 
daha büyük amil yoktu. 15 
ıncı asırda Amerikanın keıfi, 
deniz aşırı ticaretin genişleme
si bu Taziyeti değiştirdi. 11-
carete de ziraat kadar ehemmi
yet verdirdi. Fakat bu ehemmi
yet deniz ticaretine müsait olan 
sahilleri genif, limanlan multa
fazalı memleketlere mahmstu. 

Nihayet buhar kuneti ketfe
dildi, Ye buharın hareket ettirici 
kuvvet olarak kullamlam81 imklm 
Wundu; o zamandan itiltaren aa• 
naJİ de• aclımlarile terakki etmi
ye, medeniyet llihayebis bir _. 
rette ylkselmiye, insanın ihtiyav
ları da o nispette çoğalmıya bq
ladı. Sanayi medeaiyetin, medelll 
1et ihtiyaçların, ihtiyaç ta 1a11.,t 
ele bir kat daha tenkkinin amil 
oldu. BilhalSA elektrik tatbik .. 
bndan, yani 19 uncu amd• 
itiltaren medeniyetle .... yi Wri
birinin cloprucaau, W..,_W. 
zararl tarh laalbae ...... Olra
dar ki makinenin girmediti yer 
blmadi. Ba arada ziraat te un• 
yilqmiJe bqladı. 

Tarlayı çiftlik, çiftlikleri py.at 
bllyük iatihaal firketleri takip 
ettL Buaün de bqerin ilerlemeli 
ayni imkameti takip ecli191:. 

T aribin ıu aklfı ispat eder ki 
iman medeniyet hayatında ancak 
makine aayesinde ve ODD b ... 
duldan ıonra ylkaelebilmiftir. 
Yani madant;.. makine ve ... 
na,ı demektir. Ziraatte hile 
hanıi me:aleketin iatibaal usulleri 
ıanayiletmİfle mttterakld o mem
lekettir. Şu halde medeai1et ba
yaboda yik•ek bir mevki almak 
iatiyen her memleketin emel 
•anayi olmak llzmıelir. 

( ikinci makale yarıa ) 

Yuna nistanda Büyük 
Korku Günlerı Yaşanıyor 

( Ba, tarafı 1 inci ıayfada ) 

wtin bir lallkiUnet devirme te
pbbistınde bulunmıyacaj'ı da 
anlafalmaktadır. Müıellllı, ya-
ni ukerl kuvvet, muhalif 

partinin intiltabatta ıale-
b !Sİ halinde, kıralhk hareke
tine kartı Cthnhuriyeti mlclafaa 
ve muhafaza için faaliyete sirife
cektir. Denildiji gibi, mulaalif 
parti ortaya bir rejim meaeleai 
Ç1karır ve loralhk rejimi lehine 
temayül gWerine memlekette 
blytik karıatahklar Ç1kmumı 
beklemek doiru olur 

Fakat muhalif parti larallık 
meaeluiai mevau bahsetmeue 
tabii vuiyetia deiifmui bekle
nemez. Baanla beraber bu se
neki iatilaabat, rejia meaele•i 
..nu balasolmuile çok fiddetli 
Ye heyecula olacakbr. 

Muhalifler, iktidar me•kiiol 
kazanmak için Taziyeti çok mll
uit bulmakta ve bundan istifa
deye bitin ıayretlerile çahımak
tadır. YUDMidanı batlln kıvran
chraa ikbaacll büram V..ı..loa 

h&kimetinin beceriksizllpae at
fedenler çoktur. 

86yllk halk kltlelerl, drala

•İllİa d&paesini •• diter hiçi .. 
aiz vaziyetleri, hlklmetia kaba
hati olarak tellkki ediyor. Fak.t 
lıllkümet fırkaıı bunların hiçbi-

rini taksirat o&.rak kaW etmiyor 

n iktidar meftiiai elden kaçır

mamıya çalqıyor. 
#< 

itte bmclan Mlaphr ld iati
laal.at .tıcaclelesi pk fidcletl 
olacalmr. Bu slrllttl ...... c1a 
bllb8tlin bqka vaziyetler ihcl.8 
etmek iatiyealerin ortaya abla

catmı taWi praek IAzawaclar. ... 
Bitlis' 
Yılmaz kitap evi 

ve 
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Fakir Ve Hastalıklı Bir Kadını Doğur

Doğru Mudur? 
-53- Muharriri : lf lf 

Timur İhfyaı lık R·vavet
erindenEndişe diy~rdu 

Timur, hayretini giderdikten 
aonra garip bir hicaba kapıldı, 
kıp k1rmızı oldu. Bağı behişt sa· 
hibinin, güzel Tuman ağanın gök
ten siizülerek bu mektubu oku
duğuna zahip oluyordu. Gerçi o, 
iradesini hiçbir kadının eline 
vermiş değildi ve sarayında nika-
hını taşıyan kadınların adedi hiç· 
bir vakit dötten aşağı düşme· 
ınişti. Lakin aşk hatıralarile dolu 
bir yerde ve Tuman ağanın zarif 
hayalile ruban karşılaştığı bir 
ıırada yeni bir kadın mevzuuna 
gönlünde yer vermekten sıkıl-
011fb. BiPaenaley cürmü meşhut 
halinde yakalanan bir çocuk gibi 
Hızır hocanın mektubunu cebine 

ıoktu ve bahçeden savuştu. 
Odasında birkaç saat bu mek· 

tup ile meşgul oldu. Hızır hoca· 
nın sade bir şeref kazanmak için 
böyle bir teklifte bulunduğu nıu
thakkaktt. O ihtiyar Mogo]un si· 
yasf bir entrika çevirmesine im
kan yoktu. Timur, ilkin bu ciheti 
tesbit ettikten sonra maslahatı, 
zevk noktasından tetkika girişti. 
Tevekkül Hanımın güzelliği o 
yılların masalı olmuştu. Seyyar 
ve bikarar obalardan medrese 
odalarma, tekke höcrelerine, 
saray salonlarına kadar yayılan 
bu masal, hakikaten cazipti, im

rendirici bir şeydi. Birçok kadın
lar bu Mogol dilberinin her y,ü
lllşUnde ylizUnde glillcr açıldığına 
ağladıkça gözlerinden iri iri inci
ler döküldUğüne inanıyorlardı. 
Ders gören, kitap okumuş hoca
lar arasında bile onun gezdiği 
yerlerde taze çimenler peyda ol
duğunu iddia edenler vardı. He· 
le dervişler, güzel Tevekkülün 
babasına nisbetini külliyen inkar 
ediyorlardı ve onun mübarek bir 
gecede gökten düşüp ~ ·· ·· ~·n:n 

benliğine hulul eden bir ..... an 
husule geldiğini söylüyoriardı. 

