
.Şehrimize gelen son malumata 
göre Dünya Güzeli Keriman H. 
bu ay sonuna doğru !stanbula 
dönmüş olacakbr. 

Güzelimizin deniz veya kara 
tolu ile döneceği henüz belli 
değildir. Fakat kendisini İtalyan 
ve Yunan güzelleri davet 
ettiği ıçın Keriman Hanı· 
ınm Marsilyadan deniz yolile 
dönmesi ihtimalleri daha kuvvet· 
lidir. Bu takdirde Dllnya Güı:eli 
Akrteniz sahilindeki Monte Karlo, 
Nis gibi meşhur sayfiye ıehirle· 
rine uğrıyarak ltalyaya geçecek, 
Mis ltalyanın davetine icabet 
edecek, sonra Pireye çıka
rak Yunan güzelini zİyMet 
edecek ve müteakıben şehrimize 
gelecektir. Fakat Keriman Hanı
mın, şehrimize muvasalattan evvel 
İzmiri de ziyaret etmesi ihtimal 
dahilindedir. 

Keriman Hanım Avrupadan 
hareket etmeden evvel ~ehrimi~
de bulunan ağabeysi Marailyaya 
gidecek, orada kardetini karşı
lıyacaktır. 

Dilnya gUzelinin ıehrim...._ 
avdeti herhalde muazzam teza· 
hürata vesile olacaktır. Bu husus• 
ta mufassal bir programın eıas
ları şimdiden hazırlanmıştır. 

Bu programa göre dünya gtl· 
zeli karadan döndilğU takdirde 
istikbal heyeti buradan Edirneye 
gidec~k ve glizelimiıi orada kar· Soldan ı Almanya, Lehistan, Macar ve Arjantin gUzellerl 

şılayacaktır. 
huıusi bir vapurla Çanakkaleye Fakat Dünya Güzeli şehri· 
gidecek ve dünya gtlzelinl ora· mize ayak bastığı gün, karıısında Seyahat deniz tarikile vuku· 

bulduğu takdirde de ayni heyet 
da istikbal edecektir. ( Devamı 10 uncu sayfada) 

Br= • H ) k M E-- 1 İJir Bankada 
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meni, Dün Sünnet Edildi Küçük Bankalardan Bi-
rinde Tetkikat Yapılıyor 
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fından Sait tesmiye edilmıştır. rar vermiştir. Saidin mahkumiyet 
Hapishane operatörü Jak Barbut müddeti yakında bitecektir. Çıkar 
Be;ı de Sait .. Saviki dün sünnet çıkmaz sevdiği kızla evlenecektir. 
etmiştir. Saidin babası da bir Şimdi Hapishane ha~tahanesinde 
mlihtedi imiş. Anası Ermenidir. bulunmaktadır. Takrıben 25 .. 26 
Kadının tesirilo Savik vaktile yaşlarındadır. 

- -
Haber aldığımıza göre, resmi 

makamlardan birine 9ehirimizdeki 
kllçUk bankalardan birinde suiis
timale benzer bazı hareketlerde 
bulunulduğu şeklinde bir ihbar 
yapılmıştır. Alikadar makam bu 
ihbar üzerine tahkikata giri~mlş 
ve yolsuzluk iddiasımn varit ol
duj'u neticesine varılmıştır. Bu· 
nunla beraber hAdise başka bir 
makam tarafından da tetkik 

edilecektir. ----Ecnebi Liselerinde 
lstanbulda otuz kadar ecnebi 

ve iayrimüslim liıesile ortamek
tebi olduğu anlaşılmıştır. Bu mek· ~ 
tepler önllmüzdeki den senesin
den itibaren Maarif Vekaleti 
Umumi Müfettişleri tarafından 
murakabe edilecektir. 

Piri Reisin Haritası 
Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti 

Reisi Yusuf Akçora Bey, Topkapt 
sarayı müzesine bir tezkere ile 
müracaat ederek Piri Reisin ilk 
ceylan derisi lizerine yaptığı ilk 
Amerika haritasını tetkikat vap
mak için istemiştir. 

-2-

- Kısa Bir Hulasa -
Ön !im !izde bir buğday me~eleıi 
vRrdır. ldart ha.yatta mühim mn• 
kilerde bulunmuı olan bir zat 
« Son Posta .. namına. bu meseleyi 
tetkik otmittir. Kıymetli bir tetkik 
nıe\·zuu teşkil eden bu silsilenin 
~lk yazısını diin neırettik. Bvnrla., 
ınsanlığın tekamül tarlhlni gözılf'n 
goı.-irdik ve gördük kl ilk terakki 
adımı uı:tkine sayesinde atıla.bil· 

ıui11tir. Vardan netice ıudur: Me· 
doniyet, makine ve sanayi de
meldir. 
Milletlerin hayatı da bu haki .. 

kati teyit eder. Ziraat memleketi 
olarak hususi isim almıf, hiçbir 
devlet kalmam!fhr. Her medeni
leşmiş devletin tckAmnl yolunda 
ilerlemesi, ziraati msilstemlekele· 
rine bırakarak bilhassa sanayiini 
hudutsuz bir surette inkişaf ettir
miye matuftur. 

Avrupa devletlerini birer birer 
gözden geçirmek bu hakikati 
teslim etmek için kafidir. Sanayi 
ve makine kuvveti olmasaydı, 
deniz ticareti ne derece geniş 
olursa olsun İngilterenin buglinkU 

) 
Ziraat Mi? 

Yazan; ~lf. 

Bir çiftçi tipi 

mevkii tasavvur bile olunamazdı. 

Almanya, sanayii sayesinde geçen 
asrın en müterakki milleti olmuı, 
bir zamanlar blltün diğer mem
leketleri iktısaden kendisine bo
yun eğdirecek bir dereceye gel• 
mişti. Fransa, zlraatl çok ilerde, 
iklimleri · en elverişli bir memleket 
olduğu halde ikbsad1 hayatımu 

(Devam• 8 inci .. yfad l 

Zabıtaya Silih Çeken iki 
Soyguncu Yakalandı 

~~~~--~~~~ 
EIAziz (Hususi) - Şehrimiz civarında yol kesip soygunculuk ya· 

pan iki şerir zabıtamız tarafından yapılan sıkı ve muvaffakıyetli 
bir takipten sonra ele geçirilmiştir. Bunlar Erzurumlu Mehmet oğlu 
Behlül ve Kırşehirli Ahmet oğlu Ahmet isminde iki cür'etkirdır. 
Şerir herifler geçen gün otomobille şehrimize gelmekte olan MU-
hendis M. Nikoli ile Fikret Beyin önüne çıkmışlar, silAha davra· 
narak otomobili durdurmuşlar, ikisini de soymuşlardır. 

. Had~s~ .z~bıta tarafı_ııd.an haber alınınc.a derhal takibata giriıil· 
nuş ve ıkısının de şehrımıze gelerek Garıpler oteline gizlendikleri 
anlaşılm1şhr. Polis memurlarımız bu şerirleri yakalamak istedikleri 
zaman ikisi de mukavemete yeltenm:s, Behlw daha ileri giderek 
tabancasını çekmiş ve ateı etmek istemiştir. Fakat polislerimiz bu 
küstahça harekete meydan vermiyerek ikisini de kıskıvrak 
yakalamışlardır. -l\l. K. 

irkek - Gördün mü karıcığım, turnayı gözünden vurduk. Şu 
piyango nihayet bana da çıktı. 

Kadın - Aman ne iyl tesadüf... Ben de şimdi terziye gide-

cektim. 
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(Halkın Ses; ı'p:EZ!~:ı.ıı:ıa:ıı:l!---.--~~-----------ır Günün ' Tarihi 1 
Hangi Fabrikalara 

Mulıtacız? 
Rıısy:ır1:ın gelen miitehassıslar 
yakında tetkikat yaparak yeni 
fabrikalarımızın yerlerini vo ne
vilerini tesl.ıit edecekler. Bu toi· 
kikattan evvel biz temas ettiği
uıiz kimselerin mübllea.larını 
aldık. Du slituna. dercedij oruz : 

M.ııl,a<lder Bey (Eren köy istasyon 
cı:ı.cl uc:;i 73 ) 

- Bizim en ziyade dokuma fab· 
ri katarına ihtiyacımız Yardır. Halkı
mm yerH kumaştan elbise giymiye 
mecbur etliğimizj farzetaeniz bütün 
mensucat fabrikalarımız seferber 
edildiği takdirde bile yalnız istanbul 
ha!lnnı giydirecek kumaş yetiştire
meyiz. Kuınaş için her sene harice 
Yerdiğimiz para pek muazzamdır. 

* Ali Bey ( l<ıımkapı Nişancası 23) 
Yeni fabrika korarlum en %t• 

yade nazarı dikkate ahnrr.aaı lium
gelen şey itbalitı aıaltmak mesele
sidir. Binaenaleyh en çok hariçten 
hangi maddelere para veriyorsak 
evveli o maddeleri haxırhyan fab
rikalardan işe başlamalıyız. Bunların 
başında mensucat fabrikaları ırelir. 

• 
N'ıısrat Bey (Beyazıt Hasanpaşa. 

ırw Jı:ılle i 122 ) 
- MISlr ve Irak hükumetleri 

birer kağıt fabrikası yaptırıyorlar. 
Biz yeni fabrikalar yaptırırken henüz 
makine cihetinden çok iptidai ve geri 
olan Şark memleketlerinin kapısının 
ağzında bulunduğumuzu uoutma-
~alıyız, Öyle fabrikalar kurmalıyız ki 
yarın Komşu Şark memleketlerine 
jhracat yapabilelim. Bence en evvel 
bir kağıt ve şişe fabrikası yapılına
hdır. .. 

llıs.m H. (Emin Nurettin m:ılıallosi) 
- Bize bir giyinme kanunu la

zımdır. Halkımız yerli kunıaş giy
miye mecbur edilmelidir. Fakat bu4 

gün miktarı kifi fabrikalarımız ol
madığı için buna imkan .. yoktur. 
Evvela mensucat fabrikaları yapma
hyız. Ondan sonra da meseli her 
türkü beş sene içinde yer Ji malı 
glymiye mecbur eden bir kanun 
hazırlamalıyız. Bu fabrikalar da merıı· 
leketin bir köşesinde top!anmama
hdır. 

Necmettin Hey ( Sultanahıııet Bes-
tekf\r sokak 3 ) · 

- Memleketimize en lüzumlu 
fabrikayı söyliyebilmek için en ziya• 
de yeti~tirdiğimiz iptidai maddeleri 
tespit etmemiz lazımdır. Bu da bir 
hesap ve ihtisas işidir. Bu hesap 
yapılmadan verilecek karaJ'Jar pek 
do~ru olmaz. Maamafib bizim en 
evvel& bir ,apka fahri.kurna ihtiya
cımız vardır. Tiftiklerlmizden pekili 
istifade edebiliriz. 

Servileri 
f<esmişler 

Beledjye Mezarlıklar Mlldiir
lüğllne Usküdardaki Karacaah· 
met mezarlığından birçok servi 
kesildiği hakkında bir ihbar 
yapılmıştır. Mezarlıklar müdürü 
buraya bir memur göndererek 
tetkikat yaptırmış ve son zaman· 
Jarda mezarlıktan yüzden fazla 
servi kesildiği anlaşılmışhr. Me
zarhklar Müdllrliiğü, kesilen bu 
servilerin mUsadere edilmesi ve 
kesenler hakkında takibat yapıl
ması için Vildyete müracaat 
t'tmiştir. 

-.. ".:>-ıı: • • • -~. '("- ~" • ................................................ 

Pendikte Bir Cinayet Oldu 
Y anyalı Mehmet isminde Bir Sarhoş, 
Genç Bir Balıkçıyı Kama ile Öldürdü 

~~~~~~~----,~~~~~~~-

Dün gece saat onda Pendikte feci ve kanlı Evvelce de Yanyah Mehmet ile Süleyman arasında can 
bir cinayet olmuş, henüz çok genç olan bir ba- sıkacak bir hAdise geçmiştir. işte Yanyalı Mehmet 
hkçı kama ile öldürülmü.ştür. Yapbğımız tahkikata dün gece gerek sarhoşluğun, gerekse bu hidisenin 
göre bu kanlı hAdise şöyle geçmiştir: tesirile kamasını çekmiş ve Süleymanın llzerine 

Pendikte oturan 27 yaşlarında Yanyalı Mehmet hücum etmiştir. Silleyman kendisini hemen 
veya Mena isminde birisi dün akşam bir hayli bu tecavüzden kuttaramamış ve Mehmet 
rakı içmiş, sonra Hacı Ali Efendinin kahvesine elindeki kamayı bir hamlede zavallı gencin kar-
giderek bir iskemle almış, kahvenin önünde nına saplamış ve Süleyman kanlar Jçinde yere 

oturmuştur. Bu sırada kahvenin önünden Kasımpaşah yıkılmıştır. Mehmet kaçmıya başlamış, Süleyman da 
Süleyman isminde genç bir çocuk geçiyormuş. sürüklene sürüklene lcahvenin içine kadar girmiş, 
Süleyman henüz 17 yaşındadlJ' ve balıkçılık etmek- fakat biraz sonra ölmüştür. Katil Mehmet 
tedir. Süleyman Pendiğe balık tutmak için gitmiştir. yakalanmıştır. 

Maarifte 

Bu Sene İlkmekteplerde 
Yeni Şu beler Açılacak --

ilk tedrisat müfettişleri dün 
Maarif müdürünün riyaseti altın• 
da bir toplantı yapmışlar, mual· 
limlerhı tayinleri hakkında bazı 

kararlar vermişlerdir. Aynca 
talebe vaziyeti de görüşülmüştür. 
İlkmekteplere müracaat edecek 
talebelerin kat'iyyen geri çevril
memesi, talebe miktarı fazla ol
duğu takdirde yeni şubeler açıl
mak suretile bunlann mutlaka 
mekteplere yerleştirilmeleri te
karrür etmiştir. 

Mahrukat 
Belediye Şimdiden Bu Me
sele İle Uğraşmıya Başladı 

Belediye İktısat Müdürlüğü 
geçen haftadanberi birdenbire 
yükselen odun fiatlarile meşgul 
olmaktadır. Kömiir fiatlerinde 
mühim bir yükseliş olmadığı 
tesbit edilmiştir. iskele teslimi 
Anadolu kömürünün okkası (4,5) 
Rumeli kömürünün beş on para, 
Bulgar kömürfi de beş kuruş 
utuz paradır. Y almz geçen hafta 
Anadolu tarafmdaki hayvanlarda 
şap bastahğı bulunduğu için or
manlardan sahillere odun indiri· 
lememiş ve odun fiatleri birden· 
bire yükselmiştir. 

Posta VapurcuJugu 
Seyrisefain idaresi yirmi gün ka

dar sonra, şimdiye kadar hususi 
vapur kumpanyaları tarafından va
pur işletilen limanlara vapur iş
letmi ye başlıyacaktır. Bütün ha· 
zırlıklar ikmal edilmiş ve söy
lendiğine göre de mutedil bir 
tarife yapılmıştır. 

Mütekait 
Maaşları ---Müddet Uzahlmıyacak, 

Ay Başında Verilecek 
Bir gazete yetim, dul ve mü

tekaitlerin üç aylık yoklama müd
detlerinin on beş gün daha uza· 
tıldığını yazdı. Bizim Defterdar
lıktan yaptığımız tahkikata göre 
yoklamalar ağustcsun nihayetine 
kadar ikmal edilerek tahakkuk 
muameleleri yapılacak ve bir 
eylfılden iti!.ıaren maaşların tev• 
ziinc başlanacaktır. Alakadarlar, 
ilan edildiği günlerde yoklama iş· 
lerini yaptardıkları için müddetin 

uzatılmasına lüzum görülmemektedir 

Terkos 
Belediye Bütün Hazırlık

larını Bitirdi, Fakat ... 
Vekiller Heyeti bir kararla 

T erkosun lstanbu! Belediyesi ta
rafından sahnalınmasma karar 
vermişti. T erkosun mukavelena
mesine nazaran bilkfımet ( 50) 
senenin hitamından sonra tesisatı 
almıya karar verirse şirkete bir 
sene evvelinden haber vermiye 
mecburdur. Hükumet bu mad· 
deye istinaden de geçen sene. 
Terkosa tebligat yapmışhr. Bu 
müddet kanunusanide bitmekte
dir. Belediye bu karara istinaden 
de (800) bin lira kadar bir para 
ayırmış ve bankaya yatırmıştır. 
Buna rağmen şirket hala 
tesisat yapmakta olduğunu söy• 
!emektedir. Belediye T erkosu 
aldıktan sonra muhtelif suları 
birleştirmek suretile lstanbulun 
her tarafına daimi ve bol st.f 
verebilmek için de her türlU 
tetkikatını hazırlamıştır. Ter• 
kos Belediye tarafından satın
a1ındtğı tarihten bir ay sonra 
Beyoğlunuo en yüksek apartıman
larına kadar daimi olarak su 
verilebileceğini daha şimdiden 
tespit etmiştir. 

Devlet Borçları 
Deyin İlmühaberlerine Ait 

Müddet Temdit Edildi 
Sakıt hükumetten alacağı o

lanlara verilen deyin ilmühaber• 
lerioin vergi borçlarına mahsup 
edilmeleri hakkında kabul edilen 
müddet bu senenin nihayetine 
kadar uzatılmışhr. Ellerinde bu 
çeşit ilmü haberler bulunanlar 
bulundukları mahallin en büyük 
maliye memuruna müracaat ede
r~k kayitlerini yaphrdıkları tak
dirde tasfiye ilmühaberi almıya 
hak kazanacaklardır. Tasfiye ilmtl· 
haberleri eşhası hakikiyenin 927 
senesi nihayetinden evvel hllkü
mete olan borçlarile mahsup 
edilecektir. 

