
Öünya Güzeli Alkışlar 
Arasında Parise Geldi 

-----
Bir Hakikat: Dünyanın En Meşhur 

Güzelleri Hep Şarkta Yetişmiştir 
P . 16 (Hususi) - Dünya ı 
arıs, H d... ~ 

.. eli Keriman anım ıger 
Gu\ l rle birlikte buraya geldi· 
kıra ıçe ~·t geç olduğu halde 
!er, va: biriken yüzlerce halk 
ıstasyon tle alkıCllandılar. f d harare y • • 

tDa~a ın ga~zeli La Bol aayfıyesm· 
unya 1 k nzere ayrı· 

den buraya gde nıeınsalsiı tezahD
lırken hakkın 8 e 
rat yapılmıştır: edilen zarafet 

Ayrıca tertıp llzeli zf .. 
müsabakasında dll~Y~ Jr 
yadesile takdir edılınış harrirlerl 

BugünkU Fransız ınu k' 
k k bir ınev ı 

arasında çok yU s~ 
0 

Bernar, 
sahibi olan M. Trıs~a Hanı· 
Dünya Güzeli Kennıan oda 

11'"' katflll 
mın müstesna gUze ıgı b. siyabnı 
hayran kalmış ve bu. 19 tmif, 
en yüksek cümlelerle ifade e 
ezcümle şunlari söylenıiştir: 

"- Dünyada kaç milyon genç 
· bar ol· 

kız, bu TUrk kızının m~ı ? 
duğu saadete erişmek ıster " 

Ermeni Gazetesi Ne Diyor~ 
· nıın· Pariste çıkan Gavroş ıs IJ'k 

deki Ermeni gazetesi gUıe 
1
1 

.. nı e· meselesi hakkında şu cu 
leri yazmaktadır: "Avrupalı~.' 
Şark kadınlarım beğenmczbler 'k 
Fakat şarkın gUzelliğine eş~. 
olduğunu unutuyorlardı. Venus 
Amerikalı değildi ya! Kleopatdı 
Saba Melikesi Belkıs Londra a 
doğmamıştı. 

İstanbullu Keriman H.a?ı~ 
dUnya güzelleri arasında bırınc 
,akarak bu hakikati blltOa dOr 

OUzeller arasında en l•zle • 
bejenllauıerden MI• Danlm•rka 

ve MI• Rusya 
yaya bir daha ispat etti. 

Ash Çıkmadı 
Bazı gazeteler, dünya güzel· 

lik kll'aliçesi Keriman Halis 
Hanımın ismine izafeten İs· 
tanbnl Belediyesinin bir cad· 
deye isim vereceğini yazmış· 
lareı. Hatta Keriman Hanıma 
belediyenin bir ev vereceği de 
yazıhyordu. Belediyeden aldığı· 
mız malümata göre böyle bir 

1ey yoktur ve bu haberler aııltaıdar. 
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Beylik Köprü 
Faciası 

Fen Heyetlerinin T etki
kah Ne Netice Verdi ? 

Ankara, 16 (Hususi) - Ge· 
çenlerde birçok vatandaşların 
ölUmile neticelenen Beylik Köpril 
tren faciası hakkında Nafıa Ve· 
kaletinio yaptığı tahkikat netice· 
lenmiştir. 

Bu hususta salahiyet sahibi 
bir zat bana şunları söyledi : 

-"Mlltteaddit fen heyetleri ta· 
rafından yapılan tetkikat ve ketif· 
ler ikmal edilmiıtir. Bu kefiflerde 
kuanın muhtelif ihtimallerden ban· 
giainin tahb teıiri~d• ~kua geldi
li kat'iyetl• tesbıt edılemerniıtir. 
Vaziyet böyle olma~la beraber 
aıalip ihtimaller nzerıne mntalea· 
lar ytıriitillmDıtDr. Kaza mahalli, 
enku ve trenin vaziyeti muhte· 
lif ihtimallerden hiçbiri hakkında 
kabl bllkllm vermiye mllaait 
değildir. 

Bu kabil kazaların bir daha 
tekerrllr etmemeıl için lAıımge· 
len tedbirler alınmıştır. Kat'ı ve 
vazıla vaziyet, adli tahkikatın 
hitamında anlaıılacaktır." 

Esnaf Bankası 
Sermayenin Yarım Milyona 

İbliğı isteniyor 
Esnaf Bankasının yüz bin il· 

radan ibaret olan sermayesinin 
beş yUz bin liraya ibliğı hak· 
kında hiasedarlar arasında umu· 
mi bir temayü.l vardır. Yakında 
fevk.dide bir toplantı yapılarak 
bu mesele kat'ı şekilde hallcdi· 
lecektir. Banka şimdilik muallim· 
lerlc, hususi muhasebe memur
larına borç P.ara vermekte itti· 
ial etmektedır. 

-
) 

Yasaaı )#.. 'f. 

(Den mı 8 laei -~~ada) 

Trenle OtomobilArasında 
Feci Bir Müsademe Oldu 

İzmir, 16 ( Hususi ) - Dun sabah kasabanın Urganlı istasyo• 
nunda feci bir kaza oldu. 4 yolcu ile kasabaya gitmek üzere Ur
gan!ıdan hareket eden 5 numaralı Akhisar otomobili karııya geç
mek üzere tren yolundan geçerken trenle karşılaıtı. Şofar treni 
gördüğil zaman otomobilin tekerlekleri raydan geçmiıti. Bu esnada 
yetişen lokomotif arkada oturan Kasaba orman memuru İamail Beyle 
fabrikatör Ragıp Beyi kayalara fırlattı. lsmail Bey derhal 6ldtl. 
Ragıp Bey ağır surette yaralandı. Ojğer yolcular kurtuld,,ı. Facia 
çok ani ve çok mllthiı oldu. Kabahatin ve mes'uliyetin kime ait 
olduğu hakkında tahkikat yapılmaktadır. - Adnan 

[ Çekirdekten Yetişme 

Sardalyacı - Oğlum, ış istiyorsun amma, sardalya istif etm .. 
ıini bilir misin? 

it .arıyan - Bitmek te söz mil Efendi Ağabey... Tamam OD 

ıene tramvay kondoktorlutu yaptıml •• 

1 
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Kitap Sergisi 
Açılmalıdır 

Yakında bir kita.p sergisi açıl

ması için bir te9ebbtis yapıldı. 
Halkımız bu hususta. diyor ki: 

lhsan B. ( Şelızadebatı Saffetpaf& 
apartımanı ) 

- Halkı kitaplara Ye okutmıya J 
ahşbrmak için kitap 1erıilerine çok \ 
ihtiyaç vardır. Hatta en lil:ıumlu ve 
•n faydalı kitaplar •ergide halka 
meccanen verilmelidir. inkılabımız 
için yaıılacak olan eser ıimdiye kadar 
1azılmah ve halka ın~canen dağıtıl· 

mah idi. Bu eser gelecek seneki aer• 
gide mutlaka hazırlanmalı ve dedi· 
tim 9ekilde halka dağ'ıtılmahdır. .. 

Netet B.(Eabak Ankara Mektupçusu) 
- Açılacak olan kitap acrıiaine 

daha fazla ziyaretçi eelbetmek için 
hiçbir fedak4rlıktan çekinilmemeli, 
her 4ey yapılmalıdır. Bu. aergiden 
.be.rkea mesleğine •• sevkine uyan 
kitaplara almalıdır. Burada eıki Tllrk 
minyatürlerini göateren eurler de 
tethir edilmelidir. 

* Zeki Bey ( ttııküdar Açıkturbe 
yokuıu 82) 

- Kitap ıergiıinl tertip edenle.ti 
tebrik ederim. Yeni rejimi ba top• 
rakta kaklettlrecek bafhca kuvvet 
ilim Ye irfan kuvvetidir. 

)f-

Necati Bey ( Galata Pertembe
Pazarı 32 ) 

- Sergilerin milli itlerimizi tanıt· 
m ak hususunda pek mühim rolleri 
•ardır. Onun için ben aatışlı sergi· 
lenin 11k 11k kurulmasına taraftarım. 
Galataaaray •ergisini ıezdiğim uman 
yerli malı olduğuna inanamıyacağım 

birçok şeyler gördllm. Bu itibarla yeril 
mallarında hem kendi mamulatımızı 

tanıdık, hem de bunlardan pek çok 
ıeylerin ıatıldığın1 a6rdilk. Bunun 
lklsi de milli varlığımıs için bir 
kazançtır. Yeni açılacak kitap •eı:· 

(iıinin böyle takdir n teşvik Ut 
karıılanmuını temenni ederim • .. 

Ali Rıza. B. ( Beyoğlu Caddei
tebir 143 ) 
-Yeni barflerl kabul ettikten ıonra 

akuyanla.r adedi çoğaldı. Buna rağ· 
.nen kitapçılarımız kitap satılmadı· 

tından, milnevverlerimiz okunmadı· 

tından tik!yet ediyorlar. 31 atu•· 
toıta açılacak kitap ıergtai çok giizel 

·dUşllnülmüştUr. 
Bizim her şeyden siya.de okumı~ 

ya ihtiyacımız vardır. Bu sergide 
biltün eıerler teşhir edilmeli ve ki .. 
tapl.u maliyet fiatine bile aahlmala• 
clır. 

Gümrükte 
• 
imtihanlar 

Gümrllk Umum MUdüriyeti 
latatistik müdiriyetine Amir mua· 
vinler almacakbr. Bu maksatla 
dün Gümrükte talipler arasında 
bir müsabaka imtihanı yapılmışbr. 
imtihan liç glin devam edecek, 
kazananlar otuz beşer lira maaşla 
Amir muavini olacaklardır. Talip· 
leri11 miktarı az olduğundan tek· 
rar bir müsabaka iıntiham açıla· 
cağı söylenmektedir. 

... m11 .................. ~ ...................................................... .. 

Kıskançlık Kavgası 
Bir Terlikçi Sokak Ortasında Dos

tunu Fena Halde Patakladı 
Çarşıkapıda Yolgeçen Hanında terlikçilik ya· 

pan Halit ve Yusuf isminde iki arkadaş dün so .. 
kaktan geçerlerken bir genç kadına tesadüf etmiş· 
lerdir. Fatma ismindeki bu kadm Halidin dostudur. 
O sırada Halit, eski bir kıskançlık meselesi 
yüzünden Fatmaya çıkışmış ve arada bir kavga 
başlamıştır. Halit bu kavgada hırsını yenemiyerek 
kadmcağlZI sokak ortasında adamakılli dövmüştür. 

Kadın can acısından ava:z:ı çıktığı kadar bağır· 

l mıya başlamış, etraftan kurtarmak için yetişenla
rin müdahalesine rağmen Halit tecavüzünde devam 
etmiştir. Fakat bu sırada bir polis memuru gelerek 
hadisenin önünü almak istemiştir. Halit bu sefer 
polis memuruna da karşı gelmiş va hakarete bile 
yeltenmiştir. Fakat polis memuru Halidi karakola 
götürmek üzere yakalamış ve kavgaom önüne 
geçmiştir. Bu sırada Halit <:ebindeki tabanca ve 
bıçağını gizlice arkadaşı Yusufa vermek fsterkeo 

!!' görülmüş, onlar da mlisadere edilmiştir. 

Mavnacılar Hamallar 
Ayrı Ve Müst~kil Bir Cemi- Arasında 
yet Teşkil Etmek istiyorlar i1- ·ı ~ ./ 

Ticaret Mndürlliğü sandalcı· ınf l QJ , 
larla, ~alapurya.cı ve ma~acd~rm Şehrimizin muhtelif mıntakaJa- l 
ayrı bırer cemıyet teşkıl etmıye· rında iı gören hamalların mikta· 1 
rek mllşterek bir c.emiyet kur• rı beş bin kadardır. Bunlar fs· 
malarma karar vermış ve ken· tanbulun muhtelif iskelelerinde f 
dilerine tebligat yapmıştır. b .. lükl h lind ı ı f 

Bu karar üzerine salapuryacı 0 İ t erb ladak'e bç~l~şkıyl 0~ ar. d d. 
l b l 

. .. s an u ı o u erm a e ı l 
ve mavnacı aı· e edıyeye mura· .. .. . 
caat ederek kendilerinin büytik ( 79) dur. B_olukl.er': dahıl oJmı· 

merakibi bahriye sahibi olduklannı ran v~ tesçıl ed~lmış .?a-mallara. 
ve kendi menfaatlerile kü· ış verılmemektedır. Dun zabıtaı 
çük sandalcıların menfaatleri belediye memurları ·Sirkecide 
arasında hiçbir suretle ben· markasız olarak çalışan hamalla~ 
zeyiş olmadığı için müşterek rı yakalıyarak haklarmda zabıt 
bir cemiyet yapmalarından bir tutmuşlardır. 
faide temin edilemiyeceğini ileri Yalnız hamallar talimatname-
ıürmüşler, eskisi gibi ayrı bir sinin bir maddesi hanlarda ve 
cemi>:et .halinde _çalışmalarım büyük ticarethanelerde hususi 
lstemışlerdır. Beledıye salapur· hamalların çalışhrılmasına müsa· 
yacıla~.ın b~ v mürac~a~lar~m. Tica· ade etmektedir. Diğer bir mad-
ret Mudllrlugl\ne bıldırmıştir. desinde de aynen şöyle yazılı-

H 1 k dır: u Hamallar kendi bölükleri 
llSIZ 1 dahilindeki hududu kadimelerdeki 

Şimdi De Kanalizasyon 
Kapaklarını Çalıyorlar 

Y enikapıda Mustafa Kemal 
Paşa caddesindeki kanalizasyon 
bacalarının dökme kapakları ta· 
mamen çahnmışbr. Bu kapakların 
ağırhğı (25) okkadan fazladır. 

Bunlar dökme olduğu için 
hırsızlar hemen buulan kaldırıp 
yere vuruyorlar, parçalarını gö· 
tiirüp dökmecilere satıyorlarmış. 
Bacalar kapaksız kaldıgı için 
geçen cuma günü bu bacalardan 
birisine A 1i Bey isminde birisi 
diişmüştür. Belediye çok kalaba· 
bk olan bu caddedeki bacaların 

kapatılmasını Kanaliıasyoıı Şir· 
ketine bildirmiştir. 

Bir Sergiden Davet 
Her sene 6 nisandan 20 ni· 

sana kadar devam etmek üzere 
Brükselde açılan beynelmilel res· 
mi ticaret panayirine hükumeti
miz şimdiden davet edilmiştir. 

nakliyattan munhasıran müstefit 
olurlar. ,1 

Han ve ticarethane sahipleri 
birinci maddeye .ve hamallar da 
ikinci maddeye istinaden ihtilafa 
düştükleri için Belediye İktısat 
Müdürlüğü bunların arasındaki 
ihtilafları hal hususunda bir 
şekil bulmuştur. Buna nazaran bu 
teklife göre hanlardaki hamallar 
yalmz elle taşmabi!eeek eşyayı 
nakledecekler arkalıkla taşınacak 
eşyayıda bölük hamallarma bıra
kacaklardır. -----

İkmal imtihanları 
Lise ve ortamekteplerin ik· 

mal imtihanları bir ~yliilde baş· 
Jıyacak, on beş eylüle kadar de
vam edecektir. Onbeş eylfılden 
sonra tedrisata başlanacaktır. 
İlkmekteplerde ise bir teşrjniev
velde tedrisata başlanacaktır. 

Nekadar Otomobil Var ? 
Belediyenin yaptığı bir ista· 

tistiğe göre elyevm şehrimizde 
2270 otomobil, otobüs ve kam· 
yon mevcuttur. 

Bir Cinayet 
Ramide Para için Bir 

Adam Öldürüldü 
Evvelki gece Ramide Topçu

larda bir cinayet olmuştur. 75 
yaşmda Hasan Molla isminde bir 
ihtiyar, Hasan Efendinin bahç~ 
sinde yatarken tam saat 24 te 
sabıkalı hırsızlardan Hasip oğlu 
Mustafa Aziz bahçe duvarından 
atlayarak Hasan Mollanın yanına 
gelmiş, ceplerini ve yashğının al .. 
tını karışbrmağa başlam ıştır. Bu 
sırada Hasan Molla uyan· 
mış ve hırsızm eteğinden tutarak 
bağ-.rmıya başlamıştır. 

Bu garip gece ziyaretçisi bı
çağını çekerek Hasan mollayı ba .. 
şından ve muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralamış, sonra da 
kaçmıştır. Rami Jandarması şeri
ri sabaha yakın Topçularda tut
muş ve hakkında tahkilcala baş
lamışbr. 

Sahtekarlık 
Tayyare Biletinin Numara
Slnı Değiştirdi ve Yaka landı 

Yakup oğlu Osman isminde 
biri 11887 numaralı tayyare bile
tini 11987 numara gibi göster
m~k için birinci 8 rakammm üze 
rine başka bir biletten kestiği 9 
rakamını yapıştırarak Beyoğlu 
Servet gişesinden 50 lira almak 
isterken yakalanmışhr. 

Yeni Bir Türkçe Filim 
Darülbedayi artistlerinden ba

zıları ve bir kısım amatörler, 
"Bir Millet Uyanıyor!,, isminde 
yeni bir filim çevirmek iizere bir 
kaç güne kadar Çanakkaleye gİ· 
deceklerdir. Mevzuun icabı ola· 
rak, Çanakkale şehitler abidesi 
önünde birkaç sahne çevrilecektir. 

48681 l<işi Aşılandı 
Y apı1an bir istatistiğe göre 

İstanbulda Belediye hudutlan da· 
h.ilinde bir s~nede 48681 çiçek, 
tıfo Ye veba aşısı yapılmıştır. 

Bu aşılardan 38,966 sı çiçek, 
4397 si tifo, 5318 i vebadır. 

AğultOI 18 

Günün Tarihi ) 

Muğla Zelzelesinin 
Acı Neticesi 

Mutia, 15 (A. A.) - DGn öğleye 
kadu Dady•d• iki defa hafif ve ıaat 
15 te ıiddetli bir ıelzele olmuıtur. 
Y•iden hasa.rat Ye zayiat yoktur. 
Son aJman malumata nazaran bütün 
Dadya ka:ıası dahilinde 216 ev ha· 
ıa.ra utramıştu. 

Altmordu Saluzda Galip 
lxnıir, 16 ( Huauli ) - Sakızda 

Albnordu ile Saklz şamiyonu Lelapsl 
takımı arasında yapılan maç bire 
karıı dört ıayı ile Albnordurıun j'a• 
libiyetile neticelondi. 

Zafer Bayramı Hazırlığı 
30 ağustos z4fer ve tayyare bay• 

ramına hazırhk olmak üzere dlln 
Tayyare Ce:njyetinde mühim bir 
içtima yapılmış, bazl faaliyet esas• 
)arı tesbit edilmiştir. 

Halk Evinde 
Halk Evi tiyatro tJJbesinde dün 

faaliyete geçilmiş ve i lk der1 
veı:ilmiştir. 

Fransız Sefiri Geldi 
Fransız Sefiri Kont dö Şambr8n 

diln Paristen şehrimize avdet et
mittir. 

Samsun - Sıvas Hattı 
Samsun • Sıvas demiryolu bu ay 

ıonuoda j'Jetmiye açılacaktır. Ulukış-. 
la • Kayseri hattında da inşaat faa• 
liyet1 ilerlemektedir. 

lstanbul Adliyesinde 
Şehrimiz Adliyesinde bazı deği

ıiklikler yapilctığı haber verllmek-
tedir. 

Veni Fabrikalar 
Rusyadan gelen fabrika ınütebu-

11&lar1 yakında tetkik faaliyetine 
giriıeceklerdir. Tesis edilecek fı b
rikalar mütehassıslarm hazıtfıyacak
ları planlara göre yapılacaktır. 

Dahiliye Vekili Giresunda 
Dahiliye Vekili Şükril Kaya Bey 

Giresuna muvasalat etmiş, Belediye 
daireainde mülıim bir nutuk söyle• 
mittir. 