Timur bunların ve bunlara 
mümasil gülünç rivayetlerin hep· 

ıini işitiyordu, biliyordu. ~ F alc~t 
0 

üne kadar İmparatorlugun bu 
g .. k h 

üzellik harikasını gorme eve· 
g. k ı ştı Çünkü yaşı 
6111e apı mamı · 

it 
.. tii artık aşka kanık-

a mış uç , . . L t 1 
t 

Gecelerını ur ına ar 
samış ı. . "kA 
. . d d ~ ·ı rüyasını hır ıü un 
ıçm e egı , . . d H 
arnsında geçirmek ıslıyor u. er 

b
. . b" ·,t yenilikle, kan ve 
ırı ır çeş b" 

r;an dolu maceralarla geçen ı~· 
l 

.. .. tüsle yığılarak bır 
erce gun, us ~ 
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hatıra küresi halini almıştı ve o 
küre, yüreğini baştanbaşa kap
lamıştı. Gençlik demlerindeki 
çılgın hevesler, çapkın emeller 
o küreden yer bulup ta yüreğine 

giremiyorlardı. 
Zamanın ve o zamandan ya

digar kalan hatıraların zayıfla
madığı yegan~ kaygu yega· 
ne ihtirası, harp ve fütuh at 
aşkı idi. İhtiyar Timur, a'"t:k 
bu aşk ile ruhunu beslivonhı . 
Ona da zaf geldiği gün 1;ıulıa~ ~ 
kak kalbi duracaktı, gözleri ka

panacaktı. 
Aksak cihangir, kendi hissi 

vaziyetini bu suretle göz önU
ııe getirmekle bereber Hızır Ho
canın teklifini reddetmek kararını 
alanıadı. Böyle bir şey, ceşit çeşit 
suitefsirlere sebebiyet verebilir· 
di. Herkes, mollalardan köylüle
re ve göçebelere kadar herkes 
Teve~kUI gibi bir kızın reddo
lunmasmı apaçık bir belahat 
sayacaklardı. Kendisin?n alık ol
madığı malum bulunduğuna gö· 
re bu budalahğı nıçın yaptığı 
hararetle araştırılacaktı ve binne
tice ihtiyarlığına hükmolunacaktı. 

O, böyle bir hükmün değıl, 
halta zchabm halk arasında vü
cut bulmasına tahammül edernez
di. Zira ihtiyarlık, kışverdaıı kiş
vere, kıt'adan kıt'aya yürlimekle 
mükellef sayısız ordulara kuman
oa eden bir adam için en bü
yük bir noksandı. 

HalK ve asker bir kere o ze
haba kapılmca hakkındaki hür
meti merhamete çevirecekler ve 
hürmete liyik bir tehinşah araya
caklardı. 

Ayni zamanda Tevekkül Ha· 
nımı reddetmek ağır bir kabalık 
olacaktı. Hükümdarlar, büyük 
kumandanlar, beyler ve hatta 
beycikler, kapılarına getirilen en 
kıymetsiz armctğanları da kabul 
etmek mecburiyetinde idiler. Ço• 
banın çam sakızı bile armağan 

olunca reddedilemezdi. Bir moğol 
ağlanmın (ağlan, hükümdar nes-
linden gelen bey demektir) kızı 
nasıl geri çevirebilirdi. 

Böyle bir hediyenin, gönül 
boşlatmak için, kabul edilir gibi 
görünüp te başkasına devredil
mesi de kabil değildi. Behemehal 
alınması ve saklanılması lazımdı. 

Tim ur, köprü tutmaz bir su
dan ordular geçirir gibi halecan 
içinde uzun uzun düşiindü. Halka 
karşı ihtiyar görünmemek nokta
sında karar kıldı. Böyle bir le
keden okadar çekini}'or, okadar 
sinirleniyordu ki, nihayet dayana
madı kendi kendini ikna ve tatmin 
için tecrübeye girişti. Oturduğu 
yerde, lsfahan hazinelerinden 
getirilmiş bir gürz vardı. Bu si
lAh, an'anevi rivayetlere nazaran 
lranlı me.ıhur Bahadir Zal oğlu 
Rüıtemin olup ondan başkası 
Y.erinden bile kıpırdatamazmışl.. 
ihtiyar Timur, hakikaten ağır 
olan bu efsanevi harp aletini, 
genç bir hamle ile eline aldı, 
birkaç kere başı üzerinde çe· 
virdi ve sonra sert bir ağaçtan 
süs olmak Uzere yapılıp oda
nın bir tarafına konulan biiyük 
bir dairenin üzerine indirdi. Dar· 
benin şiddetinden daire parça
lanmış ve düşeme tahtalarında 
çöküntü peyda olmuştu. 

( Arkası var ) 

mı ya icbar Etmek 
Tı~ Adliyesinin Bir Projes~ M-u-.. him Bir Hadise Çıkardı 

Prag (Hususi) - Çekoılovak 
ilim mehafilinin tesirile Çek ad
liyesi mühim bir kanun projeıi 
vücude getirmiştir. Bu projeye 
göre, iyi olmak imkAnı 16rlllmi· 
yen hastaların ısbrap1arına niha· 
yet vermek üzere tedavi eden 
doktora, haslayı öldürmek aalA
hiyeli verilmektedir. 

Halk arasında birçok aleyh· 
tar, birçok ta taraftar kazanan 
bu proje, ge.çenlerde, çek Meb'
san Meclisine verilmiş, fakat pek 
ehemmiyetsiz bir ekseriyetin mn
dahalesile reddedilmiştir. Çek ad· 
liyesi, bugünün ihtiyaçlarını tat
min etmek gayretile ikinci bir 
proje daha hazırlamıştır. 

Bu proje, henüz Meb'usan 
Meclisine verilmemiştir. Fakat 
ilk kanun taslağı gibi ilim ve 
fikir mehafilinin münakaşasını 
davet etmektedir. Bu hususta en 
ziyade hararetle miitalea yürüten
ler, Çek doktorlarile Alman 
doktorlarıdır. Ve umumiyetle bu 
iki zümre, karşılıklı mevzi almış
lardır. 

Çek hü kiimetinin ikinci defa 
hazırladığı proje, kadının bazı 
ahvalde doğumuna mani olmak 
için tedavi eden doktora geniş 
salahiyetler vermektedir. Çek 
adiiycsi, bu projeyi tanzim etme
den evvel Prağ Darülfünunu Tıp 
Fakültesi müderrislerinin ayrı, 
ayrı fikirlerini almıştır. 

Çckoslovakyada mühim bir 
Alman nkalliyeti de mevcut oldu
ğu için Tıp Fakültesindeki kür
sülerden birçoğunu da Alman 
Profesörler işgal etmektedir. Çek 
hocalar projeyi soğuk karşıla
mışlardır. Alma.o müderrialer ise 
bu noktai nazan benimsemişler
dir. Bu müderrislerin mütaleala
rmı !'ırasile bildiriyorum. 

Doktor Benda Diyor Ki... 
·' Perağ Alman Tıp Fakiile .... i 

miiderri~lninden doktor Rohcrt 

Bencla'ya göre gfm•k ailenin hlit· 
çesi re gerek kadının sıhhati 
ııoktai nazarından \'aziyct mü. ait 
değil ~e, lıfıınile kadının çocuğu 
doktur tarafından alınmalıdır, hu 
tarzı lıarckct hem makul, hem de 
in anidir. Çünkü nrtık eski zamnıı 

Doktor Benda ile doktor 
Marks'ım 

il~ yeni hayatın ~artları ara mda 
bii) iik farklar lıa ... ıl olmuştur \'e 
g~~ıııi~e göre hugünkü mc\ zuatı
mızı, ihtiyaçlarımızla mütf•na<::İp 
olmak ~artilc ılrğİ:.tirmİ)C nıec

lıu ruz.,, 

Doktor Marks'm Fikri 
Perağ A lmaıı doktoru Tı bhı 

Adli müderri::ıi \"C enstitü miiLliirii 
doktor D. M. l\larks tn di)or ki: 

'· Vazıı kanun, yapacagı knııtın
larda, kadının çocuk )apma , aıİ· 

yellerini heheı!lehal tesLit elmiye 
n~c clıur<lur. Ö)le ı.anıan olıır ki 
hır kadı~ın artık hiç çocuk ) ap
ıı~ama-.ı ıcap eder. Bu hal, içtimai 
bır zaruretten doğabilir. Halbuki 
bu zarureti bilmekle hernber hiç
bir doktor, adli takibata mnnız 
kalmamak için fennin ve ilmin 
emrettiği iii yapamaz, korkar .. , 

Profesör Ostresil'in Mutaleası 
" Çek Tip Fakültesi kadın 

hastahklar1 klinjği ş~f muavini 
profesör Ostresil ise projenin 
mllphem Ye bu noktadan tatbikat 
için tehlikeli olduğu fikrindedir. 