Filimi er 
Propaganda Filimleri Güm

rükten Geri Çevriliyor 
Geçenlerde neşredilen bir 

nizamname mucibince memleke
timize gelen ecnebi sinema 
filmlerinin kontroluna başlanmış
tır. Bu kontrol, filmlerin din 
propagandası mahiyetinde veya 
ahlak kaidelerine U}'gun olup 
olmadıkları noktasından yapıl· 
makta, ayni zamanda milliyet ve 
vatan hislerini rencide edecek 
şekilde bulunup bulunmadıkları 
da tespit edilmektedir. 

Kontrol başladıktan bugüne 
kadar muayene edilen filmlerden 
bazılarının din propagandası için 
yapıldığı anlaşılmış, bunlar reri 
çevrilmiştir. ----Peynir Fiatleri 

Piyasadan aldığımız malumata 
göre yağ ve kaşar peyniri fiat
leri son günlerde biraz diiş
müştür. Kaşardaki dllşükliiğün 
sebebi fskenderiye ve Pireye 
olan ihracatın bir mtlddettenberi 
durmuş olmaSld.r. 

Kuyudan Bir Ceset . 
Çıkarıldı 

Eyllpte Rami civarıncfa metruk' 
Lir bostan kuyusundan nvelki gOn 
on bet yaşJarmda bir ırenç kııı• 
cesedi çıkarılmıştır. 

Ce1et, teşhiı edilmit ve bundan 
elli gün kada.r evvel, ortadan kay• 

bola n Kemal Bey isminde bir asa• 
biye [doktorunun evlathğı olduğu 
anlatılmıştır. 

Genç evlatlığın bir cinayete kur• 
ban gidip gitmediği tahkik edilmek
tedir. 

idam Kararı 
Geç~nlerde Zonguldakta bir kavaıı 

öldürerek bir maden tirketine alt 
40 bin lirayl çalan şerirlerden UçG 
idama, diğerleri muhtelif cezalara 
mahkum edilmişlerdir. 

Rus Mlitehassısl.arı 
Ruıyadan gelen miltehassıılar 

Ankaraya muvasalat etmişlerdir. 

lktıaat Vekilile görüşeceklerd r. 

lstanbul f{ütüphaneferi 
Iatanbuldaki bütün umumi küUip• 

haa.elerin Maarife devredilmesi ta~ 
karrÜJ' etmiştir. 

Mm. r~iryam Harri 
Geçende şehrimize gelen Franııı 

muharrirlerinden Mm. Miryam Harrl 
dOo Paris~ gitmiştir. 

Fabrikada Yangm 
Bakırköy bez fabrikasmda e\:velkl 

j'iin tehlikeli bir yangın başlan gıcn 

olma,, fakat derhal tertibat alınarak 
aöndürülmüştür. 

Karagöz - Haciyvat 
Karagöz ve Raciyvadın hayali bir 

şahsiyet oldukları hakkmdaki iddialar 
kunet bulmaktadır. K8prülü zade 
Fuat B. bu yolda mütalea beyua 
etmiıtir. 

Tayyare Bayramı 
30 Ağustos Zafer ve Tı.ı:r.yare 

bayramını parlak blr ıurette tes'it 
için bugün ıaat (17) de CağaloğluM 
daki Tayyare şubesinde kaza •• 
nahiye 'ubeleri reislerinin iştirakile 
bir içtima aktedilecektir. 

Vekillkrin Tetkikleri 
Dahiliye Vekili ŞilkrG Kaya Bey 

Orduya muvasalat etmi17 tetkikat 
yapmıştır. Hariciye Vekili elyevnı 
Çetmede bulunmakta ve lsürnhat •t• 
mektedir. Adliye Vekili bu 1abah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Nafıa Vekili Hilmi Bey travert 
fabrikasinı tefitik için Ankaradaft 
Derinceye gitmiştir. Maarif Vekili 
Kayseri ve Niğde lıavaliaini tetkllc 
için bugün Ankaradan hareket et• 
mektedir. lldışat Vekili Şeref Bey de 
birkaç f'Üne kadar şehrimize gole
cektlr. 

inhisar 
Kadroları 

inhisar idarelerinin yeni kadroıu 
dilııden itibaren uamen tatbik me.v• 
kiine girmiştir. Kadroda g"eniş mik• 
yasla tebeddülat yapılmıt d~~iJdir. 
Yalnlz bir başmüdür ve baZl me• 
murlu açıkta kalmıştır. Açıkta ka• 
lan batmüdür Müskirat inhisarı fa
tanbd başmüdiirü Süleyman Beydir. 

=---------------------------------------=------------------------------------------------------------~~~ 
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Hasan ı:Jey bil 
bakalım, şu İstanbulda en pahalı 
ıey nedir? 

'.! - . Ev kiraları diyeceksin 
de2il mi, hayır. 

" / 

-
. ~ --

1 

/ 

ııııııı \Jll 
3 - pekli elbise mi?. O da 

deö-il. 

Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: 

4 - Et fiatleri diyeceksin, 
amma onlar da birkaç gündür 
ucuzladı. 

5 Haaan Bey - Hava, aziz l•a

va .•• Bir cuma günü çoluk çocuk 

şöyle Suadiyeye doğru gidı. l>lr 
han al da ıöreyim ıenil 



• 

Herııün ____._ ___ _ 
Hala 
Piyer Loti 
Zihniyeti 

• Şehrimize Mm. Miryam Harri 
İHminde bir Franld muhaı: 
kadın gelmiş. Bu kadın Fransa 
ıarka dair yaııiarile tanı~~·ı 
bir muharrirmit- lstanbula, ıo ı· 
1• k" TBrk kadınının aptan sonra ı . 
vaziyetini tetkik• gelmı• d"l k 

Bu kadın ziyaret e ı ec~ 
muhtelif kimseler arasında ~ızi 
de hatırlamış, geçen glln zıya-

.. retimize geldi. H . . il .1 Mm. Miryam arrı 1• m mı -
!etlerini tamdığım göstermit ?1-
mak için bir arap maşlabı . aıy
miş, bize Mısırda v~ Sur~yede 
ozun müddet bulundugunu, ıs!im 
kadınlarile yakı~dan alakadar 
olduğunu izah etti, aonra: 

" - TOrk kadını, dedi, bir
denbire çok ileri gitmiı. Kadın 
lalkimleriniz bile varmıı. Fransa• 
da bile biz kadınlara hAkim ol· 
mak hakkını vermedik.,, 

Alay ettiği muhakkaktı. Onun 
ltu alayına latife olsun diye: 

- Tabii, dedik, biz garpten 
aldığımız herıeyin en son şekli· 
ni ahnz. Bakınız, telefonumuz 
bile otomatik. Kadınlık cereya
nında da en ıon nazariyeleri 
almayı tercih ediyoruz. 

- Türk kadını timdi meı'· 
ut :audur? 

Madam , dedik, saadet 
nisbi bir şeydir ve bir tel4kki me
selesidir. Herkes alıştığı bayatı 
tercih eder. Mısırda barem içinde 
yqıyan bir kadının, Parisli bir 
kadından daha mes'ut olmadığını 
iddia edebilir misiniz? 

- Öyle ise başka bir şey 
aorayım. Tllrk kaclınmın umumi
yet itibaril1: Avrupalı kadınlar
dan farklı olduğu şeyler nelerdir? 

- Hangi kadını soruyorsunuz 
Madam? Bu sualin cevabı mensup 
olduğu amafa göre deiifir. 

Meseli Şişlide, Beyoğlunda 
yaşayan Ttırk kadını, Parisin 
JÜksek ımıfına mensup v~·~·
nındao hiç farkla degıldır • 
ikisi de son modaya göre giyi
nir. İkisinin de kabul günleri, çay 
ıiyafetleri vardır. 

İkisi de ayni ıekilde boyanır 
ye saire... Diğer taraftan Edir· 
nekapıda, Betiktqta, Osküdarda 
oturan TOrk kadım ile, Parisin 
amele mahallelerinde yqıyan 
Fransız kadını da tamamen biri· 
birine benzer. ikisi de fakirdir, 
ikisi de çalııır, ikiai de a~ni za
manda evinin kadınıdır. Sız han
gisini merak ediyo!'!lnız, onu.o 
bayatını tetkik edınıı; o vakıt 
arada bir fark olup olmadığını 
anlarsınız. . 1 - inkılaptan muıtarıp ? o an 
bir sınıf kadın yok mudur 

- Belki eski nesil yeni telik· 
kileri hazmedemediği içinFrahat· 
ıızdır. Fakat eski neslin .. ransız 
kadını da garp cemiyetının ge
çirmekte olduğu büyiik. inkılip
tan muztarip değil midır? k v. 

- Türk kadını, Türk er egı-
De nisbetle, az zamanda dabİ 
çok ilerlemiş diyorlar, bunu naıı 
izah edersiniz? r· k 

- Gayet tabii değil mi? ilr 
kızı mektebe ve darülfünuna 
girince, hayata ablmca on sene
de yarım asırlık -bir adım attı. 
Halbuki Türk erkeği çoktan buna 
hazırlanmıı ve alışmıştl. Fark 
bundan geliyor. 

- Evet amma, biz garplılar, 
ne de olsa Piyer Loti gibi, çar
ıaflı ve peçeli kadını arıyoru~, 
bulamayınca sukutu hayale ug· 
ruyoruz. .. 

- Biz de, şarkı ilelebe~ ~us
teml eke halinde görmek ı.stıy~n 
garplıların bu zevklerine ımk~~ 
vermeanek için elimizden geldıgı 
kadar çalışıyonız, . 

Kadın galiba mubaveremızde~ 
koşlanmadı. Ve biraz da gayrı· 
nıemnun ayrıldı. Ne yapahm, 
Türkü bili orta zamanda )'8 f:k 
bir iptidai insan halinde girdik, 
lstiyenleri memnun edem• 
kabahat bizim mi ? 

SON POSTA 
'?."'~ ... "f.,,,,,. 

Son Postanın Resimli Makalesi • Tatil • 

1 - Birçoklarımız fazla mik· 
tarda mazi ilo meıgulilz. 

2 - Bir kısın mızın bütün 
ilaka ve zamanını istikbal en
diıesi yutar. 

3 - Fc-kat biraz.da maı.ıyı ve 
istikbali bir tarafa bırakarak bu· 
rilnü dllşünilnüz. ı,ı, okumayı, 
herşeyi bırclkarak bir öşede tam 
bir iı tiraha t yapınız. 

==-~-====,.--,,===-=====-======-:>x~----==~====--===-=-===~==~ccc-

• SON TELGRAF HABERLERi 

Bitler Israr Ediyor 
- -

iktidar Mevkiini, Her Ne Pahasına 
Olursa Olsun, Mutlaka Ele Geçirecek! 

Bertin, 15 (Hususi) - Hitlercilerin ekıerieyti sunda kat'i karar, Hitler fırkası şeflerinin ıu rftnlerde 
teıkil ettiği şehirlerde heyecanlı içtimalar yapılmaktadır. yapacakları milhim bir içtimada verilecektir. Gerek 

Bu şehirlerde halk korku ve endişe içindedir. Hitler, Hitler ve gerekse taraftarları mutlak surette iktidar 
başvekalete getirilmesi hususundaki talebine evvelki mevkiini ele geçirmek ve bu hususta tiddetli bir 
gün Cümhur Reisi Hindenburgtan ret cevabı aldık- mlicadeleye girişerek her türlü çarelere tevessül 
tan sonra derhal fırkasının şeflerini toplamış, etmek kararındadırlar. Büyük kanlı hadiselere 
ilerde takip edilecek hattı hareket etrafmda mü- her an intizar edilmektedir. 
zakerede bulunmuştur. Berlin, 15 (Hususi) - Reisicümhur Hindenbur~ 

Fakat temin edildiğine göre henüz kat'i bir Şarki Prusyadaki Mudeke malikanesine gitmistir. 
karar verilmemiştir. iktidar mevkiine geçmek husu· Orada istirahat edecektir. ---- ~~-

Olimpiyatta Heyecan 
Los Anıreles, 14 ( A. A. ) -

Olimpiyat binicilik mllubakala-
nnda birinciliii Hollndah mü
lhim Mortanges, ikinciliği Torn-

ıon (Amerika), üçllncülliğü de 
lsveçli Van Rozen almıttır. Ta

kım itibarile birincilik Amerikada, 
ikincilik Hollndadadır. Ferdi kı-

lıç müsabakasında .b~~~ci P~ 
ler, ikinci Guadını dır. Sı· 
nek sıklet boks maçında 
Enekes sıkı ve seri bir döğiif ne-

M. Heryo 
Meç Şehrinde Çok .. Man!
dar Bir Nutuk Soyledı 

Metz, 15 (A. ~) 7 Meç ~·
nalının küşat resmı munasebetile 
irat eylemiş olduğu bir nutukta 
harici siyasde telmih eden 
M. Heryo bilhassa tunları s6yle
mitlir: 

"Komşularımızın bizi temin 
ettikleri gibi, hiç hataya düş
meksizin harp canavannın fi
mabat bir daha avdet etmemek 
üzere ortadan kalkmıı olduğunu 
zannetmeyi arzu ediyoruz. Fakat, 
resmi tarzlarda alman taahhütle· 
re rağmen şiddetin ve harita 
methOsenasım işitir gibi oluyoruz.,, 

Parlstekl Yeni Çin Sef rl 
Loyang, 15 ( A. A. ) Loyton 

komisyonunda Çin müşahidi sıfa
tile bulunmuş o!an M. Vellington 
Kuo, Çinin Paris orta elçiliğine 
tayin edilmiştir. 

I 
tice8inde Kabanı saya he•bile 1 
mafltip etmiftir. Bu maçta 
10,000 •~yird hazır bulunmllflur. 

d6i8tU kartısında birff'y yapma
ya muvaffak olmayan Alman 
Şlayn Kofer kendisine tamamile 
tefevvuk eden Robledoya aayı be-Horoz siklet maçında Ovin, ra

kibini mOdafaaya ve yumruklar· 

dan muhafaza için kapanmıya 
mecbur eden bilhaıaa sat direkt· 
lerle Alman Ziglaraki'yi sayı heaa· 
bile ve kolaylıkla mağlup etmiftlr. 

sabile mailôp olmllflur. Yan .ortada 
Flino aayı heaabile Kamp'ı. mağlüp 
etm i ıtir. Yarı ajırda Karotenı sayı 

Toy siklet milsabakaıında hemen 
hemen yalnız solile çalifarak 
hasmının ıeri ve kunetli 

Avrupa 
Konferansı 

Ve Fransa 
Paris, 14 (A.A.) - Baıvekil 

M. Heryo Avrupa ittihadı Kon
f eransı Reisi Kont Kudenvoy 
Kalergiyi kabul ederek 1 teıri
nievvelden 4 teşrinievvele kadar 
Bal şehrinde toplanacak olan 
Avrupa kongresi hakkında sıö
rüşmüştür. -----
Muğla 
Zelzelesi 

Muğla, 14 ( A. A.) - Don 
gece saat sekizde Dadayın Sü
leymaniye mıntakasında ve 9 
buçukta Dadayda hafif surette 
zelzele olmuştur. 

heaabile Rouiyi mağlGp etmiftir. 
Atır sıklet finalde LoYel sayı 
buabile Ravatiyi mağlGp etmiıtir. 

Loa Angeles, 13 ( A. A. ) -
Japonya, deniz yarıtlan fampi• 
yonluiunu kazaomıtbr. 

Yunanistanda 
M. Venizelos istifa Etmek 

Niyetinde Değildir 
Atina, 14 (A.A.) - M. Veni

zelos ile ReisicOmhur M. Zalmiı 
arasındaki mlilikat, veziyet hak· 
kında tam bir göriif mlıtabakati 
mevcut olduğunun teabitine imkin 
vermiştir. 

M. Venizeloı gazetecilere, be
yan•tmda, iıitifa niyetinde olma
dığını ve memleketin intihabata 
doğru normal bir vaziyette yürü
mekte olduğunu bildirmiıtir. 

Su Tetkikatı 
Ankara, 15 (Hususi) - Na

fıa Vekaleti tarafından, melale
ketin umumi su vaziyetini tetkik 
etmek Oure 18 heyet tetkil edil· 
miıtir. Bu heyetler Garbi Anadolu· 
nun muhtelif mevkilerini gezmek
te ve o hav.ılinin su vaziyeti 
etrafında tetkikat yapmaktadır. 

Sözün Kısası 
klesele 
Denize 
Düşmemektedir I 

A. E. 

Komediye bakanız: 
Bir arkadaşım yatağından b 

dakika geç kalktığı için ilk v 
puru kaçırmıt. ikinciye bin 
ve köprüye geldiği zaman bir 
evvel çıkmak için atlamış, deni 
düşmllş. Sırsıklam çıkarıldığı z 
man da: 

- Tramvaydan ve vapurd 
atlamak yasak olduğu için pa 
cezası vermek teblikeıile kar 
laşmış, bunu müteakıp elbisel 
rini kurutmak Bzere hamam 
sonra ütilcüye koşmUJ ve 
nihayet öğle Uzeri nefes nefese 
ireıine ayak bastığı vakit: 

- Vaktinde gelmediğinde 
maaıı nın kııtelyevme uğradığı 
öğrenmif. Solup bende aldı: 

- Yaz ıunul 

* \rkadaııının istediği, sergüı.eıtini 

gazete sütuııla.rına geçmesi, bele adı 
Ja sıuııyla, fotofrafiJe yazılma11 deti 
dir. Hayır. O, garp memleketlerin 
yeııi kabul edilen bir uyandırma ust 
IOııiin bize de tatbikıni teklif etm 
arzuııundadır. 