Meccani Talebelel' 
Maarif Vekaleti ecnebi ve 

ekalliyet mekteplerine bir tamim 
göndererek bu sene leyli mec
cani veya nehari meccani olarak 
kaç talebe alabileceklerini sor· 
muştur. Ecnebi mekteplere alına· 
cak meccani talebeleri Maarif 
Vekaleti seçecektir. 

Fatihi Soyan Bir Hırsız 
Fatih civarında, Nuri, Basri 

ve Mehmet Beylerin evini soyan 
Abdülkadir isminde bir hırsiz 
Fatihte bir camiin çerçevelerini 
sökerken yakalanmıştır. 

Vapurcu/arın 
Beyannameleri 

Hususi vapur kumpanyaları 
yakında Seyrisefain idaresine elle
rinde mevcut vapurlarm kıymet· 
lerini bildiren birer beyanname 
vereceklerdir. Bu beyannameler 
üzerine vapurlara kıymet tayin 
edilecektir. 

Hususi kumpanyalar Türk ve 
ecnebi limanları arasında şilep· 
çilik yapmak üzere büyi.ik bir 
kumpanya teşkili için aralarında 
konuşmıya başlamışlardır. 

Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki*· 

1 - E... Hasan Bey.. Seo de 
bir erkek anzeli olaydın. •• 

' 

2 - Avrupada kıratlık ta· 
cını başına giy eydin.. Acaba 
ne yapardın 1 

_.. J Hasan Bey - Erkekler 
de lalih yoktur, komşu .. Kıral olun· 
ca bizi de ya lsoanya Kırah 
gibi hudut harici · ederlerdi. 

4 - Ya İstanbuldaki Limon 
Kırala gibi mahkemelerde siıa· 
ya çekerlerdi. 

5 - Yahut ta Kibr~t Kıralı 
gibi kendiliğimizden kalıbı din
lendirb-dik ... 

• 



Hergün 
---

Miinderecatımızın çoklu-
ğundan dercedilememiş
tir. 

Olimpiyat Müsaba
f kaları Neticelendi 

; Amerik;-B-irinci, ltalya 

.ikinci Ve FransaÜçüncüdür 

) ' Loı Angeleıı~ (A. A.) 
80 ks beynehnile tasnif 1 • Aerika 

D, 2-Arjetin s, 3-Cenubl Afrika 
7 4 _ Almanya 6 puvan almiıtır. 
L~s Angelcı Olimpiyatlaranda 
muhtelif milletler tarafından ka
aanılmıı olan mDubakalar: 

Amerika 110, ltalya 42, Al
manya 41, Fransa 29, bveç 
28 lngiltere 24, Japonya 23 
M~caristan 21, Finllndiya 17, 
Felemenk 13, Kanada 10, Hin· 
distan 9, Avustralya 7, Le
histan 6, Arjantin 5, Cenubi 
Afrika 5, Çekoslovakya 4, Avuı· 
turya 3, Danimarka 2, mUsaba· 
ka kazanmışlardır. Sporun baş· 
lıca envama ait beynelmilel tasnif: 
Atletizm müsabakaları, (erkekler): 
1-Amerika, 2-İngiltere, 3-Alman
ya. Yüzme müsabakaları, ( Ka
dınlar ): l - Amerika, 2 -fngiltere, 
3 - Avustralya. 

Loı Angeleı, 14 ( A.A. ) -
Loı Angeles olimpiyatları hitama 
ermiştir. Bugün biten bu 15 gün
lük mUsabakalar esnasında bir· 

çok olimpiyat rekorları ve hatta 
dünya rekorları kırılmışbr, fakat 

bundan baıka bir aerviı, ihtimam 
ye antre l'ekoru da tesis edilmit 

olduğu da bihakkın söylenebilir. 
Filvaki bu 15 glln zarfında 

icra edilen beynelmilel mü
eabakaları seyre gelmit olanla· 

rın miktarı 7 50,000 kip tahmi~ 
olunmaktadır. Bunların 600,000 1 

bilhassa vUcude getirilmiş olan 
. muazzam atletizm stadyomuna 
ritm işlerdir. HaıılabDID yekünu, 2 
nıilyon dolAr tahmin olunmaktadır. 

Los Angeles, 14 ( A. A. ) -

Milletlerin tasnifi: Loı Angelea 
Olimpiyat oyunlarında yapılan 
muhtelif müsabakalarda kazamlan 

puvanların yekunuı 

t - Amerika 795 puvan, 2 - lt~l
ya 257 112, 3· Fransa 213, .. 

İıveç 168, 5· Almanya 165 .1 2 

6 j 153 7. Finlindıya • aponya , 
143, 8 - İngiltere 139, 9 • Maca
ristan 117 10 - Kanada 96, 11 • 

. Feleınenk
1 

61, 12 • Avusturalya 
45, 13 - Lehistan 42, 14 • Ce· 
nu bi Afrika 41, 15 • Avustrya 
40, 16 - Arjantin 40, 17 • ~a
nimarka 33 18 - Çekoslovakya 24• 
19 - İrlanda' 23, 20 • Meksika 18, 
21- Yeni Zelanda 14,-22 Filipin 14• 

23- Hindiptan 10, 24 • Belçika 7, 
25 - ispanya 6, 26 • Letonya 5, 
27 - İsviçre 5, 28 - Berezilya 4, 
29- Oragvay 4 puvan kazmışlardır. 

Avukatlar Ve Ticaret 
·' İktısat Vekaleti Ticaret Oda· 

larına mühim bir tamim gön· 

dermiştir. Vekalet bu tamiminde, 
avukat ve doktorların tacir ad· 
dedilemiyecekleri gibi, avukat 

hane· Yazıhane ve tabip muayene 
lerinin de birer ticari müessese 
•deddilemiyeceklerini bildirmiıtir. 

·soN POST~ ..... 

json Postanın Resimli Makalesi • Dost Ve lı • J 

~...!.L:.'.!:....::!~-L..:..~~...ı...ı.;~~--........ ~---.:u--~--------------------.._~._--~~----~__..--.._ __ __ 
1 - Napoleon'a atfedilen bir ıZSa 

nrdır ..... kiti aleyhinlsde bulunu• 
yor.. Demitler. DllıClnmüt "Ben 
ona iyilik yaptığtmı hatırlamıyo

rum ., ceYabınl vermlf. 

2 - Bir doıtunuıı;u kaybetmek 
lateraenl:ı, ona borı para yerlnhı, 
alaeatınm batıılayınıs, nyabot 
onunla beraber it yapanıa. 

3 - it Ye para, insana doıtunu 
bile dil9man yapan bir amildir. 
Dostunuzla it yapmayınız ve doı· 
tunuza para vermeyiniz. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

i Dünya Güzeli Keriman H. 
Izmire Davet Edildi 

- --
Şerefine Mükellef Bir Balo Verilecek 

İzmir, 16 (Hususi~ Belediyemiz TUrk ve dünya edilmesine ve dünya güzelinin 9 eylôlde fzmird~ 
gUzeli Keriman Hanıma, şehrimizi şereflendirmesi bulunmasına karar vermişlerdir. Dünya gllzelı 
için bir davet telgrafı çekmiştir. Belediye dUnya gllze- buraya g~ldiği d takd_i.rkde

11 
f 9b. ey.lfılf t akkş~dmı 

ı . d 1 · · · · k t ı u .. J 9 lfıld h . şerefine Mıramar a mu e e ır zıya e eşı e m en zmmnnzın ur u uş g nu o an ey e şe rı- . k d b" lik b" bal verilecektir 
· · · · B d edılece , gece e uy ır o • mızde bulunmasını rıca etmıştır. u avet telgrafına A . anda Keriman H. şehrimize muvasalat 

Du G.. ı· d h .. 1 · · F k ym zam h · 1 k nya uze m en enuz cevap ge memıştır. a at ettiw i glin büyllk istikbal teza iıratı y~pı aca , 
hususi surette elde ettiğim malumata göre lzmfr namına gtizel bir hediye takdım olu· 
Keriman Hanımın ailesi, bu davetin kabul nacaktır. -Adnan 

Tan Gazetesi-ltiddetlendi 
---- - --------

Almanyayı, Muahede leri Perişan 
_Etmek Cürmile _ lt~am Ediyorlar 

Parıs, 16 (A. A.) - Tan ga• tadır.Tan gazetesı, radyo ıle neıre- ve bilahare kaybedilmiı olan 
zetesi, dün Almanyanın Pirma· dilen Jeneral Fon Şlayhere nutku· topraklaran yeniden iıtirdat 
aenı şehrinde 20 bin sabık Al- nun dün Meçto Cümhur Reisi M. edilmeleri imkanı olduğu fikri 
man muharibinin yaptıkları geçit Löbrön ile Başvekil M. Heryo ta- hlkim bulunduk.ça tecavüze 
resminde Jeneral Fon Klauı raf andan irat olunan nutuklardaki en fhazlah m~uzblmıllet!erkınazah~n-

. . .. da er an8 • r mısa n ıç-tarafından ırat edılen ve araların· muslihane aozlerle adeta bir b. t . k ti k ı 
da Alsas ile Loren'de dAhil bu- muvazilik tesis etmekte olduğu- ırk esıBr ve. kıyml e ~hmllıl~a-

k b d·ı · · · h bi h 1 kt d B ca tır. u mııa a arın, ı ıne lunan ay e ı mış arazının er r nu atır atma a u u gazte . b kk . 
vasıtaya müracaat olunmak suretile yazdıklarına töyle nihayet veriyor. mUtecaıı olanlar a ında mü-

t k · t' d d t ı de nut " Alınanyada münevverler ve eyyideleri ve umumi emnilselamet e rar ıs ır a ını a ep e n • . . . 
k b k muharipler tarafından halk kütleleri arasında diX.er tçan temınatı muhtevı bulundukları 

un sa ı 1 . • . k 1 . b" k . 
tasvip edilmiş olduğunu yazmak· milletlerden e~ ce gasbedilen zannıdır kı ıymet en ola ılece tır. 

Batan Vapurda /zmirde 
ilk Üzüm Ejipt Vapurundan Bir 

Yığın Altın Çıkarıldı 
Londra, 15 (A. A.) - Artig

lio ltalyan vapuru, geçen hafta 
zarfında mağruk Ejipt vapurun· 
dan çıkarılmıf olan 200000 
lira kıymetinde altın ve gümUı 
hamulesile Plymoutha gelmiştir. 
Bu hamule, çubuk halinde altını 
muhtevi 20 sandıkla 46,000 lngi· 
liz lirasını 53 gümüş safibayı 
ihtiva etmektedir. 

Artiglio vapuru bugün Fran· 
saya müteveccihen hareket edecektir 

ispanyadaki Tevkifat 
Madrit, 15 (A.A.) - Şimdiye 

kadar tevkif olunan Jeneral ve 
zabitanın adedi altmışa baliğ 
olmuştur. Mevkuflar ihtilAttan 
kat'i olarak menedilmişlerdir. 

lzmir, 16 - ( A. A. ) - Ye
ni senenin ilk kuru Uzilm mah
sulü, dün borsaya . arzedilmiştlr. 
Öğleden sonra pıyasa açılarak 

17 kuruştan 32 kuruşa kadar 
ı 120 çuval satılmıştır. 

Satış hararetli olmuştur. Ge
en sene ilk satış 30 dan 49 ku· 

ç d "d' ruşa ka ar _ı _•_· __ 

Bir Yangın 
Londrada Büyük Bir 

Fabrika Kül Oldu 
Londra 15 - ( A. A.) -

Eski We~bley sergisinin, hali
hazırda bir mobilya fabrikası 
tarafından işgal edilen sanayi sa
rayı dairesinde büyük bir yangın 
çıkmıştır. Hasa!at ç~k mühimdi.r. 
Fabrikadaki yilz ellı amele hın 

İSTER /NAN, İSTER 

Muallimler 
Bu Sene Kadrolarda Fazla 

Tebeddül Olmıyacak 
Ankara, rn (Hususi) - Aldı

tım maltlmata göre bu sene 
orta tedrisat muallim kadrola
rında fazla ve mühim tebeddU
IAt yapılmıyacaktır. Yalnıı bazı 
muallimler arasında cezat nakil· 
ler yapılacak, sıhhi sebeplerle 
yer değiştirmek istiyenler de 
başka mekteplere tayin edile
ceklerdir. 

Almanların Bir Talebi 
İzmir, 16 (Hususi) - Alman 

tacirleri şehrimizden Almanyaya 
ihraç edilecek malların Alman 
bandıralı vapurlarla nakli hakkın
da bir talepte bulundular. 

mlişkilatla kurtulabilmişlerdir. 
Yangın henliz söndürülememiştir. 

İNANMA! 
Güzellik luraliçeıi Keriman Hanımın babaıı, mÜ· 

ıabakanın neticesine ait bir mektup iöndermİf· 
Bu mektupta diyor ki: 

nanmlf olmakla beraber, maaamn her tarafına 
kağıttan yaptlmıt küçük küçük fesler konmuıtu. 
Bunu tabii bir cemile olsun diye yapmıılardı. ,, 

KıraHçeyi memnun etmek için yapılan bu me· 
rasime bakarak, Avrupalıların kıraliçemizin her ta· " Belediye Reisinin masaıına oturunca bir şey na• 

ıt&rl dikkatim; sırt ,_trafı7IJ741'."mız1 s'T R ta İflNAnNAIAnfbiıl tanıdığına artık, . 

!!
0

n Kısa ı 

lstemiyen Anne .. 
lstiy~n Anne! 

A. E. 
Amerikalıları düşündüren bir 

mesele: 
- Doktor (Vela) e ne cez 

vermeli? 
Filhakika bir çırpıda kestiri

Jip atılması gUçtür. Zira: 
- Doktor (Vels) bir hataya 

kurban giderek arzuıu bilifına 
gebe kalan genç kızları, bütUo 
kuvvetlerile istemelerfoe rağmen 
dünyaya çocuk getiremiyen ka
dınlarla tamıtırıyor, iki Uç 
yGz dolar mukabilinde çocu
ğu iıtemiyen elden alıyor, 
iıtiyen ele veriyor, ayni zaman
tla bu çocuğu para mukabilinde 
satın alan kadının doturduğunu 
tasdik ediyor, çucuia yeni gire
ceği ailede bir meşruiyet hakkı 
veriyormuş! 

* Amerika zebıtası doktoru tut
muı, hapae atmıı. ÇllnkO hare• 
ketinde sahtekArhk vardır. Fakat 
bu sahtekArlığın herhangi bir 
aahteklrhktan farkı yok mudur ? 
Bu, üzerinde dtııUnOlecek bir 
noktadır ve bazılarının fikirlerine 
göre: 

- Doktor tecziye değil, taltif 
edilmelidir. Litife zannetmeyiniz? 
doktoru mlidafaa edenlerin mu
hakemelerinde kuvveti deliller 
çoktur: 

işte bir genç kız ki, bir da
kika için sinirlerine mağlüp ol-
muş, yahut erkeklerin sadakat 
yeminlerine inanmış, gebe kalmıı 
ve çocuk dUşilrmeyi mededen 
kanunla anne olmak mecburiye-
tine düşmüştür. 

lki şıktan biri : Bu genç 
kız ya kanunun me'ine rağmen 
çocuğunu dOfürmiye çahpcak, 
tutulacak, ceza görecek, yahut 
ta hayatım benDz dofan bir 
yavru için feda edecektir. 

* Buna mukabil öyle kadınlar 

vardır ki çocuk mUıteına olmak 
Uıere her ıeye maliktirler. 

Öyle ailer vardır ki bir yay
runun kahkabaıile çınlamıyan ıe .. 
aiz bir evde hüziln içinde ibti· 
yarlamaktadırlar. Tek bir tedbir· 
le genç bir kıza feliketten kur
tarırken yeis içinde yaıayan bir 
aileye saadet bahşetmek neden 
mllmkUn olmasın? 

Alelhusus bu alıı ~•riıten 
bizzat yavru da kArlı ÇJkacaktır. 
Zira istemiyen bir koldan iıtiyen 
kola, muhakkak yeiıli bir evden, 
neşeli bir eve geçecektir ve bu 
evde doğurmamış olmasına rağ· 
men hakiki bir anne bulacaktır. 

* Son Postaya gelen bir tel-
grafta okumuştum : Çek Adliyesi 
çocuk düşUrmeyi mazur gören bir 
layiha hazırlamış.. Bence yapıla-
cak şey, çocuğu düşürtmek değil, 
fakat anne olmak iıtemiyen ka· 
dmın gizlice doğurmasını ve 
yavruyu başka bir ele vermeaini 
temin etmektir. 

Çadırlar Kaldırllacak 
Askeri Müze önilne lmrulan 

çadırlar, yağur mevsimi olması 
hasebile bir t:ylulden itibaren 
sökülerek kaldmlacaktır. 

Bir Ceset Bulundu 
Bu sabah Üsküdar ıahiller;n

de genç bir kadm cesedi bulun· 
muştur. Hüviyeti henüz anlaşıla-
mamıştır. 

Rakı Çarpmış! 
Marangoz Mihal isminde biri 

dün akşam Beyoğlunda Koçomın 
lokantasında yemek arasında iç
tiği 25 dirhem rakıdan sarhot 
olmuş ve n er 'ivenden inerken 
yuvarlanarak ya:alanmııtar. 



, 

Ankara ~1ektupları 

Ankarada 
Genç Kızlar · 
Çoğaldı 

1 

Ankara, 14 (Hususi) - Geçen 
ıeue " Son Posta ,, ya yaı:dığım 
mektupfordan birin~e burada Ye· 
nişehirdeki genç .k ı z buhranından 
bahseaniştiaı . Yenişehirio, yeni 
e~lilenlen mürekkep olduğwu, 
bwada genç lnı ve bekii1' erkek 
bwuıımadığmı y.a.zmış, beş on .ene 
ıoo:ra Yıeniş-ebirin .ıc.nıuıa ile 
~aber doğan çoouklarm b:lyt\
yeceğini, "Boka dan dikittn 1lğaç
lann •1tına -gölge vertt'Cğini ve 
yen'ı ye\işen genç kız ve de1ikan
lıfarrn 'bu ağaç1arın rolge1crinde 
fen '1:alika'ha1arla dolaşacqmı 
taltm1n etmiltim. 

Şimdi tahmmimde aldandıj'ımı 
anhyorum .. İktısadl, mali, zirai, fik
ri V.S. bularawnın dünyada bltUn 
ti4ddile 4ffam ebnesiae 1..;me1a 

eH.a_.üMILia Y~ ~8' 
ku: bftr.aaı tlan e9S' ıka1 aaftlştw. 

Bit.__ cecdm. Y'mıifd.iri• 
• ashlt ~rwtd. ke+u;•, fell 
~r ıltHlftftll, Mı,eli, 
genç kızlara ıık sık tesadüf di
liyor. 

Gerçi yen1 ev1ilerin çocuk1arı 
henüz bu _çaja geJmemiş1erair 
amma, buhran kendiliğinden or
tadan kalk.avermiştir.. Bunun 11e

bebi fil ıekilde izah edilebilir: 
V eııif eh.ir ~enİflemiş, evler 

çeğa'latış. EY kir.a1-ı düpı~ 
hayat ıl:iraz Gaita ucuıı!lalllJ:fhr. 

Y -elli evliler kardeflerini, akr.aba
larını Ankaraya davet ehniyıe 
batlamıflat'dır. 'Şimdi menim ta
tildil'. 1stanbUlda tatısilôe buln
nan gençlerin hepli An'karaya 
ge,miştir. 

M~ell Y eriişelririn Hfatt -yol
larında fngitizce · 1konuşan, Ame
rikan fokstrotları mınldanan kol· 
Jejli 'kıitar ve delikan,ılar Be
bekte glSrc!n&"limliz bU9us1 ıpor 
elbiseleri i1e görllnmiye baş· 
lamış:larc!ır. Ri,1ar Tavber, Mo
ris .Şövalye, Marlen Dilrih ve 
Janet lr'Iakdoualdın meihtır pr
kılannı ,,.ııclıyan aenç kız ve 
ericekler pek çoktur. 