Bu itibarla her ımıht<>ınel 
hadi e, ayrı, 3yr1 tetkik edilmek 
Ye bütiin ihtimaller diiı.ünüldiik
ten sonra bir esas kurulm.ık la
zımdır. Aksi halde, doktora \a"'i 
salahiyetler vermek, cemi etin 
ıelaıneti namına zaı arlı olur; 
al.~l~ld \i e içtimai akisler apar, 
nuf u::ıun azalma::.ına enik olabilir. 
Çünkii, bazı ahvalde, birka\: ço
cuk aldıran kadın, kısır kalır. 
Onun için proje olgun d<>ğildir." 

Profesör V~ladinıit Ruziçk 
ise ... 

Çek darnlfUnunu Biyoloji (h • 
yatiyat) müderrisi profesör Ruzlç· 
ka da, yeni kanun projesini kı -
men mahzurlu buluyor. 

Bu profesöre glire hamile bir 
kadına harici doktor müdahale
ıi, er yeç fena bir neti
ce verebilir. Binaenaleyh sıh-
hi ve içtimai zaruretler yiiz 
den çocuk yapmak isteme 
ailelere, ferdi surette sıhhi 
fenni usuller öğretilebilir. Bun 
haricinde, ıari hastalıklarda 
olduğu gibi evlenen erkek ve 
kadınlar ıçın çocuk yapma 
kabiliyetleri hakkında evlenm .. 
den evvel doktor raporu alma· 
ları kanuni bir şart olarak il 
ıürülebilir.,, 

* Çek-Slovak adliyesinin ye 
kanunu, Bütün dünya ilim ve fen 
adamları arsında derin al<isler ya• 
pacak bir mahiyette olduğu için 
muhtelif akademiler, bunun bir 
suretini istemişlerdir. - N ... 

( HARiCi TELGRAFLAR ) Heyecanlı 
İ d lhfIAr S ]Müsabakalar spanya a l a 10 OD Peh\ivan Güreşlerine 

Safhaları 
Mühim İkramiyeler 

·----
Mııdrit 14 (A.A.) - Evvelki gece 

uzun mücidet Cümhuriyet MOddeiu
mumiııi ile lli muhakemenin tayin et· 
nıiş olduğu huıuıi blkim tarafından 
isticvap edilen San - Jurjo'nun bu
run ukerl bapiıhaneye atılma11 

muhtemeldir. 
Mumaileyhin dtııtlarından olan •• 

evi muhafazakarlar tarafından umu• 
mi karargah olarak kullanılmıt bu
lunan Maıki:ı de Eıquival, Elcezfrede 

tevkif edilmiştir. 
Markizin teriki cürümleri olan 

Jeneral Gracia Herranz ile Miralay 
Eıteçan ve Yüıba~ı San Jur Je ile 
ayni umanda tevkif edilrniglerdir. 
Mevkuflar, Fanta-Cı:ıterina (Kadikıılc) 
tatoıunda hapıediJcceklerdir. 

Grande ve Sevil eyaletlerinde 
vahim iğtiş.aşlar devam etmekte ise 
de bu iki mahaldeki kargaşahkların 
mnhlyetl birbirinden f rklıdıl'. 

Sevildeki hareket, ahiren kıral 

taraftarlarının yapmış oldukları te· 
tebbüıün bir akıiilamelini andırmak
tadır. Bili.kiı Graode'deki hareket 
müfrit anasınn endişe baht bir hare~ 
keti suretinededir. Müfritler S:ıint

Thomaı zaviyesini ve Santa-alerina 
kilisesini ateşe vermişlerdir. 

Eyaletin muhtelif noktalarında 

•e bilha11a Conchlnl\ 'Ye San le F~'de 
ahali ile polisler aruında vukubulan 
müeademelerde 3 kişi telef olmuştur. 

Sevll'den bildirildiğine göre San 
Jurjo. alelacele kaçarken bütü

1

n Je
nerallerin taşımakta oldukları mavi 
hamaili bı.-akmışlır. 

ıunselerl Ya ıyorlar 
Sevilla, 13 ( A. A. ) - Müfritler 

Oznacollar kilisesi ile Riconada ga
z inosunu yakmışlardır. Gr< na<İa da 
halk çiftçi gazinosunu yııkmıştır. Bir 
müıaderuc vui<ubulrnuf, bir kişi 

Tahsis Edildi 
Milli spo~:zu teşvik nıak

sadile Himayei Etfal Cemiyeti 
tarafından 7,8,9 eylulde hmirde 
yapılacab büyük pehlivan güreşle .. 
rinde b-:rşta galip gelene 200 
ma~ liip olana 75, baş altınd~ 
g~li~ gelene 125, maglüba 50, 
buyuk ortada galip gelene 
75,. mağluba 35, küçUk ortada 
gahp gelene 50, mağluba 25 lira 
miikafat verilecektir. 

İstanbulda 21 eylülde ya pı1a· 
cak güreşlerde mükafatlar daha 
fazladır. Ankarada 28 eylülde 
yap1lacak başr:ehlivan müsabaka
sında başpehlivana 500 lira mü
kafat bir de madalya verilecektir. 

=- -- ---= 
ölmü itür. Üç yara'ı vardır. Cnnchlna
da b r arbede nf't cesiode İ'<İ ki i 
ölmüştür. 

ispanya Vekayll 
Grenadı>, 13 ( A. A. ) - 1\ üfritl er 

bu gece Tomasa'.I manastır le Saint 
Nicola kıliseaın ı yakmışlardır. 
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ÇANAKKALE 
1ngilteu HllkthMtl ta.ra.fında.n Gıı.zi 

Ilı; . ne hediye edilen eserin tercflmesi. 