• Mesele gayet baalt: 
- Evinirde telefon varsa be 

gDn muayyen bir aaatte uyand 
rılmanızı ıirketten istiyebilirsini 
Buna mukabil verecepiı nere 
ehemmiyetsiz bir ıeydir. 

Dostu m gittikten sonra, tam o 
senedonberi evinde telefon bulundura 
eski bir abonenin fikrini aldım: 

1-.ğer telefon kızı genç ve tiri 
fso hoşa gitmiyecek ıey değildir, dedi 

rakat telefon kızının bizzat gelmi 
yoceğini, aboneyi uyandırıncıya kada 
ıil ı;nlm akla iktifa edeceğini öğrendiğ 
7.a ııı an faıla. al~ka. gl\stormedi. .. 

Bence telefon ıirkeU kab 
ederae, ki lüç ı&plae etmiyo 
para toplamaya o derece t•• 
evet firket kabul edene. te 
fena değildir. Yalım klçlk b • 
iki mahzuru var: 

1 - F anediniz ki tirketl 
bu huauata anlaıgıaım yoktur. 
Buna rajmen çmgırak yulıılıkla 
sabaha lrarıı cıyak cıyak çın
layarak sizi uyandırlDlfbr, faz
la olarak beaabınıza da bir 
mllkileme kaydetmiftir. Zamuw 
uyandıianaza mı yanaraınız, listeli 
para verdiğinize mi? 

2 - F arzediniz ki, yabana 
bir evde, yabanca bir yataktuanaz 
ve çıngırak birdenbire acı aca 
ötmiye baılamııtır, yllrejini
zin bopladığına mı yanamnız, 
tatlı bir muıahabenia yanda kal
masına mı? 

Ya, kıskançlann, fllpbe içinde 
aşıyanların ve hele muziplerin bu 
yeni uıulden edecekleri iıtif adeye 
ne diyelim? 

-tc 
Hatırıma bir ıey daha geldi, 

bence mahzurun en büyüğü Tele
fon Şirketinin ecnebi memle
ketlerle muhabere meselesinde 
olduğu gibi bu işte de pa
ra toplamak için herkesi alaca 
karan'ıkta uyandırmıya kalkışmak 
istemesi ihtimalidir. 

* Sözün Kısası: Mesele denize 
düşmemektir, düştükten sonra 
insan.o batırma gelmiyen şey 
kalmıyor. 

lpekiş MUkAfatı · 

İSTER iNAN, İSTER iNANMA! 
Guetelerde okuduk: tir. Fakat aaıl inıaat bundan sonra olacaktır. Zira 
" iki sene evvel, B yotlu Belediye Dairesinin nr• aon Oç ayda ıao rubaatiye alınmıştır. Bu ıiditl• Be· 

dili bütün in aat ruhsatiyeleri, nihayet yetmit aekiz, yot~un~a b~t Braa kalmıyacak demektir. 

Galat~saray Yerli Mallar Sergi-
'"\ ıindc ipekit tarafından tertip edi

len miisabakada birincllitl Madam 
Viktuvar kazaamıtbr. Bundan batka 
daha on d<Srt kiti mfiHbalrada muh• 
telif hediyeler kazanmıtlardır. 

ksenden ibaret oldutu halde, son iki ıene zarfında h tu ınffaad beyoğluna mun~aaır dejildir, latanbulun 
ıe 1 d" . . er ara ın a, atta aayfiyelerınde adım batında ye l 
yalnız. Beyogl

0

u Be e ıye Daıresı dahilin~e. üç kattan intaata teaadüf olunur. ,, n 
faz,• yllkaekhldekl biiyük aparhmanlar ıçıo merkez Bu haberleri okuduktan sonra buhran dziin• 
belediye fen heyeti tar.ıfından 250 ruhaariye verilmir verecetimia mana11 keatirebilditlmbe, 

·ısr~R iNAM ıar•R iNANMA! 

Açhk Grevi Bitti 
T evkifbanede açlık grevi ya

panlar dDaden itibaren tekrar 
yeyip içmiye boşlamışlardır. 

DarUIAcezenin lslahı 
DarOllcezenin 11lahı eea1larıı. 

.. nul olan koma.,oa reni Wr al

....... 1aa.....-tadlr. 
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Memleket Manzaraları 

Malkaradan 
Haberler 

Tekirdağ, (HulU9fJ - fekir· 
dağında (60) kilometre mesafede 
kAin Malkara kazası mtıterakkf 
bir vatan köşesidir. Tekirdağın· 
dan Malkaraya giderken yolda 
~necik) nahiyesinden geçersiniz. 
WO haneden ibaret olan bu köy 
güzel ve temiz bir nahiye mer• 
kezidir. Bu nahiyenin iki mual· 
timden ibaret Uç ıınıfh bir 
mektebi vardır ki yllzdcn .f aıla 
köy çocuğu burada ders görür. 
Daha sonra koyu söğüt gölke
lerile örtülen köprülerden geçe
rek yol kenarında perv~ neler gibi 
dönen yeldeğirmenleri arasından 

ilerleyerek Malkaraya girersiniz. 
Deniz sathından ( 275 ) metre 
irtifada olan bu kaza merkezi, 
( 700 ) haneden ibarettir. Mesahai 
•athiyesi ( 1530) kilo metre 
murabbaı olup, kilo metre morab· 
bama 29 kişi isabet etmektedir. 
Kazanın köylerle bernber umumi 
nüfuzu ( 27044 ) kişidir. Bura
da her hafta pazartesi gün-
leri pazar kurulur. Bu 
pazarlarda her türlü hubu-
bat, tereyağ, peynir, yemiş v. a. 

bulunur .. 
Pazarlar gayet kalabalık olur. 

Malkaraya, T ekirdağından her 
gfin otomobil gider ve gelir. 
Posta haftada üç giln servis ya
par. Malkaranın havası ekseriya 
rüzgArlı ve çok kuvvetlidir. 

Kazanın cenup ve cenubu 
garbi taraflarında ( 100,000) 
hektar genişliğinde orman mev
cuttur. Bu meyanda bihassa Ku
rudağ ormanları zikre şayandır. 
Malkara ve köyleri mahrukat ve 
kereste ihtiyaçlarım bu ormanlar· 
dan tedarik ederler. 

Malkara kazasi: Şahin, Yörük, 
MU.tecep isimli üç nahiyeden 
mDrekkeptir. Merkez nahiyesinde 
25, Şahin nahiyesinde 24, Yö
rük nahiyesinde 17, Müste· 
cep nahiyesinde 18 köy var
dır. Ceman Malkaranın ( 84 ) 
köyü varsa da bu köylerin 
ancak 64 tanesinde lıkmektep 
mevcuttur. Kaza dahilinde iki 
llkmektep vardır. Bu ilkmektep
lerden her sene birçok talebe 
mezun olmaktadır. Fakirlik dola
yısile bazı talebe velileri çocuk
larının tahsilini ikmal ettiremi
yorlar. Tekirdağının bir liseye 
ihtiyacı olduğu gibi, Malkara da 
bir ortameklebe .şiddetle lüzum 
göstermektedir. Kazanın Maarif 
Memuru Selami Bey kaza dahi
linde ve köylerde maarifin daha 
fazla inkişaf ve tuakkisine azami 
gayretle çalışmaktadır. 

Kaymakam Adil Beyin de 
maarife çok hizmet eltiği görOl-
mektedir. Malkara mekteplerinde 
izcilik hayatı canlı bir şekilde 
kendini gösteriyor. M~kteplerinin 
güzel bir piyanosu ile kıymetli 

mtbeai vardır. Şahin nahiyesinin 
Balkan, Yürücek, Davoteli, Sarnıç 
köylerinde mektebe elverişli çok 
güzel binal;cr vardır. Bu köylere 
de birer muallim tayin edilirse 
vatanın bu hücra köşelerindeki 
köy yavruları ilim ve irfan nurun-
dan istifade göreceklerdir. 
Ahınr.t Hilmi 

Hazinenin Çiftlikleri 
Tire ( Hususi ) - Burada iki 

çif1lik hakkında hazineye aidiye
tine dair bir avukat tarafından 
vukubulan ihbar üzerine Maliye 
!daresi tahkikat yapmaktadır. 
Çiftliklere v.uıyet edilmek üzere 
llc!uğG istihbar edilmiştir. 

SON roSTA 
:m:: ,. hi = 
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Uzak Şehirlerimizde 
Memleketin Bir Ucunu Teşkil Eden 
Kars Çok Temiz Ve Muntazam dır· 

Kars ( Husu· 
sJ) - Memfe .. 
ketin en uzalf 
köşesini teşkil 
eden bu belde\ 
hiç tilpbe etme· 
yiniz ki vatanın 
en mamur yer
lerinden biridir. 
Daha şehre gi
rerken munta
zam ve temiz 
bir m&nzara ile 
karşı la şır sı nız. 

~arkın bu umk 

şehrinde gec.e 
hayatı da iyidir. 

Bfiyük ve te
miz mobilyeli ga-

zino ve kıraatha
oelerle bir de sine-

Yalnız şehrin ba
zı yer le rin de 

re olunmakta-
6Uzef Kars beldesinin umumJ manzar-ası 

dır. Bu memleket 
halkı çalışmak ve eğlenmek de
nilen iki zıt cereyanı ifratso ve 
tefritsiz bir şekilde birleştirmek 
muhariyetine ermiştir. GUodüz
leri sabahtan akşama kadar didi
nen, yorulan ve uğraşan halk, 
geceleri parklara, sinemaya ve 
diğer eğlence mahallerine gide· 
rek hoş vakit geçirirler. 

umumi harp hatırası olarak bir
takım harabeler vardır ki bun-
lar da yan.f yavaş imar edilmek 
ıuretile eksilmektedir. 

Kars belediyesi, mübalağasız 
söylüyorum, çok çalışkan ve İf· 
güzardır. Belediye heyeti mütema-
diyen çalışarak şehri imar ve 
tanzim ediyor. Kısa bir mliddct 
sonra Kars şehrine "Türkiyenin cen-

neti,, diyebiliriz. Ruslar zamanından 
kalma metruk bir bahçeyi bele
diye mükemmel bir park haline 
ifrağ etmiştir. Şark şehirlerimiz 

Devrekte 
Bir Adam Çocu
ğunu Parçaidı 
Zonguldağa merbut Devrektc 

bir facia olmuştur. 
Birkaç gün evvel Devreğin 

Yazıcı köyünde Molla Halil oğlu 
Nuri isminde bir adam, babası 
ile karısını bıçaklamış, bununla da 
iktifa etmemiş, 4 yaşlarındaki 
çocuğu Mebmedin üzerine hücum 
ederek küçUk yavrunun karnını 
deşmiş ve barsaklartnı dıtarıya 
akıtmıştır! Yarası tehlikeli olan 
çocuk, Zonguldak hastanesine 
gönderilmiştir. Diğer iki mecru
hun yaralan çok ağır değildir. 

Nuri derhal yakalanmıştır. 
Fakat, kendisinde delilik aliimi 
görüldüğünden Tıbbı Adliye sev
kedilecektir. 

Bu kanlı hadisenin neden ve 
lll sebeple vuku bulduğu henllz 
m.,ıuın değildir. 

Muşta 
-- -

Her Tar af Zengin Maden 
Dan1arlarile Kaplanmıştır 

Muş ( Husuıi ) - Vilayetimiz 
dahilinde birçok madenler mev-

cuttur. Bunların tanınmış olanla
rını Yğı.ıyorum: Bulanık kazasının 
Niftik köyünde zengin bir petrol 
madeni mevcut olup bunun 
Musuldaki petrol mldeninin 
buraya kadar uzanan bir damarı 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu köy halkı buglin petrol 
ihtiyaçlarmı elyevm açık bir halde 
bulunan kuyucuklardan temin 

ediyorlar. Bu civarda Geliguzan 
nahiyesini ihata eden dağların da 
demir ve çelik madenlerile dolu 
olduğu sabittir. Çünkü civar halkı 
ibtidai vasıtalarla buradan çıkar-

dıkları demirlerden istifade ederler. 
Bu madenler arasında gümüş ve al
tın damarları da bulunduğu söy
leniyor. Ayrıca Varto kazasının 
Zırnık köyii civarmda da zengin 
kömür damarlan mevcuttur. Bü-

arasında Kars, içtimai hayat nok
tasından da çok zengindir. Park 
akşamları ailelerle dolup boşal
maktadır. Caddeler çok temiz 
ve intizamlıd:r. Binalar kamilen 
kirgir ve oldukça bftyüktür. 

Burada istilAdan kurtulurken 
yalcıım:ş birçok binalar vardır. 
Duvarları sağlam kalmış olan bu 
büyük binalar az bir masrafla 
tamir olunarak eski güzelliklerini 
iktisap etmektedir. Hükumet ko· 
nağı karşısındaki parkta güzel 
bir Gazi heykeli rekzedilmiştir. -- -
Adana da 
Yangın 
Davası 

Adana elektrik flrketlni itham 
eden Kamı Bey 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz 

elektrik şirketi yangını davası mii
him bir safhaya intikal etmiş
tir. Bundan evvelki celsede şir
ketin eski tercümanı Karni Bey, 
yangmm kasten ibdas edildiğini 

şahit sıfatile ıöylemiştir. Fakat 
şahit Karni B. eski ifadesinde 
ısrar etmiştir. Gelecek muhake
me celsesinde şahitler dinlene
cektir. 

Alaiyede 
Şarbon Ha~talığı Hay

vanları Öldürüyor 
Alliye ( Hususi ) - Kazamı

zın Mahmut Seydi köyiinde ıar
bon hastalığı başgöstermi,, 
tehlikenin önüne geçilmek üzere 
ııhhi tedbir alınmıştır. Fakat 
hastalığın tesirile birkaç merkep 
ve bir de köylll ölmüştür. Köy
lUlerden bir de musap vardır. 

c=========================~ 

tün bunlardan başka Çapakçur 
kazasının F ahran nahiyesinde 
Y oşe denilen bir boya madeni 
vardır. Bu maden bir miktar 
suda eritildiği takdirde hasıl olan 
mahlul kırmızı sabit mürekkep 
vazifesini görmektedir.-Kö)lü C. 

Burada hayat oldukça ucuz:• 
dur. Hulasa, Kars, oturulacak ve 
temiz yaşanacak, güzel ve mamur 
bir vatan köşesidir.- Vamık Faik 

Kon yada 
- - -

! Maarif İşleri Nasıl 
1 

ı Gidiyor? 
Konya ( Hususi ) - Alınan 

haberlere göre, Konyamızın ma
arif hayatında bazı hadiselerin 
vukuuna intizar ediliyor. Bu me
yanda yeni sene için hazırlanan 

muallim kadroswıda 98 nıuall :

min eksik olduğu ve on beş ilk 
mektebin kapanması cihetine gi
dildiği söylenmektedir. Bu habe .-
ler geniş bir tahsil heveslisi olr.•1 
Konyalıları büyük bir üzüntüye 
düşürmüştür. Maarif Vekili Es t 
Beyin bu mühim vaziyet ile ahi
kadar olması bekienmetedir. Di
ğer taraftan Konyamızm bir kız 
lisesi~e olan ihtiyacı çok tiddet· 
lidir. Maarif Vekaletinden bu ih
t yacın tatminini de bekliyoruz. 

T ekirdağında 
Kavunun Tanesi On 

Paraya Sablıyor 
Tekirdağ (Hususi) - Hu ıene 

villyetimizde çok ucuzluk vardır. 
Çarşılar kavun ve karpuzla dol
muftur. Orta derecede kavunlar 
10 paraya kadar satılıyor. Kar
J>'iılann en eyileri 5 kuruşa sah· 
lıyor. Şeftali ve fizüm de şimdi
den ucuzlamıştır. 

Vil~yetimizde bir Avcılar Ce
miyeti te~ekkül etmittir. Bu ce• 
miyetin azalara her cuma gUnO 
ava çıkmaktadırlar. · 

lf.. iki gün evvel yağan bere
ketli bir yağmurun mahsullerimize 
çok faydası olmuştur. Bilhassa 
üzümlerimiz böyle bir yağmura 
intizar ediyorlardı. 

lf. Halk dershanelerinde ka
dınlarımn~a bir muallime hanım 
tarafından Fransızca dersler ve
rilmiye başlanmıştır. 

Harici Haberler 
Buradu bitmedi. Lut/en 9 uncu 

saqfada okuyunuz .. .................. .. 

Ankara ,\1ektrıpları 

Ankara da 
Bira Sa/ası 

• 

Ankara ( Huaual ) - E.ld 
Ankaralılarm bir hasreti varcla: 
Bira!.. Her içki mechinde. ._ 
eğlence ycriede. ber balaçea p 
ziaoda ehli keyifler deria bir ... 
iüs geçirirler: 

- Srcaktan yanıyoruz.. Ah 
şöyle buz gibi bir bira olsa da çek
sek.. Hey canına yud&iunua ı.. 
tanbulu .. Biradan bol ae var? -.... 
lerdi. Bu yu genciye kadar 
Ankara duble içinde 1"ra gifrı. 
memişti. Ancak şişelerdeki bayat 
bira ile kendioi avutmıya çalışırdı. 