~CJI .akfa- Yea~i Çaa
kayaya raptedea uf.alt yolda 
yiirıiyordura. Geaç.ler, ~ pup 
apğt yalc.arı dolqr~ar., karı 
İAM:ıtM!' ~la iiterfiyoriardı. 

Bimıdetli kı~ar ve ~MCT ıpek 

çukta.. Mehtabııt ve e1eklTij1n 
aydınlattığı asfa1t .cadde gnzel 
bir piyasa yeri olmuştu. 

Gerçi bu caddenin Bilyilkdere 
asfaltı gibi yanıba_şmda muhte
şem bit denizi yoktu. .Sandalı 
yoktu. Kar~dcnizdcn k.upup ge
len ıçı~ın lafr rilqArı yoktu. 
Ostrınde Büyükdet-e piy.asatıı~ 
ki kalabalık yoktu. 

B.ütün bwilar yek.taı amma 
bu caddenin BüyUkderedc b-... 
mıyan bir hususiyeti Nardı: Bu
rada Rumca, ermenice, ya'lwudice 
ve Fransızca 'konuşan da yoktu .. 
Ecnebi mekteplerine devam eden 
bir iki züppe iatisaa edilirse sal 
ve temiz Türkçede. ba§ka bir 
ıey ko1t11ŞuJm11yord11. - bah 

Oeaiz4i HaU< EYMde 
Dem"Zli, 14 (A. A.) - Mulk 

Evinde tetkik heyeti Honaz da
ğında iki buçuk güıı aldıktan 
so ra bwgiin .av.det etnıiıtir. 
Y.np.ıJau tıctkiWc.rde h.iıtakım 
"eo3cfk ma üınat elde edilın4' ve 
.::.:~ ait l\tc• :ı.c to. lanm.ıştu_ Bu 
.a .ah.ztt e '~ınn r.akıınıııwu :tam 
250D olduğu 1. oÖrf nniştiir. 

j • 
1 

Tarihi Fıkra 

J 

~ ... -------------------------------------------------~'Mendel, 
Balık esirde Haf tanın Günleri Kanunundan 

__ _ ~vvel! 

Pazar: Girez, Salı: Pazar, Çarşamba: 
Tabak Pazarı Ve Saire 

l&hkeık (H1 .. 
ıusi} - Yüksek
çe bir tepenin 
eteğinde uzanıp 
giden :kuab:amız 
ıu ıgilnlerde en 

•ıcak ainlermi 
yaşa lftak ta dtr • 
Vılayetimiz zira
al cahasındald 

cömertlöc husu· 
ıunda in :tafta 
bulun ma1cbıdır. 
Şehrimizin uzak
tan manzara11 
çok cazip V9 

çok güzeldir. 
istasyon her ı:a· 
m• hlaiaaftk .-e fealair. 811 
kafaf>airk "e\:spnıs glln+eri ~e bil· 
haua .cuma gönü daha fazlad.r. 

Vıilayetim'irln to.prağı çok 
~ittir. fi« !ffirlil mahsullt "1e 

öifhasıa hnbUbat, '}lamUk, kavun 
ve lrnrpuz çok yefiıir. Balıkesırin 
" Has.anh.ef ,, ıisminde'ld kawuııları 
çok me~dur. Bu .-ebeple 
memleketimizin iktısadi faaliyetini 
ziraat mahsulat alrm 'VC -sattmı 

teşkil ede.r. 
E~ıvm r.ada 1tam manasile 

bir ucuzluk lhüküm sürmektedir. 
Mesela bir eşek yUkıii kavun 
veya ıkarpnz e>hıı: ıkııMJla satı

lıyor. Sebze, meyva, yoğurt gibi 
maddeler de çok ucuzdur. Fakat 
mahrukat ile ev \ir.alan ıoiôu~a 
pahalıdır. Orta 'haili .. ir evın 

Kiitahganın 
Meşhur 
Mesireleri 

K«ah:re '(Hu"""" - 'Şehrinıh 
cinwında ~ziMi '\ile ..,.ir ,-erieri 
~ ~- Stııe ... ~ _,,.ymr. Ç~a, Akea, 8.şik-
bya, P'Ol'llU1c -çay kem1rı, A.iı
medoluiu ~ay icenan, Ilıca, 
Yoncalı, Omn\trpmll'I', Kıanduk
nr.a.n,, Kumarı, Sultan dağı, 

Hisar, Mendere9 babçeıi, Kwu· 
çayırı, Haobekir çeımeıi, Fettah
ıöklitleri, Bnlbnllü~ F elenl çay 
keaan. Bu .mcairelerden Çamlıca 
denilen yer cayd Diytik •e aık 
çam ıağaÇtarile deiludur. V az 
mevsiminde gerek Kütahya halkı, 
gereltıe aiier kasa'balanmızm 
halkt buraya gelerek tatil ve 
istirahat m'üddetlerini temiz bir 
hava içinde ıeçitwek fırsatına 

nail ~arlar. 
Çawılı amlll iın.az ilaİlıİlı de 

(A.oeep) demlen bir mev1ci vanltr. 
8urada çoıkun bir ıu a'kar ve 
içenlerin i,t.ablarıDıl arttırır. Bu le· 
mi& su, iesaea ciHMM bet defa 
yemek yediı iı. Ha"9'ası go'k pze1 
ve 1rnıtedi1. Olan Çmrlıcad. ~r 

ATlllt'Of'Y(Yftl tıeeie -~ .-.... 
birçok Jhutal•.ı•ız tifa kaı:a
nırlar. - A. Ta~ 

Zfraıt Vwfeti 
Mnğ'la, 14 { A.A. ) - Vilayet 

dahilinde hasat bitmiştir. Har.meu1 
ameliyatı devam ediyor. Sabit 
mahallerdeki ma\ısu1alta feyiz ve 
bereket iyidir. Yazlık mahsulat
tan darılar yağmura muhtaçtır. 

Bahk••lrden bir manzara 

kitı.11 yirmi lirMmı 411aj'ı dıti.adir. 
18u •teM mainıulM: 'Çle k q.cNc1• 

ve bu b:oU&&ktu herkes mem•un
Gır. ValiyetimU: dahilinde .sanayi 
iıayatı Uç ta11e !\la fabrika.ile bir 
iplik ve bir de mar.angoz lahri· 
kasına inbisar elmektedir. Ay
rıca iki tane de matbaa v.ardu-. 

Belediyenin faaliyeti oldukça 
d)ialir. Şehrin bilylik caddeleri te· 
mizdir. İhtiyaca •kafi bir itfaiy~ 
tefkilab mevculhır. Belediy..e., fa. 
kir b.alkın sıhhi ;vaı:iyeliai <lüşü
nereK bir mecc&ni muayene evi 
teala e't111işlir. 11.ıç parası.ı oimı
yanlann ilicmı belediye temin 
"ediyor. Airr ba~a n <hı memle
ket bastanellİnde bedal"a tedavi 
etlilme kte cılir. 

Şelırimizae Maarif hayatı ıon 
- --- ----

derece inkişaf 
ehniştir. 1htiyaca 

tekabül edecek 
dereee~ tam 
~mektep-
lerimiz vardır. 
Lise, Maallim 
'Me.ktelM, Km Or-
tamektebi ve 
~Tkek Ortamek
tebi bu meyan· 
hclır. 

B. arada wm
ran faaliyetini 
ıikıret ıne li yi m. 
Scaa zamanlarda 
ıehir dahilinde 
birçok yeni bina· 

lar yapıllal§, hu auretla febrin 
tnMıuralft g&zıelleşmiftir. 

Spor itibacile de tebrimiz ,ok 
ilerdedir. Şehrimizde her zaman 
faaliyet Jıaliooe bulunan tam 
teşkilAtlı dlkt 8por klübli var
dır. Ayrıca güzel ve temiz bir 
futbol sahası, ıteniı kordu ve bir 
malıfel mevoottur. Mektubumu 
bitirirken ıunu da illve edeyim: 

Bur.ada haf.tarun birkaç gUnll 
yedi ha'lk tarafından ba,ka l"lrlU 
te!iffuz edilir. Me.dl pazara 
girez, pazartesiye yotcu, nlıya 
pazaT, çaTşambaya tabak pazarı, 

per.şembeye .cuma alqamı derler. 
Şimdiki halde Bahkesiria ea mil· 
hia derdi su ihtiyacıdır. Bunun 
her şeydeıı ev .. d h•İllİ IAzım
drr. ~ M. 'ıiyazi 

Amasyada Maarif İşleri 
---

Bu Güzel Kasaba Yeni 
Himmetlere Muhtaçtır 

ı-rnasyamn utn•ml manzar ... 
Amasya (Hususi) - Ceı;en 

mektubumcJa ~imizin •JMm1 va
zi~ ha~ "Som Po&ta,, 111 

ıevimli elwywoo\arına bau ~fl
mat vernü,tim. Bu mektubumda 
da Maarif •az.İyetiai anl.atecağım. 
~e .. ~ •irı nüf~ 
.-.mu.r. 

Şel:rirde mehte1it ertamektep. 
tiç tane t.am deneli ilk.ektep 
vıe bir de iici .... a. bir mkmektep 
v.rG&r. Aynca bu aeııeye kadar 
burada bir de ıehir yatı mektebi 
varclt. Fakat •eırı ıenesinin .o
nunda lağvedilerek talebesi lıtan
bula ıtönderildi. 
&ıün Ortamektq>ler de dahil 

olduğu ~alde ,ehrimizin talebe 
mevcudu iki bini doldwma-
maktadJI'. HalbUki burada ük 
tahsil çağında bulunan talebe 
mikt.uı ehemmiyetli bir yeknn 
tutar. 

Eğer bunlann mektebe -deTanu 
temin edilirse talebe adedi arta
cajı gibi yeni mekteplere de 
mtiya, hisil olacaktır. Köyleri
mize gelince: Buraya merbut olan 
köylerin bir:ÇOğanda yeıai mek
tepler inşa edilmiştir. Fakal •on 
ıa111anl81'da im meklq>lerden ba
ı..U&rı 'kapablmııtır. KGy mektep· 
leri muahaaırao k8y1tinUn eseri-
dir. Şehrimizde bir de 11muml kn
tfiphane nrdtr. Fakat buraya 
devam edenlerin adedi çok aıdır. 
Şun~ da söyliyeyi111 ki devamııı· 
bğın sebeplerinden biri de kUtllp
hanede yeni kitaplarin çok az 
olmasıdır. 

Umum1 vaziyeti hulasa edec.k 
olursak hiç çekinmeden diyebi
liriz kı yeşil ve gftzel Amasya· 
mıı: Maarif faaliyeti hususunda 
inkişafa, yeni gayret ve himmet
lere çok muhtaçtır. - E. F. 

Bir dost bezcyder tiz.erinde 
kırk sene tetebbuatta bulunaral( 
buı ilmi nazariyeler tespit eden 
me,bur Mende1den ve kanunla
rından bahsediyordu. Sözünü bi· 
tirdiklen scmra 111 fıkrayı anla\hz 

"Selçuklu Tuğrul Bey~ Tilr1' 
elinden !Fırat ve Dicte kıyılarına 
yalnız parlak bir şehamet delil, 
•nzin hir l.ikir hüniyeti de ge-
tirdi. Düıüomeyi seven :ve bile. 
zllmre, onun Bağdada geJip Ha-
lifenin şabsından bntnn lsıı .. 
cMaı..,lftı TıüTk lrunetine inkıyat 
dtirme9inden ı~nra 9Crbestçe 
ynmıya 'Ye eerbestçe mfinakaşalar 
yapmıya mwnffak olchl. 

Daha evvel, kllrerıin öl<i.iz 
b'&ynunda oturduğunu 'kabul 
el:mi1enler, kafahrmı tehlikeye 
kıv,-ID9f oiarlardt. 

"T•inf Bey, siJ•i w far:~ik 
Ue •Iifaıia kıNH kendi.ine "'
kAlılıyarak wwl.tepa bir diitiin 
)'llpllMfb. MUtefekkiderden hiri 
bu fırsattan istibde ctt~ fd
ıefi bir l'İsale .kaleme aldı. 
saraya götürüp Beye sundu. Bu 
riaalede " Mahlukatın ademden 
yaratılınayıp mevcut olan birer 
nretten ..mütekevvin ve mütese,-
11 olduğu ,, inh olunuyor. Mhl· 
lifia kame göre iılık mevcut 
madendH. Madeaia basit mer
tebesi toprağa ve mfilekauıiJ mer 
tebeıi nebata merbuttur. Ne
batıa basit derecesi madene, mU
tffA-il clereoesi haywaaa bağhdar, 
Hayvanın basiti nebata ve mU
te'kimil nev'i insana muttasıtdır. 
En yüksek hayvan, maymun olup 
beai beşer, tnaylPllDllll mütek._ 
mil derecesidir!., 

"Tuğrul B. bu risaleyi Bağda
tuı biiyük kadısına verdi, müel
life nasıl bir ikramda bulunulmak 
ltnmgeleceğinm tayin -e&1me
Iİİli hıtedi. Ldı da müteu .. 
bir adamdı, riaaleyi eiwyuııc& 
kOplere bindi ve kudretli Türkün 
huzuruna koıup batırdı: 

.. _ Klfftr, baş'tanbaşa küfür. 
Müdifin kafası kesilmelidir. 

• Tttinl Bey, Ullş göster
•eci• iltizah etti n küfir ,de. 
ıiilea ~yin fehdi .ullbar.abrdaa 
ita.ret old&liuu aolayıaca ,. 
ce•abı verdi: 

"- Sana göre o adam kafir 
iae ena gl)re de sen kafirsin. 
Biıiuizi asıp birinizi bn·akmak 
na.ı doğru omr'l 

" Kadı Efendi, tahiatile hük
mllnden rUcu etti, dilini çekip ye
riae gitti. işte b-mgUn teki ru na-
zwiyMİ dediğimiz derio düşünce, 
deka yüz AeAe enci bir Türk 
emlri mafmdan bu a.ıretJe iltizam 
edilmifti. Ben Selçuk .oğlunun bu 
hareketinde yalnız fikir hürriye
tine mu'habbet değil, hayatın 511'

lml :w&mire saYaşm bir müte
fekkir bassalİyeti de scı;iyorum." 

* ... 
Sındırgı da 

Ceviz Ağaçlan Büyük Biı 
Saikastten Kuctuldu 

Sıadırgı (Huusl) - Ba,ıkesir 
O..man İdaresi Müdürü Eyüp 
Sabri Bey ka2aımzı mühim bir 
ıuikatten kurarmıya muvaffak 
olmuıtm. Hlclise f'Mlar: Burada 
ceviz ağacı çok boldur. 

Fakat bazı açıkgözler bu 
ap~an az bir para nmk-abilinde 
sabn alarak kesip götllrüyoriarda. 
Et« be hareket bira"Z daha 
devam etseydi kasabaauula bir 
tek .ceviz ağacı kalmıyacaktı. 
Fakat orman idaresi meseleye 
mtldabale ederek genç ağnç\anu 
krilme9ini yasak 'etti. 



Siyaset Alemi 11 
Almanya 

BABİC iL APL .AB 
Şimdi 
Ne Yapacak? itlerci eri • 

inkisarı Haya • 
Alınanyanın en kuvvetli alyast 

teşekküllirıü t~mııil eden mtıer il.e 
Reisicümb ur Hındenburı ve Başvekıl 
Fon Pn pcn arasında vukua gelen 
mülakat a k im kaldı. Bunun böyle 
olacağını evvelden t ahm in etmemiş 
olanla r, tasrih etmek lazımdır ki, 

. demokrasi He idare olunan memle• 
ketlerin tabi olageldikleri tabii şe• 
raiti kavrıyamamış kimıelerdir. Şimdi 
bu vaziveti daha iyi anlıyabilmek 
için kısa' bir tarihçe yapmıya lüzum 
yard ır. 

• 
azı 

talık 
Kıt'alarına Bu Sebeple Bir Haf

ezuniyet Verildiği Söylen· yor 

Bundan evvelki Briinfog kabine1i, 
R"isicürnhur Maretal Hindenburl'un 
lüzum görrneıt üıerino çekilmiştir. 
Brüning Alman merkez fırkasının 
reisidir. Ve mutedil muhafazakar• 
dır.Katoliklerin, yani Cenubi Alman· 
yanın itimadını haizdir. Bu hükumet 
mutedil olduğu için, bir kı11m müf
rit ıol cenah ve komüniat fırkala
rmm faaliyetine göz yumuyordu. 
MecLur olmadıkça feYkalade tedbir· 
lere baş vurmak istemiyordu. Komü· 
n izm, bundan ceaaret aldı, ahvalin 
yardımil(' bu müsait saha ilzerinde 
fazla inkişaf etti. Hinc'enburg, vazi· 
yeti tehlikeli r8rüyordu. Hükümetin 
bu tehlikeye kartı daha cezri ted• 
birler almasını iıtedi. Brüning ise, 
bu tedbirlerin seyyan olması müta· 
)asında idi. Eıaalı bir hareket ya
pabilmek için bilkiimet içinde b ir 
nevi ordu teşkil eden Hitlerin 
hilcum kıt'alarını lağvetti.. Halbuki 

·ali mehafil, bu kuvvetleri, ordunun 
bir lhtiya t membaı teliklı.i ediyordu. 
Brüning istifaya davet olundu. Ye• 
rine, ~ski asaleti .,._ büyük 
ara zi sahiplerile ay•r 11anayil 
temsil eden bugün kit h"rnrı i :l r ı, ·1kô-
meti getirildi. Bu hükllm"· ,. na,ında 
bulunan F on Papen v,. l'! ·k'l~aşiarı, 
Hitler fı rkaıına reni~ hi,. ·--:.evki 
vermek istiyorlardı. Bizzat ::-ciı ı cüm· 

bur da bu f ikirde idi. Son /\iman 
intihabatı, işte bu haleti ruhiye içinde l 
yapıld ı. Fakat Hitlerir fırkası, büyük 
bir muvaffakıyet kaydetmekle berabtır 
Rayihıtag- mecliıinde kat'i ~k•er :yd 
elde edemedi. 

Fakat, tabir caizse, bu muvaffaKı
yetai:ıliğe ratmen ıerek Hitler, ge· 
rek arkadaşları, intihabatta tam bir 
ekseriyet kazanmıı ııibi hareket 
ediyorlardı. latlyorlardı ki, hilkum~te 
hakim olıunlar. Demokrasi ile idare 
edilen bir memlekette en kuvvetli 
fırka liderlerinin hükumeti teşkil 
etmeleri umumi bir kaidedir. Bundan 
dolayı Reiıicllmhur Mareşal Hinden
bur~ intihabatta 1,5 milyon rey alan 
milli;etperverlerle, merke.K fırkau ile 
anlaşmak •:e onlardan da mümeaail 
almak auretile kabine teşkUini Hit
lere bırakmıya tefıbbüa etti. Çünkü 
başka türlü olurH Hitler hükii-
mıti Meclis Önilnde duramazdı. 

Fakat Hitler, bilhHaa merkez fır· 
kıuile anlafmıya yanaımadı. Reiıi
c(lmhur da elindeki aalahiyete isti-
naden eski kabineyi :verinde ipka 
etti. Şu hale gare, Hindenburg, tam 
bir demokrat gibi hareket etmiıtir. 
Buna mukabil Hitlerin vaziyeti, par
li.mantarizm uıullerini ç:ğ"nemek iı
tiyen bir politikacının tarzı hare• 
ketin i ifade ediyor. 

Hindenburgun, Hitler ile son mü
lakatında nezih vo mert b ir muha
lefet yapmasını tavsiye etınes ; de 
denıokrasi usullerinin haricine çık
mak iste mekteki tehlikeye işarettir. 
Şinıdi ne olacaktır? 