Yazan : 
C enftral Og lander 

- 73-

Ankaralılar, Dünya Gü
zelini Görmek istiyor 

Düşman Çok Kuvvetlidir. Derhal 
Bütün Kayıkları Gönderiniz! 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

buraya davet ediyorlar. Avrupa 
seyahatinden avdetten sonra 
muhakkak onu kendi aralarında 
görmek istiyorlar. Dünya Güzeli 
herhalde, henüz tasavvur ma-

beğeniyorlar. Belki bu beğenmek· 
te de yine şeytani ve ince bir 
kadın zekası, bir kadın hesabiliği 

1 

vardır . 
. Öyleya Keriman H. dilnya gü

zeh olursa, bütün türk kadınları da 
Saat 7 de sahil muhabere 

(stasiyonu şu işareti veriyodu: 
" derhal sırtların 500 yarda ileri· 
ıine ağır ateş açınız. BUtün ge
milere haber veriniz.,, Birkaç da· 
kika sonra da Tl\rkler İngiliz mev· 
zilerinin merkezine hücum edi· 
yorlardı. İngiliz hatlı bu noktada 
birdenbire yarıldı ve düşmanın 

bir kısmı İngili:ı hatlannın 
gerilerine kadar sokuldu. Bir 
müddet için, vaziyet çok ve· 
hamet kespetti. Çfinki İngilizlerin 
ihtiyat kuvvetleri yokt1o1. Fakat 
ricat eden efrat tekrar toplana· 
rak süngü ile vaziyet tekrar dli· 
zeltilehildi. Türkler ricat ettiler. 
Ve o dakikadan itibaren Y sahi-
lindeki kıtaata bir tek kur~un 
atılmadı. Karaya muvaffakıyetle 
çıkalmış ve yerleşilmişti. 

Fakat, askeri hastalıkların en 
vahim ve en sarisi olan bozgun 
Y sahili kıtaatının kısmı azamına 
ıirayet etmişti. Karadaki vaziyeti 
iyice anlıyabilmek için bundan 
aonraki bir saat zarfında gemile
re verilen telaşlı işaretleri tahlil 
etmek kAfidir. Mermilerinin arzu 
edilen mahallere düşüp dUşmedi· 
ğini soran Dublinde verilen cevap 
''bilmiyoruz,, dan ibaretti. 7,25 te 
1ahilden verilen bir İşarette: 

"Derhal bütün kayıkları gön
deriniz. Adeden çok faik düş
man karşısındayız. Acele ediniz., 
Bunu takip eden bir işaret te sa
hile kadar sürüldük. Sırta aşınca 
haber vereceğim. ,. On dakika 
sonra gelen bir haberde de " Y 
sahiline kayık gönderiniz. Vazi
yet ümitsizdir,, deniyordu. 

Türkler lngiliz mevzilerinden 
ricat ettikten sonra aşağıda, 
sahilde olup bitenden haberdar 
olmıyan Kolonel Mattheus mev
zilerinin etrafını dolaşmıya başla
yınca ilk defa olarak sağ cenah 
ıiperlerinin bomboş olduğunu 
gördü ve bunun sebebini anlamak 
Uzt"re emir zabitini gönderdi. 
Emir zabitinin rapou üzerine 
de 29 uncu fırkaya şu haberi 
gönderdi: "Saat 7,45. Vaziyet teh· 
likeli. Takviye kltaabna ve cep
haneye acil ihtiyaç vardır. Başka 
türlü Y deki sırtlarda tutunmak 
kabil değildir. Olmadığı takdirde 
gemilerin ateşi himayesinde sa· 
hile ricat etmek mecburiyeti 
vardır.,, Bundan sonra bulabildiği 
efradı tophyarak yaralıların nak
lin( setretmek üzere derenin sa
hile inen yamacında mevzi aldı. 

Diğer taraftan, askerlerinin 
kayıklara irkap edilme ameliye
ıinin bu dereceye geldiğini gö
ren Kolonel Mattheus, bu tahli-
yenin devamına müsaade etmek· 
ten başka çare göremedi. Saat 
11 re doğru sahildeki yaralı ve 
sağlam efradın hepsi kayıklara ir
kap edilmişti. Fırka karargahından 
hiçbir haber gelmemesi ve takviye 
kıtaatının vurudundan da Umit 
kesilmesi üzerine Kolonel Mattheus 
kayalı ğ·ın tepesindeki dümdarlarını 
da çekti. Yarım saat sonra son 
nefer de kayığa irkap edilmiş ve 
Y sahiline ihraç ameliyesi etra-
fında hasıl olan yUksek ümitler 
de böylece suya düşmüştü. İrkap 
ameliyesi müddetince Türklerden 
hiçbir eser görünmedi. 

lstanbul 3 U"cU lcrasmdan: 
Hir lıorı·ıııı t orıı iui için mahcuı ve 
(l'ıray:ı c;t•\ r i l ııı esi mukarrer Buik 
m:ırk:ı l ı J,ap.ıl ı binek otomobili Nışan
taıı ul(l t .\ lııııet Ucy sokak (Ren z) ga
rajıııll.~ hi rirı ei n.ı; ık arttırma surtıtile 
~o n!.!'u:tos !I l:? tarihinde saat ta ten 
14 dt• bılıır ıııatın.llindo sııtılacaktır. 
Tal ip 1 nr i ıı ııı alıalli ııde moıournna mfi
l'&cutla:-ı il:l.ıı olunur. 

Buna rağmen bütün efradın 
çantaları ve levazımatı karada 
bırakıldı. Hatta öğleden sonra 
geç vakit bahriye zabitlerinden 
Keyes bir kaç bahriyeli ile ya
ralı aramak lizere karaya çıktığı 
ve bir saat kadar dolaştığı hal
de, tek bir kurşuna bile maruz 
kalmadı! 

Bu planın her tatbik safha
smda felAket amiz hatalar iş

lendi. Eline geçen fırsatları ih
mal eden kuvvetlere tabii tali 
yaver olmaz! 

ilk defa bütün tafsilAtile arze
dilen bu hikayenin muhtelif 
vak' alarmdan anlaşılacağı veçhile, 
Kolonel Matlheus'ün fırka karar
gahından aldığı emirlerin nok-. 
sanhğı, karaya çıktıktan sonra 
kendisinin göstermiş olduğu ida
resizlik ve nihayet erkanı harbi-

yenin göstermiş olduğu lakaydi 
25 nisan fırsatının heder olmasın
da ve nihayet gayet mühim olan 
bu mevziden ricat etmekte bü· 
yük amil olmuştur. 

(Arkuı vır) 

"TiTOS,, 
LAMBASI 

TlTO • LANDI ... PARIS 

E1Pk1rikten daha çok tnıiııdir. 

liitlllfıtliıid Tulumbasız v o taıyıkı.ı11: olarak 
benıi n ilo işl er. Kokusuz " e 

üilınansıvl ır. 

fSTIALi liA YRI KABİL VE 
, TEMINATLIDIR. 

Tecrübe edilmek üzere IO gün için 

meccanen ,wiıir. 

ne~iınli k:ıtalo;;ıar (icrol:;i7. gönderilir. 

lstanbulda: Yc11 ildi rek, .c;ıv~ıcıy::.n 

H:.n ~o. 10. Etl. illİZlL\IIl Tica• 

rotlıauef'intlen istuyinil. 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebi 
Mubayaat Komisyonundan: 

Mektebin mayıs 933 gayesine kadar ihtiyacı olan 350 teneke 
benzin 750 teneke ince mazot 10000 kilo kuru ot 25000 kilo kuru 
odun 750 kilo şeker 5950 kilo koyun eti 14100 kilo ekmek 850 
kilo sadeyağ 22 ağustos 932 pazartesi günü saat J 4 te mllnakasai 
aleniyesi icra edile"'ektir. Taliplerin şeraiti anlamak için hergün 
mezkur mektebe ve yevmi ihalede mektepteki mubayaat komisyonu
na teminat mektup veya makbuzlarile müracaatları. 

' . -. ..... . • • !- . . .• • . -. 