Bu yaz Y enişehirde ıaz fal>
rikasının yaıubaşmda bir Bomonü 
bahçesi açılda... Burada duble •e 
hçı ile buzlu ve taze hin ,.~rt
yoriar. Bomonti ba~esi bira ha9-
retine kaYUşan ehli diHerle dolup 
boşawyor •. Garsonlu: 

- Btyaz iki, siyah il~ ! diya 
bquıp duruywlar. Bahçeye 
Y enifebirin ft Ç L.,_ ea 
kibu han",ndan Waran111 .. 
mutaYassıt halkına bclar kadın 
erkek herkes 'geliyor. Bilhassa 
burada biradan batka içkinin 
ıatalmaması bahçenin auaaatillİ 
muhafaza ediyor. 

Bahçede, iyi de;illı el.., i .. 
sam oturtmıyacak kadar da ~ 
hatsız etmiyen bir cazhant var. 
Bahçenin ortasındaki pist lliç 
boş kalmıyor. Bilen bilıniyea 

herkes dansediyor. Hatti liç dört 
yBŞJndaki çocuklara laıile ciGcli
yetle sardıp, dansa ilitiİlı adap 
ve erkanına riayet ederek dan1e
den erkekler varf •• 

Ankara yeni kavuıtuğu bu 
eğlence yerinden çolı memaun· 
dur. Akşam yemeğilli paketla 
içinde bahçeye ptirip oratla 
nqe ile yiyenler pek pk .. 

Benim bu bahçep &fttiiim 
akşam bir düğün vardı. Upuzun 
bir masa kurulmllflu. Davetliler 
karmakarışıkti. Ea mondea 
kadın ve erkeklerle en aulaa
fazakir ve ea hırpani İlt

sanlu omuzomuza otuı LJ}'Or

lardı. Bu eğlence bir lsta . uHu 
için bellii pek cazip dejildi. Fa
kat Ankaralılar eğleniyorlard~. Ha· 
yatlarından meaın1111d.ıar. Gia-. 
leri aeşe ile parbJw, atman 
kahkahadan kapanmıyordu.. Ei
leniyorlardı.. Öyle ya luıkaracfa 
bundan güzel ve ban._ eilen
celi yer yoktL l.ırtn• biru 
mes'ut ve b:lııli,.r el••M ifia 
menutla iktifa etı.ırfW iğren
mesi lizımdır. 

Şaka bertaraf, yeni açılan 

bahçe Ankaranın mllhim bir ih· 

tiyacını tatmio etmektedir. Gerçi 
bomonti diyince biaim aldı1111n 

lstanbut ve Kachkiyllndeki Bo
monti gelir. lıtaııbulda yeşillikler 
ve çitler ar~Jm,m ve lot 
Bomontiyi bwıi.a l..l.maH1111L 

Çiinkil burada yeni dikitmif 
bir iki çubuktan bqka aiaç 
yoktur. Kadıkiyündeki Bomonli· 
nin, mehtap altıada lrperen de• 
ııizini, muhteşem uflauuı, büUm · 
ıiir ve güzelliğini laaracla aramak 
da garip bir züppelik olur. Zira 
bizim bahçenin afku, bahçe duva• 
rı ve yeşil tahta yaj'murluklarile 
kaplanmıştır. 

Bomonti demek. aj91, yefil
lik. deniz, mehtap, fİİr Ye güsel• 
lik demek olmadığına, ve Bo
monti bizde bir bira tedaili 
yaptığına göre, bizim Ankaramn 
da mükemmel bir Bomontili 
var demektir. - S.ha)a 
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1 Hariç Alemde BABİC:I TB·LGRAFLAR 
Szrbistanda 
Kadının Borsası 

Düştü 
Almanya 
Reis·icümhur 

• 
içinde Tezebzüp 

---·~~~--------~--~~-

Başvekile ti ( Hitler) e 
lktı!arli buhranın Sırbistan mils· 

liimanları arasında aile teşkili esa· 
sından oldukça mühim bir ıorluğa 
•ebep olduğu haber veriliyor .• 

!\~ ı · ld hu iizere umumı harp-
ıa. uın o u6 k •f 

ten sonra bu memleket gere nu uı 
. ·b 'le pek ziyade 

.ıerel< arazi ılı arı .. 

V ermiyeceğini Söyledi 
Berfin, J 4 - R.eisicümhur Ma

reşal Fon Hindenburg Hitleri b -· -· • t•· 1· · e aldığı halk kutle· 
uyumuş ur. çın . 

1 
. d mühim mıktarda da 

erı araı:ın a 
M- ! • ardır Bu Müslümanlar. 

u uman v • 

1 . 1 " ba .. Iık , hbir ettikleri ev enır <en, .,. • 
b. taahhüdüne giritmlye 
ır para 

mecburdurlar. Evlenen erkeğin bal 
ve şanı, içtimai mevkii, • ayni 
zamanda alınan luzın seviye ve 
'\İlesilc mütenasip olmak lazımgelen 
" bnşlık ,, erkek tarafı.un kız aile
sine nakden öd~diği paraya derler. 
" Başlık ,, bazan eşya ile de ödenir. 
Bu, hal ve zamanın icabına bağlı 

bir ı'Jtir• 
Şimdiye kadar o havali insanları 

arasında başlık için aıami tayin edi· 
len miktar bizim par.ı ife 2000 ku
~uıu geçmiyordu. Umumiyetle nikah 
haricinde bu parayı nakden ödeye
bilen bir insan, iatediği orta halli 
bir aile ile kızHe evlenebilirdi. 

Fakat •on buhran, ora Müslü
manların da da takat bırakmamıf 
olacak ki evlenen erkekler "başlık,, 
vermek iıtemiyorlarmış. 

Bu yüzden evlenmeler azalmış. 
Hatta iş bu kadarla da kalmamış. 
Behemehal bir aile kurmak azminde 
olanlar, hem evlenm"k, hem de "baf· 
lık,, ı vermemenin çareaini bulmuş

lar. Begendikleri kızı kaçırıyorlar· 
mış. O suretle ki, son zamnJarda, 
doğru, dürü.at nikih kıyarak düğiin 

yapan k imseye teeadüf edilemez 
olmuş. 

Cemaatin ileri gelenleri, bu halden 
telaşa di.işıuüşler, düşünmüş, taş•n

mışlar, nihayet bu işi bir esasa IJağ· 
laınıya k:ırar vermi<ıler. " Başlık 

.. 'l " 

miktarını 2000 kuruştan ( 500 ) ku-
ruşa indirmişler. Aldıkları bu ted
birin vaziyeti ne dereceye kadar 
islah ettiği malum degildir. Fakat 
görünüşe göre Sırbistan Müslüman
larının hfili, hukuki ve medeni 
münasebetleri, pek iptidai bir hal ve 
tekilde olu gerektir. Öyle yal Bu 
gibi akitler, kanuni miieyyidelere 
bağlıdırlar ve hiçbir medeni bilkiiın 
evlenmede pazarhk veya muayyen 
bir narlıı esas ittihaz etmemiştir. Şu 
ha le göre Sırbi•tanda bulunan Müs 
lüınanlara her feyden evvel hukuki 
vaziyetlerini böyle bir e~asa bağla
malarını tavıiye etmek lazımdır. Bu 
asır, artık kadını bir pazar metaı 
olmaktan çıkarmıştır. - Süreyya 

Batan Gemi YiizdUrUlecek 
Kiel, 14 ( A. A. ) -: .~iob~ 

mektep gemisinin yüz~uru~e~ı 
işi klsmen ikmal edilmiştır. Ge~ı, 
müteaddit çelik kablolarla oldugu 

yerden . kaldırılmıştır. ~e-~ı~. ta~
minen 2 mil kadar goturuJrn ş 
ve ağtrlıgv ının fazlahğı ve su.Ja~ın 

d · · dıbme cereyanı dolayısile enızın .v . 
indirilmiştir. Hava müsaade etlıgı 
takdirde gemi, Kiel'e kadar nak· 
Iolunacaktır. 

kabul etmiştir. 
Mülakat esnasında Reiıicüm· 

burun yanında Hükumet namına 
Başvekil ile Dahiliye Nazm, Hit· 
]erin refakatinde de parlamento 
grupları Reiıi Erik ile 
hücum kıt'aları kumandam Roh· 
me hazır bulunmuşlardır. 

Hindenburg HitJerden hükü
mete iştirak etmelerini istemiş, 
Hitler bütün hükumeti ele almak 
arzusunu izhar etmiş. Bunun 
üzerine Hindenburg da bu talebi 
kabule vicdanının ve millet men
faatinin mani olduğu cevabını 
vermiştir. 

Mülakat bu noktada hitam 
bulmuştur. 

Berlfn Üzerine YOrUmlyecekler 

Berlin, 14 - Reisicümhurun 
huzurundan çıkhktan sonra Baş
vekil (Hiller) taraftarlarının Berlin 
üzerine yürüyecekleri şayiasının 
doğru olup olmadığını sormuş, 

Hitler: 
Hayır, cevabını vermiş, 

Başvekil de mumaileyhe aksi 
halde çok şiddetli tedbirlerle 
karşılaşacaklarını ihsas etmiştir. 

HükOmet Kuvvetll Görünüyor 

Berlin, 14 - Hitler ile yapı· 
lan anlaşma teşebbüslerinin akim 
i<alması üzerine hükumet mevkiini 
muhafaza edecek ihtilal teşeb
büslerine şiddetli kat şı koyacak, 
icabında bütün Almaoyada örfi 
idare ilanında tereddüde kapıl
mıyacaktır. 

Hitlerin meşru surette hükü
meti ele geçirmesi ihtimali kal
mamıştır. Şimdi ümidi reisiciiın· 
hurluk makamının uzak veya 
yakın bir atide boş kalması ih
timalidir. Hitlerin o zamana in
tizaren muhalefet mevkiind.e kal
ması ve öyle bir ihtimaJ tahak
kuk ederse reisicümhur olmayı 
istemesi imkansız bir şey değildir. 

Hitler ( Sel~m J istiyor 
Berlin, 14 - Hitler harbiye 

nazırından ordu efradının Hitler 
kıt'aları zabitlerine selam ver
melerini istemiştir. 

Hin ·enburg istifa Etmlyecek 

Berlin, 14 - Hindenburg'un 
istifa edeceğine dair bir rivayet 
çıkmışsa da tahakkl!k etmemiştir. 

lnglllz Veliahta Brendizlde 
Brendizi 14 ( A. A. ) - Prens 

dö Galles ile Prens George, dün 
Brendizi'ye gelmişlerdir. Prensler, 
mahalli hi.ikiimet tarafından istik
bal edilmişler ve deniz tayyare
leri ilssülharekesi kumandanının 
bir çay ziyafetinde hazır bulun• 
duktan sonra, saat t6 da Korfo· 
ya hareket etmişlerdir. 

r-E F R 1 KA NUMARA S 1: 37 ============= 
ÇO-CUKL'UGUM 

dl
J.; ,1ak•l111 Oorklnln hayat romanı 

ftlle,hur Ru• E '" 
Türkçeye Çeviren: Muvaffak 

Ninemin Şeytanları da gördii~ 
ğU ender değildi. Sazan bir tane, 
baıan da birç<ıığunu bir arada 
görürdi.i. 

- ( Büyük oruç ) yortuııund~ 
idi. Gece yarısı RodolfJarın evı 
Önünden geçiyordum. Ay ışığı 
vardı. Birdenbire onu danıın üs· 
tünde bacaya at gibi binmiş 
olarak görmiyeyim mi? Oca-

ğa doğru iğilmiı. burnunda~ 
nefes ahyor ve hırlıyordu. Tüylu 
•• kocamandı. Uıu11 kuyruio 

ile damı dövüyor ve iki yana 
mütemadiyen sallanıyordu. 

Ben biribiri arkasına haç çı-
karı yor: " Hazreti İsa dirilecek, 
düşmanları saman çöpü gibi 
ezilip mahvolacakiar! ., diyordum. 

Bunun üzerine zayıf bir ~·ızıltı 
çıkardı; bir takla atarak damdan 
kaydı. Avluya dl\şerek ezildi. 
Anlaşılan oruç günü olduğu 
halde Rodolflar et yemeği ha
zırlamışlardı; kokusu şeytanın 

burnuna gelmişti. Bunun için so
viniyordu. 

.Aırıarikıt. \ •r · h · ı ·ı · yan :' c ı:• isi eskı ınu arıp t•ra verı en tazuıiuatı ilga. ettil';i iı·iıı 
1 • "' • 

11111_ 1'.tr!pler yiiz lıiıılurco kişilik bir kütlo halinde Ya9ingtoııa geldiler, Cilmlıur 
l{Pı::ııııııı ulurdug·u lwvaz snnır civarııırl<ı kıunıılar kurdular. Fakat Amerika 
polhı ve a,,1,erlt·ri lıuııİu.rıu kamplarını y~ıktı, keııdilerirıide bu civardan u1.~k
l:ı,tırılı. 811 ru~iıııdo polislerhı eski ııuılıariplurin bir mücadelesini!!' iri!\ ortııınuz. 

Bir Çocuğu 
Kaçırnızya 
Çalıştzlar 

--
\Fiatler 
Yükselmige 
Başladı 

Varşova, 14 - ( A. A.) - Liyon, 14 - Nevyork borsa· 
Amerikanın Varşova konsolosu sında görülen yükselme hareketi 

M. Mac Millin'in dün oynamakta Avrupaya da sirayet etmektedir. 
olduğu parkta kaybolan kızı bu- Mevaddı iptidaiye fiatlerinde bir 
lunmuştur. Çocuk, bir kahveye hıra- hareket görülmektedir. Bilhassa 
kıJmış ve oraya vaktile 9 defa 
mahkum olmuş olan bir hanen- ipek fiati çıkmıştır. 
de tarafından getirilmiştir. Londra, 14 Amerikada 

Cürmiin faili ile şeriki cürmü mahsulün az olacağının anlaşıl· 
olduğundan şüphe edilen konsolo- ması üzerine pamuk fiati yi.iksel· 

sun eski hizmetçisi tevkif edilm'ıştı'r · b ı t r _ _ · . mıye aş amış ı . 

Krallık Mı:Cümhuriyet Mi 
• 

ispanyada 
Avdet 

Sükun Tamamen 
Etmiş Değildir 

Madrit, 14 (AA.) - Madritte 
ve eyaletlerin bazı noktalarında 
birtakım hadiseler zuhur etmekte 
berdevamdır. 

Huelva eyaletind~ bir silah 
deposu meydana çıkarılmıştır. 
Groııade eıaletinde sivil muha
fızlarla ah;ıli arasında teati edi
len tiifek ateşi yiiziinden 4 kişi 

ölmüştiir. 

Çar~aınba günkü vakayi ara
smda Madrit'te yaralanan birçok 
asker ölmüş oldilğundan Madrit 
kurbanlarının miktarı t 1 'e baliğ 

Şeytanın damın üstünden tak
la atması gözümün önüne gelince 
~üliiyordum. Ninem de gülü

yordu. 
. - Bazan çok edepsizleşirler, 

tıpkı çocuk gibi olurlar! 
Bir gün hamamda bir yığm 

çamaşır yıkıyordum. lşlm gece 
yarı~ına kadar devanı etti. t3ir
dcnbire ocağın kapağı açıldı, 
içinden bir sürü şeytan fırlamıya 
başladt. Biribirinden küçük adiler . 
Bazısı kırrnızı bazısı mor, siyah 

renkte idiler. 
Kapıya doğru koşmak istedim, 

fakat yetişmeğe muktedir olama· 
dım. Bu minimini mablUkların 
o.rasına külçe gibi yıkıldım, kal
dım. Hamam ağıma kadar dol
muştu. Y erinde11 bile kımılda· 
namı yordum. 

olmuştur. F csat hareketi amillcrinin 
Guineeye nakli için hazırlıklar 
yapılmaktadır. Carabanchel karar
gahında vukubulao hadise dola· 
yısile birkaç hafta evvel tevkif 
edilmiş olan Miralay Mangada 
serbest bırakılmıştır. 

Yeni Ansiklopedi Çıkarılacak 
Paris, 14 - Yeni bir ansik

lopedi çıkarılması düşünülmekte
dir. T eşrinievvelde bizzat Başve
kilin riyaseti altmda büyük bir 
komite teşekkül edecektir, komi~ 
teye Darülfünun müderrisleri ile 
biı'çok alimler dahil olacaklardır. 

Bacaklarımın arasından sürü
nerek geçiyorlardı. Etrafamı da 
öyle sarmaşlardı ki haç bile _çıka-

ı ~· ramıyordum. Yumşak, tüylü ve 
sıcak idiler, küçük kedi yavru-

larına benziyorlardı. Arka ayak

ları üstlinde hophyarak oraya bu
raya koşuşuyorlar, patırdı edi}'or
lardı. 

Fare gibi ince dişleri ve yeşil 
gözleri vardı. Kuyrukları henüz 
domuz yavrularının kuyrukları 

kadardı. Boynuzları da daha ıyıce 
çıkmamıştı; başlarında ufak birer 
ç1kıntı gibi duruyordu. 