Yeni Alman Meclisi toplana cak, 
hükumet bu meclisten müuherel 
ıörmezse, elindeki ulahiyet.e 
l.tinaden mecliıi feshedecek ve bu 

Berlin, 15 - Diln bütün A!-• 
manya sükun içinde yaşamıştır. 
34 derece hararet dolayısile bU
tün halk sayfiyelere çekilmişti. 

Halkın birkaç gündenberi devam 
eden asabiyet ve harareti ~eç· 

miştir. 
Hitlerin reisicümhurla yap-

tığı mülakatın menfi netice 
vermesi ve Hitlerin Baıvekilet 
talebinin reddedilmesi Hitlerciler 
arasında bir inkisarı baya) uy;m-
dırmıştır. 

Hitler, kıtaatına son günlr.rde· 
ki mesailerinden ~oiayı l,ir ı,~f-

tahk mezuniyet vermistir. ~b~le 
bir mezuniyet verilmesinin, Hit
lercilerin uğradığı •nkisarı havrıl 

ve hoşnutsuzlukla alakadar o•· 
duğu tahmin edilmektedir. 

Hltlerln Takviye EdeceAI Kabin• 
Berfin, 15 - Hitlerin, intiba

battan evvel Reisicümburun iti
madını haiz olan herhangi bir 
milli hükumeti takviye edeceği 

hakkındaki vaitleri siyasi meha
filde türHi türlü tefsir edilmek· 
tedir. 

Hindenburg, Fon Şlayşer ve 
iv!iisleşar Meysneru verdiği vait· 
Ier~ hatırlatarak bu ciheti Hitlere 
hissettirmiştir. 

Siyasi mehafilcie, ?F1erkez fır
kasınıo Prusyada '!<''- Almanyada 
Hitlerciierle bir hllku.met koalis
yonu yapacağı şayiası ısrarla 

devam etmektedir. 
Almanyanın Eski Hatıraları 

Berlin 15 - Cumartesı "'e paıar 
günleri Pik Maıeus, Bad, Vortem
berg, Hes, Ren ve Sar hudut mınta4 
kalarında sabık muhariplerden 50 
bin kişi muazzam bir nümayiş 
yapmıştır. Bu münasebetle verilen 
bir ziyafetten sonra nutuklar 
söylenmiş, spor şenlikleri yapıl-

mış ve harp sahasında. ölenlerin 
hatıraları yadedilmiştir. Vatan• 
perverane nutuklarda sulh muahe
delerile Almanyanm kaybettiği 
arazi hatırlatılmıştır. 

müddet ıı:arf ında dev Jet işlerine dü
zen verecektir. Ta ki yeni aeçilecek 
olan rnecliı, kuvvetli bir eks ?riyeto 
dayanan bir hükumet çıkarabilsin. 

Bu ekıeriyet ister kıralcı, ister sol ce
nahçı olsun, mütecani• hir bükümet 
doğurahildıkçe iktidar mevkii ken
di sine ait ol a caktır. Çok uzak bir 
ihtimal ile eğer komün"st!er ekse ri• 
yet J ,a zıınırlarsa, işte ovakit işl e rin 

rengi değişir ve b ir dahili muharebe 
olur. Çünki hakiki Almanlar 
için Almanya h er ıeyin ÜslÜn dedir. 

Süreyya 

TEFRiKA NUMARASJ:38============ 

ÇOCUKLUGtfM 
Meşhur Rus Edibi Makslm Gorklnln hayat romam 

=~============Türkçeye Çeviren: i~uvafak/ 
Orada •. Hani sana anlatmıştım yolu yoktu. Kızak bir kar bulutu 

Y akof ve Mihaylonun babanı göldeki ile sarılmış olduğu halde dos-
buz çukuru içinde boğmak iste· doğru göle koşuyordu. Kızağın 
dikleri yerde.. Vadiye inen yolun içinde de bir sürli şeytan bulu-
üstüne gelmiştim ki aşağıdan kor· nuyordu. Islık çalıyorlar, bağı· 
kunç bir uluma ve ıslık sesleri rıyorlar, külahlarını sallıyor· 
geldi. Dört siyah at koşulu bir !ardı. İşte hep böyle, önümden, 
kızağın bana doğru koştu- bir itfaiye alayı gibi yedi tane 
ğunu gördüm. Kırmızı külahlı kızak geçti. Ve bUtün atlar kö· 

İri bir şeytan, kollarını ile· mür gibi siyah idiler. Hakikatte 
riye uzatmış, ellerindeki zincir· ise onlar ana ve babaları tara-
leri dizgin gibi kullanarak atları fından lAnet edilmit fena insan· 
idare ediyordu. Vadide araba lar idiler. Böyle insanlar ıey-

Hitler! yalnız Alwıı.nyad& n hatta Avrupada dtill, btlt tin dtlnyad& güntın 
en mtıhım adamıdır, Alman Cllmhur Reisi kendisine BaşvekH!iğt vermedi. 
Fak:ı.t. l~itler m.utl:.ı.ka iktidar mevkiioe geçmek istiyor. Bu sebeple Almanya.· 
da mılh_ıın hldıseler vukuuna. intiznr edilmektedir. Bu resimde Bitlerin her 
ı:unankı çatık katlı eima.ernı bir dalı& Cl'Ör ·· _ _ " uyonunuz. 