BESLER 
Çikolata ve Bisküvi fabrikası Yerli Mallar Sergisine iştirak 
etmiştir. Istihsalatımızın en son ve mükemmel nümunelerini 
burada göreceksiniz. Sergi münasebetile toptan fiatma pera· 
kende sahşlar yapılmaktad ı r. BESLER pavyonunda bir dakika 

tevekkuf ediniz. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - 6 Açık deniz motörli için nümunesine göre { bezi idare• 

den verilmek şartile ) tente yaptırılacaktır. 
2 - Yevmi ihale, 15 Ağustos pazartesi günü saat 14 te icra 

edileceğinden isteklilerin %7,5 teminallarile Başmüdiriyet binasında 
hazır bulunmaları 

hiyetinde olan bu samimi 
ve hararetli daveti kabul 
edecek ve Tür ki yede ilk 
ziyaret ettiği yer Ankara olacak
tır. Keriman Haıum Ankarada 
çok muhteşem ve mutantan bir 
şekilde karşılanacak ve etrafı 
hiçbir yerde tesadüf etmediği 
sıcak ve samimi bir bava ile 
çevrilecektir. 

Ankara, bundan sonra yapı· 
lacak güzellik müsabakalarında 
kendi güzellerinin de iştirakini 
istemektedir. Öyle ya; Ankaranın, 
lzmirin, Adananın güzelleri yok 
mudur? Türkiyenin büyük şehirle
rinde de güzellik müsabakaları ya
pılmalı veya mUsabakalann birin· 
cileri, Ankara, lzmir, Adana ve 
saire milmessili olarak lstanbulda
ki güzellik mlisabakasma istirak 
etmelidirler. Anadolunun saf ha· 
vası ve nezih muhitinde yetişen 

bu güzellerin lstanbuldaki raki· 
helerini yenerek . Türkiye güzelli
ğini ve belki de dünya güzelliği
ni kazanmaları çok muhtemeldir. 
Bu fikir gittikçe kuvvetlenmekte 
ve gün geçtikçe etrafına taraftar 
toplamaktadır. 

Gelecek seneki gllzellik mü
sabakasına memleketin tanınmış 
şehirlerini temsil edecek güzellik 
kıraliçalarının da iştiraki çok iyi 
bir netice verecektir. Hem 
bu vaziyette müsabakaya iştirak 
edenlerin adedi artacak ve ba· 
kiki Türk güzelini ayırmak daha 
kolay olacaktır. Bu sene, fevka· 
lade bahtiyarlık eseri olarak 
sekiz giizel içinde bir dünya gU· 
zeli çıkarıverdik.. Bu fikir ta• 
hakkuk edecek olursa memleket• 
te bir güzellik kıraliçası bollu· 
ğudur gidecektir. 

Mesela lzmir güzelinin gözleri, 
Ankara güzelinin vücudu, Adana 
güzelinin rengi, Samsun güzelinin 
dişleri Konya güzelinin 33 numa· 
ralı ayakları dillere destan ola· 
cakhr. Bu arada Türkiye güzel· 
lik müsabakasının Ankrada ya
pılmasını istiyenler de vardır. 

Burada da Keriman Hanımı be
ğenenler var, beğenmiyenler var. 
Keriman Hanımı sadece gazete 
resimlerinden tanıyan Ankara, 
onu saf, temiz, masum bir aile 
kızı buluyor. Onun gözlerindeki 
zeki fakat itimat verici parıltı
yı, onun ağzındaki şen, fa
kat hürmet ettirici tebessümü, 
onun endamındaki ihtişam ve za· 
rafeti meftuniyet ve memnuniyet 
içinde doya doya seyrediyoruz. Ka-

dın, kadmı beğenmez derler amma, 
Ankara kadınları ezeli kıskançlık 
hislerine rağmen, Kerimanı çok 

bu şereften kendi hisselerini al-
mış olacaklardır. Ben bu muam· 
mayı bu şekilde hallediyorum. 
Belki daha başka düşüncelerde 
vardır! 

Burada da Keriman Hanımı he
ğenmiyenler, sekiz güzel içinden 
çıkan Türk güzelinin dünya gü
zeli oluşuna, hakikatlerin bütün 
belagatine rağmen, hila inan· 
mıyanlar var.. Çok mahdut bir 
zümreden ibaret olan Keriman 
H. aleyhtarları bilhassa şnnlan 
söylüyorlar: 

uKeriman H. sekiz kişi arasında. 
seçilmiştir. Hakikı, bedii ve tabii 
Türk glizelliğiğini temsilden çok 
uzaktır. Bilhassa yanakları çok 
şiş~a~dır. Gözleri biraz yukarıya 
çekıktır. Yandan bakıldığı zaman 
yllzü ve burun delikleri tuhaf bir 
manzara arzetmektedir . ., 

Kim ne derse desin, Ankara• 
nın çocuğu, genci, ihtiyarı, kadı
nı, erkeği, sevgilisine kavuşmak 
istiyen bir basretkeş sabırsız.lıgile 
Keriman Hanıma intizar ediyor. 
Ve onun için kalbi çarpıyor!. . 

Pırlanta Bllezlk 

Paris, 15 (Hususi) - Buton 
gUzeller şimdi meşhur bir sayfiye 
beldesi olan Bol şehrinde eğlen· 
celi günler geçiriyorlar. 

Dünya güzeli Keriman Hanı• 
mm kazandığı takdir ve muhab-
bet çok büyüktür. Kendisi her 
taraftan davet mektup ve telg
rafları almaktadır. 

Paris Sefiri Suat Bey Keri-
man Hanıma pırlanta bir belezik 
hediy etmiştir. 

Halla Beyden Mektup 

DUnya . güzeli Keriman Hanı· 
mm pederi Halis Beyden burada 
bulunan kardeşi, yani Keriman 
Hanımin amcası Muhlis Sabahat· 
tin beye bir mektup gelmiştir. 
Mektupta şu elimle vardır: 

"Birçok tiyatro direktörleri ıs· 
rarla bazı tekliflerde bulundular 
ve ucunda da mühimce para da 
var ha r.. Kerimanın herhangi 
bir temsilde kendisine tahsis 
edilen locaya gelip oturması için 
on beşer bin frank veriyorlar .. 

" Bu cihan krizinde fena para 
değil amma, ne çareki bu teklif
leri kabul etmemek zaruretin· 
deyiz .. 

"Ayın on beşinde Pariste ka• 
lacağız ... Oradan birçok yeni tek· 
lifler alacağımız işitilmektedir. 
Tabii şerefi bozan her teklifi 
reddedeceğimden emin olabi
lirsiniz .. 

"Deniz tarikile avdetimiz he
men hemen takarrür etti gibi ... 
Bu suretle Kerimanı davet eden 
Mis İtalya ve Mis Yunanistana 
da iadei ziyaret etmiş olacağız. 