Bayılmışım. Uyandığlm vakit 

artık ateş yanmıyordu. Liğendeki 

su soğumuştu. Yıkanmış olan 

çamaşırlar yerde serilmiş duruyor· 
du. "Sizi ıridi kötü çapkınlar 

Sayfa 5 

Gönül işleri 

Karilerim in 
Suallerine 
Cevaplarım 

u 1 - • • . . . Apartmanında 
otururuz. Apartımanın birinci ka
tına bir genç iki üç gOnde bir 
ziyarete gelir. Ben de aynen gi· 
derim. Bu genç te benim gibi gUzel 
değildir, benim derecemde de 
dansoynar. Gramofon kurulup ta 
hu genç benim sevdiğim kızla 
dans~tse, glizel kız gözlerile 
benim a-özlerime dikkatle ba-
kar. Bu bakıı ne df'mek acaba? 

2 - Hususi dans dersleri 
aldım, fakat güzel oynıyamıyo
rum.. iyi dansetmek için ne ya• 
payım? (Acaba kn:m bu bakııı · 
• ly! danıetmek öğren de yalmı 
ıenınle oynıyayım demek midir.,, 

Cihangir: Y. R. 
Kendinizi kıza beğendirmek 

için mutlaka iyi dans bilmeniz 
şart değildir. Kıza, danaı gölge• 
de bırakacak daha bUyllk mezi· 
yetlere sahip olduğunuzu isbat 
edebilirseniz, öteki erkeği daima 
gölgede bırakabilirsiniz. Maamafih 
onun iyi dans bilişi sızan ıçın 
daimi surette bir tehlike teşkil 
eder. Sevdiğiniz kızm elden kaç• 
ması ihtimali çoktur. Ona göre 
tedbir alınız. 

j\ 

" Ben büyUk bir tehJikey~ 
maruz kaldım. Hergtln hulyalau 
dalıp kendimi mahvediyorum. 
Bu vaziyetin nereye varacağını 

bildiğim ıçın fazla korkuyo· 
rum. Bu vaziyetten vazgeçe-
miyorum. Doktora kendimi göı· 
termek istemiyorum. Size rica 
ederim, bana bir ilaç yahut bir 
akıl öğretiniz teyzeciğim. ,. 

Karller!niıden: K.Ş.M. 

Mademki doktora gidemiyor· 
sunuz, o halde bir kız sevmeğe 
çahşınız. Sevdikten sonra hulya
lara dUşmenize imkan kalmaz. 

Dört ıenedenberi bir kızı se
viy orum. Evvelce kendisile ko
nuşmuştum. Sevdiğimi bir türlll 
söyliyemedim. Likin şimdi kızı 
evden hiç çıkarmıyorlar, bütün 
gün onu düşünüyorum. Ne yapa· 
yım hammteyze. 

Nulllll ı S. R. 

T amşmadığınız bir kızı ıevdf.. 
nize inanmayımz. Bir kız ki evin· 
den çıkamaz, ona hissinizi naııl 
söylersiniz? Eğer hakikaten sev
ğidiğinizi zannediyouanız, derhal 
ailesindea isteyiniz. 

HANIMTEYZE 

== TAKViM 
PAZARTESi 
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sizi! Fareler sizi yesin inşallah!,, 
dedim. 

Gözlerimi kapadım. Ocağın 
esneyen ağzından kara lafların 

arasından. bir sürü tüylü, küçük 
mablükların akarak, hamamı dol
durduğunu, mumu üflediklerini 
ve kırmızı dillerini terbiyesizce 
çıkardıklarım görüyordum. Bu 
manzara beni güldürüyordu. Fa· 
kat ayni zamanda biraz kor• 
kunçtu. 

Ninem başını saHadı: Bir müd
det sustu ve sonra birdenbire 
yine canlandı: 

- Üçüncü bir defa 
perileri ile karşılaştım. 

kıştı ve gece yarısı idi. 
şiddetle savruluyordu. 
vadisinden geçiyordum. 

mağara 

Mevsim 
Karlar 
Yakof 

(Arkaaı nr• 
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Afacan - Canım, hayvandan 
ne istiyorsun ?.. Köpeiimi ne 
diye ıslahyorson ? .. 

Bahçıvan ( Gillerek ) - Hah 
bah hah! 

Afacan ( kendi kendine ) -
Dur ben sana bir oyun oynıya .. 
yım da.. sen giilmeği görürsün ! .. 

AZ MI? ÇOK MU? 
Afacan - Anne bu koca

man pandispanyayı kardeşime mi 
vereceksin? 

Annesi - yok oğlum, o se
nin payın. 

Afacan - Aman anne, sen 
çocuk mu oldun? O kadar az 
pandispanyayı ben ne yapayım?!. 

Ayni Kedi! 

; l 1 ( {\ 

Afacan Evvela haberi 

olmadan usulca ıu musluğu 

kapatalım ... 

Bahçıvan - Acayip acaba su 
mu kesildi? 

Afacan - Gamm dururken 
su kesilir mi ? Herhalde hortu
mun borusuna bir şey tıkanmış 
olacak... Sen •şu hortumu hızlı 

bir üfJeyiver, belki aç lır ... 

ıc ZARAR ETMEZi _ __] r-
Af acan büyük babasına sordu: B 1 S f K l E T S E F AS 1 l 
- Büyük baba, sen çok ih.. Ağabeğlmıe binerim 

tiyarsın değil mi? Ak•amları bisiklete. 
- Elbet oğlum... ihtiyarım. Kucaöıdır benim yerim. 
- Ağzında dişlerin kalmadı, ea,ıarız harekete .. , 

değil mi? 
- Kalmadı, yavrum ... Ağzım

da tek bir dişim yok ... 
- Ben biraz sokağa çıkıp 

oynayacağım. Gelinciye kadar şu 
fındıklar:m sende dursu olmaz mı? 

.ı: -=-ıı 

Uçar glb! glderlzl 
Arkamız duman bulut ... 
Cingöze "Haydi!,, deriz, 
"Haddin varsa blzl tut!,, 

Geçen cuma bUtUn gUn 
Gezdik aöaçlar altında ..• 
Dlslklet sanki sumn ... 
Bizi taşır kanadmdaf 

AFACAN 

' 
Tiirkçe dersinde muallim ço

cuklara 11 Bizim evin kedisi 11 diye 

bir tahrir mevzuu vermişti. Hoca 
ertesi hafta afacanı çağırdı: -----------~------------~-_J 

- Afacan, dedi. "Bizim evin 
kedisi,, diye yazdJğın tahrir va

ıifesi kardeşinin vazifesinden 
farksız .. !kiniz de ayni şeyi yazıp 

getirmişsiniz. Demek biribiriniz
den kopye ettiniz .. 

Afacan başını kaşıdı. 
- Hayır muallim Bey, kopye 

etmedik. Evlerimiz bir olduğu 
için ayni kediyi yazdık ta belki 
endan olmuştur! 

Şekerci - Sancı için nane teker ... 
Afacan - Baba, benim için hastalanınca 

Jlaç içmez. der.1lnlz. iftira ı .. Şimdi bana iı
tediğin kadar nane t ekeri 1\1 , sancım olma
dığı halde hepılnl yiyeyim ! .. 

-- AFACAN1·1v 

DEVRİALEM SEYAHATİ 
Afacanın Te/rika!.!_: !.!..-

Hull••: - Arkada9 ı Ciııgözle lıcral.ıo r 
clevri:i l cııı soyabatino ı:ıknn 
Afacan Aınorikada: .. Borı 
'f ll rkiyeııin oıı nıc~hu r ı:o
cuk ein oıııa yıldı zı yım ! ,. 
(! iy e bir palana at ıyor. 
Herkesi de inandırıyor. Bu 
yüzden ıeıı gi ıı oluyor. ~Io
. ·d' . Fakat ~ım-lını da gı J) or . 

d . d C:: jka.-ro Jıaydut l arı 
1 o .. " ı · Jda t olH ıt 

~·ocuğu ı..a,:ırnıa 

cdh·orlar . 
Doğrusu hen artık kork~u

yorum. Şikago haydutları cllerın-
den geleni arkalarına ko~maM~: 
larl Koca New- Y ork Polıs 
diriyeti benimle meşgul oluyor, 
beni muhafaza etıJin diye yanım_a 
kıdemli bir polis hafiyesi verı
yor ... Artık bundan sonra kor
kup haydutların gürültüsüne pa· 
buç bırakmak cnailik olur! 

Polis hafiyesi Harry. il~ ko
nuıtum. O da tıpkı benim f ıkrunde ... 

Bu akşam Harry'nin göste: 
diği IUzum iizerine yanımıza bır 
polis daha alıp Cingözle beraber 
gezmiye gittik. Aman Nevyorkun 
gece hali pek güzel... Her taraf· 
ta ıtıklı ilAnlar, projektörler, elek· 
trik, elektrik, elektrik .•• 

Meşhur tiyatrolardan birine 
gittik. Numaralar biribirinden gü· 
zel... Hele bir hokkabaz var ki 
görUlecek şeyi 

Hepsi iyi hoş... Yalnız tiyat
rodan çıkncağımız sırada tatsız 
bir şey oldu. Süslü, cicili bicili 
oyun ı:rogramını cebime koyu
yordum. Cebimden bir ınektup 
çıkmasın mı? 

- Harry mektubu görünce 
kimden geldiğini derhal anladı: 

- Kızıl T om çetesi 1 dedi. 
Siz mektubu bana veriniz ve 
onunla alakadar olmayınız. 

Bu sözleri söylerken zarfı 
açıp içindeki kağıda göz gezdirdi. 

- Ne yazıyorlar? 
- Ne yazacaklar... Her za-

manki nakarat f Sizden yüz bin 
dolar istiyorlar ... 

- Yüz bin dolar mı?... Ne 
söylüyorsun baba Harryf.., 

- Bu Çete böyledir... YUz 
bin dolardan azına para demez 1 

- Vermezsem ne olacak ? 
- Gilya kaçıracakları 
Kapıda Polis Mlldiriyetinin bir 

otomobili bizi bekliyordu. Binip 
otele ıeldik. 

Dilini 
Çıkarmış 

Afacan doktordan geliyordu. 
Annesi sordu: 

- Söylediğim gibi doktora 
dilini çıkardın mı? 

- Çıkardım anne, hem de 
dilimi çıkardıktan sonra, yüzümle 
gözümle işaretler de yaptım. Ba
bam kızıp bana bir tokat attı!... 

Harry teJeton odasına kapa· 
nıp Polis Müdiriyeti ile uzun uzun 
konuştu. Çıktığı zaman keyfinden 
ağzı kulaklarına varıyordu. Anla
şılan iyi haberler almıştı. 

- Hiç merak etmeyin, de-
di. Müdiriyet IAzımgelen tertibatık 
aldı. 

Yatmak üzere odamıza çıktı. 
O zaman işler yine karıştı. Çün-
kü karyolamın başucundaki gece 
dolabı üzerinde Kızıl T om çete
sinden bir mektup daha bulduk. 

Bu sefer mektubu ben de 
okudum. Mektup bana hitaben 
yazılmıştı. 

"Mister Bfacan, 
"Demin aldığınız ilk mektu .. 

bun IAzım gelen tesiri yapmıya
cağım bildiğimiz ıçın arasını 
soğutmadan size bu ikinci mek-
tubu gönderiyoruz. Muhafazanıza 
memur edilen Harry bir budala
dan başka bir şey değildir. Hal
buki ıiz zeki bir çocuksunuz. 
Amerikaya gelip pek kısa bir 
zaman zarfında yüz binlerce dolar 
kazandınız. 

" Kızıl T om çetesi böyle ca
badan kazanılan servetlere lakayt 
kalamaz. Biz sizden yüz bin dolAr 
istiyoruz. Ya bu parayı eziyetsiz 
verirsiniz. Yahut ıiz kendiniz 
çekersiniz. K. T. Ç. 

"Söylemedi demeyiniz.,, 
Harry mektubu okuyunca hid· 

11 l( 
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Afacan - Sersem herif inan

dı... Şimdi o Ufliye dursun, ben, 

gidip, birdenbire musluğu açayım .• 

C ONLARA--1<0L_A_v_ı _ _ 

Afacana annesi sordu : 
- Afacan, tavuklara yem 

verdin mi? 
- Daha vermedim, anne ..• 
- Ayol tavuklar dün akşam-

danberi yemsiz.. Hayvanları aç
lıktan öldüreceksin ... 

- Tavuk kısmı açlıktan Llürmü 
hiç anna... Pek fazla acıkırlarsa 
birer yumurta yumurtıa·yıp yerleri. 

-
Kavuncu - Delik olduğuna bakma Afa-

can, bu kavun haliı bal kutu•u .. 

Afacan - Bal kutusu olduğu belli ••• Arı, 
balı ya ptıktan ıonra deliktr:ıı dışa:.ı çıkmıt 

olmalı ! .. 

detindeıı ifrit kesildi. Şikago 
haydutları tarafından kendisine 
budala denilmesi pek gücüne git .. 
mişti. 

Maamafib mektup benim de 
maneviyatımı bozmuştu. Demek 
herifler bebim yatak odama 
kadar girip başucuma mektup 
bırakabiliyorlardı. Bu cihet Har
ry'yi de biraz telaşa düşürdil. 

- Otelde tahkikat yapmak 
lazım; dedi. Arkadaşım yanınuz
da bırakıp aşağı indi. Biz de 
Cingöıle konuşmağa başladık. 
Cingözün ödü kopuyordu. 

- Afacan, diyordu. Ameri
kanın tadı kaçtı. Beni dinlersen 
buradan hemen kaçalım. 

Cingözün fikri pek yabana 
atılacak gibi değil. Maamafih 
şayet kaçacak olsak ta haydutlar 
peşimizi bırakmayacaklar. Hatta 
bizi yalnız bulunca emellerine belki 
daha kolay nail olacaklar. 

Kabuslu bir uykudan gözleri
mi açlığlm zaman Harry'yi kar
şımda buldum. 

- Sabaha kadar tahkikatla 
meşgul oldum, dedi. Dün gece 
biz dışarı çıktıktan aonra otele 
kimse gelmemiş. Demek ki mek
tubu hariçten biri getirip bırak
madı. O halde mektubu odaya 
bırakan otelden bir kimsedir. 
Uzun uzadıya tahkikat yaptım. 
Şüphem Çinli bir ahçı üzerinde 
toplanıyor. Şikago haydutları bu 
ıibi işlerde ekıeriya Çinlileri 

Bahçıv<ı . Poh !... 

Afacan - Bahçıvana vooywoo!.. 

NE GEZER! 
Afacan mutfakta ateş yak

mağa çalışıyordu. BabasJ seslendi: 
- Afacan dikkat et, ateş 

bir yerini yakar ... 
Afacan cevap verdi: 
- Ne gezer baba... Daha 

ben ateşi yakmadım ki alcı 

beni yaksın .•. 

işi Büyütme! 
Cingöz o gUn Afacana misafir 

gelmişti. Afacanın annesi iki ço• 
cuğu evde bırakıp ıokağa çıktı. 
Afacan akşama kadar yaramaz 
arkadaşile oynadı ve babasının 
epey başını titirdi. Akşam anne
sı geldiği zaman sordu : 

- İki yaramaz bir araya ge
kim bilir ne çok gürültü 

.... şsmızdır. 
Afacan: 

- Yok anne... dedi. Sen de 
iki yaramaz diye işi öyle büyiit
me... Birimizin gürültüsünden 
öbürümüzün yaptığı iÜrültü du· 
yulmuyordu ki ..• 

kullanırlar. Bu adam dün gece 
ıokağa çıkmıJ. Sonra biz tiyat .. 
roda iken Çinliyi şüpheli bir 
adamla beraber tiyatronun civa· 
randa iken görmüşler. Ben bunu da 
manidar buluyorum. T ahkikahnıa 
göre Çinli ahçı biz gelmeden 
yarım saat evvel otele dönmüş. 
O sırada otel mUdürü kendisini 
bu katta görmüş. " Burada ne 
arıyorsun ? ., demiş. Ahçı da 
biraz şaşalayarak: "dördüncü kat 
garsonlarından Jim ile şatranç 
oynamıya çıktım . ., Demiş. Sen 
bütün bunları şüpheli gördüğüm 
için Çinliyi tevkif ettim. Kendisi .. 
ne sorduğum suallere cevap 
verdi amma beni ikna edemedi. 
"Dün gece izinli olduğun hilde 
niçin otele döndün ? " dedim. 

" Dostlarımdan biri ile bulu-
şup gezecektik. Buluşacağımız 
lcahveye gidip bir saat kadar 
bekledim, gelmedi. Onun için 
benim de canım ııkıldı, otele 
döndüm." diyor. 

- Belki de doğrudur ... 
- Öyle amma dostum dedi 

ki bu adam hakkında tah
kikat yaptım. Bu adam Şika
go\u imiş. Dün akşam ahçı ile 
buluşacakken ansızın fikrini de-
ğiştirip gece treni ile Şikagoya 
dönmüş! Manidar değil mi? .. 