ispanf a --lhtililcileri 
Kape Nefyedilecekler Ve Arazileri 

Ellerinden Alınacaktır 
~~~~----- ~~ 

Madrit 15 - İspanyanın mub- dilmektedir. ihtilalde al!kadar 
telif mahallerinde tevkifata de- olanlarm Cumhuriyetin müdafaası 
vam edilmektedir. Valcnste bir- kanunu mucibince Kap ve Yubiye 
çok kral taraftarları te•kif edil-

F ı gönderileceği zannedilmektedir. 
miştir. asın spanyol nüfuzu 
altındaki mıntakasında da tevkifat ButUn GUmrükçUler Azledlldl 
yapılmıştır. Sevilde ıükun devam Madrit 15 - F asm fspanyol 
etmektedir. Askeri idare ortadan nüfuzuna tAbi mmtakalarda tütün 
kaldırılmıştır. lhtit~lciler hakkında kaçakçılığına karşı lizımgelen 
şiddetli tedbirler alınacaktır. mücadeleyi yapmıyan ve vazife-
lhtllllcilerln Arazllerl Alımyor sinde tekisUI gösteren bütün 

Madrit 15 - Meb'usan Mec· gümrük memurlarının azli emre-
lisine yeni bir kanun teklif edil- dilmiştir. 
mek üzeredir. Bu kanuna naza· -====-= 
ran cümhuriyet aleyhindeki son 
ihtilal hareketine iştirak eden· 
lerin arazileri bedeli mukabilinde 
istimlak edilecektir. 

Bu kanun projesinin müna· 
kaşasız !~abul edileceği zanne-

t ana yıırdıın etmekten hoş
lanırlar. Ve bayram larında onun 

1 
ar~sına koşuluriar: O gün gö.~
diigum herhalde hır şeytan du
ğünü alayı idi. 

Nineme inanmamak mümkün 
değildi. Çünkü son derece açık 
ve inandırıcı hlr ifade ile anlatı· 
yordu. Bilhassa onun, Allahın 

annesinden bahseden şiiri çok 
heyecanlı idi. Unun nasıl dünya
nın ıstırap çeken köşelerinde do
laştığını ve haydutlar Prensesi 
Engalitşevaya nasihat ettiğini, 
Ruslara karşı, öldürerek ve hırsız
lık yaparak insafsı zca hareket 
etmemesini ( Aleksey) in Allahın 
l<ulu isimli veya muharip lvandan 
sergüzeştler naklederdi. 

Öksüz V assilisamn efsanesi 
vo Konteı Mari Y apussadin a'· 

Harici Haberler 
Burada bifmPdi. Lütfen 10 unca 

saqfada okuyunuz 

- ------- - === 
nın tüyler ürpertici hikayele ri, 
eşkıya reisi baba usla, Mısarla 
güııahkar Mariya, eıkıya annesi
nin dertieri çok meraklı ve he
yecanlı idi. Onun bildiği şiirJer, 
masallar ve efsaneler hemen bi
tip tükenmeyecek derecede 
çoktu. 

Ninem insanlardan, şeytanlar
dan veya dünyadaki herhangi 
bir şeyden, hatta büyük babam
dan korkmadığt halde hamam 

böceğinden ödü kopuyol'du. Böcek 
uzakta dahi olsa, mevcudiyetini 
hissederse tirtir titrer. Bazan 
beni gece yarısı uyandırır, kula· 
ğıma fısıldardı: 

- Alyoşa, oğlum( $)dada bir 
böcek dolaşıyor! ÜstUnc basıp 
öldürüver Allahaşkınal 

Arkut var 

Gönül işleri 
• 

Evlenmek lstigen 
Fakat Evlenemi
gen Bir Genç 

" 22 yaşında bir gencim. tUr 
sene sonra ali tahsilimi bitirece
ğim. Halihazırda ayda 150 lira 
kadar gelirim ve bir miktar da 
bankada param var. Bir sene 
sonra bayata atılacağım ; bir 
miktar da ben kazanacağım, bi· 
naenaleyh bir yuva kurmak için 
malt vaziyetim müsaittir. Ayni 
zamanda bayata karşı silAbhyım. 
LAkin ikinci ve mühim cepheye ı 
Evvela karakterimin hususi vas
fını söyliyeyim. He}'ecaoh bir 
gencim. İstediğim kız tipi : Çirkin 
kıza ne de olsa tahammül ede· 
mem, fevkalade güzelden ho~Ia
nırım, fakat istemem. Tahsilsiz 
kızı güzel de olsa çekemem; va· 
satm fevkinde, oldukça gUıol 
veya tam manasile zarif, liso 
mezunu, mükemmel bir seciyeye 
malik, zeki ve musikiden anlar ••• 
işte idealim olan kız tipi. 

" Buna muKabil ben ise vUcut 
itibarile tam bir teıekkOle mali• 
kim. Fakat çehre itibarile nefret 
edilecek kadar değilse de her• 
halde çirkinim. Arkadaşlarım, 
seni bir kız ilk görüşte sevmez, 
fakat öir iki defa konuştuktan 
sonra da senden ayrılmaz diyor• 
lar. Bu sözlerin derecei samimi· 
yetini Allah bilir. Ve bir erkek 
arkadaşla bir kız arkadaşın hissi· 
yatı arasında fark olmakla be
raber bir kimsenin ayrı ayrı ruh· 
lar üzerinde yapacağı tesir de 
baıka başkadır. Fakat muhake· 
menize yardım eder ümidile bir 
not olarak bu mi\taleayı beyan 
cıdiyorum. 

" Şimdi ben umumi hatlarını 
arzettiğim tipte bir kıı buldum 
ve seviyorum. Fakat çirkin oldu
ğum ve bapmdan büyük iılore 
teşebbüs ettiğim için iatihzaya 
maruz kalmaktan korktuğumdan 
kendisine en ufak bir ıOphe bile 
hissettirmiyorum. Esasen kendisi
ne de nadiren tesadüf ediyorum, 
bu hususta bilhassa gözlerime 
çok itina ediyorum. Zira mllba· 

' rekler kapı demedeu bacayı bu
lurcasına herşcyi birdenbire anla• 
tırlar ve mukabil taraftan gelecek: 
herhangi bir aksi tesir haftalarca· 
beni üzer. izzeti nefsimi hırpalar. 
lıte bu zAfımdan dolayı belki 
reddeder diye kendisine hiçbir 
şey hisaettirmiyorum ve bu gj. 
ditle ettiremiyeceğim de. Siz ne 
dersiniz hammteyı:eciğim ? Ben 
aile saadetinden mahrum kalmıya 
mahkum muyum. Ben öyle zan· 
nediyorum. Halbuki bence haya• 
tına kadın kanşmıyan bir erkek 
yağsız bir makineye benzer. İşle
dikçe aşınır ve nihayet bozulur. 
lstediğim ve sevdiğim bir kızın 
da beni ayni hararetle sevmesine 
imkan yok mudur ? Gerçi : "Gö
nül kimi severse güzel odur ,, 
fakat kafir gönül hiç te çirkini 
sevmez. Sonra samimi v" kakikl 
bir sevgi arıyorum. Bu huıusta 
bana fikir yoldaşlığı yapmam:ıı • 
rica ederim. - F. H. 

Oğlum, 
Senin için en kestirme yol bu 

kııa resmen talip olmak, tehlikeli 
ve izzeti nefis kırması muhtemel 
ıevda yoluna dllşmemektir. 

HANIMTEYZE 
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Bir İdare Bahsi 

Kooperatif 
idaresi 
, - 18 -
1
Kooperatifler Nasrf Teşkil Edilir? 

Kooperatifler noter tarafın· 
dan tanzim edilecek bir muka· 
vele ile teşkil olunur. Ticaret 
kanununun 478 inci madesine 
tevfikan bu mukavele, evveli: 

J - Şirketin ismini ve koo· 
, peratif olduğunu ve merkezini; 

2 - Şirketin mevzuunu; 
3 - Hini teşkilinde mevcut 

tllrekaoın isim ve hüviyetlerini; 
4 - Şirket sermayesinin ha

len ve atiyen tarzı tahassülü.nl1 
ve miktara asgarisini muhtevi 
olmalıdır. 

Saniyen, 479 uncu madde 
mucibince: · 

1 - Şirketin 30 seneyi mille· 
caviz olmamak üzere mtıddeti 

devamını; 
2 - Şürekanın şirkete du· 

bulleri, istifaları, ihraçları şartla· 
rile tediye ettikleri mebaliğin is
tirdat şartlarım; 

3 - Umuru şirketin kimler 
tarafından ve ne suretle idare ve 
murakabe olunacağını ve indeli· 
cap müdürün ve meclisi idare 
azasının ve muralriplerin sureti 
tayin ve azillerini ve salahiyetle
rinin hudut ve derecesini ve 
vazifelerinin müddeti devamıni; 

4 - Heyeti umumiyelerin iç
timaa tarzı davetini ve mukarre
ratın muteber olması için muktazi 
ekseriyeti, heyeti umumiyelerde 
reylerin sureti lstimalini ve bizzat 
istimali reye mAni olan ve vekil 
tayinine cevaz veren hususatı; 

5 - Kar ve zararın tarzı 
taksimini; 

6 - ŞUrekanıri teahhUdatı şir· 
ketten dolayı milteselsilen veya 
deynden hisselerine isabet eden 
miktar üzerinden gayrimahdut 
veya muayyen bir meblilğa ka
dar mes'ul olacaklarmı göster
mek ıuretile hududu mes'uliyet
lerinf ihtiva etmesi )Azımgelir. 

Bu mukavelename İktısat Ve
kAletine tevdi edilir, o vasıta ile 
Heyeti V ekileden mezuniyet is· 
tihsal ve tasdikı aliye arzolunur. 

Teşekkülll tasdik edilen koo· 
peratif şirketler Ticaret Kanunu· 
nun 48linci maddesinin delaletile 
anonim şirketlere ait 299 ve 
300üncU maddelerdeki tarifat 
dairesinde tescil ve mukavelena
meleri ilan edilir. 

Kooperatif tirketlerin bir şil-

rekA defteri tutması ticaret 
kanununun 485inci maddesi iktıza· 
ıındandır. Bu defterin baş tara· 
fına şirket mukavelesi yazılır. 
mukaveleyi mUteakıp şürekanın 
isim ve meslek ve mahalli 
ikametleri, şirkete girdikleri, çık· 
bkları veya çıkarıldıkları ve her 
ıerikin verdiği veya çektiği pa
ranın hesabah dercolunur. 

Bu defteri şirket ikametgA· 
hının bulunduğu mahalde mua· 
melib ticariyeyi rüyetle mükel
lef olan mahkeme reisi ve mah· 
keme bulunmıyan yerlerde nahiye 
müdüril alelusul imza ve tasdik 
eyler. Şirket faaliyete geçtikten 
sonra da her altı ayda bir hurufu 
heca sırasile bilumum şürekAnın 
isim, meslek ve mahalli ikamet-
lerini ve bizzat şeriklerin imzala
rını havi bir cetvelin esasen şir· 
ketin tescil edildiği sicilli ticaret 
memuruna tevdii ayni kanun 
abkamındandır. 

Bahsettiğimiz vecibeleri ihtiva 
edecek esas mukavelename nü
munesını gelecek makalelerde 
ııözden geçiririz. -Ahmet Ekrem 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 
• 

Fransa ikiye Ayrılmak Teh-
likesi Karşısinda Bulunuyor 
Brötanyada F ransa-Brötanya Birliğine 
Karşı ilk Şiddetli Bomba Patladi 
Tam bir ırk 

birliği olmıyan 

memleketler de 
merkezi idar ·ci
liğe karşı isyan 
fikri yeni değil

dir. Fakat harp
ten sonra bu 
fikir eskisine nis· 
betle bir hayli 
yol almıştır. Mo· 
seli f spanya böy• 
ledir. Orada baş· 
hca üç ırk göze 
çarpıyor: Kastil, 
Katalon, Bask 
ırkları. 

Bunlardan Kas· 
tilJiJer, merkezi 
Madrit olmak li· 
zere biltün lspan-

yapıldığt günün 
geceıi, aabaha 
kartı Fransız • 
Brötanya birli
ğini temıil eden 
heykel dinamitle 
berhava edilince 
meselenin ıekli 
deiiıti, itin cid
diyeti takdir o
lunmaya başlan· 

dı. Şurası şayanı 

dikkattir ki ya
pılan merasim 
Franıız-Brötanya 

birliğinin ıer efi· 
ne olduğu kadar 
umumi harpte 
ölen Brötanya 

askerlerinin na-
mmı tebcil için 

ya üzerinde ha· de icra olun-
kimdirler ve bu muştu. 

hAkimiyeti asır- Brötanya halkmlft ço§u bahkçıdır. Her sene b•lık mev•lmlnln Bu mahiyette 
larca yilrlltmUş- ba,ıangıcmda ea,papaz ballkçıları bu sureti• takdl• eder bir raaimeye 
lerdir. Katalonya, İspanyanın karşı böyle tlddetli bir protesto 
en ıanayileşmiı kLsmıdır. Mer· yapılma11dır ki bilhassa hA!nl 
kezi Barsefon ıehridir. Uzun olan teeıslirlorl derinleıtirmek-
ıaman en fazla vergileri ödemiş tedir. 
olmanın ağırlığile bu yükü sırt· Brlltanyanın Maksadı Nedir? 

larından atmıya karar vermişler· 8rötanya'nm maksadı, irllnda 
dir. Şimdi İspanyadan ayrılıyor, albi mUatakbel bir cumhuriyet 
muhtariyet yapıyorlar. Avrupa kurmaktır. Bu Cumhuriyet, kendi 
üzerinde bir nevi askeri hakimi· ordusunu, maliyesini velhasıl her 
yet tesisi daiyesinde bulunan ıeyl kendisi idare etmek iste· 
Fransada da buna benzer bir mektedir. 

idam Cezası 

Buna mukabil Fransada hAsıl 
olan teeasUr o derece derindir 
ki heykele kartı yapalan suikastın 

Ağustos 16 

1 Kari Mektupları 

1 

Meslek 
ııfeselesi 
Karşısında 

4 • Ağustos - 32 tarihli nüsha
nızda "en kazançlı meslek han-

gisidir?,, isimli anketinize cevap 
veren Maarif Vekili Beyfendi-

nin sözleri çok muvafık olmakla 
beraber maalesef nizaınnamelerle 

bu gUzel fikir tahdit edilmiştir. 
Ben bu sene liseden mezun oldum, 

Ye kabiliyetim dahilinde olan derı· 
Jerden iyi not aldım, kabiliyeti-

min göıterdiği mektebe girmek 
istiyorum. Fakat kabiliyetim ha· 
ricinde olan derslerden de iyi 

not almadığım için ıehadetna
memin derecesi '10rta,, dır. Beni 
leyli olarak almıyorlar. Bense 
taşrada fakir bir ailenin çocuğn 
olduğum için mektebime nehari 
olarak devama imkAn yoktur. 

Şimdi beni hangi mektep ka
bul ederse ona gideceğim, orada 

bana yabancı olan mesleği 

yarım yamalak öğrenerek bir 
ekmek parası temini için çalışa
cağım. Tabii benden mesleğim 

dahilinde fazla bir şey beklene
mez. Görülüyor ki Maarif Vekil° 
beyefendinin o güzel fikirl 
tamamen tatbik edilemiyor. 

Ankara: T evflk 

işten Çıkarılan Hamalla· 
Haydarpaşa gar hamallı,rı ıdan 

bazıları tarafından imzalanmıı 

bir mektup aldık. Mektupta, hiç 
sebep yokken yllz elli hamalın 

işten çıkarıldığt ve buna da bir 
zatın sebebiyet verdiği yazılmakta 

ve iddia edilmektedir. Eğer id
dia doğru ise, senelerce Haydar
paşada hamallık eden l,u kim• 

selerin gelişigüzel itlerinden 91• 
karılmaları doğru olmıyaca~ı için 

meselenin allkadar daireler tara
fından tetkik edilmesi muvahk 
olur. 

hareket vardır. Bu hareket, şi

mali garbi Fransada bilhassa gö
ze çarpıyor. Parisin merkeziyet~ 

çiliğine isyan eden mıntakanın 
adı Brötanyadır. 

Fransa, umumiyetle Litin Ir
kına mensup halk ile meskfin 
olmasına mukabil Brötanya halkı 
Selttir. Bunlar da, Katalonyalılar 
gibi, F ransanın merkezi ve diğer 
kısımları lehine Brötanyanın ih
male uğradığı iddiasındadırlar. 

lhtllll maznunıarmdan 
M. Dllbov• 

faillerini cezaland11mak için daha ( J 
ıimdiden bunlarm idam edil· Cevaplar1mız 
meıi lUzumundan bahsediliyor. 

....._ ________________________ , 

Meraelmden Sonra 
Bundan on gün kadar evvel 

Brötanyanın Fransa ile birleşmesi 
devrisenevisi şerefine Ren şe-h
rinde yapılan merasim, ırayet 

manidar bir hidiseye sahne ol
du. Bu birliği temsil eden ve ma· 
ruf heykeltraş Buşenin eseri 
olan heykel, bir gece sabaha 
kı 'i ıamitle parçalandı. 

hiçbir Brötanyah bu 
heyıw ... ı ernsil ettiği sahneye 
tahammül edemiyor. Heykelde 
muhtelif grupların ön plAmn-
da Fransa kıralı oturuyor, 
önünde de bilahare kendisile 
evlendiği Britanya Düşesi An 
diz çökmüş olarak duruyor. Bu 
heykel yapıldığı zaman, Brötan-
yahlar bunu haysiyetlerine 
mugayir bulmuşlardı. Bunun 
yerine bir baıkasının yapılmasına 
istemiş, fakat muvaffak olama-~ 
mışlardı. Ogün, bugün, bu Abide, 
birçok taarruzlara uğradı, birçok 
genç mektepli, geceleyin, Abideyi 
kirletirken yakalandılar. 

Bundan on beş gtin evvel, 
garbi Fransanın en büyUk ve en 
denizci insanlarmı ihtiva eden 
vilAyeti şerefine merasim yapıldı. 
Başvekil M. Heryo bile bu mera-

Brötanyalı iki baflkçı yavrusu 

ıimde bulundu, nutuk söyledi, bu 
tarihi birleşmeyi tebcil etti. Britan-

yalı mühim bir muhtariyetçl grup 
bu merasime iştirak etmek iste· 
medi. Bunlar, Brötanya lisam ile 

çıkardıkları ( Brez - Atao • daima 
Brötanya ) isimli gazetelerinde, 
hem bu merasimi protesto etti-

ler, hem Fransanın kendi mem
leketlerini istismar ettiğini ilAn 
eylediler. 

Mesela Ciddidir 

Meyil itibarile bu grup muhte
lif siyasi ve içtimai akidelere 
ayrılmış olduğu için endişe uyan
d.racak bir kesafet göstermiyor, 
bu yüzden de ciddi bir endişe 
uyandıramıyordu. Fakat merasim 

Filvaki Fransa ceza kanunu, 
böyle bir h&diae karşısında bu 
derece ağır bir ceza vermeyi 

Amir değildir, fakat bina bir 
mesken olduğu takdirdedir ki 
bombayı atan için en ağır ceza
nın tatbikini emreder. Bomba ile 
uçurulan heykel, Ren şehri 
Belediyesinin ön cephesine 
yaslanır. 'Belediye dairesinde 
lıe, belediye umumi kAtibi ile 
başkapıcı ikamet eder. Fransız 
gazeteleri, iıte bu noktadan bu-

rayı bir ikametglh telakki ettir
mek istemekte, bomba atanın da 
idam edilmesi fikrini telkin eyle· 
mektedir. 

Fakat şimdiye kadar fail ola· 
rak yakalanmış kimse yoktur. 
Y almz maznun olarak sorguya 
çekilen iki kişi vardır. Bunlardan 
blri, Bret - Azao gazetesinin mu· 
harriri Debove ve Floyik ismin· 
de bir yllksek mektep talebesi. 

Debove mftıtantik huzuruna 
çağırılıp ta hUviyeti teshil edi
lirken milliyeti sorulduğu zaman: 

u - Ben Fransız değilim, 
Brötanya tAbliyetindeyim 1 de
miştir. 

Vak'a hakkında fikri ıorul· 
duğu zaman ise: 

- Şiddete taraftar olmak 
istemem. Fakat beş sene evvel 
ortadan kaldırmıya karar ver-

M. Reşat Beye: 

Güzellik müsabakasında Ha• 
kem Heyetini teıkil edenler 
memleketin ilmile, irfanile tanın• 

mış kimseleridir. Herkeıin gtı• 
%ellik telAkkiıi batka başka ol-

makla beraber, vücut, yUz, göz, 
aaç, baş, hasılı fizik gUzeJlik için 
muayyen bir kadının gllzelliğinde 
ittifak edilebilir. 

Kurokapıda E. P Beye 

Yatarken, söylediğiniz şey 
için kullanilan hususi bir başlık 
vardır. Onu kullanınız. İkinci 
sualiniz için de doktora müracaat 
ediniz. 

diğimiz bu heykelin uğradığı 
akıbetten memnunum. Bana bu 
lAzımdı l cevabını vermiştir. 

MUhlm Bir Mesele 

Tahkik heyetinin vardığı ne
ticeye göre Brötanyanm muhta• 
riyet hareketi baricin de teşvikı· 
nl görmekte ve iki ecnebi devlet 
bu harekete mllzaheret etmek· 
tedir. 

Bunlardan birinin lrlanda ol• 
duğu kaydediliyorsa da diğerinin 
isminden bahsedilmiyor. lrJAnda 
ile Brötanya ayni ırktan oldukla· 
n için bu mUzahereti biraz da 
tabii ıörenler vardır. 
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Haddiniz varsa siz de yapın; 
başınıza gelecek şey, pişmiş ta
vuğun değil ya, hatır için çiy la
•uk yiyenin bile başına g elme-

•'miştir. 
Bu dilnya dünya olalı, herkes 

· berıcye tahammül göstermiştir. 
Fakat hiç kimse bir defa olsun 
herhangi bir tenkit karşısında 

: kaldıiı zaman boyun bükJp: 
, - Doğru, hakkınız var 1.. 
dememiştir •. 

Bakm efendim, size küçük bir 
yak'a anlatayım. Benim bir ter
sim •ar. Bir ay evvel kendisine 
bir kostüm diktirmiştim.. Sağ 
olsun fena dikmedi. Fakat her 
ııe ıebeple ise bilmiyorum, ce
ketin aağ kolu sol koluna nis-
betle dört buçuk parmak kısa 
kesilmişti. Aynanın karşısına geçer 
geçmez gözüme çarptı. Nezaketle 
ıöyledim .• 

- Affedersiniz Terzi Beye
fendi, bu ceketin sağ kolu kısa 
olmuş .. 
i Terzim yUzünü buruşturdu : 