Eğer bizi Pireden karşalamak 
isterseniz, çok memnun oluruz . ., p1Eii!&llllil!!ıt5:11e&mW Kız ve erkek - Leyli ve nehari -.•BDIJ!lliDl••lllll 

İSTİKLAL . LİSESİ =E=L __ =v=~ ===ıılı==ı~=~=.~=:=~=;=F=~=d=fy=es=i =İl=i_n=l_a=n==m=*===1~ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. E-=~ "" = ~·~" ~ I~ !I 

Bütün sınıfları mevcuttur. Belediyeye mensup mütekait, yetim ve dullarm 
Kayıt muamelesine başlanmıştır ı - Eyıuı - 932 yoklamaları 

':umartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 • Belediyeye mensup mütekait, yetim ve dulların Eylul- 932 yoklama 
kadar müracaat olunabilir. muamelesine 15-Ağustos·932 pazartesi glinünden itibaren başlanı-

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında lacaktır. Maaş sahiplerinin yoklama ilmühaberi, maaş cüzdanı, nü-
..~~•-m:Bl!E! _ _._:;nm... Telefon 22534 AEIDllB•ilDlEBIBD-- fos tezkeresi ve senedi resmileri ile birlikte maaş almakta olduk· 

ları belediye şubesine bizzat müracaatle yoklama muamelelerini ifa 
etti.-meleri ilan olunur. (4083) 

SÜ'-DO-BON 
PERTEV 

İnkılap Liseleri Talebelerine 
inkılap Liseleri Müdürlüğünden: 
Bakalorya kurslarma başlanmıştır. Bakaloryaya girecek talebele

rimizin bir an evvel mektebe müracaatları lizımdır. Detsler mec
cani olarak verilmektedir. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 
-

ır uharrf rt ! 
Arnold BolopH 

-74-

Kısa Bir Müdd~t .. Sabr~derek. Metresimin Ahvali Ruhiyesini Tetkik Etmek 
istedim 1 Gordum Kı, Hakıkaten Eski Hoppa Ve Vefasız Kız DeğHdir 

1 

Hakikaten üzerinizde kıymetli 
bir elmas var mı idi? 

- Evet slhiydi, fakat timdi 
neticesini anlatması uzundur. Bu 
dakikada yalnız şu kadarını bi· 
liniz ki ben eski Edgar değilim, 
milyoner bir ~adamım! 

Edith bana endişeli bir nazarla 
baktı, hiç f Üphesiz mutelif fel4· 
ketlere dllşe dilşe aklımı kaybe'(
miş olup olmadığımı düşünttyordu. 

Devam ettim: 
- Evet. milyoner bir ada· 

mıml Şimdi gBlüı.ınekte olduğun 
iş, yaptığm son iş olacaktır. Pek 
yakında geniş bir hayat yaşamı· 
ya başlayacağız. Döşeli bir kira 
odasında ömllr sürmekten kur· 
tulacağız. Kendimize mahsus 
bir konağımız, otomobilimiz, 
hizmetçilerimiz olacak; siz 

do Levi unvanını taşıyacak· 
ıınız. Zira kısa bir zaman içinde 
evleneceğiz. istersin değil mi? 

- Oh Edgar, bu da sorulur 
mu? Fakat anlattığınız ıeyler o 
kadar gllzel ki, korkuyorm!.. 

- Neden korkuyorsun Edith? 
- Bilmiyorum, fakat korku· 

yorum .• 
- Müsterih ol, Editb, ortada 

endişeyi mucip hiçbir şey 
yoktur. Fakat artık kalkalım, 
bir otomobile binelim. İşinizi 
teslim ediniz, sonra daha rahat 
konuşabiliriz. 

Hayata Yeniden Doğu,ı 
Yağmur dinmişti, güzel bir 

ilk?ahar gUneşi evlerin ceph~
lerıne altın tozu serpiyordu. Bır 
otomobil çağırdım ve Edithin 
verdiği adresi söyledim. Hareket 
ettik. 

(Arka11 var) 

~ANKARA~~ 
iSMET PAŞA KIZ ENSTiTÜSÜ 

Kayit ve kabul şartlan 
1 - Mektepte bu sene açılacak )eyli pansiyona talebe kayit •e 

kabulüne başlanmıştır. 
2 - tık mektep mezunları birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 

mektepforden gelecekler ait olduklan sınıflara kabul edilirler 
3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat ııra· 

sile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne müracaat edilmesi. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipostane karşısında 
Eskizaptiye 

)1. caddesi No. 20 ~ 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

13. üncü tertip 2. inci keşide 
11 Eylul 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 
35.000 Liradır. 

Ayr.ıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükô.fat vardır. 

..,, Karaciğer, mide, barsak, ta,, 

TUZLA İÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6.30, 8,20, 9,30, 11,40 da Haydarpaşaya 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları ilaveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
1.-""elerden eon tren t5,55 tedlr. 

Sıyfa 11 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Emniyet Sandığı Emlak 
Müzayedesi 

KAT'İ KARAR İLANI 
Arttırma Huap 

bedeli No. 
Merhunatın clnı ve ntH'll• me\ ki ve 

• Mültemlllb 

275 0058 u d s zunçarşı a amanviıamsani mahallesinde 
Uzunçarşı elyem han arkası çıkmazında eski 
317 Mü. Yeni 1 numaralı kargir üç kattan ibaret 
olup bodrum katında bir mutfak. bir kömür
lük, birinci kat bir oda, bir sofa, bir malta 
antre, ikinci kat, iki oda, bir sofa bir heli, 
iki şahniş üçüncü katta bir oda bir sofa bir 
h ı~ b' d 

1 

e.a ır araça, elektrik ve terkos tertibahnı 
havi 333 numaralı dükkanın on sekiz zira 
terbiinde olan havasile 331 numaralı dükkA
nın ancak beş zira havasım rnüştemil bir hane 

Borçlıınıı• 

iıml 

Yusuf Kemal B. vekili Münevver H 
100 9122 Bostancıda Cesriderbent mevkiinde Yeni köy • 

sokağında eski 29 yeni 4 1 l numaralı yetmiı 

arşın arsa üzerinde kargir bir kattan ibaret 
olup zemini toprak bir ev altı, iki oda, bir 
hela, bir gusülhane, natamam bir ocak mahalli 
( bir oda tavansızdır ) ve üç yliz on bir arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Sami Ef. 

400 7698 Azaplarda Elvanizade mahallesinde YeşiJtu· 
lumba caddesinde eski 54 ve yeni 52 numaralı 
yüz on alb arşın arsa llzerinde ahşap üç katta 
sekiz oda, liç sofa, bir taşlık, bir mutfak bir 
tulumbalı kuyu, bir daraça, bir bodrum 

1

( so-
kağa methali vardır) ( ve birinci kattan iti
baren çıkması vard1r ) ve altmış dört arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Mehmet B. 

850 8825 Kanlıcada Çubuklu caddesinde eski 24 Mü. 
24, ~4, 24 yeni 23, 2-2, 2-1, 2-J numaralı 
seneden yüz yetmiş ve mahallen iki yüz on 
beş arşın arsa üzerinde bir katı kirgir iki 
kah ahJap olmak üzere Uç katta ıekiz oda, 
iki sofa, bir mutfak iki hela, bir antre, bir 
taşlık, bir balkon, bir tulumbalı kuyu, bir 
sarnıç, ve altında üç dUkkam mliştemil bir 
hanen\n tamamı. Abdi 1. 

200 4920 Unkapanında Y avuzersinan mahallesinde Sağ
rıcılar elyevm Kazancılar sokağında eski 67 
yeni 3 numaralı otuz dört arşm arsa üzerinde 
iki kattan ibaret olup zemini toprak önü ustör 
kepenkli tizerinde bir oda ve bir bozuk helA, 
mahallini havi bir diikkamn tamamı. Fatma Refia H. 