Harrynin verdiği izahatı endiıe 
ile dinliyen Cingöı içini ~ekerek: 

- Çok manidarl dedi. 
·Bihr.ed'-
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Herkesin Ortasında Rıza Paşayı T okatlam1ştı 
Malıarrlrl lf 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-!11-

Abdülhamit bu hadiseden fev
kalAde müteessir oldu. Bu jurnalı 

Yereni cezalandırmakla beraber 
Huan efendinin - mabeyin katip
lerinden olan - oğlu Rifat Beyle 
damadı Hakkı Beyi vesair ailesi 
efradını muhtelif suretlerde taltif 
etti... Hasan Efendi Abdülbamidi 
yıkarken ekseriya nasihat verir: 

- Padişahım.. Bu heriflerin 
ıöılerine inanma. Şu dört günlük 
dünyayı başına dar etme ... Senin 
en büyiik dUtmanm bu herifler
dir. Hele bir, zor gilraünler 
bak.. En evvel seni bu herifler 
terkederler... Allah göstermesin, 
başına bir feliket gelecek olsa, 
bunlardan bir tanesini bile etra
faoda göremezsin. 

Dermiş. 

Hasan Efendinin vefatından 
ıonra vazifesi, ( izzet Bey ) e 
tevdi olunmuştu. 

izzet Bey cuma selamlıklamı
dan sonra tekke ve medreselerde 
kurban kestirir fıkaralara sadaka 
tevzi eder, hazan da mühim 
maruzata vesatet eylerdi. 

Oç Mabeyinci 
Saraydaki vazifeleri noktasın

dan calibi dikkat olan üç ma

beyinci daha vardı ki bunlar
dan biri ( Arif Bey ) di. 

Arif Bey (Mektebi Mnlkiye ) 
den birincilikle çıkmıt ve (1302) 
taribiDdtP Abdülhamidin mabeyin
ciliğine kabul edilmiştir. Zeki 
adamdı. Güzel Fransızca bilirdi. 

Hafızası çok kuvvetli olduğu 

için, İradeleri aynen ve harfiyen 

t ebliğ ederci. Ayni zamanda çok 
t emiz gezer ve zarif kıyafetile 

daima Abdülhamidin hoşuna gi
derdi . 

Git gide HUnkirın fevka lade 
tevecciihüuü kazand ığı için 1304 
tarihinden 1311 senesine kaclar 
sarayın en nüfu%lu ricali meya-

nı nda bulunmuştu :-. Eski baş

kitip Süreyya Paşa ile araları 
pek ıyi idi. Arif B. bazı mühim 

meselelerin tahkikine de memur 
olurdu. O zaman hakkında tah
kikat yaptığı adamları kurtarır 

ve hatta onların behemehal (ihsa
nı şahane) iJe taltifini temin 
ederdi. 

Rakipleri, bunu çekemediler. 
.. Arif Bey bilvasıta borsada 
{ Hava oyunu ) ile meşgul oluyor. 
Halbuki bundan maksat, ecnebi
lel'le temas etmek ve onlara 
birçok menfaatler temin eylemek· 
tir , diye mi1teaddit jurnallar verildi. 
A bdiilhamit, evveli bu jurnallara 
inanmadı. Fakat jurnalların adedi 
arttıkça onun kalbinde de bir 
şüph& uyandL Arif Beye kar.şı 
soj'Uk davranmaya bqladı. 

Bu esnada (baremi humayun) 
da bir hidiıe oldu. A '1dnlhami· 
din ikinci hazinedarı • burada 

1 

ifşası caiz olmıyan bir sebepten 
dolayı - (Konya) ya nefyolundu. 
Bu hazinedarın biri Ahmet Şevket 

Paşa, diğeride Ahmet Rıza Paıa is· 
minde iki biraderi vardı. AbdOl· 
hamidin hususi yaverlerinden 
olan bu iki zat, ayni zamanda 
Arif Beyin de eniştesi idi. Bu 
iki genç paşa, aık sık A bdülha· 
mitten ihsan ahrlar ve Beyoğlu 
Alemlerinde milmhız bir zevk 
hayatı yaşarlardı. İkisi de çok 
şık ve zarif giyinirler, parlak 
Uniformalara ve mütenasip vücut
lerile Beyoğlu muhitinde herkesin 
nazarı dikkatini celbederlerdi .•• 
Hemşirelerinin birdenbire ( Kon-
ya ) ya teb'it edilmesi nzerine 
bunlar da derhal gözden dUıtn
ler. Bu hadise, o tarihlerde yeni 
} eni parla mı ya başlıyan Çerkez 
( Sakallı Mehmet)( Tatar Şakir ) 
ve ( Fehim ) gibi birtakım adam
ların eline ıyı bir fırsat vermiş 
oldu. Bir alay hafiye, Rıza ve 

Ceyhan da 
Ceyhan (Hu· 

susi ) - Geçen 
cuma günü kasa
bamızda ilk de
fa olarak çok 
samimt bir fut
bol maçı yapıl· 
mışhr. Maç ( A· 
dana Spor klB
bü) ile çok ya· 
km zamanda te
şekk Ul eden 
( Ceyhan Spor 

Şevket paşaları takibe koyuldu. 
Bir Pazar akşamı, Ahmet 

Rıza paşa (Tokatlıyan) m kapısm
dan çıkıyordu. Birdenbire karşı

smda Fehim Paşayı buldu. Fehim 
Paşa, mütecasir bir tavırla Rıza 
paşanın karşısında durdu. Ortada 
hiçbir sebep ve behane olmadığı 
halde çirkin bir küfür savurdu. 

Birdenbire neye uğradığını 
bilmiyen Rıza Paşanın şatkınlı
ğmdan istifade ederek üzerine 
atıldı. Paşanm sura ma iki tokat 
şaklattı... Paşa, yüzlerce ecnebi 
karşısında maruz kaldığı bu mi· 
nasız hakaretten müteessir ola
rak hemen kılıcma davrandı. 
Fakat bir anda etrafını alan F e
h im Patanın adamları tarafından 
yakalandı. 

Rıza Paşa, ağlıya ağlıya evine 
geldi. Biraderi Şevket Paşa ile 
kayınbiraderi Arif Beye haber 
gönderdi. Üçil, başbaıa verdiler. 

(Arkuı nr) 

ilk Maç 

Yurdu)takımlan iki l•kım k•r•ll•tm•d•n eYval 
arasında idi. Adana apor takımı beraber neticede Adanalılar (1·2) 
çok kuvvetli idi. Buna mukabil galip geldiler. Ancak, bu maç 
mazisi pek yakın olan Ceyhan Ceyhan oyuncularının yüksek 
Spor oyuncuları da onlardan kabiliyetlerini ispat etmek itiba-
geri kalmıyorlardı. rile ıtüzel bir tecrnbe deni 

Fakat maç giizel geçmekle olmuştur. - Z. Yılmaz 

l t 
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15 Ağustos Pazartesi 16 Ağustos Sah 
f,.lanbul - ( 1200 ıııet re 18 gr:ı.· 

ııı •foıı, lll,'3 l ıriı ci Kl"lın ::ıl:ıtıırk:ı, No· 
zihı> lla n ııııl.ı \ e'!a r ı .\ ıııı Bl \' t:ır.l· 
fııı<l ıı 2U,5 h.ın .ırtot, 21 :ıl:ıtıır ı SJZ, 

•• ıf) o Ilaııııııııı i ıtir.lkilc, :!:! or , l•S<tr.ı 

Bükreş - 394 ıııelr :..\l. l j şark ı 

km.ırtcti , :.. ı , ı ;; salon orkt t ı. 

Belrrat 4~ metro) 21 Mıllt hil-

~ıler, 21,~0 Z ıırrap t tıı ııakıl :?:>,:m 
dam; h ,ı\ .darı . • 

Roma l 4 11 metre ) I g r• nıofo n, 

2:! Bo htoıu f• pera:. ı . 

Prar (48:i metre) !!O caıtı uı t, :.!1 

Brııı utla ıı ııal,il 

Viyana :> 17 melrd) 21 ' ''" ııımıi-
ki, 28,15 d:ııı., havaları 

Peşte ( 5jO ınotr~ ) 20, 13 k:ı IJ.ıra, 

21 ,30 M:H·ctr t:lrk ıla rı, :?:~, 1:; koıı or, 

Moz ardan parı; al ar 

Varıova - ( 1411 metre ) 21 .ıt.k tam 

koıı ori. 

Berlln - (1635 metre) 20 ~iyaset 

ealı ııeleri, 2 1 Hclgoland ieııııııdu ~ir 

kumeui, 22 Kolon~ adım naklen ıı eufuul. 

lstanblıl ( 1:?0 J metre ) 18 Ora· 
ırıofoıı , t!ı,:; lı i ri nl' i khıın ala t urka Allı

şı• rr f Hanı m ı n ıtti rakilo, 20.!i g-ra ııı o· 

foıı, :? I ı kııı ·ı k ı 1111 a la tu rka, Kemal 

.1\ı' .ız ı fü•\ ııı ' c :ırkadatla rı n ırı i9tira
l.ıle, :.?2 orkP!'.! tra. 

Bükreş ( 39~ meJI•) 20,ü graıııo· 
foıı, ~U, l;:i ~ark ı ı, oıı eri, 2 1,lö orkee
tra. 

Re! Jırat - ( 4:?:.ı ııı etre ) ~O :--alılıurg 
~ ılo ıı uıı •taıı ııak i l, :?:.ı , IÜ .\ vrupada 
l1ı r gı•zi ııt i. 

Roma ( 441 metre ) 21 graru ofon, 
~ 1 ,45 opcr.ıdarı na ki 1 . 

Prat (488 ıııe tre) 20 tambur kon· 

Ferı , !!0.3 l t.ı l yan ,,,, Fran ıı konseri, 

~l,ı);) , .ı rk ı konseri 
Viyana ( ;) l7 metre ) 20 ::--al ılıurg 

th .ıt r, "uııd uı ııak l eıı Die Zaulwrflote 

•"ıııiııdo ıl,ı perd elik lı i r oporl't, 23,30 
:ıkş.uıı !..oıı er i. 

Peşte 5j() metre ) 20 ( igan or-
kP tra~ı, ~ ı , 15 bi r perdeli k s tüdyo 
tı'nı ili , onr.l kon e. 

VarfOYa ( 1411 metre ) 20 .alz-
hurgd aıı ıı akil, sonra danı . 

Herlin (1685 metre) 20 k onferans, 
21 Alman halk ıarkıları, 21,30 16nfonl. 

guıtoı 1 

( Günüiı Meselelerinden J 
Sanayi Mi, Ziraat Mi? 

• 
Bir Çiftçi 
Arasındaki 

İle Bir 
Fark 

Fabrika İşçisi 
Derindir Çok 

-----· 
( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

mihveri yine sanayidedir, ve her
gün biraz daha sanayileşmektedir. 

Amerika müstem1eke haya
tından sanayileşerek ç ıkmıştı r. 
Sanayi sayesinde bugünkü aza· 
metini bulmuştur. lngiltereye is-

yan ederek istiklalini ilan etme
sine başlıca sebep sanayımın 
inkişafına serbestçe imkan bulmak 

emeli idi. Hiçbir müstemlekesinde 
ıanayiin terakkisini istemiyen, 
bütün ihtiyaçlarında İngiliz sana

yiinin esiri görmek istiyeo lngil
tereye bağlı kaldıkça ziraat ha
yatmdan ayrılmayacağını düşUn-

mek Amerikalıları isyan ettirmiş· 
tir. Çünkü terakki, medeniyet 
sanayidedir. 

Avrupanın en geniş çiftlikle
rine sahip bulunan Rusya bile 
tamamile sanayileşmittir, tarla 

ile fabrika biitiln faaliyetlerinde 
birleımiş, hiç farksız işlemiye 
başlamı~hr. 

Bir de mustemlekelcre bakalım: 
Kanada, Ostralya, Hindistan, Fas, 
Tunus, Cezayir, Kongo ve saire ... 

istisnasız olarak hepsi ziraat 
memleketidir. Hepsi kendilerine 
hlkim medeniyetlerin muazzam 

fabrikalarma iptidai maddeler 
yetiştirmekle meşguldürler. 

Tetkik ve müşahedenin ver
diği bu netice mantık ve 
muhakeme ile de tevsik olu

nabilir. Çünkü medeniyet de· 
mek, bayat ve faaliyet de-
mektir. Medeniyet, beterin irade· 

ılni tabiat• hakim kılmak demek
tir. Medeniyet hayat ve kazancm 

tesadüflerden, kaza ve kaderden 
kurtulup sAyin, fennin, ve ilmin 
htkimiyeti altına girmesi de
mektir. 

Ziraat sanayileşmedikçe bu 
neticeleri vercm,..z. Çünkii neka· 
dar terakki eder e etsin iklimle-

re tabi olduğu için tabiatin muh
te lif kuvvet cereyanlarına mah· 
kumdur. 

Ve bundan dolayıdır ki top

rağa yakın yaşıyan , ati.ini top· 
raktan bekl iyen insanlar kaza ve 

kadere inanırlar. Tarlasının ba· 

şında göziinü semalara dikerek 

toprağa attığı tohumun bitmesini 

dindarane bir tevekkülle bekliyeo 

köylü, binlerce beygir kuvvetinde-

ki makinesir.in başında ne cinsten 

ne şekilde ve ne ölçüde 
nasıl bir mahsul alacaiıoı bilerek 
hareket ve faaliyet nAzımlaram 

idare eden bir ameleden çok 

farklıdır. Her iki!inin de medeni· 

yet ve ruhiyet derecesi 

başka başkadır. Birinde er· 

rarengiz kuvvetlerin inaan ira· 
desini ezen mahveden ani 

ve tesadüfi aavletlerine kartı 

derin bir teslimiyet Yar• 
dır. Ötekinde ise en hayret 

verici bldiselerin bile onları do
ğuran sebep ve tesirlere nüfuz 

edilerek tahlil ve terkipleri müm· 
kün olduğunu filen görüp bilmek· 
ten gelen itimat vardır. 

Birinin nazannda inıan tıpkı, 
ıersert bir tohum gibi meçhul 
ruıgarların önüne katılmış, gittiği 

yeri bilmiyen bir mahluktur. Diğe
rinin telikkisinde ise yıldırımları, 

ruzgirları ve cercyanlan önüne 
katmış, tabiatin korkunç kuvvet· 
terini bile iradesine tabi kılmlf 
bir müdidir! Bu ruhiyeti, birin· 
cısı toprak, ikincisi makineden 
alır. 

( Arkuı var ) 

Uşak Ve Afyonda 

Uşak kaaabuı ıpor hareket ve faaliyeti noktasından oldukça 

ilerde bir mevkie sahip bulunmaktadır. Son zamanlarda Afyonka· 

rahisarında da spor hevesklrlarının çoğaldıiı ve spor f aaliyetinia 

arttığı memnuniyetle öirenilmektedir. Geçende Upklılar Afyona 

gitmiş, heyecanlı bir futbol müsabakau yapılmıftı. Tafıillbm da"• 

enel verditimiz bu maç mUnasebetile iki takımın ayn ayn resim

lerini dercediyoruz. Yukarda Afyon, aptıda Uıak fntbolcilerini 
ıörüyoraunuz. 
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Y Sahilinden Endişe Verici Haberler 
Ge iyor Ve İngilizler Korkuyordu 

Bu sergiizeştin ancak bir 
noktadan faidesi olmuştur. O 
dn, muharebenin en mühim bir 
anında 29 saat müddetle 1 1 /2 
tabıır Türk askerini cenup 
sahillerine gitmekten menet-
rnesidir. Fnkat Y sahilinin hakiki 
l ... ıymeti , fırsat kaçırılmadan evvel 
kımse tarafından takdir edile
medi. 

Bu müessif ric' atin esbap vo 
avamili hakkında ortaya bir sürfi 
rivayetler çıktı. Bunun için bura• 
da bu noktayı izah C::.nek 11zım
dır : BilAhare teşekkUl eden Ça
ııakkale tahkik komisyonu huzu
runda Kolonel Mattheuı bu tah
liyenin bUtnn mesuliyetini kendi 
(\zerine almış ve takviye kıtaa· 
tının yokluğu kartısmda bundan 
başka bir hattı hareket takip 
edilemiyeceğini ileri sürmtiştü. 

Kolonel Mattheus'ün 25 nisan 
1abahı kaçırmış olduğu fırsatlar 
her ne olursa olsun, ferdası gün 
düşmüş olduğu feci vaziyette 
kendisine acımamak kabil de
ğildir. 

Çünkü amiri, kolonelin vaziye
t ine ve akibetine tamamile biga
ne kalmıştı. Tutmuş olduğu mev
ziini işgal ettiği 29 saat zarfında 
fı rka karargahından kendisine 
hiçbir haber veya emir gel
mediği gibi takviye kıtaatı için 
vaki olan müteaddit ve müstacel 
talepleri cevapsız kalmıştı. Diğer 
taraftan, farka karargahı, Y sa· 
biline lorpito ile ancak yirmi 
dakikalık bir mesafede olduğu 

halde Kolonel Mattheus'iln va
Eiyetini bizzat ve mahallinde 
tetkik etmek için bir erkim har
biye zabiti gelmemişti. 

Hatta yarım adanın cenu
bundaki ahval ve harekat hak
kmda kendisine bir vaziyeti 
umumiye raporu bile gönderme
mişti. Velhasıl, her suretle ve 
tamamile unutulmuştu. 