~ - Yok, dedi, benim san'ati-
1 me hakaret edemezsiniz. Siz bir 
defa baksamz a cel<etin sağ kolu 
kısa değil, sizin sağ kolunuz sol 
kolunuzdan daha uzun, onun için 
ıize öyle geliyor .. 

Allah Allah, benim terzim 
güya hata etmiyor da, beni yara
tan Cenabıhak mı bir kolumu kısa, 
bir kolumu uzun yapıyor.. Ne 

· demeli, insanların yaradılışında 
tenkide tahammül edememek illeti 
Yar •• 

Bu satırlar yazılırken vapur
dayım .• Karıımda sarı saçlı, mavi 
ıözln g~nç irisi bir taze var •. 

Eh, Allah sahibine bağışlasan, 
biç te fena değil.. Fakat kirpikle
rinin ilıtune, bilmem ne ıebeple ise 
bir kat ta iğreti kirpik takmış .. 
ltreti şey hakikt gibi olur mu? 
Bir ucu biraz gevşemiş, gözllnUn 
alt kapağına doğru sarkıyor .. 
Sıkıla sıkıla: 

- Şey, dedim, kUçUk hanım-
cığım, iğreti kirpiğiniz düşüyor. 
Ya btııbütUn çıkann, yahut ta 
iyi yapıştırın .• 

Aman efendim aman, ben 
miyim bunu ıöyliyen? KUçük 
hanam yüzüme baktı baktı da: 

- Rica ederi'll terbiyesizlik 
etmeyin, benim değil, sizin l<ir-
pikleriniz iğreti; 5anki ben far
kına varmadım mı 1 .. 

Diye haykırmasın mı? .. 
Allah allah, allah allah fakat 

ne diyebilirdim ... Kabahat bende
ki tenkide kalkışmıştım. 

Tövbe, tövbe; bir daha kim
ıenin yaptığı bir işi tenkit et-
miyeceğim 

Pazar Ola 

_ Efendi o ne haldir; sabah· 

tanberl aynanın karf ısındasm? 
_ Ne yapayım karıcı§ım? 

1 Urk erkeği kadmmdan gUzeı

dlr, dediler. sen de aynaya 

k 
eriyorum. Senden 

bakıp ha v 
1 laln kat daha gUzelmiflm •· 

---------
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Kom'u - Aman Hasan Bey h1ç sorma, kızım ha6talandı, derecel hararet otuz dokuzu geçti •• 
Hasan Bey - GUneşta mf, gölgede mi ? •. 

KADIKOY VAPURUNDA 
- - )( 

Neler var, neler neler. 
Kadıköy vapurunda 1 •• 
Sayayım birer· birer 
Kadıköy vupurunda ı .. 

* Kar~umda bir matmaze 
Bllsenlz ne de gUzal; 
Dedim. haydi bana gel 
Kadıköy vapurunda! •• 

* Ne de kıvrak aarı,m, 
Beni ~aktı bakıfın ; 
Bulufsak yazan, kıfın 
Kadıköy vapurunda 1 •• 

* Aman kahve renglll, 
Durmuyor yine dlll; 
ÇeAırdım btll bill 
Kadıköy vapurunda ı .. 

* Vız getir DU11ya bize ; 
Payan yok zevkimize, 
Açllahm (denize 
Kadıköy vapurunda ı .. 

P. O. Ha~an B. 

Bas Dönmesi 
' Hasan Bey in 

keyfi yoriııdu do-
ğild i , merak ottiııı: 

- Bugılu seni 
biraz rahatsız gö· 
rflyoru ıu H :ı.ıın ıı 

Boy! .. 
Başım d ü-

n11yor .. 
- ~iyo acaba!. 
- S:ı.b:ı.hlcyin 

trende geli rken t re
ııin gitt iğ i tartı.fırı 
akflino oturdum .. 
O yaptı .. Z:ı.ten 

bilirim, lıirk:ı~ d efa 
daha olmıı .. tu .. 

Pt>ki H :ı.s:ı.n 

Be,·, bunu biliyor
su~, ne diyo yeri-
ni volculardan bi
rile· değiştir medin'( 

YAZIK 
Hasan Bey, komşusuna misafir 

gitmişt i. Komşu yak1şıklı bir 
adanı olduğu halde karısı da 
aksine miithiş çirkindi. 

Beraber otururlnrkcn Hasan 
Beyin gözü kadınrn duvardaki 
portresine ilişti ... 

Komşu sordu: 
. - . Nasıl Hasan ~ey, beğen

dın mı, karımın resmı; bu resim 
tam elli liraya yapıldı .. 

Hasan B. resme dikkatli dik
katli baktıktan sonra: 

- Yazık, dedi, bu kadar 
para verdikten .sonra daha güzel 
bir kadın resmı yaptırılabilirdin. 

Dolandırıcı 
Hasan B. dolandıncı diye ismi 

çıkmış bir ahpabile konuşuyordu .. 
- Azizim ben senin haline 

acı}' orum.. Ya alacaklılarmdan 
biri karşına ç ksa ne yaparsın?. 

- lm:CAnı yoktur .. 
- Nasıl imkan olmaz? .. 
- Olmaz, alacakhlarım daima 

yaya gezerler, bense otomobilden 
aşağı inmen>-

r 
G El Ol - -

Geçmesin dlye bu yaz, 
DUn yine gezdim biraz •• 
Bir sarıfın yaramaz; 
Yanıma ko,tu geldi •• 

* Sokuldu kırıtarak, 
VUcudU ne de kıvrak; 
Aman aman fUna bak 
Bir anda co,ıu geldl •• 

* Akşam hava serindi, 
Koya gölgeler sindi, 
GUnef denize indi 
Her taraf loflu geldl .. 

* Çektlrml• afka çlle, 
Cıldırtta beni blle; 
Lacivert gözlarlle 
Ne kadar hoftu, geldl .. 

* Bu yafta sana tamam •• 
Almıyor asla kafam, 
Hasan Bey ben inanmam •• 
Mutlak sarho,tu, geldl •• 

KOMŞU 

L--------------~---_J~ 
Tevrat 

Sarraf Mişon, Ha.-
san Beyin dostu 
idi. Hastalan mı 

" yatıyordu. Has:m 
Bey Mi ,onıı ı;e, or
di, ııılltecıısir oldu. 
Yoklaınağ:~ gitmek 
Uzoro yola \'lktı. 

Ank:ıra caddc>ı;İ n
dcrı ~eı;erl,uıı ki
tap\'ılar-.ian birine 
girıl i.. Niyeti M iş o
na ı•li lıo , gitme· 
mck, onun ) ~ ttıgı 
yenle okuyup C'J;
loııccı1gi bir kitap 
gütlirıııC'kti. hlak :ı

clıııı kitapı;ı~ ,\ aıı· 
latt ı .. 

l\itapı;ı: 

J\:ırş ı ~ ırada otıı

ranlar:ı. vazi) eti 
nıılntır, rica <'d r r· 
din!.. 11,'lrriııde ıı 
biri herhalde yeri
ni sana ~ eri rd i ! .. 

- Hasan Bay, bu ne kıyafet; bu sıcak ya:z gününde insan 
kürklere bUrUnUp sokağa çıkar mı ?.. Rlr defa oğlunun giydi
ğine baksana ! .. 

• 'a ıl IJir ki
tap olsun ıH•:ıba 

Ilas:ııı Hey, docli, 
lıir tevrat ,·orsı rıı. 

Ha. an Bey lıi

rnz dllşilndiıkteıı 

sonra cevap nır

d iki: - Giizcl sö) lil
yorsun amma, bi-
7.im vagonda btııı· 
d en başka b iç 
kimse yoktu . Kime 
r i<>.:l e dip yerini is· 
tiyocektim ! .. 

- Ne yapayım komşu; havanm mUtemadlyen değı,meslne 
karfı ben bu çareyi buldum .. Eöer ak~ama kadar sıcak dovam 
ederse ben bu kıyafetle rahatsız olurum, fakat oğlan incecik 
mayoslle rahnt eder. E§er soğuk çıkacak olursa bu sefer 
oAlan UşUr amma bana bir şe) olmaz.. ikimiz blr~en rahatsız 
olmaktan•• ya o, ya ben rahat ederiz .. 

Z.aııııctınoın 

lüwıııu olsun, dok 
tor bakıyormuş, da
ha. Hahamı çagır-

mamı .. 

! 1 ··················································-·-····· .. . . 
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Merak 
Hasan Bey daima kirli g~m

lekle gezen bir dostuna sordu: 
- Senin kardeşlerin var mı? 
- Yok!.. 

Dayın, amcan filin? .• 
- Yok!.. 
- Çok yakın dUf enlerin de 

yok mu? .. 
- Hayır, hiçbiri yok, fakat 

bunlara niye soruyorsun? 
- Gömleklerini temizken ldm 

geyiyor diye merak ettim del.. 

Kavga 
Hasan Beye mahkemede hl· 

kim sordu .. 
- Taci Beyle Naciye hanım 

kavga etmişler, siz de şahitmlssi
niz f •• 

- Evet Hakim efendi •• 
- Bu kavga nered~, ne vakit 

başladı. 

- On sene oldu f.. 
- Nasıl on sene enel olur? .• 
- Evet on sene evvel ben 

nikAhlarmda şahittim. 

Evlenmek 
Hasan Beyin oğlu yirmi ya· 

şına gelmişti.. Konuşurlarken bir 
gün Hasan Bey: 

- Artık, dedi, evlenecek yaşa 
geldin.. Kendine münasip birini 
bulmahsınl.. 

Oğlu içini çekti: 

- iyi söylüyorsun amma baba, 
sen annemle evlenip yaşamışsın, 
ben senin gibi mi ya, yabancı bir 
kız bulup evleneceğim ... 

Onuncu 
Hasan Beyin karısı, Hasan 

Beyden evvel daha sekiz kocaya 
varmış, kocalarının sekizi de 
ölmüş. Neden sonra dokuzuncu 
olarak Hasan Beyi bulmuş, ev
lenmişti. 

Hasan Bey günlln birinde 
hastalanmı ş yatıyordu.. Karı11 
başucunda: 

- Kocacığım, ıen ölürsen 
beni kimlere bırakacaksın? diye 
hüngür hüngür ağlıyordu. Hasan 

Bey tahammül edemedi.. Bqını 
yastıktan kaldırıp: 

- Merak etme karıcığım, 
yabancıya değil, onuncu kocana 
bırakırım. 

Köpek 
1Ia11an Bey lokantada garsona ba

ğırılı: 

Garson, köpeğe dikk:ı.t etsen e 
tah:ı.ktaki oti yiyecek! .• 

Mor:ı.k ctmoyin Bey<1fondi yemez 
yalıuz ~ :ılar ! .. 

~ -

- Maşallah Hasan Bey senin 
ikizler artık bUyUdUler .. 

- BUyUdUler ya, hanımtey• 
zesl. Bu sene mektebe de gl
decekler .• Birisini yazdırm Uc· 
retinl vereceyim, 6ğK "' kadar • • • r' 



Ansızın 
Kızıl Sultan Fena Halde Korktu Ve Kuşkulandı 

Muharriri ._ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-98-

V aı.iyeli diişi.indüler. AbdUlha
mide şikayete karar verdiler .. 
Abdülhamit, bu şikayete sükfıt 

ile mukabele etti. Mütecavizi tec
ziye etmediği gibi müştekiye de 
hiçbir cevap vermedi. 

Şu hal de gösteriyordu ki, ar
tık paşalar, tamamen gözden 
düşmüşlerdi. 

ilu aralık, yine bir hAdise 
zuhuru geldi. O esnada hükumet 
bir istikraz yapıyordu. Sadrazam 
Cevat paşa, bu istikraz işinin 
husul bulması için her şeyi ,. ha
~ırlamış ve Abdlilhamide bir 
istizan tezkeresi yollamıştı. 

Bu gibi mühim maruzatın 
iradesi, yirmi dört saatten faı la 
teuhhur etmemek usul ve teamiil 
iktizasından iken, aradan kırk 
sekiz saat geçtiği halde Abdül
hamidin bu istizana cevap ver
mcmesı Cevat Paşanın nazarı 

c ikkatini celbelti.. O esnada 
( Kırkkilise ) telgraf hanesinden 
( Pariste mukim A. L. R. ) adre
sine şöyle bir telgraf çekildiği 
de Sadrazama haber verildi. 

[ İstikraz ışının müsaadesi 
istihsal olunmuştur.] 

Cevat Paşa, ikinci bir istizan 
tezkeresi yazdı. Bu telgrafın kop· 
yesini tezkireye raptetmekle be
r.tber nihayetinde: 

( Mahrem olarak cereyan eden 
bu muamelenin şüyu bulması ve 
henüı iradesi babıaliye tebliğ 
e c!ilmeden böyle bir telgrafın 
J>.,rise keşide olunması cidden 
calibi dikkattir ) diye şedit blr 
lisan kullandı. 

Başkitabet vasıtasilc arzedilen 
bu tezkere üzerine, biitün şüp
heler Arif Bey üzerinde temerküz 
ettirildi. Arif Bey (iradei seniyc) 
yi saklamak ve bundan kendisine 
büyiik bir menfaat hissesi istih
sa line çalışmakla itham edilerek 
Abdülhamidin sinirleri harekete 
getirildi. Hünkar, Arif Beyi (hu
zur ) a celbedcrek bizzat isticvap 
elti. Arif Bey her ne kadar ken
disini müdafaaya çalıştı ise de 
hcrşey aleyhine çevrileli. Abdül
hamit, - belki dt kanaati hilafına 
olarak - artık Arif Beyden tama
mile yüz çevirdi. 

Her sarayda olduğu gibi Ah-" 
dülha midin sarayında da tabii 
bir hal vardı. lkbal ve tevec
ciihe mazhar olanların etrafında 
birçok riyakarlar dolaşır; fakat 
padişahın teveccühü zail olur 
olmaz bunlar birdenbire dağılır
d . Arif bey de aym akibete 
uğramakla beraber etrafı bir 
süni hafiyelerle kuşatıldı. Artık 
sarayda barmamayacagını ve bel
ki de feci bir iftiraya kurban 
olacağını anladı. Eniştelerile bir
leşti. Aralarında verilen karar mu
cibince bir pazartesi günü akşamı 
(Mesaj eri Maritim) vapurlarmdan 
hirile üçü birden ( Marsilya ) ya 
f 1rara mecbur kaleli. 

Abdülhamit firar haberini alır 
almaz, fena halde kutkulandı. 
Senelerdenbe"i maiyetinde bulu
nan ve vazifesi itibarile kendisinin 
bütün esrarına vAkıf olan Arif 
Bey gibi bir adamın Avrupaya 
firar etmesi kolayca hazmolu
namazdı. Bahusus Arif Beyin 
Avrupadaki dUşmanlarile birleş· 
mesi vo aleyhinde çalııması ihti
mali de vardı. Buna binaen Ab
dülhamit derhal yumuşak bir tavır 
aldı. Araya birçok vasıtalar ko
yarak Arif Beyle eniştelerinin 
İstanbula avdetini temine çahştı. 

Bir hayli uğraşıldıktan ıonra 
Arif yle eniıteleri İstanbula 
getirildı. Diğer firarilere iltihak 
etmedikleri için her üçll de Ab
dülhamitten iltifat gördn. Arif 
Bey, tekrar vazifesine devama 
başladı. Fakat eskisi gibi mühim 
işlere karışt rılmadı. Bütün vazi
fesi cuma selamlıklarında ecnebi 
misafirlere (selamı şahane) tebliğ 
etme~ ve saire gibi basit işlere 
miinhasir kaldı. 

Sarayda iki genç mabe-
yinci daha vardı ki bunlardan 
biri de (Bekir B. ) di. .. Bekir B., 
(1303) senesinde (Mektebi Mlilki
ye) den parlak bir surette şeha
detname alını~ ve buna binaen 
mabeyinciliğe kabul edilmişti. 
Fransızca bilirdi. Zeka ve dira· 
yeti orta derecede idi. 

Bu da jurnalcıhkla iştigal et
memi~, kimseden rüşvet almamış 
ve sarayda bulunduğu müddet 
zarfında kendi halinde yaşamış
tır. Mutavassıt bir adam olduğu 
için Abdülhamit kendisini pek 
basit işlerde kullanırdı. 

Bekir Bey, hükfımetin idare 
tarzından memnun değildi. Buna 
binaen samimi ahpaplarile görüş· 
tüğii zaman daima vaziyeti ten· 
kit ederdi. Günün birinde aklına 

esti, ( Umuru devleti islah) için 
Abdülbamide bir (lAyiha) verdi. 
Llyiba, biraz sert lisanla yazılmıt 
ve Abdülhamide kartı tenkitkir 
bir lisan kullanilmıştı •.• 

( Arkası var ) 

Azadenin 
Mezarı 

Müteveffa F ran11z edibi ve 
Türk muhibbi Piyer Loti 
(Azade) isimli meşhur romanında 
muharrer, lıtanbulda gördüiö, 
tanıdığt ve sevdiği allıel bir Türle 
kızından bahseder. Geçenlerde 

şehrimize ıelen Piyer Loti muhip
lerinden bir Fransız Azldenin 
mezarını aramış ve bulduğunu 
söylemiştir. Burada göı:_düğUnUz 
resim, bu Fransıza 2öre Azadenin 
kabridir. Fakat asıl ismi Hatice 
olan Azadenin meıarınm bu 
olmadıiı da söylenmektedir. 
Fakat Topkapı haricinde olan 
bu mezarın bir kopyesi de mli• 
teveffa Piyer Loti'nin salonun
dadır. 
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16 Ağustos Sah 17 Agustos Çarşamba 
Istanbı..I ( ı~oa ıııt•t ro ) 13 Om· 

ınoforı, rn,5 lı ir ııci k ıı: ı ııı :ı lat ıırl.·l ll i ı· 

lj t rr<'f Haıı ı ııı ı ıı i ştirakile. !.;'{),,') :,!r!lllH>· 

fo ıı, :.: ı ı ki rı l'İ 1-t ı ııı :ıla t ıırk:ı , K t•ıı ı al 

.Niy ızi Be) in \'(\ ::ı rk:uJ,ışl.m ıı ı ıı i~tirn· 

kil t', :!:'? o rJ,c;,l ra. 

• M~ükreş ı :ı lııı e tral ~o . :; g-raı ııo

fo'ıı, ~o , l:J ıı a rk ı koıı~c r i , :.: 1. 13 orke!i· 
ı ra . 

'~c ' gral - 1 :!. ı ııı<!lrft ) ::n ~:d1.h ıır;.;

ırnlo ı ıııııd:ı11 ıı:ı ki l, 2~1. Li A\ rtıpaıb. 

lıir ~t·ıiıı ti. 
Roma - ( 4 U metre ) :?l ~ra ııı ofo ıı, 

~ 1, l:i o 11o raıl.uı ıı:ıkil • 
Prağ - l4~8 ıııe t rtt) ~ll t:ıı ıılıı ır J,oıı

serı. ~0 1j lt :ıl) :ı ıı ve Fraıu; ı ı kon er i, 

:!1 ,o:> şark ı ko n. eri. 
Viyana - ( ;-, ı 7 metrn ) :!O ""aill•ıırg 

tiyalro::;undnn ıı al. leıı n ;o Z:ı ııh ,. rl l oto 

is uı iıı dc iki ııorrlelik hir operd, :!3,jO 

·ık · ,uıı konseri. 
• "Peşte ı :l:iO ııı ot ro ) ~O <,' ig;ı ıı or· 
ı,c ır,ı ı , 21, l ii lıir perJelik tuılyo 

trııı sili sonra konse. 
v.;,ova - ( 1411 ıııotr~ ) 20 ;-; ;,ı.(ı-

lıur~clan nakil, sonra dans. 
Berlin - ( 1G3j ınotre) 20 l,oııfcrans 1 

21 A\ n:ııı lıatk 9:ırkılar1, 21,30 senfoni. 

fıtanbul - ( ı ~oo metre ) 13 gr&· 
ıııofoıı, 10, ; alatu rk a saz, Hafız 

:Kıı ıııa ıı BO,\' İ n i ıt ial, ile 20,5 graıno• 
roıı , ~ 1 ~l iiıı ir ~urctt iıı Bey ko rıııeri, 
:!:! orke,;.t r .L • 

Bükre' - ( ~9t ıı ı etr• ) 20 Tanhau· 
!iı' r \'n~ncr·in . opera~ . 

Belgrat - (429 nı etre} !1 ( M ııııih r 
tun ıı:ıkil. 

Roru;a - ( 441 nrnlrt ) ~ı M ozarın 
Kuı1i oper:ı!l ı. 

Prag ~ ( 4S.~ mel re ) ~ 9arkı kon

s eri. 2ll,~O Volılaıı goce!Iİ. 

Viyana - (517 metre) ~0,40 orke tra 

ko nseri, 2:!, 1 :> gol isminde kOç fik bir 

lwııı<'di, 2::?,;";5 taksi m 2~,10 da ns ha 
v :ı lan. 

Peşte -( 5:i0 motre ) ~ ~la <'ar 9ar· 

kıl ıtrı, :! ! , ı ::ı ltaly:ııı opora.eınd ıı n ııak

l e ıı Jlic ,\l ı_•İ'i te r 2:3. l::i g rıı.nıufoıı. 

Varşova - ( 141 l uıetr& ) 21 köylU 

ş·lrkıları, :!~ oclelıiyat bahisl eri, 22, 15 
Dilet.o. 

Berlin - (lG3ii ıııotre) 21 Muııihten 
ııaklerı Ko5ti operası. 
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( Günün Meselelerinden J 
Sanayi Mi, Ziraat Mi? 

--------· - -------
Ziraat Ve 
rılrnıyan 

Sanayi, Biribirinden Ay-
En Mühim İki Kuvvettir 
---- ---

( Ba, tarafı ( fnct sayfada ) 

tur. Buhranlarda düşünUJecelc şey 
muvazenet meselesidir. 

Umumi harpten alman dersler 
göıtermiştir ki, her millet fabri
kalarının ihtiyaçlarını da, istihsa
lihnı da her zaman temin ede
cek bir hald& bulunmak mecbu-
riyetindcdir. Bünyesinin hayat ve 
faaliyeti için lazım olan mübade
leleri serbestçe yapamadığı gün 
tehlikede kalacağım düşünerek 
kendi kendine kifayet edebilecek 
bir hale gelecektir. Bu, çaresizdir. 

Şu hald~ iptidai maddelerini 
serbest tedarik edecek, mamulat 
ve masnuatını da sorbest satacak, 
mUşteri bulunacak, demektir. 
Bunların her hangi birinde başka 
bir millete muhtaç olanJar, günün 
birinde o milletle münasebetleri 
keailir kesilmez, harap olurlar. 

Avrupa devletlerini geniş do-
minyonlar hakimiyetine, ve b~n· 
larla münasebatı emin bulun
durmak için cesim ordular ve 
donanmalar beslemiye mecbur 
eden hakiki sebep budur. Şu 
halde her medeni memleket ha-
yat nıuvazenesını temin için 
hem ziraat, hem sanayi 

memleketi olmıya mecburdur. 
Bu müşkül ikiliği telif etmek 
için her müterakki devletin ana 
vatanı muazzam bir sanayi mem• 
Jeketi olmuştur. Ona bağh do
minyonlara da ziraat memleketi 
olmak sıtat ve mecburiyeti veril· 
mişlir. lktısadi mUvazenenio sırra 
buradadır. 

Türkiye çok geniş, ve çok 
zengindir. Onu ziraat memleketi 
yaparak bir müstemleke ikt~a
diyatıııa mahkum etmiye değil, 
kuvvetli bir sanayi memleketi 
yaparak bütün Aıyayı ona mllş· 
teri kılmıya, ziraati de sanayi
leştirerek bugün olduğu gibi 
buhrandan buhrana dOfer vazi. 
yelten çtkarnnya çalışmak llzım• 
dır. Hiçbir memleket yoktur ki 
iptidai maddeler temin edebilsin. 
Çünkü böyle memleketler sattıklar . 
nıaddelerin mauml şekillerine ka
ıandıldarının on mislini ve rmek 
rnecburiyetindedilerP Yüz kuruşa 
sattığı ipek kozasını boyunbağı 
ve kurdele olarak bin kurup 
gene satın almaya mecbur olan 
yerlerde ikbsadi muvazeneden 
bahsedilebilir mi? 

(Arkaaı •ar) 

Akhisarda Şarktan Gelen 
Spor Aileler 

C Dün şehrimize Adana yolile 
Akhisar (Hususi) - uma ye trenle dokuz aile &etirilmiftir. 