600 1099 Galatada Arapcamiişerifi mahallesinde Yel· 
kenciler caddesi ve Karakolmeydanında eski 
8, 127, 129, 131 yeni 10, 127, 129 numaralı 
yüz doksan arşın arsa üzerinde kArgir dört 
kattan ibaret olup ze~in katı bir methal biri• 
nin altında bodrum ve helvacı mermer tezgahı 
ve ocağı ile asma bir odayı ve camekan, diğer 
önü camekan ve zemini çimento iki dükkin 
( üstleri kepenklidir ) üstünde bir sahanhk 
bir tahta koridor, iki oda, bir ıtofa, bir 
hela, bir kömürlük, üçüncll katta bir sahanlık 
dört oda, bir koridor, bir heli, bir mutfak, 
(burası aparhman dairesi şeklindedir) Ust 
katta bir daraça. bir oda, bir hela, bir sa• 
hanlık. (dükkanlarda elektrik iki tulumbalı 
bir kuyu mevcuttur ) ve ikinci kattan itibaren 
iki tarafa çıkmayı havi iki dükkanı müştemil 
bir hanenin alta hisse itibarile üç hissesi, Halide, Me

liha ve Faika Manımlar. 
Kadıköy Zühtüpaşa mahallesinde eski ve yeni 
Fener caddesiheski 14 ve yeni 80, 80 numa· 
ralı ikiyüz. on arşın arsa üzerinde bir buçuk 
katı kargir bir katı ahşap olmak üzere iki 
buçuk katta on llç oda, ( biri banyo odası ) 
bir sofa iki koridor, iki antre, (etrafı came
kanlı ve üzeri balkondut"ı mermer taşhk, bir 
mutfak, ve seksen arşın arsa llzerinde bir 
çamaşn-lık, bir oda: ( elyevm mutfak baliue 
konmuştur ) yüz on arşın arsa Uzerincle bir 
asma sofa, iki oda, bir avlu, bir ahırı müş· 
temil selamlık dairesini ve beş dönüm beş 
yüz yirmi bir arşın, bahçeyi ve bahçede ufak 
çapta üstetüler lakla havuz üç kuyu iki sarnı· 
çı havi eşcarı müsmire ve gayrı müsmireyi 
havi bir köşkün tamamı. El eni H. ve Y orgi Kalafatl Ef 

60 8873 Erenköyde İçerenköy mahallesinde Hamam 
sokağında eski 39 ve yeni 6 l numaralı yüz 
on arşm arsa üzerinde ahşap iki kattan ibaret 
olup birinci kal: çimento bir ev altı diğer bir 
taşlık bir mutfak, bir hela, bir gusülhane 
ikinci kat: bir sofa, Uç oda, bir çıkma, (zemin 
kat kargir lizeri ahşap ) ve kırk arşın bahçeyi 
~avi maa ahır bir hanenin tamamı. İbrahim Ethem Ef. 

125 622 t Osküdarda Kazaskerahmetefendi mahallesin ... 
( Lütfen 1ayfaya çeviriniz ) 
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A YRİYE LİSELERİ 
'fa :-ırif vekalt·t i colil esinin 5/4/!1:~2 t:tri h ve l 8ıi7H u u ınıraıı emri la bUtlln meldı•plore taırı i tıı odild.iği Uzoro roırnıt 

rıııı.t•lel• ı.i tasdik edilmiş olan mek tel>i ııı izıl~ talı.Jıo kaydı rı a başlan ınııthr. Ecnebi lis:ı. nlan nıı ilk sın ıfl:.ı.rdıı.n iti baron 

ba, 1:ı11 ı r. !\o hari talebe mektebin h ıı:::ıuli 1 oloıuohil V6 otolılislerHe naklodilir. Ilergii n ıwat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

rnırnınelesi yapılma' fadır. 'f:llor vukuıırıda ['osta. ile tarifname giiııclorilir. 'fel 205:JO 

Jpekiş gömlek ve kravat 
Dairesi açıldı 

lsmarlama 
A. sınıfı 

16 
liradan itibaren 

gömlekler· (Markası işlenmI, 
olduğu halde) 

B. sınıfı 
14 

1iradao itibaren 

TAVİL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 

ı ,.S~~~!l 

. 

Pazartesi 17de Sirkeciden ha· 
reketle Gelibolu, Çanakkale v11 

İzmire azimet ve Çanakkaleye 

uyrıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bHeli vapurda da verilir. 

Adres: Yemişte Tavilzade Mus
tafa biraderler. T e]efon: 2.2210 

Tokat Hukuk HaklmUjilnden: 
lloeaalı nıol mahıı llt>~j ııd'm hacı oı; . 

• !11 llıı·ahiın kcrime::.i J\.rifo Hanımın 
~a rıı!i 1111 T iitii ıı lu lıi3:ır idaresinde 
hauıallı~ı~ı hacı Metıınet Aga nezdinde 
Giiriiniirı lhsırniyo ınalıailesindon Meh-

ırıct ogfo JWat aleyhine ikame oyledi
gi lı0ş uı rııa d<n•:tsuıdaıı dolayL icra kılt-

ııaıı 11111 lı:tkt•ııHı ııoticcsinde, ınllddeiye 
rıı<ızhur\!ııiıı ııı<'zkiır davası sabit 

ol<lu~uııtl,uı kanunu medeninin uıc
' adılı ııı:ıhsııf'ası ııı udbiııco tarafeyn 

:ırasıııılaki ralııtıti nikahın bozulıu:.ı

:--ııı:ı ,.o lıoş:tıınıasırı,ı nıiilrdair IJıılıı-

ııaıı 2!M:-tı:l:! tarih H> 13-t-1.jj ııuıııa

ralı il:~ ıııın ik:rnıctg<ihı mo~·hul lııılu

ınıı )iolıınct og!ıı nifata i];}ııeıı 
tı•lıligi foıısip udiıın?~ oltlugun<fan teb-

lig- ıııakaııııııa kaiın olmak üı:ero ve 
ıııirdıiPti k:rnuıılytı:-i z ırfıntla temyb: 

etmccligi :rnrofte brı baptaki hhkıııUıı 
kesbi l>ati,vat t•cll-'cegi illıı olurııır. 

• • DiKKAT 1 Uııulü muhasebeye ve fransızca 
okuyup yazmayı mükemmel bilen 
bir türk genci acele lazımdır. 

Seıbah 1 l-J2 arannda GaJata 
Aslan hanı altıncı icat 5 No. ya 
müracaat. 

müz'iç ba,ağrılan 1 - 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'i olarak 

izale edilebilirler. 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ! 

f SRAR LA • • 

ASPIRI 

Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şeker lem ecilerf 

Et:ketlerlnlzl , 

kutufarmızı , 

renkli arthst 

ikramiye ku· 

p on 1 arı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı· 

rablliralniz 

T lef-oııı 

23969 

• 

Kansızlık 
ve kuvv,et~ 

sizlikten 
mütevellit 

Pijamalar 28 liradan itibaren 
İPEKIŞ'in B. B. markalı kravatları 

~ .... ımııı .... ca ............................ al! ........ llP' 

80 kuruştan 700 kuruşa kadar 
Arıyorum - lstanl.ıııl dahilinde 

ıııobit~·e li hir O(h arıyorum. Talip 
Tornacı ustasıaranıyor Dr. HORHORUN 

-·· ff@ &IR%F +ezwg;nfiHW &1 4 
ulanlar gazetonıizo ( ::lorı Posta oda) 
ruıııuzu iltı rııür:ıı'aat Pdt'bilirlt•r. 