Alay kumandanlığı noktai na· 
zarınca vaziyet böyle olmakla 
beraber bir defada fırka karar· 
gAhının ve karargahı umumının 
noktai nazarını mütalea etmek 
ve erkAm harbiyece gösterilen 
bu ihmalin esbabını araştırmak 

faydadan hali değildi(. 
Fırka karargAhına nazaran 

fırka kumandnınm sükutu 
ancak kendi cephesindeki 
hayati mesail ile meşgul olup 
uzakta bulunan herhangi bir 
kıt' aya hasrcdebilecak vakti ol
mamasına hamledilebilir. Şurası 
da ilave edilebilir ki: Jeneral 
Hunter - Westonun 25 nısan ak-

l - - - -~- ~ 
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SU varit erimizin 

şanıma kadar Y sahili kıtaah 

hakkında endişe etmesine hiçbir 
sebep yoktu. ÇUnkü sabahleyin 
bilamukavenıct karaya çıkıldığını 
haber almıştı. Öğleden sonra çı
kan ve bir müddet sıhhatine 

inamlan bir habere nazaran da 
X ve Y deki kuvvetler irtibat 
peyda ederek teşriki mesai et· 
mekte)erdi. 25 nisan akşamı Türk· 
lerin mukabil taarruza geçtikleri 
haberi bile endişe uyandırmamış 
ve saat dokuza kadar fı rka ku
mandanına başka bir malumat 
gelmediği için, bu taarruzun defe
dildiğini farzetmesi gayet tabii 
~ıddedilebilirdi~ 

Saat 9,5 ta gelen bir rapor Y de 
şiddetli muharebeler vukubulduğunu 
bildiriyor ve bunu müteakıp fırka 
karargahına vürut eden haberler 
Y sahilindeki vaziyetin vahameti 
hakkında artık hiçbir şüphe bı
rakmıyordu. Fakat bu sırada 
Helles ve Seddillbahirdeki vaziyet 
Jeneral Hunter - W estonu o kadar 
düşündürilyordu ki, ihtimal Y sa
hilindeki kıtaatı kendi akıbetlerine 
tuketmiye karar vermişti. 26 
Nisan sabahı Seddülbahir köyü 
el'an Tlirklerin elind1' bulunu
yordu. Saat 6,25 te Jeneral Hun
ter - Weston Başkumandanlığa 

gönderdiği raporunda, muavenet
te bulunmak üzere W sahiline 
Fransız kıtaatı ( üç tabur ) gön-
derilmedikçe 29 uncu fırkanın 

bu köyü zapt veyahut V sahi
lindeki kara) a çıkışı himaye 
edemiycceği kanaatinde ol<luğu-

1111 bildiriyordu. Bunun için, ya
rım saat sonra, Goliath' ın raporu 
Y sahil indeki ümitsiz vaziye ti 
haber verdiği zaman Jeneral 
Huntcr - Weston karargahı umu
miye gönderdiği raporu tel<rar
lamak ve ifraz edilebilecek 
t akviye kıtaatı bulunmadığ ını ila
ve etmekle iktifa etti . 

Bu sırada, yani Jeneral Hun
tcr - \Vst on'un W sahiline Fran
sız kıtaatı sevkcdilmesi hakkın-

daki rnporu karJrgahı umumiye 
henüz vasıl olmazdan C\'Vel 

Sir Jan Hamilton ona altı 
t aburdan miirekkep bir Fran
sız kuv\•eti &öndermeyi tek
lif etmişti . Bu haber Jeııera l 

Hunter - Westun'a ancak 7,45 le 
vasıl oldu. Y clmazar<la bu tekli-
fin kendsine Koloıı el Matt
heurs' e bir miktar muavt!net 
vadedebilmek fırsatını bahşet
tiği zannolunabil ir. Fak at fırka 
lrnmandanının l.m sırada biitün 
gayesi Seddülbahir ve arkasın· 
daki tepeyi zaptederek esas ih
raç noktalarını tahtı emniyete 
almaktı. En müstacel mesele bu 
icli ve bunun da Fransız kıtaatı• 
nın W sahiline çıkmasile çabucak 

bir yUrUyu,u 

halledileceği kanaatinde idi. Esas 
gayenin istihsali Y sahilindeki 
ma;{lübiyeti telafi edebilirdi, fa
kat asıl gayenin istihsali husu· 
sundaki ademi muvaffakıyet- nisbe
ten teferruat kabilinden olan bir 
noktadaki muvaffakıyet ne ka
dar parlak olursa olsun - bütün 
maksadı ve gayeyi mahvedebi
lirdi. 

(Ark -sı var) 

c::========================~ 
Eminönü Askerlik Şubesinden 

1 1071.i ııuıııarah kaııuıı rnuı+ 

biııro ilıti) at 7.abit yl'tiştirilnıok Uzı>re 

!l:J:! IH'Jll'Sİııtlo h:t1.ırlık kıt'alarrna 'o
ya ihtiyat zabit ınoktel•ine sovklori 
ıııukam•r ~:!4 doguuılu ( dahil ) ' <'ya 
IJn clııg-uıııhılıı ria ıııııaınelıı) o t ı'lbi lıu

)1ınaıı ı :foııdilN(lnıı ııi) .ıdo, le\ azım, 
s.ıııayii lıarbiyu sııııfl:ırı ıı.ı ıııcmrnp 

ol:ııılarlıt ıligor lıiitiin srnırlarn ayrı l

ııı ıJ# hulııııaıı kıs:ı lıizmetlileriıı a şağı· 

da A. ve H. ııı:ıdtlelcr i ııdo yazılı ta
rihlcrdo ııı a hnlli müreltcplorino sevko
<lil ıııck ıi7.cro :::uboyo ııı liraca:ıt l:m. 

.r\ Tam clılh c l ııanıeli lıu l u ıı aıı-
l:ır 1 c,ını ns~ d~~ 

B • Yiiksok ehli) ctıı a rııclilorle ev· 
' clce he r ııu surctlu cılııri!a olsu n 
scvkllllilıııl'tııiş ( D ) fı k ras ı n a ııı oıısııp 
lııılııııaıılar ı ı ı ·r .. 1rin rı: ı :! do. 

:! Bıı Efc ı ı d i lı •r in ıj İımlidu ıı ~u-

lıeyıı ıı ıiir :ı c ·antl:\ ıııalwll i ıniirc ttopluri 

l+akkııı da ıı ıallıımıt :ılıunk Htırotile 

ilw.amtlurı ıı ı c ıı ı:.ı. ~iiro yupıııtLları ko n
ı li ıntıııf~tatluri iralıı lıııluııchığu ilin 
olnııu r. 

* 
EmlnönU AskerJik Şubeşlnden 

Mıı'gL :-:ııltaıı:ı.lırııe1, ::-;rilcyıı ı .l· 

ııiycı, \ k-<ar.ıy .~ulıeleriııo mensup 
yerli 'o ~ tıh:ıııeı lard:rn oıı yoklaıııa
lnrıııtla kı,...t lıııırıL'l':l a) rılıııı~ olup ta 
lıuııııı lıa1.ırlık kıt"alar111ıı 'cya ihtiyat 
wlıit ıııoh.f"lıirıt• ı,ı(•\kP•lilııı ·ıııi1 bıılu

ııaıılar C'Ilcriııtlcı Plıli) ı•t11aıııcı-i Lıı l u11-

ı.:mı hıılııııııı:ıs!ıı 1 C} lfıl !H2 tarihiııo 
l"ıtlar :ışagıd.ıdi ( .\ ) vo ( B) ın:ıddtı
h•rindo ~azılı 'e>1aikle .;ııuoyo miıra

c·:ı·ıtl.ı ahiren ııt~rohııı.ırı Hfi~ No. lu 
l,:ıı ıııı ıııucilıiııre '·ızİ) cıtl\·rini tüslıit 

( ttırırı •! ı •ri ilı111 olunur. 
A Ehli) l•lııaıııPlilı•r C'lıli) etrı:uııo 

, ı• ııııol,tı•p ::r-lı.ıdt•tıı:ııııo '"' a Y<'ll'L· 

i I;. il , •. 
H t:lılİ)l'lı aıııesizkr ıııektep şo· 

lı ı IPtııaıııı :-:i \ ey.t \ l's.l.al ırıllı, 

lf. 
Kildıköy Ask erlik , ubeslnden: 

l\:ıılıl,ıı) l\Hrl.d 'n ı\ d.d.lr ~ulwsiıı

clfı 1 .ı) ıl l ı ::ı ti ila J:! t tlalıil l>. lıı l;ı,;a 

lıi1.ııwtli Pfı·ııdilPılı• D) fıl,r:ı~ııı:ı t:llıi 

(11aııl.ır ı-c•\ !.<' t.ıhidirlc·r. :... ·ri.Ln Ş11Ul'Y0 

ııı Jı.ıc·,ı,ıtla l"ıyıtl:ırıııı \ .ıptırıııaları 
:ıl,~i ı:ıt..dirclc• h.ıldarıııtla cı•za tatlıik 

ol ıı .H·:ıı;ı il:ııı olunur. 
r.ı::rat.h bıılun:uılar 1 ı ıfa!'i~:ıl ad-

ı•· lt:riııi lıilılirıııİ\o 111Pdı ırclıırl.ır . 

Yeni Neşriı;at 

OLIMPf YAT 
<iS iııt'İ ııiıH!ıa. ı ı; ı kt ı . O l iınpiy:ıtlara, 

Los Aıagııl e!!o 11i t tayyare ile gcloıı en 
s ıı ıı fo tografl :ır. ım snıı v e o rı ıl c ı ğ'ru 

lıalı1trlcr. Koıoniu iw·6~lı fotoğr~fı. 

Ağuıtoı 15 

insan Eti Yiyen Pek 
Gariı) Bir Ağaç 

Bir İngiliz Heyeti, Bu Ağacı Bulmak 
Üzere Madagaskar Adasına Gidiyor 

Londra, 14 ( Husuıt)-lngiliz 
Coğrafya Cemiyeti azasından bir 
heyet, ıimdiye kadar nllmunesini ' 
hiçbir insanm görmediği bir 
ağacı bulmak ve mahiyetini tet· 
kik etmek ilzere mUhim bir se

fere çıkmaktadır. 
Bu sefer, Fransanın iıgalindo 

bulunan Madagaskar adasına ya· 
pılacaktır. İngiliz tetkik heyeti 
yüzbaşı Mot-Hörst ile zevcesi, 
bir bahriye zabiti, bir tabakat 
Alimi, bir nebatatçı ilo diğer 

buı ilimlerden mUrekkep ola· 
caktır. 

Heyetin vazifesi, MadaiH· 
karda mevcut olup insan eti ile 
gıdalanan garip bir nevi ağacı 

bulmaktır. YUzbafı Mot - Hörst 
birçok yerli halktan bu ağaca dair 
pek çok tAfsilAt ve mal6mat elde 
etmiıtir. Fakat içlerinden hiçbiri 
bu ağacı ve bulunduğu mmtakayı 
göstermemiştir. Çünki Madagas
karın yerli ahalisi bu ağaca tap
makta ve muayyen bayramlarda 
insanları kurban olarak takdim 
etmektedirler. Rivayetlero göre 
bu ağaç iki, iki buçuk metre 
uzunluğundadır ve ananası an
dı rmaktadır. Tepesinde 1 O - 15 
tane kalın ve uçları vantuzlu 
yapraklar vardır. 

Bu ağaç, zaman, zaman insa· 
na keyif verip uyuşturan bir 
nevi sulu mayi koyvermekledir. 
Muayyen bayram günU, ada
nın yerli ahalisi türlli dans· 
larla bu ağacın etrafmı almakta 

MUhlm bir keflfte bulunan 
Mister Mot Hlrat 

ve kurban verilecek kızı ağacıh 
suyu ile sarhoş ettikten sonra 
bu kızcağızı ağacın tepesine çı· 
karmakta ve vantuzlu dalların 
ortasına bırakmaktadırlar. 

İnsan vücudünün temasile bu 
dallar kapanmakta ve vantuzlar da 
etine yapışmaktadır. Bu garip 
ağacın üst kısım yaprakları, bu 
suretle be~ , altı gün kapalı dur· 
makta, sonra kendiliklerinden 
açılmaktadır. O zaman görülen 
manzara müthi~tir, genç ve taze 
kızdan yaprakların arasında kalan 
yegane eser, biçarenin iskeletidir. 
Elleri, ağacın yaprakları tarafın
dan kimilen massolunmuş ve 
eritilmiştir. 

Güzelimiz Gelecek Sene 
De Müsabakaya Girecek 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

kendisini büyük ve samimi bir 
heyecanla karşılıyan kalabalık 
bir kütle bulacaktır. 

Hazırlanan programın bir 
maddesine göre Keriman Hanım 
altı atlı mUkellef bir arabaya 
bindirilecek ve büyük caddelerde 
dolaştırılacak, bu suretle kendiı1ini 
dört gözle bekliyen halkın t~b rik
lerine şahit olmak, onları zarıf se
lamlarile kabul etmek fırsatına nail 
olacaktır. Fakat bu arada dünya 
güzeline takdim e~ilecek .buket· 
lerin müthiş bir yıgm teşkıl ede-
ceğini de söylemek ~azımdı~. 

Bu çiçek ve hedıye yıgınları 
otomobillere konacak ve otomo· 
biller dünya gilzelinin arabasını· 
takip edecektir. 

Per,cmbe Günü Parlata 
Paris, 15 (Hususi) - Dovilden 

Bol sayfiyesine geçen Dünya 
Güzeli ve diğer güzeller çok 
eğlenceli ve çok ihtişamlı günler 
ve geceler yaşamaktadırlar. Bu 
güzel sayfiyede dUnya güz:li 
Keriman Hanım şerefıne zcngın 
ve rengin mlisamefeler tertip edil 
melde, bütün giizellerin huzurile 
cereyan eden bu eğlence sahne· 
leri çok şerefli olmakta dır. · 

Dünya güzeli, refakatinde di-
ğer güzeller olduğu halde per· 
şembe günü parise gelecekler 
ve burada bir hafta kndar ka
lacaklardır. 

Tatil mevc;iminden istifade 
eden birçok kimseler Diinya Gii· 
zelini görmek için diğer kasaba· 
lardan Parise gelmişler ve otel
leri doldurmuşlardır. Bu maksat· 
la buraya gelenler beş binden 

fazladır. 
Gelecek Sene 

Paris, 15 (Hususi)- Bol sayfi-

yesinde, kendisile görüşen yaze• 
tecilere dünya güzeli Keriman 

H. , Türk güzelliğini temsil etmek şe 
refine mazhar olduğu için kalbinde 

büyük bir saadet taşıdığını, 
gelecek sene yapılacak güzellik 
müsabakasına iştirak etmek hu
susunda henüz kat'ı bir karar 
vermediğini, fakat imkAn bu· 
lunduğu takdirde gelecek seneki 
mübakaya iştirak etmek niyetin· 
de bulunduğunu söylemiştir. 

Bir Sene Evvel 
Dünya güzelinin küçüklük ve 

çocukluk hatıraları arasında çok 
samımı hadiseler mevcuttur. 
Esasen münasebet düştükçe bu 
sütunlarda Dünya Güzelinin 
ev ve mektep hayatına ait cazip 
fıkralar yazmıştık. fakat Dünya 
Güzeli bundan bir sene evvel 
bir apandisit ameliyatı da geçir· 
mişti r. 

Ameliyatı Operatör Blirhanet
tin Bey yapmıştır. Bürhaneltin B. 
diinya güzelinin çok cesur oldu
ğunu söylemektedir. 

Gözler: ly lle'tl 
Dünya G üzeli Keriman Ha

nım ın fotoğraf ve sinema çekil· 
mesi yüzünden gözleri biraz ra· 
hatsızlanm ıştı . 

Fakat yapılan esash teda'Jiler 
neticesinde dünya güzelinin göz· 
leri tamamen iyileşmiştir. 

Şeker Ve Kahve Siparişleri 
Şeker, kahve ve çay ticaretilc 

iştigal eden müesseseler yeni si· 
parışleri hakkında lktısat VekA· 
letine malümat vermiye başla· 
mışlarchr. Vekalet bu siparişle 
bunlara mukabil llürkiyeden ih
raç edilecek mallar arasındaki 
takas muamelesini tanzim ede
cektir. 
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Pip Kuharrfrf! 
Arnald ......... 

-75-
" 

F..clith (Bil Çarper) he Manzan•ma 
El' an Ba Ha-dll•• 

Hapse AtıldıklU'lm l,itmeadfti.. 
Korkuyordu 

0 saman 11rd&m ki EclitWn 
elbileleri ....-ıamdır. 

_ felsat MD adamakıllı 

al _.1a, •• iL flMta olmsm; 
ı ........... . ..:.LJ· m~ 
evwleasir4e ..,... •~1•· .,... 

..... detftlfıl 
~ dacfaklannda ~ 

b" teb .... llelirdi. 
ar_ ~k _.plll lledi. 7.ita 

10.., topa bir tme elti- nı
~o da arkamdadır. Fabl .._... 
majllllZr yaj•--. MtbBueiWle
..-ıa • .-.da tı.nı- ilk 
c1efj vaki olacak bir teY değildir. 

Mmem dikkat ettiniz mi? 
Pariate de Londrada olduğu 
kadar 11k sık Jllİ1M' yağ.yer, 

1a1mz bana lyle ıeliyor •i Pari• 
lin yağmuru daha şendir. 

Otomobil Lorett sokağına 
ıebaiftir, llonmam maballaiee 
•pacıkb, Editb derhal koluma ,.....,.a1r: 

- Hayır, hayır, buradan ıeç· 
miyelim f dedi. 

- Sdtep? - s- _.. __ , 
Şoflre Lafftt .olrapdan 

pçmeslai emrettim. Wr la' •a 
..... EcUtlıc 

- laamr • a z, dedi. Bir 
aa...;._ ilL • 

_.ildet enel -•rtr m• - 1 

Hl ... ; klclk bir baım .... 
~ i ... i7eyün mi? 