ıUnU şehrimize Manisanııı Sakar- Muştan getirilen bu aileler, elll 
ya kulübü futbolcüleri geldiler kişilik bir yeküo tutmaktadır. 
ve Spor Yurduna bir maç teklif Bunlar lstanbul jandarma hl-
ettiler. Yurt oyuncularından mü- lüğünde misafİr' edilmiıler ve 
him bir kısmı bağlarda olduğu Alemdar camüne yerlqtirilmif-
için Manisalı misafirleri~izin kar- lerdir.Bn ailelerin Çanalckale mın-
ftsma nisbeten zayıf bır takım takasında iskla edilıneleriae lıa-
lıalinde çıkıldı. rar -.erilmiıtir. Bunlar IMı ... 

Buna rağmen yapılan mü.sa- de şehrimizde kalacaklar" yarsa 
bakada ıeaçlerimia yüksek bir Seyrisefain idaresiain bir wparile 
oyun oynamak ıuretile ythlimüıü Çanakkaleye götlirOlecelr, orada 
ağarttı. Neticede Sipor Y~r.du bazı köylerde i.lrln edilecekler-
Manisa Sakarya takımını akıye dir. Resimde bunları 16rlyanua111. 

karşı beş pUe mağl()p ~!~it Esrarengiz Cin~ıt 
M t • Sandıraı ( Huaaai ) - Bwulaa Mala tyada Su ese esı yirmi gftn kadar evvel Kerti 

Malatya (Hususi) - Son iÜD· köyll civarında uyurken kaf ul 
lerde şehrimizde susuıluk buhranı taşla ezilmek ıuretile 6ldlh1lle• 
baş göstermiştir. Ağaçlar kuru- zavallının hüviyeti henDz anlap-
mak tehlikesine maruz bulunmak- lamamış ve bu iti yapan t•rir de 
tadır. Elektrik fabrikası susuz- bulunamamıştır. Bununla beraber 
Iuktan gündüzleri işliyememek- jandarmamız takibe denm et-

tedir. ==---:===================~-=~=m:e=k=t=e=d=ir~·::::::::====::======-==ı:ıı=:=;;:--

Bakı nJZ I Şu Manzaraya 

Bu resimde Sirkecideki Demirkapı semtinin bir köşesini göril· 
yorsunuz. Belediye buraya iki tane koskoc~~an çö ıandığı koy
durduğu halde bazı kimseler çöp tenekelerını yeri - dBkllyorlar • 
Belediye memurları bu gibileri cezalandır?1.alıd~r. ÇUnki • yerlere 
d6klllen çöp yığınlan manzara ve koku ıtıbarıle herke11 ijre .. 
diriyor. 
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T İM U R LE N K 1 Almanganın istikbali Çok Karanlıktır 
-M- Muharriri:,.. Jf. "Fakat Meb'usan M;clisi R~isi "Alman-

Tevekkül Hanım Zamanın yada Diktatörlük Olamaz,, Diyor 
---

Güzeller Güzeli İdi Çünkü Mecliste Ekseriyet Demokrat Fırkal~rın Elindedir 

Bu sebeple fena halde sinirlendi. 
Kadınları kovmak istedi. Fakat 
ev sahibi, ikramı reddolunduğu 
takdirde, hakareti reddetmiş ve 
aile şerefiııi muhafaza cyleı:~iş 
olmak iç.in silaha sarılacağını söyle
diğinden tamiri mii~ki.il bir rezalet 

.vukuundan çekindi, isler istemez 
inkıyat gösterdi, kadınların rcfa
katini kabul etmek mecburiye
tinde kaldı. Kafileııiu başka ça· 
.dırlarda yalan diğer fertleri de 
ayni suretle izaz edilmişlerdi. 

Timur, bütün gördiiklerini not 
·ediyordu. Avdetinde esaslı ve 
etraflı tefti~ler yaptırmayı, mlic

rimleri cezalandırmayı, yolsuzluk
ları kökünden gidermeyi t<ısarlı· 
yordu. Baştanbaşa :;:ülşen san· 
dığı memlekette haylı dikenler 
bulunduğunu göziyle görmek 
onun hükiimdarlık gururunu in· 
citmişti. Devlet işlerinde kanaat 
getirmek için kulağa değil, göze 
kıymet vermek lazım geldiğini 
bir kere daha öğreniyordu. 

işte bu mülahazalar ve duy
gularla yüklü olarak Hızır hoca
nın memleketine vardı. Bir yer 
kiralıyarak getirdiği malları piya
ıaya çıkardı, davullar çaldırıp 
sürekli reklamlar yaptırdı, büyük 
gürültüler kopardı. Yanında, fu. 
kara takımının değil, orta hlillile
rin de satm alamıyacakları kıy

mette eşya vardı. Bu ne· 
fts eşya, açılıp ta teşhir edi
lir edilmez kasabada muaz
ıam bir dedikodu koptu, kambur 
bir bezirgAmn hakanlara layık 
eşya getirdiği dillerde dönmeğe 
başladı. Oranın beyi olan Hızır 
Hoca, tabiatile keyfiyetten haber 
almış ve adamlar g5ndererek 

·kervanda neler bulunduğunu tah
kik ettirmi~tir. 

O, yakın bir zamanda impe· 
ratoriçelik tacını giyecek olan 
kızı Tevekkül Hanıma çeyiz ola
rak bir şeyler ve çok ,eyler al· 
mak istiyordu. Binaenaleyh kafile 
reisile çarçabuk münasebet tesis 

etti, kendisini evine çağırıp ye· 
mek yedirtti, iltifat etti ve söz 
arasında münasebet düşürerek 
karılarile kızının getirilmiş olan 
eşyayı görıniye geleceklerini söy
ledi. 

Timurun istediği de zaten bu 
idi. Hızır Hocanın verdiği haberi 
5evinçle karşıladı, mallarını asil 
hanımlara foda edeceğini bildirdi 
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ve kendisine de hürmet Te mu· 
habbet nişanesi olarak güzel bir 
hançer hediye etti ! 

Beklenen ziyaret çok gecik· 
medi. Bir gece bir tahtırevan, 

uydurdu ve bet kadının içeri 
girdiği görüldü. Bunlar Hı:ıır 
hocanın haremleri ve biricik 
lcızı idi. 

Tiınu, asil misafirlerini kapı• 

dan karşıladı, önlerine dUterek 
eşyanın teşhir edildiği odalara 
götürdii. Yanında arkadaşlarından 
kimse yoktu, kılavuzluğu tek ba
şına yapıyordu. Hanımlar, aaçı ve 
sakalı kınalı aksak bir kamburun 
r:ıccbudiyelini nılihimsemedikle
rinden yiizlerini açmışlardı. Ku
maşların, halıların ve mücevhera· 
tın önünde uzun uzun durarak 
tetkikler yapıyorlar, fikirler teati 
ediyorlar, mi'ınakaşalar yürütll· 
yorlardı. Ara sıra ev sahibine de 
hitap ederek izahat alıyorlardı. 

Miitefekkir imperator, basit 
bir salıcı gibi onların sorgularına 
cevap veriyordu. Her malın ne
reden alındığını, kaça mal olup 
kaça satılmak istenildiğini yorul· 
maz bir talakatle an1ahyordu. 
Ayni zamanda Tevekkül Hanımı 

da derin derin süzüyordu. Kız, 
hakikaten eşsiz bir sabate malik 
d~~ild~: ~erçi, yobazların dediği 
gıbı guldukçe yüziindc gril açılı· 
yordu. Lakim yanakları her gill· 
den daha renkli ve daha cazibe
liydi. Gözlerinden ağladıkça inci 
dökülmediğine şüphe yoktu. La-
kin o gözler, bizatihi birer siyah 
inci idi. Dudaklarında hiçbir 
çileğin taşıyamadığı bir şekil 
vardı. Gerdanında nur mefhumu· 
nu karartan bir beyazlık uzam· 
yordu. Endamı, akıl alıcı bir za· 
raf ette idi. Konuşması, yüreklere 
baygınlık getiriyordu. 

Ulcay Hatundan Turban Hatu
na kadar bütün eski güzellik 
kraliçeleri, Semerkant sarayının 
göz kamaştıran hatunları Tevek· 
kül hanımla mUsabakaya girişe· 
mezlerdi. Onlar çok sönük ve 
bu Moğol kızı pek ihtişamlı idi. 
Mümkün olup ta hepsi bir araya 
getirilseler Hızır Hocanın yavrusu 
hakiki bir ay ve öbürleri nihayet 
birer yıldız vaziyetinde kalacak
lardı. 

Timur, seri fakat derin bir 
mukayese ile bu neticeye erdik· 
ten sonra Moğol güzeline ıo· 
kuldu : 

- Efendim, dedi, bir şey be· 
ğenebildiniz mi ? Hoşunuza giden 
cşy& var mı? 

Kız, bir top frenk dokuma
ıile bir gerdanlığa gözlerini kap
tırdı : 

- Bunları beğendim, babama 
ıöyliyeyiın de pazarlığını yap· 
tırsın. 

Başka bir şey hoşunuza git
medi mi? 

-:- Eşyalarınızın hepsi güzel, 
hepsı seçme. fakat gözüme en 
çok bunlar hoş göriindü. 

- Gelin olacak bey kızları 
daha bol iştihalı olmalıdır. 

Moğol kızı kızardı, hanımlar
dan onun annesi olan kadın muğ· 
ber bir sesle söze karıştı: 

- Siz kızımın gelin olacağım 
ne biliyorsunuz? Haydi öyle bir 
kuruntuya düşseniz bile toy kız· 
lar yanında düğün lafı, dernek 
hora lası yapılır mı? 

( Arkaa1 Yal' ) 

Almanyada •on hldlselerden: Meb'usan mecll•I lnUnde askeri bir nüm•ylf manz•raaı 

Alınaııyaııııı ge~irdiği siya.at h~di- verdiği teminatta, iotihnbattan aded k d ki ff k 
ıelere dair Aleb'uun Meclisi Reisi M. sonra dahi Almanyada diktatör- t ilen . azan ı an. muva a t-
Löbe lıir .tahlil yazıeı vaımıttır M Jnk .1 ~ d.l . w. • b·ıd· ye zenne böyle bır anlaşmaya 

~ · · ı an e ı mıyecegını ı ır· l n h rd· H 
Löbo sosyal demokrattır, yani ıol miştir. Fakat bir temerküz bil- yanaşma an t p e .. ı ır. att'9 
ceııahtandır. Bu itibarla ,,.erek Bitlerin k" ti. t k.1. .ht• 1. d b h- yapacaklan fedakarlık o kadar 

• t> • ume eş ı ı ı ıma m en a bü ük l b T k. d 1 . k 
ve ge~ek Hıtlere müzahir her kuvve tın ıetmiştir. Bu aöze itimat edile· . r ~ .a ! ır ı ev etın şe ~ 
proıısııı itibarile ınuarızıdır. Tahlilini, bilir. Çünkü Kanunu Esasinin hm ~eıpştırmek hususundakı 
bl'. ha!'ikat hatırda tutu.tarak okun- tadili Uçte iki ekseriyet nisabı ile gayelerinden bile vazgeçmeleri 
nı.ı~ hı~ıındır. Esas itih:ırıle M .. Löb~, yapılabileceğinden, zayıf bir ek- ilzam gelebilebilir. 
Y~Zt) ctı, ga) l't ec::ıslı ve dcrın bır seriyet kararile bir diktatörlük Vaziyeti yürütmek için münı-
~oı!e ı;~r.mektedir. Mcrkcı.t Av~u?anın ilanı "meşru,, addolunamaz. kün görünen bu yeglne anlaşma 
'azıyotıın teşrih etmit olmak ı~ın lıu Cebirle tesis edilirse, derhal çaresi mümkün olmazsa, fırkaların 
yazıyı 1.•aklodiyorıız : akamete uğrar. haricinde ve üstünde bir hiikfı-

.. :·Bır. hakikati inkAr et~ek Görülüyor ki domokrasi dü.~- met teşkili tecrübesine baş vuru-
gülunçtür: Gerek Alman Cüm- manlarının bugünkll Alman re)l• lacakttr. Böyle bir hükumet 
huriyet hükümetinin Prusya işle· mini değiştirmelerine imkAn yok- muhakkak ki sağa e ı' d ' 
rine karışması, gerek •on inli· tur. Acaba, bir, temerküz bükü- cektir. Fakat Hı.tler~ ·ı m · y e e-_ 
h b 

. k·ı· . t .. •t ~ı erm ya 
a atın neticesİy Alman ıosyal metı tef ı ıne vezıye musaı ni miJI· ı· ti . . 1 . . . . . ? ı sosya ıs enn prensıp erı-

demokraıısıne sert bir darbe mıdır ı . .. . kAf. ne bağh bulunmıyacaktır. Bu 
· d. · · 3 T Parlamanterızm re1ınııne ı kd. m ırmıştır. 1 emmuz otinUnün d I b. t 1 I ta ırde ya Rayhştaü Meclisinin . .h • derecede evam ı ır eme rnra- .1 • . 
ıntı abat r~kamlarmı ele alalım : bilmek için ıiyasi grupları bir ~r.zusı e ve muayyen . bır zaman 

13,7 mılyon müntehip, bir ne· araya toplıyabilmek meselesi ise ıçm ood~~ ta~ salAhıyetler ala-
\'İ faşist diktatörlügw ü 

1 
bir hayli güçtür. ÇftnkU: Böyle rak Mechs' tabi edecek, yahut ta 

çın rey d R · l y • • l · d vermiştir. 5,3 milyon i d bir teşekklllün erhal vücut ayış agın ıcra l§ erıne mU ahale 
nev'iına bir Sovyet h~s::met~ bul~bilmesi, !Jeb'usan. Meclisinde nisbetini tahdit ederek çalışacak· 
. f 2 1 mily r b kAfı eluerıyet temıo. edecek tır. Bazı emareler bu ihtimalin 
ıı ıyor. • ona ge ınce; un- ve milliyetperverler dahil veya içtinab .. k.. 'ı d w 

lar da meşruti hükümdarlığa hariç olduğu halde mühim teşrii ı mum un ° ma ıgmı gös· 
taraftardır. Bunlara karşı 15 faaliyetleri yürütebilecek bir Hit· terecek ka~ar sarihti~ler. 
milyon müııtehip mevcuttur. Ve lerciler merkez fırkası anlaşması ? ~akıt huku~~n~slar için 
cumhuriyet içinde demokrasi ve llzımd1r. geçılmest demokrasıyı ıbJal de-

IA antarizm usu1·· .. t k • Halbuki bu fırkalann arasında mek olacak hedudu tayin ve 
Pd~lr m . t ft dununB ekr .. el büyük siyasi fikir farklarmı le-- alınacak kararlarda maşruliyeti 

1 memesıne ara ar ır u ut e b .. · d ·dd u· • 
11

• ld w • • aruz ettıren o erece şı e ı baltalamadan zevahiri kurtaracak 
bır eka ıyet o ugunu hılmekle münakaşalar olmuştur ki tabiye f "il · b l kt b k 
beraber hasımlarının biribirini ve programlarından birtakım kor1ıuu erık u ma an aş a çare 
· ı · d d l ~ . d a mıyaca tır. 
ıfna etme enn en o ayı zafının mühım noktaları feda etme en B d b·ı· t•f d b . w.. .. ·· k d. 

1 1 un an ı ıs ı a e azı sıyasi 
küçiildügunu gorme te ır. an aşamaz ar. h · ti · · ·ı b 

· d.. Hitl<"rcilerin son intihabatta şn sıye erm ıntı ıa at usulünü 
Demokrası uşnıanı olan bu ,.....- :r değiştirmek istemeleri ve intihap 

fırkalar ayrı ~yrı el~ . alındıkları d~i~~lerini reniden tensik etmeyi 
tal<dirdc parlamaolarızıme taraf· yaz Balosu duşunmelerı varittir. Bu cümle-
tar olanlardan daha az azaya - - ~ den olarak müntehiplerin asgari 
malik bulunmaktadırlar. Diğer Hilaliahmer Yat k~üpte yaş haddini 24 e çıkarmak ta 

taraftan şunu da unutmamak Bir Balo Verecek mutasavverdir. 
lazımdır ki, cümhuriyet düşmanı Fakat bu tedbir bezı miişkül-

Her sene yaz mevsiminde ı 
fırkalar birtakım umumi Ye ik- verilmesi mutat olan Hilaliahmer er doğurmaktan hali kalmıya-
t d~ :aruretlerden dolayı kendi balosu bu sene de bu aym 25 incı· caktır. Çünki bu hal, kanunu 
ısa ı esasinin tadili . . r 
mezarlarını kazmadan cebir ve perşembe akşamı Büyiikadada kt• H ti~ı t.ıcaph . ey 

1>b'~-
.. t •t b h • b Yatkulüpte verilecek, Balo, a M ce ır · aya ye ı aız ır 

tiddete mus enı er anj(ı ir Meclisi Reisi Kazım Paşa ;iyasct meclis teşkil edebilmek ıçın 
tecrübeye kalkıtama:ılar. k'· -ı · ı·b d · l · d · edecektir. uçu c ın ı ap aıre erm e vcrı· 

Sağ cenah müfritlerinin Şehrimizin en maruf simala· lecek reyleri namzedin şahsına 
demokrasi aleyhine müteveccih rın~a~ m~teşekkil bir he)·cti tabi tutmak ve meb'us adedini 
olabilecek açık bir hareket- tertıbıye bır haftadan beri balo- (600) den {400)e indirmek daha 
leri 801 cenahın öyle şiddetli bir nun mükemmeliyetini temin için kolay bir tedbirdir. Gözden geçir· 
mukabelesini davet edecektir meşgul olmaktadır. Bu sene diğimiz muhtelif tekiller arasında 
ki icra kuvvetinin bizzarur biletlerin fi ati erkekler için iki V c..ymar Kanunu Esasisinin sarahati 

b 
' te ebbüse kar111ı her ve hammlar için de bir lira ni ehemmiyetli surette ihlal eden 
u ş v vasıta olarak tesbit edilmiştir. kıs mlar vardır. Fakat bunlardan 

ile mukavemet etmesini icap etti- B hiçbiri haJyan v~ya Rus rejimleri 
recektir. Kabine azasının bu hu- ostancıda Spor gibi bir idare tesiıini istihdaf 
austaki muhtelif beyanatı nazarı· Bostancıda bundan on sene eden teklifler kadar muhataralı 
dikkate alınırsa, hükumetin buna kadar evvel teşekkül eden İdman değildir. Demek oluyor ki Alman 
kat'ı karar vermiş olduğu derhal Birliği ldübü son günlerde daha parlamantarizm makinesinde bir 
anlaşılır. esaslı bir şekilde spor faaliyetine değişildik yapılması beklenebilir. 

Cümbüriyet Başvekili M. Fon girişmiştir. Birçok klilplerle ya- Fak at onun yerini hiçbir dikta• 
pılau muhtelif maçlarda Bostancı törlük almıyaca',t r.,, 

Papen, Stütgratta toplanan Cenubi gençleri galibiyet temim etıniş-
Alman hükümetleri nazırlarına lerdı'r. Löbe AJuıan Mt:dif.i Meb'us· ıı Herl.11 
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Artık Tahliye Faaliyetine Hummalı Ve 
HararetliBi~ Ş~kilde Devam Ediliyordu 

Tür~Düşmanlari Çok Çir: 
kin iftiralar Sa vuruyorlar 

- . ~ ~ 

Buna binaen saat 8, 1 1 de 
Jeneral Hunter • Weston başku· 
mandanın teklifine cevaben evvel· 
ki mutalebatım bildirdi ve üç 
Fransız taburunun W sahiline 
çıkarılmasını tekrar rica etti. On 
dakika sonra da Y sahilinden: 
" Yaralılar irkip edilinciye kadar 
ıarh mu haf aza etmekteyiz " ha· 
beri, saat 8,50 de de Kolouel 
Mattheusun son imdat talebi 
geldi. Fakat Jeneral Hunter • 
'il eston kararım vermitti. 
ı Aldığı bu haberler üzerine 
yaptığı yegine ıey Y sahilinin 
Uç mil cenubunda olan X 
sahilindeki kıtaata, sol cenahlarını 
takviye ederek şimalden vaki ola· 
bilecek herhangi bir taarruza 
karşı kendilerini muhafaza etme
leri emrini vermekten ibaret kaldı. 
Kolon el Matheus' e gelince, ona 
cevap bile verilmedi. 

Karargahı umumi, Y sahilnde
ki vaziyetin vahametinden, ancak 
jeneral Huntcr • Wostonun Go
liath'ın raporunu tekrarlaması 
lizcrine ve ilk defa olarak ha· 
berdar oldu. Bu haber geldiği 
ıaman Queen Elizabet diret· 
notu top ateşile Anzaktaki kuv• 
vetleri himaye ediyor ve Türklerin 
umumt bir hücumu karşısında 
Jeneral Birdvood kuvvetlerinin 
mevkilerini muhafaza edemiyece· 
ğinden son derece korkuluyordu. 
Helles ve Seddülbahirdeki vazı· 
yet le oldukça endişe veriyordu 
vo evvelce de yazıldığı gibi Jene
ral Hamilton 29 uncu fırkaya 
muavenet etmek Uiere bir Fran· 
aız livasmı göndermeyi teklif et· 
mişiti. 

Fakat Jeneral Hamilton, bi· 
dayettenberi Y sahilini zaptet· 
meklc elde edilecek faidelere ıon 

dokuzda Queen Eliza-bet, Go
liath'tan şu meşum işareti ah· 
yordu. " Y sahilinden bütün 
gemilere: Yaralılar irkap edi
linceye kadar sırtları mu
hafaza etmekteyiz . ., Bu haber 
artık Y deki vaziyetin vehameti 
haKkmda hiçbir şüphe bırakmı
yordu. O aralık Anzaktaki vaziyet 
te emin göründüğü için, Jeneral 
1 Iamilton Amirale, derhal Y sahi· 
Hne hareket edilmesini emretti. 
Bura)a gelindiği zaman tahliye 
bütün hararet:ıe devam etmekte 
idi. 

Karada bulunan kuvvetlerle 
muhabere tesisi için bir saat ka· 
dar uğraşıldı; fakat anlaşılan ka· 
rada cevap verecek kimseler 
kalmamıştı. Queen Elizabeth, hi
maye gemilerinden de hiçbir 
cevap alamamıştı. Binaenaleyh, 
tahliyenin Jeneral Hunter - Wes· 
tonun emrile yapıldığım zan· 
nederek vaziyeti bilmediği 
için müdahalenin tehlikeli ola· 
bileceğini düşünen Jeneral Ha· 
milton orayı terkederek W 

sahiline müteveccihen hareket elti. 
Saat 10,30 da Queen Elizabeth, 
Helles'e vasıl oldu ve o vakit baş
kumandan Jeneral Hunter • Wes· 
tonun tahliyeye başlandığından 
haberi bile olmadığını hayretle 
öğrendi. Saat 10,50 de Dublin 
kruvazörüne Y sahilindeki vazi· 
yet hakkında rapor vermesi em· 
redildi ve 11 , 15 te şu cevap alın· 
dı. "Hemen hemen bütün yara· 
lılar irkap edilmiştir. Son sırt 
dümdarlar tarafından mu haf aza 