Taliplerin B111hçekapı, Taş Han, Zingal 
Şirketine milracaatlarl 

MAZON MEYVA TUZU l 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

il 

"MAZON TUZU,, ndanmeınııun kalıınyanlar:ı. lhlıı;e· 

, kaptı.la I~ Bankası arkasında MAZON BOTTON Mide ve Barsakları !~grı \Cruıcderı temizler. 

BASURU kökiiııtkn ke "f. l ~~~~atd:~~;:~::d~~Y~~dc~\iş::id~~~l~~ır~:ZON i~rnine tııanıı l,ıtif vo zc, kle iı;ilolı ilir bir gazoz ,.;uyu verir. 

de Salı sokağmda eski J 9 ve yeni 3 J numa· 
ralı yüz kırk arşın arsa l\zerinde ahşap üç 
kattan ibaret olup birinci kat: bir malta taş· 
hk, bir mutfak, bir oda, bir kömürlıik, bir 
hela, asma kat: bir oda, ve döşemesi yok bir 
oda mahalli, ikinci kat: Üç oda, bir sofa, bir 
heli, Uçiincü kat: bir oda, şahniş, ve yüz sek .. 
sen arşın bahçeyle tulumbalı bir kuyuyu havi 
bir hanenin tamamı. Mehmet Cemil Ef. 

560 7135 Beylerbeyinde Bostan cıbaşı Abdullahaağa 
mahallesinde İstavroz caddesinde Bostanara
hğı sokağında eski 9 Mü ve yeni 4 numa· 
ralı harem kısmı yetmiş sekiz arşın arsa üze· 
rinde ahşap üç katta dört ada, ( biri harap 
biri sandık odasıdır ) iki ufak sofa, bir mer
diven altı, harap ev altı ( hariçte olan mut
fak yıkılmıştır ve bu hane haraptır ) selam
lık kısmı elli dört arşın arsa üzerinde ah-
şap iki katta, iki ocla, bir ufak sofa, küçük 
ev altı merdiven altı, ve on arşın arsa üze· 
rinde bir mutfak ve iki yiiz otuz altı arşuı 
bahçeyi ve bahçede tulumbalı kuyuyu havi 
maa bahçe iki kısımdan ibaret bir hanenin 
tamamı. Seyfettin ve Hali kı B. ler 

1500 8131 Erenköy Sahrayı cedit mahallesinde eski Bos 
tancı ve yeni orta cadde sokağmda yeni 58, 
58 numaralı iki yilz arşın arşa üzerinde bir 
kat. kargir iki katı ahşap olmak Uzere üç katta 
birinci katta iki oda mutfak, (yüz yetmiş beş 
arşm arsa üzerindedir) bir taşlık, bir hamam(bir 
kurnalı) ikinci kat: Bir sofa üç oda, üçüncü 
kat: Üç oda bir sofa, haricen çimento antre 

mermer havuz fıskıyeli laklı büyiik havuz 
diğer iki havuz (birinde menba suyu vardır) 
ve bir sarnıç haricen harap odunluk kömür· 
lük, ayrıca bahçe dahilinde zemini çimento 
bir ev altı, bir oda, birinci kat : Bir büylik 
oda, ittisalinde çiçek serisi camları yoktur 
yanında bir ahır, üstü bir oda, ve bağ kapısı 
nın yanında harap bir odadan ibaret ve terko!I 
dört kuyu etrafı dairenmadar kısmen yeni 
ksmen eski duvarla muhat olup otuz yedi 
dönüm dört yüz yirmi beş arşın bahçeyi havi 
maa bahçe bir köşkün tamamı. Ayşe Sıdıka H. 

5565 4833 Galatada Sultanbeyazıt mahallesinde Arap
oğlu sokağmda oski l 1, 13, 15, 17 ve yeni 13, 
15, 17 numarala iki yüz. altmış yedi arşın 
arsa üzerinde kargir beş katta biri kapucu 
odası olmak üzere otuz iki oda üç sofa, iiç 
gezinti mahalli bir methal çimento daraça • 
altında iki dükkanı ( ortadan kapı ils birleş· 
tirilmiştir) altlarında birer bodrum ve yirmi 
bir arşın aralığı havi bir otelin tamamı. Hüseyin Naim B. 

Yukarda cins ve nev'ile mevkive müştemilatı yazılı emvali gayri 
menkuleuiıı aleni müzayede neticesinde hizalarında gösterilen 
bedcllede müşterileri üzerine lekarrür etmişse de mezkur bedel
ler haddi layıkında görülmediğinden (tekrar on b~ş gün rnüd· 
detle ilan edilmelerine karar verilmiş ve 3 Eylfıl 932 tarihine 
müsadif cumartesi glinli arttırma bedelleri haddi layıkmda görül~ 
dUğü takdirde kat'i kararlarının çekilmesi tekarrUr eylemiş oldu
ğundan talip olanların yevmi mezkurda saat on dörtten on beş bu• 
çuğa kadar Sandık idaresine müraccat eylemeleri ilAn olunur. 

Zllhrovi vo Bevlt hal'ltalıkla.r todavi-
lıanesi · Beyoğlu Mulenruj yanında 
7.ambak Kokak No. 41. 

Beyoğlu Beşinci Noterliği 
caaibi Alisine 

Efendim; 
Bankamızın Galata'da Karak8y'de 

tramvay caddeııl ve yemif sokağın· 
daki merkez şubesinin yakında 

Ilga ve kapablma11 mukarrer olup 
rnexkOr ıubemizde iıticar edilmlı 
bulunan hu.soıi kaaalar müıteclrle• 
rinin nihayet bir ay zarfmda bankayı 
teşrifie kaaalarını boşaltarak terkey
Jemeleri lilzumu beyan ve akıl tak· 
dirde müddeti ıuexkôrenin inkızaaın· 

dan ve 15 Eylul 1932 tarihinde bo
şaltılmamıt bulunan kasalar, masa• 
rifi müstecirlere ait olmak üzere, 

Noter huzurunda kırJırılarl\p muh
teviyatı tesbit ve Bankada muhafaza 
edileceği ve bu yüzden bankanın 

bir guna mes'uliyet kabul etmiyeceti 
kaaa müatecirlnin malümu olmak 
ve ona göre hareket etmek ve ban• 

kaınızın bilcümle hukuku mahfuz 
kalmak üxere işbu lhtarnamemiz 
aslının dairei aliyelerinde hafzile bir 
auretinin İstanbul Vilayet ga:ıetcsile 
ayrıca Milliyet, Cumhuriyet, Vakit, 
Akşam, Son Pesta ve Fransızca Stam. 

bul ve Rumca Apoyevmatinl ve 
Ermenice Nor Lur gazetelerinde 
ilan ettirilmesini ve bir nüshal 
musaddakasının tarafımıza itasını 

talep eyleriz efendim. 

Kredi Lyone Bankası lstanbul 
Şubesi Müdüril J. Hervier 

-------
Son Posta Matbaa aı 

Sahibiı AU Ekroı:u 
Neıriya• Müdilriiı Halli LQtft 