Oh Edpr, aldanmadıfıma emi• 
ilim. O da beni 16rdl. 

Fakat ben hemen bir 

.__ ı.- ta onlarda 

..... , ... dl •una 
mulataç delfls1 

_ ..... bea bu fikrinize 
fttiMk lllwlJec:ejim. Mademki 
~ ı• 11111'11 d&ktllm, para• 
.. el••k illerim, aeden oalara 
•aka,_? AleUıalUI kendi elmle 
kaawhiam aonaca paradır. Bu 
,_.,. ujur olarak saklamak 
İltif 0111111 t 

- Peklli 8yfe olsun 1 Ben 
ıeni burada bekliyorum. 

- Otomobili aavımz I 
Tebelliim etmekle iktifa et

tim. Hiç milyo.._. bir adam b6r 
le ufak tefek muraftara babr • 

Editla lmpldaa içeriye sirdi. 
Ben de otomotaB•• inerek bir 
.lpra yaktım, dlifDnmeye bq
laclım. 

Be dakikaya bdar talllı çok 
mtıaait gitmiıtL Zenaüıdim, met
resimi bulmuş~m. oma ne İlti-
1ebilirclim? Fabl birdenbire -.. 
daldanmdaki tebe111im buz ke
lildi. Elimi cebime ıokmuı, mel'• 
elmua dejdirmiftim, ve on• 
•en:llClitetiai laabrlamıfbm. 

Bir ıece - cameklnmd• 
çıkarıp ta cebime yerleştirdiğim 
wndanberi aradan tamam iç 

buçuk .... pçmltll Ewet, iç bu
çuk aenel Bu mldclet uıfmct. hio
bir pzete bundan bahtetmemitti. 
Bmnmk ...... laldile ... ..... 

Lhr lllftzelinia lnnabiı za
bmya .. .._ Yen&plclea, uba-

tamn tahkikata pittitinden ~ 
fGphe etmiyonlum. 

Fabt acaba İf neden dal 
budak aalmalDlfb, alena 
mlbıakqa edilmemifti ? Bence • 
ıalip ihtimal blk6metia ef1rlia 
umumiyeden çekinmii n hıl'ldhia 
lrtbu etmif olmuadıi. 

Dlf6adlm: ...... _....,. 
bentlz alb buçuk_. Y.ıdir."BG 
m&ddet zarfuacla blJ+net iti 
tekrar kwcaLJabilir, ....,.,ı te~ 
rar meydana pbrabilr· AleJ. 
huıua Manzana ı.oaclrada iatiç
Yaba eana1111da ba meHl.,.e te
mu ederse. .• 

Fakat fazla teltp da 111818 
yok! Manzana olsa olsa Rejaa 
elma11m Edgar Pip isminde bir 
adamua çal\lajmı llyllyecektir. 
Fakat Edıar Pip kimdir, nere
dedir? 

Bmu bilmek ye bulmak bir 
ba1li m&bim meseledir. 

(Ar"- .. , 

Fer'iye Saraylarında 

1 - Leyli talebe ay - a :t.MOiille -181Dl1Sbı 
2 - Cumartesi, pazartesi ve pertembe günleri 

saat 10 dan 17 ye kadar müracaat olunabilir. 
3 -- Leyli üçreti 225 liradır. 
4 - Memur çoc11klanndan ''• 10 ve karclet

lerden °/0 15-20 tenzil8t yapılır. 

Yüksek Ziraat Mektebi 
Kagıt Ve Kabuı Şeraiti 

Aabra Yllc .... Ziraat Melmıbiae tt83 ..- teclrW,.ı lçlD 
-.;,. tlılehe ahaıakbr. Kayit •e bW edile•k efeaclileıia & 

1 - U.. .. ,..u olmalara, 
2 - Vekile.._ tenaiP: ed~ ~de '* HDe litaj p 

••leri llv.... Sitajyerlere •i IDllcldetiDce ..W,e IO lira 
lcntle aınca laarcirah tahaliata wrileceldir. 

A - T.W,. ClmlmiJeti te.,__... o1maı... ( IM•iyet 
c'wloaı) 

8 - 17 dea aptı ve 22 d• yukan yqta olmamalart. 
C - Ziraat IMllejinin icap -ettirdiji Dliliyeti lteclılliµ,. 

... ilel we Mll'ud• allm ola.tan (doktor rapora ile) 
Ç - Sitaj ~ tahlil dev....W. ort-m Wfl• W'eWs 

aitaj veya mektebi terkeclellleria hllLlmel talfmcln lrenclllerlae 
ı 16 edeceldsine tfllir aoterllkten muacldak 

kefalet veraeleri. ( Mektepçe Yerlemk nlaa••Y tnfilrm ) 
il • lı ilııtiı• heyeti ve PDll wkelhain hlllllbal .. zbatua 

•• 4 lat'a fototraflan ela lk_... 
B. ..-itte dahil olmak llli,_a efeacliı.ia E,tlıl 1912 pyuia 

kadar Ankara Ylkıek Ziraat Mektebi Rektlrllilae ...__t 
etmWi illa-. •. 

Barut İnhisar idaresinden: 

Ktı FEYZiATi LiSESi 
BOclAZlçl • ~AVUTKOY • Çlnl!SAllAYLAll 

Ana ....... - ilk kıe11a - Orta •1111n.rı 

1 Alustostu iti•aren kaylt m lesine •şıa1111ıfb • 
C~ Paza-teşi ve Ç..-.amba t&Dleri üat ıo •• 

18 e kadar nıuracaat kaW e.llir. 
Telefoa • Bebek 210 

Eskişehir Vilaye 
Elldtehir - Tanare K.....,11u • Çifteler 11tisak ıomeainia •IW.

indea 3.5901DC1 kilometr111ine kadar -.evcat ewakı ketfi1e ft fea
nifeli mnc:i6iace pplacak tamirata ewiJe ( 8906.24) lira Mdeli 
keıfile 31- 7 • 932 tarihinden itibaren 20 • 8 • 932 cumartui gGDI 
ıaat on bete kadar kapala urf Ullllile mlnaır..,a ..aedl ittir• 
Talip olacaldarua bedeli ketfia % 7,5 uju aiabetiade hnri+t' ltçe
ıi ve inşaatın devamı mliddetiace bir mlllıeadis veya Fen memufa 
istihdam edeceklerine dair uıull1 dairesinde tanzim ec:lilmit bir 
taahhlltnameyi teldifnameye lef eylemeleri lizamcbr. lapat haklaa
da izahat almak ewala ketfiye ve fenaiyeyi ıermek laflyealeria" 
....... &fijiae ........ eyle.elsi illa •••• 

Sadık Zade Biraderler 
Vap1rlan: Karadeniz Posla• 

SAKARYA 
vapuru P.:.:.r-;. 
~ mt 18 de Sirkt!ci nh
b8MDclu laareketle (7Aagalclak. 
....... s.m... Ordll. Gire
... Trahaa, ve Rize) Je azi
met ye a..let edeeektir. 

Fazla tafaillt için Sirkeci 
Meymenet Hanı albncla acen
talağına mllracaaL TeL 22134 

Dr. A· KUl'IEL 
Clt " ..... , ......... .... 

...... ~. Bini&;' ....... 

... ... St 

ASABRIN ... 

BEŞiKTAŞ 

Dikiş Yurdu 

n blldmum 
lerini teıclb 

Aımultı 

MAlll v APUR ID A"Dırl'C!!I - - '': 

IZllir ..... , ~, ..... 
(JO ... 

ı.ua 

AD A ...... 
~ Perpmbe -=-~ 
lul taa • .. .__..._ dojru 

I Z MI R'e 
ye Puar atnlerf t.mir'clen saat 
14 112 da harekttle latanbal'a 
aYdet eder. T afsillt iciıa Galata, 
Glmrllc brpncla Site F ..... 
1ea Hu No. 12 r•mh=rıisı 

mlracaL TeL B. O. I04 ..... .,: 

DiKKAT ,.._• 
u..ıa ...... .,. .. fran•ıaca 

okuJUp ,.. .. ,. ··--· wı .. 
Mrtl,. ............. r. 

~ ll-12 --- Galata 
.A-. ... .. ... at 1 No. ,. 
mlraeut. 

Dr. 
ıı .. ,... ....... . 

Lrahlr lakM ._. ... kat Ne. - ....... len 
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Ağustos 15 
' . 
':' • • • ... r • ·~ • • TUrklye'nJn en eski . hususi mektebi: 

Leyli, nehari 
Kız ve erkek Feyziye Lisesi Tesis tarihi 

1885 
Y uva, ilk, orta ve lise k ı sımlarını muhtevidir. K ayit için bergün Nişantaşında Teşvikiye ka rakolu 
l.arşısmdaki mektebe müracaat edilir. Bütün sınıflara kız talebe ka bul olunur. Bu sene leyli ücret· 
lerincle biiyük tenzilat yapılmıştır. Talep vukuunda mektep tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

Eczacı başı 

S. FERİT 
Kolonya ve Esansları 

Sekiz muhtelif kokusu: vardn 
Bahar, Altın damlası, Unutma beni, Senin için, 

ııfahabbet çiçeği, Yasemiu , Ful. 
5 a t 1 f Sultanhamamında =. ı\ 1 • M t•ıı11l11lı 'n ş••riki oı•z.L dopl•Stı , 

k 1 1 
Beyof{lunda: Jsmaı l Keıııal. 

mer ez er : ı t b Jd 1 · ı· ·r · k · s an u a: ,ı ıuan \ooııeralı :-;-ır ·f'lı 

T E P E B A Ş 1 Bahçesinde 

LUNA PARK 

T iirk Maarif 
Cemiyeti l\ı1üesseseleri 

1 - Bursa Kız Lisesi leyli ve 
neharidir. Lisenin bütün 
s ı nıflara mevcut olduğu 
gibi resmi liselerle mua· 
deleti Maarif Vekaletince 
tasdik olunmuştur. 

2 Ankara Ana mektebi ve 
ille mektep. 

3 Eskişehir ilkmektebi. 
Leylt talebe de kabul 
eder. 

4 f stanbul talebe yurdu. 
Yalnız Yüksek mektep 
ve Darülfünun talebes ine 
mahsustur. 

5 İzmir, Çorum, Adana ta
lebe yurtları lise ve orta 
mektep talebesine mah· 
sustur. 

Türk Maarif Cemiyetinin 
yukarda yaz ı lı olan müessese
lerine girmek istiyenler kabul 
şeraiti için Cemiyet şubelerine 
veyahut bu müesseselerin ida· 
relerine miiracaat etınelidirler. 

1BRETANIA 

1 
Kron Flaur 

B11ti111 ti ııııyal'a. 
' ıııarııf lezzotli, ~~~~ 

h:lzı 111, Lil ha" :ı 

urak r:oı·ııl·l:u vo 
hastala r it: i ıı oıı 

iyi gıdıı <l ır . BU
yUk l ıakkali~·o 
ııı :ı ı; n z.ılnrırıd:ı. 
lıuluıııır. M:ırka· 

) a dikkat <'diniz. ~~m:!llı'.N~lıMIM 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze
lik ve güzell iğe bugün artık malik değil
dir. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliğinizin 
sadık bir bekçisi olan ADALİN tabtetıe .. 
rini niçin kullanmayorsunuz? 
AOALİN tabletleri kullamrsanaz sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsmız ! 

ECZANELERD E N R EÇETE iLE ALINAB lt.IR 

"-: •• _.. • • .. .;. _,. ... • - v 
- . . - '. \.. . . _; . ... .:. ' . - ~ ~ . . 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün - Pamuk - Floş 
İPLİKLERiNi 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder) 
grizet yapar, ütüler . bezleri genişletir. 

Mensucat ve Trlkotal Fabrlkalar1ntn noksanlarını 

Santral Tamamlar 

SUSUZ, SABUNSUZ 
F 1 R Ç AS 1 Z S ER 1 ve 

SIHHI TIRAŞ 

Olm'ak, vlizUııtııiirı tannetini 

muh,ıfaz.~, ~ırrnızılık vo Çl 

lıanların mutlaka. zail olma - RAZVITE 
J\roıııini kullnıııııız.. RAZVITE dünyanın hiçbir 

sırıı i tiyor;o;aıııı . 

1 . . E~:nb0!:~diyesi" ilanları . * ~ 
Keşif bedeli 2428 lira 64 kuruş olan Beyoğlu İkinci mektebin 

t amiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar k~if 
evrakını görmek ve şartname almak l\zere herg ün Levazım Mii .. 

dürlüğüne müracaat etmeli. Milnakasaya girmek için de 182,5 lira· 
lık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 18 8 932 
perşembe günü saat on beşe kadar Daimi Encümene verme· 
lidirJer. (i) 

iC 
İlk mektepler için 300 dolap imali: Teminat 315 lira. 
Hakimiyeti milliye, Dnmlupınar mektepleri içiu 2000 çeki 

odun: Teminat 390 lira. 
Yukarda yazılı işler kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

Talip olanlar şartname almak üzere hergUn Levazım MüdürlUği\ne 
müracaat etmeli. Münakasaya girmek için de teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif mektuplarını 18 sr932 perşembe günü 
saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (İ) 

* Satılık Elektrik Motörü 
Büyükadada bulunan Görting fabrikası mamulatından yetmiş 

beygir kuvvetinde Gazojen motörü ile yiiz yirmi volt ve elli kilovat 
iki elektrik müvellidi pazarlıkla satılacaktır. Talip olanlar tafsilat 
alma k için hergün Levazım müdürlüğüne pazarlığa girmek için de 
487,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile 18-8-932 perşembe 
günii saat on beşe kadar Daimi Enciimene müracaat etmelidirler. 

. ···--~~ .. ı .. ~ . .,,, .... ~ .,.... . 
Znfıycti uıQumiye, iştihasızlı k ve kuvvetsi z:lik büyük 

faied ve te s iri görülen: 

FOSFATLI 

Ş RK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

tar,ıfıııcla tnklit edilememiştir. Küçilk vo Takslile dişlerinizi de ynııtıra
bilirsiııiz. Oalnta: Çeçcyan Han 

t\o. Ci • 7 ye müracaat. L!iyük t ilplcr vardır. Doposu Yeşildirek 

~l\acıyıı11 Han ı 10 ~o. 'I'ulcfoıı. 21031. 

iyi bir gözlük camının görmek 
hususunda nekad:ır büyük faideai 
varsa adi bir camın da o derece 
maıarrAtı vardır. Bu hakikate bi· 
ötedcnber i gözlük camlarını 

birinci kr!stal getirmek ve doğru• 
luk kanaat mesleğimizdir. Göı.lük· 
lerini:ıi mağazamızdan eınniyclle 
ınübayaa edebilirsiniz. 

Birinci k r is tal c:ımlar vo her n evi 
sun si~tt• ııı ı;o rı;ııv ı ı'o r kil lliyot lo '\'l ı· 

rıı t e t ırıi ~ ti r. Hu hra ıı ı ik tİfi&ııli ııı!I· 
ııasobc t il e : 

Zayi• - Punktal camlarından mıtada 

bütün çeşitlerde tekrar tenzili fiat ya· 
pılm ıftır. Sultanhaman Yenlcaml cadde· 
ılnde No. 30 fenni göT.IQkçG lsmall Halckı 

Ölçü Üzerine 
Fenni 

Kas1k Bağları 
~f ide , lıa rsak, lıiib rok 

el il ıtkfı ıı l li~U ııo 

Fenni 
l<orsalar 

isti~ cııl• re olçii 
t:ırifuıi ~ondcrilir. 

Eminönü: 
İzm ir sokağı 
Tel. 202 19 
ZAHARYA 
Orcopulos 

------
Son Posta Matbaası 

Sabibiı Ali Ekrem 
Neıri7at Müdüriiı HalU L.ıltlA 

BANKASI iLANA Ti 

Esas Mevkii ve Nevi Teminat 
318 Çengelköy Kuleli caddesi atik 6 cedit 81 ve 81-1 

numaralı kayıkhanesi olan harap hane. 7.50 
453 Büyükada Ayanikola J 80 ada 1 parsel No. 49 m. m. 

denizden dolma arsa. 5 
454 Kocamustafapaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa 

caddesinde A. 240 C. 266 numaralı 55 m. muh· 
terik karakolhane ankaztnı havi arsa. 3 

455 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Kalaycı sokak 
5 No. 148 m. arsa. 4 

459 Arnavutköy Çeşme ve Yahudi sokaklarında a. 13 
c. 21 No. 152 m. arsa 15 

Balada yazılı emlak bilmüzayede peşin bedelle satılacağından 
taliplerin 27.8.932 Cumartesi günU saat on altıda Şubemize mU

racaatları. 

Türk Maarif Cemiyeti idaresinde 

Leyli ve Nehari 

Bursa Kız Lisesi 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekaletince 

olunmuştur. Saf hava, temiz gıda, nezih bir terbiye, iyi bir 
tahsil verir. 15 Ağustostan itibaren bütün sınıflara leyli ve ne· 
hari talebe kabul olunur. Mat bu kataloğu mektep idaresinden 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - 35 No. lı motörün güverte tamiri, tanzim kılman keşifna

mesine göre pazarlıkla. yaptırılacaktır. 
2 - Yevmi ihale t 8 Ağustos perşembe günü saat 14 te icra 

edileceğinden isteklilerin yevmi mezkürda % 75, teminatlarile 
Ba~mlidiriyette hazır bulunmaları. 