edilmektedir. Mütebaki efrat ir· 
kap ediliyor. " 

O sırada Y de hiçbir Türk 
neferinin bulunmadığı kimsenin 
aklına gelmediği için tahliyeyi 
durdurmak veyahut tekrar ateı 

ı 
altında bir ihraç ameliyesini gö
ze aldırmak kabil olamadı. Bin· 
netice bir şey yapılamadı ve tah
liye öylece devam etti. 

Y sahiline çıkışın hikayesi 
şöylece lrnlasa edilebiJir: Parlak 
düşünülmiiş, muvaffakiyetle baş
lannH?, tereddütle idare edilmış, 
mczbulıane intaç edilmi,... O 
noktada karaya bir kuvvet çıkar
mıya karar vermekle Sir Jan Ha
miltonun hütiln vaziyetin mifta· 
hını keşf cltiğine hükmedilebilir. 

( Arkası nr ) 
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Burianın Mustafa Keır.al Paşa 
kazasında Çatalca devlet orma
nından beş senede kat ve ihraç 
edilmek şartile beher metro 
mikap gayri mamulu 115 ku· 
ruş bedel esas üzerinden 2458 
metre mikap gayrımamul ka
yın eşcarına ait müzayede 
müddeti 20-8-932 cumartesi 
gününe kadar bir hfata daha 
temdit edilmiştir: Miizayede 
661-719 No.Iı kanunların ah
kamı umumiyesi veçhile mez· 
kür 20-8·932 cumartesi günil 
saat on beşte Bursa vilayetinde 
müteşekkil komisyonunda icra 
edileceğinden taliplerin üç bin 
lira sermaye vaz'ma mali 
iktidarlarını gösteril ticaret 
odası vesiketsile muhammen 
bedelden aşağı olmamak iizere 
vereği bir senelik bedel mikta· 
rının °615 nisbetinde temi· 
nah muvakkate teklifname· 
lerini mezkür saate kadar tevdi 
eylemleri ve şartname, muka· 
velename, sureti musaddakala· 
rının Ankarada Orman Mildi· 
riyeti Umumiyesile İstanbul ve 
Bursa orman müdiriyetlerinden 
alınbileceği ilan olunur. 

derece ehemmiyet vermişti. Bina· - ( . J 
enaleyh Goliath'ın endişe verici - H A R 1 c 1 T E L G R A F L A R 
raporu va~l olur olm~, Jeneral ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Hamilton, Jeneral Hunter·Westona Bir Gemi Devrildi Amerikanın 
yaptığı ilk teklifin cevabını bek· 

lemeksizin Kolonel Mattheus'e 100 Kişi L•kfısadıA 
muavenet etmek üzere bir Fran· 

sız livasının x sahiline çıkarıl· Boau/du 
masma karar verdi. Bunun Uze- 6 
rine jeneral d'Amade'e lazım · e· 
len emir!er verildiği gibi keyfiyet 

Jeneral Hunter • Westona da 
bildirildi. 

Bundan sonra, bir saat ka-
dar cenuptan hiçbir habc:. 
gelmedi. Fak at sabah saat 

kara;' İlin . en büyük 
... . . - .. ~ 

Bombay JOj- Koliıapur civa
rında feci ve garip bir hadise 
olmuştur. Bir feribot nehri geç
mekte iken su i.istünde yüzen bir 

1 ağaca tesadüf etmiştir. 

Bu ağacın üstünde bulu· 

• 
inhitatı 

Vaşington, 15 - Sanayi li
derleri ile büyük iş adamları M. 
Huver tarafından iktısadi inhi· 
tatm önüne geçmek iizere top· 
!anacak olan bir konferansa da· 
vet edilmişlerdir. 

Konferans 28 ağustosta top• 
lanacnktır. Konferansta beş gün· 
Jük mesai haftası işi, ziraat ve 
sanayi için kredi bulmak mese· 
leleri vardır. 

(Baş tarafı 1 İnci sayfada ) 

ait resimlerin talikinden içtinap 
edilmiştir. ,, Cümlesi de ilanların 
altına yazılmıştır. 

Fakat bu cümleye rağmen 
duvarlara koskoca bir afiş asıl
mıştır. Bunda, Avrupalının muhay· 
yilesinden asırlardanberi bir 
türlü silinmiyen sarıklı ve çepkenli 
Türk silvarilerinin bir alay 
çıplak kadın cesetleri üzerinde 
at sürdükleri tasvir edilmiştir. 

Bütün bunlardan başka "Fran
sada bu filmin gösterilmesi men'· 
edilmiştir,, cümlesinin de afişlere 
ilavesi unutulmamış, bu suretle 
halkın merak ve tecess\isü daha 
ziyade tahrik edilmiştir. 

Hiç şüphesiz hatırlarsm1z kl 
mevzua esas olan hatıra, 

Amerikanın sabık Türkiye sefiri 
Morgan Tav'ın kitabıdır. Filimde 
rol alanlara gelince, bunlar hak· 
kında şu iğrenç yalanlar uydu· 
rulmuştur:,, 

"Filimde başlıca rollerini me· 
zalimden her nasılsa kurtulan 
genç bir Ermeni kızile bir İngiliz 
misyoneri ifa etmektedir!., 

Bu namert ellerin çok çirkin 
maksatlarla çevirdiği filmi Bel· 
çikadaki Türkler arasında ilk 
seyretmek bedbahtlığına uğrıynn 
ben oldum. Filmin teferrüatı üze· 
rinde tevakkuf etmek istemiyo
rum. Fakat hakkımızda düşman· 
larm uydurdukları şayanı hayret 
yalanlardan bir tanesi olan bu 
filmin kabataslak bir krokisini 
çizmek isterim: 

Harbı Umuminin başlangıcın· 
dayız. Ermenilerin vatana olan 
sadakatleri karşısında hükümet 

erkinmın feci bir tasavvuru var. 
Ermenileri külliyen imha etmek. 
Padişahın, Talat, Enver paşaların 
nezdinde Amerika ve fngiJtere 
sefirlerinin müdahalesi netice ver
miyor. Çemişgezek ilk defa faci· 
aya sahne oluyor. 

Bu esnada işe masal da karı· 
şıyor. Çemişgezek Valisi (l) Hü· 
seyin Paşa bir Ermeni kızına 
Aşık. Buvesile ile filimde bir 

Gönende 
On Beş Karpuz Beş 

Kt\ruşa Sahlıyor 

Gönen ( Hususi ) - Kaza· 
mızda kavun ve karpuz çok ucuz
dur. Misal olarak zikredeyim: 
Ufak cinsten 15 karpuz beş ku· 
ruştur. Bununla beraber yenile· 

bilecek birkaç okkalık . karpuzlar 
azami yliz para, kavunlarm da 
keza en iyisi yüz paradır. Yüz 
dolmalık biber 5, beş patlıcan 
5 kuruş, bir okka domates yüz 
paradır. 

Yeni mahsul üzümün okkası 

l 

1 
hezeyan seyrediyoruz. Tehçir n 
kıtal Türkiyenin her tarafına si-
rayet ediyor. Türk ordusundaki 
Ermeni askerler silAhlarından 
tecrit edildikten sonra kurşuna 
diziliyorlar. Kiliseler, manastırlar 
tahrip ediliyor. Biitün papazların 
tınıakJarı sökülüyor. Kadınlarm 
ırıı hetkediliyor. 

Yüz bin kadın süngeleniyor. 
Diyarbekir şehri bir esir paza· 
n haline geliyor. Kürtler tara· 
fmdan kaçırılan kadınlar şuna 
buna satılıyor. işte bu meyan· 
da Hüseyin Paşanın sevgilisi 
ermeni kızı ile İngiliz miıyone· 
ri, hüviyeti gizli bir ermeni ta
rafından satın alınarak Türkiye
den bin müıkUlitla kaçırılıyor. 

Bu meyanda mezalimin akla 
gelmez tarafları var. Bu facia 
gerçi iki aaat sonra ıinemada bi· 
tiyor amma, bu defa da seyirci· 
lerin kafasmda nUksediyor. Hak
lumızda sadir olan hezeyanlar, 
küfürler, kin ve nefret yaygara· 
ları şimdiki halde bütün BrUkseli 
sardı. Bittabi yarı Liyejde öbür 
gün Anverste, Ostand'da aynJ 
hezeyanların savrulduğunu göre· 
ceğiz. 

Bu hadise karşısında Türk 
talebesinin, Tilrk vatandaşlarmm 
kalpleri, vicdanları elem içinde· 
dir. Bu hezeyanı daha fazla 
devam ettirmemek için Masla· 
hatgüzarlığın müdahalesinden 
başka çare yoktur. 

En sarih bir hak ile maslahat· 
güzarlığa bütün vatandaşlar na· 
mına müracaat ederek bu men· 
fur hakaretin Belçikada uluması· 
nın önüne geçilmesi rica edildL 
Fakat buğüne kadar hiçbir mUs· 
bet hareket sezilmedi. TUrk 
efkarı umumiyesi ıuna kani olsw 
ki, eğer bu filim herhangi başka 
bir millet aleyhinde tertip olun· 
saydı muhakkak ikinci gUnU 
yasak edilirdi. 

Şunu!da ilave edeyim ki, Fran
sa hükumeti bu filmin iraeıini 
mennetmiştir. - E. A. 

Çuval İçin 
Adan ada Büyük Bir F ab-

rika Tesis Edilecek - - -
Yapılan tetkikata göre, tUtiln 

ve tuz inhisar idaresinib senede 
yüz binlerce lira kıymetinde çu
vala ihtiyacı olduğu anlaşılmııtar. 

Bu çuvalları temin maksadile 
inhisar idareleri Adanada jüt zira· 
ati yapınıya başlamıştır. Şimdiki 
halde tecrübeler yapılmaktadır. 

Kitap; ga2ete -v_e 
r .·· ; . . : . • 

Kır~·siy~~··mağ~ksı . 
,.. , . '. . _',· 

"·· . .:',A ... : V ' s·. ·. :A· .. ;_ . 
.,-:· .. : ~:t-~ ~ : ·. :;.: 

-:- · ~ .Jfüap/e;i -tYı : kı.rtasiyecilik 

nan fevkalade biiyük bir yılan 
birdenbire geminin ıçıne atla· 
mıştır. Yolcular müthiş bir korku 
içinde geminin bir tarafına ko· 
şuşmuşlar ve bu yüzden gemi 
muvazenesini kaybederek devril
'tniştir. 100 kişinin boğulduğu 

~öylenmektedir. 

Demir Mndenlerl Kanalı Açıldı 

Pari.s 15 - Meçten Tiyon\'ile 
giden Mosel demir madenleri 
kana lının küşat resmi Reisici:m· 
lıur M. Löbrön ve Başvekil M. 

Tecrübelerden ıyı neticeler 
alındığı takdirde inhisar idaresi 
muazzam bir çuval fabrihası 
açacak ve mümkün olduğu tak· 
dirde bu sanayii genişletecektir. on kuruştur. Burada her lcö

şebaşında bir karpuz yığımııa 
tesadüf edersiniz. Bu sene kar- r ) 

· •. ·~·'«:~ i!,\Di(a~1,.r ?ddea&; • · 
\ ·

1 
; ·Ttfefarf:. 3377 . 

1 "-;;;~-~·~\.! ... · ... ·t,;: ,,. __ ... · 
.:~·: ~Her; ·· :}i:~nda · gClzete 
-~ · · .. ~e_cmöŞ; :V:e k:itap -

ll' ,.,. . . . ;. . " . . : ..... 
~tH~r ·(le\ıi•"'ıfta~iye ~Şyaaı 
~ ....... ~ ve mektep. levazıriu · 
: ...,,. -<" ·~ .. _... ' .. ;. ' .. --~.! . 

· \ H~r_··türlü ;Fotoğraf. 
. . le\iaz'uni • makineler 

· · ve amalör i,Ieri 

· : Etent Pertev ıtri yatı 

Kütahya çinileri 

Ottava 
Kon/ eransznda 

Ottava 15 - Konferans per
şembe günü Lir heyeti umumiye 
içtimaı aktedecelctir. Stan· 
darizasyon tali komisyonu, 
bUyük Britanya dahiiinde ve 
doıninyonlarda merkezi birer 
Standarizasyon teşkillatı vücuda 
getirilmesini tavsiye etmektedir. 

Tali komisyon, bilhassa çelik, 
inşaat kerestesi, sınal ve zirai 
makineler, zirai istihsal it i~ile 

meıgul olmuıtur. 

Heryonun lıuzunrnda yapılmıştır. 

fıiı· OtobUs MUsadefllesi 
Londra, 15 - Margende iki 

otoblis çarpışmış, 4 kişi ölmüş, 
19 kişi ağır yaralanmıştır. 

l'larkoninin Yeni Bir Keşfi 
Roma 15 - Telsiz kaşifi 

Markoni, fevkalade kısa mevce· 
lerie büyük mesafelere cereyan 
nakli tecrübelerini muvaffakıyetle 
bitirmiştir. Markoni nakli kabil 
olan projektörlerle elde edilen 
51 santimetrelik mevceler vasıta· 
sile 270 kilometreden çok sarih 
lıaberler almııtır. 

puz, geçen seneye nispeten az 
olduğu halde umumi vaziyet do
layısile bu kadar ucuz satılmak· 
tadır. - A. Cevdet 

Çanlurıda Polis İmlihanlar1 
Çankırı ( Hususi ) - Şehrimiz· 

de bulunan polis erkAnımıı terfi 
imtihanları vali beyin riyasti 
altındıt toplanan bir komisyon 
huzurunda icra kılınmıştır. Terfi 

edilecek makamlar şunlardır: 
Merkez Memurluğu, serkomserlik, 
ikinci komserlik, UçUncU komser• 
liki imtihan kiğıtları tetkik 
edilmektedir. 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

1'.ıbintiııizi öğrenınc3: istiyors.rnıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupoD ile bir 

lık ıe gunderiııiz. I'otoğrıı.fınıı.: sınya 

tilıiJir ve i:ıdo cdiluıo,. 

]sim, ıueslok 

\'Cya san 'at? 

Bulunduğu 

ıııotnlokot 

l otoğ'r .Lf iıı tlş.ıt 

edecek mi ? 

Feıtoğrafııı kli,osi 30 kurutlult 

, Ptnuıu kabilinde gönderllablllc. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hahraları: 

Edgar Pip Dirildi ••tıanht: 
Arnold Golopen 
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iki Tane Geldiğini 

Fakat ben ba mmeUe kmdi J bir miiddettenberi etnı-cla fakat eberi,eti hiJle.- Balma~ 
. i:enc:lfme teselli vermiye çahfir- dolqtıfını prmftjor clefD- bakınız itte hahaettiiim adam r 
kea akbma merakı '*'uap im dU.. Fakat fazla ileri ıit· Veeli ile -.pwlu pbn 
90kta geldi: mediği için anlamamazlıktaa ıeli- kısa boylu şifman bir adamı göa-

- Meşhur po&a ba6yem AUen yordum. 8agln biru daha knnala- terdi. Ba adam Editb 'i yanında 
Dikson Ailen cenaplan Eclgar laşmca dayaaamadtm.. Y a:mhane- bir erkekle heyecanlı heyecanlı 
Pipin kim olduğanu pep iyi bil- IİDdeydik, yalınızdık, ıuılaplan koeufw görünce adımlannı sık-
mekte ve yüzhtı de iyice tanı- bundan cesaret aldr, ah, Edgar, laştırdı, ihtimal güzel bir sille 
maktadır. Şayet Mamanaaıo if.. erkekler ne ijreaç. mablUklarl daha yemekten korkuyordu. Haa-
tlesine ehemmiyet atfederek beni - Hepsi değı1 Editb f mı müşkül birkaç cümle savur-
aramıya kaliıopsa vaziyetim Metresim gülümseyerek: dum. Hiç aldırmadan uzaklaşb. 
aıOtkülleşebilir. - Evet hepsi değil, dedi, (Arkası var) 

~rum~~~&btd~h~ -------~---~~~-~---------•ı •en hatırıma hatka bir fikir 1 t c R A t L A N L A R ı 

~A&fi~~~~~d~·~·--~~~~~~~~~~~----------~-tünmGş fakat ilk bakışta reddet- lstanbul DördUncU icra Me- latanbul Yedlncl icra llalr• miştim. Şimdi tebar hatırlayınca 
• derece miinasehebiz bulma- murlujundan: Tamamına ~351 lira •den: 
mm. Ozeröacle dfitii•miJe, ka· kıymet takdir edilen Bogaziçincte Ku· Mukaddema Betik.tat ta Yıldız~a 
lamda oldaribi- ba-'adım ve ruçeşmode Mezarlık çıkı.uaıı aokağm· lılülga Şeyh Zafir tekkesinde mukım 

ı- P d a.k b k. ı o 12 yeni 10 iken halen ikamet,..ib ve meskeai lll"hayet ci=--ı-=-in bitin kuv- a r ·amı e vap es ı ' ' h 1 "& 

•-~- 12 numaralarla. murakkam kayden meç u Mansur Zafir Beye. 
wetile güriiltiill bir kahlra•a ko- Evkaf idaresinin zimmetinizdeki 

d yalnız bir bap hıı.oe, halen maa balçe alacatJndan do.layı mahcuz ve paraya 
par e::nuftmal bir bap hanenin tamamı açık arthr-- çev.rilmesi mııkcrrer gayrimübadillere 

E--" em•• L. .... _..__ ıat- mıya vazedilmit olup s eyıu.ı 932 ta· verılen bonoların satılması aıacakh 
,._. ~ rihinde ıartname8i divanhaneye talik idarei meaure vekili t.arafmdan iste. 

••-,.... balmapa.. B. yol edilerek 24 Eyltil 932 tarihine milsa· nildiği bildirilmek ve ttç gün za.rfında 
leride g&eceklini., pek basitti, dif cumartesi günü saat 14 tea 17 ye borcu tamaın&n MeDectili takdirde 
• kadar INmitti Jd. mutlaka mu- kadar İstanbul DördiincU lcra daire· talep ve karar mucibince mezkO.r bil" 9affakıyetle neticeleuecekti. Fakat noların ( 25 18/93~ ) tarihine müsadif 
sadan fada zaman geçmemesi Binde açık arttırma ile Batılacaktır. perşembe g!lnii saat 11•12 de Bahç~ 
prtilel Arttınnıya iftirak içio yii2de yedi kapıda Dördiincil Vakıf bama Esham 

Şimdi kafamda bafka bir teminat alwır, mfltera.kim vergiler ile Ye TahvilAt bon.asında alemi müza3 & 

---•- L_ı_1...._.. belediye 1esimleri, vakıf icareıü müı· de ile satılacağı malftmunuz olmak 
---= ..... ora tbare ilinaten teblif ve ibban keyfiıet Servetimin membaını {Edith) e teriye aittir. olunur. 
anlatmak IAzım mı idi, değil mi fcra ve lfi!s Kanununun 1l9uncu 
idi? Metresim w mftddetewberi •addeeiae levtikaa hakları ~u &i· 

0 derece dilrüstleşmişti ki bu cillerile sabit olmıyan ipotekli alacak· 
ltirah güç hazmetmesi ihtimal hlarla dipr' alakadaranm ve irtifak 
dahilindeydi. Binaenaleyh ula- haltı aahiplerilıin bu haklarını ve 
tılmamuı milreccahb. Fazla Olarak. hususile faiz ve ma:;,t rifo dair olan 
dilnya bu, yann ne olaeağmım kima iddia.lannı ilftn tarilıi ndeu itibaren 20 
ıe bilmez: (Edith)e hakikati anlat• gün içinde evrakı ıııüs bitel erire bildir· 
makla aleyhimde çok kuvvetli meleri llzımdır. 
bit ıilih ~ olacaktı-.. Ne Akli Mide hakları tapu sicillerlle 
om • elma, ..... a' •5 ili- mit eılmpnlu aıdl.t bcHleliaia Jl&J"" 
rilllle Wır 19ye kızar, ainirlerine fatmamdaa hariç kalırlar. 
ID9jllp olw, gider haber verinlL Alaka4arların ith• m.addei kllDuni· 
Bittabi llODl'a bana en evvel 1e ahkbuoa göre tevfikı hareket et
keadisi f.eessilf ederdi. Fakat ha- meleri ve dah:ı fazla malO.mat almak 
tama tamiri mUmkiln olmazdı. iatiyenlerin 9:32 562 dosya numaraaile 

Dtlştine d..... ea nihayet memuriyetimize müracaatları ilAn 
fU aeticeye nrdua ki. beni bu olunur. 
müşknl vaziyetten brtarabilecek ,.__ ·- ·· -- --· 
olan yegiııe at jaff amcadır. t.t.n1tuı Sekizinci icra dal· 

Habrladı ... Ja, Edith'e bir rtteln .... nz Evkaf idaresinin ffidayet 
mtldclet evvel Felemenk 1eya)aatini Bey z.iDJmetindeki alacağından dolayı 
mazur ,Wenaek için onda lhti- tahtı hapso alınarak paraya çevrilmesi 
yar bir amcam olduğmnı anlat- mukarrer bulunan iki adet attı Bilin· 
mıştım. Şimdi beni bu vaziyetten dirli motör, Erskin markalı motör 
kurtarabilecek olan adam ifte ( 22 8 932 ) tarlhino müsadi! pazartesi 
bu hayal amca idi. günü saat 15 • 18 de Galatada Yolcu-

Karar verdim: ıade mahallesinde lskender caddesin· 
(Edith) e Vaterlo istaayaaua. de ( 1) No. lı garaj önünde aleni ma· 

ela kendisinden ayrıldıktan sonra zayede ile satılacağından taliplerin 
lleiıw Holi•tlaya sittiji-i, m&hallinde mır Lıulunacak lora. me• 
amcamı ölmlit bulduğulnu, mi- muruna m!iracaatlan ilan olunurf. il 

------

latanbul Yedinci icra dalra
•lllllen: 

Evkaf ich:resinht llansuı Z6ftr Bey 
zimmetindeki alacatıa.tlaa ~ 
ınalıcuz ve paraya çe-vril1D4111İ mukar
rer olan GayrimübadDln& .erilen 
bonolar ( 25/8,'922 ) tarihine misadif 
pelJcmbe giinU saat 11· 12 de &hçe· 
kapıda Dördwıea Vakıf banın Esham 
ve Tah.,.._ a..aum,da alem müzayede 
ile~~ mahallinde 
hur .......__ ler& .. suruna mil· 
raeaatlan illa oı..v. 

lal •llllf 3 llllcll icrasından: 
Bir borcn temini içbı mahbus ve 

paraya cevrilmai •Uar:rw bir piya· 
no iki ~ile ŞiflPde lnetpap uaıı 
diteı' Ebe Jlm soblı•da Yalda aıı.r
tımanında 12 Afuta• 982 tari~ade 
la.al 9 du 10,80 kada:r l&blaeaktu. 
Taliplerin mahallinde memuruna mü· 
r&eaatlan iUn olunur. 

- &eflldq icra 11a1r .. 11111._ -
Borçtan dolayı mahcuz ve istiAkak 

barcı bir ıiyah karyola iki tahta Av· 
nt')& sandaliyesi bir Uç gözla konsol 
tatlı lamana mai boyalı karyola yazı
haae kil~k n:ıban& BuyakadMta 
Vapur islr.eleei meydanında açık art· 
tırma suretite bilmüzayede 18/8 932 
tarihine ınUsadif 1'6l'f&mbe gtlnU saat 
10. 12 de paraya çnrilecetintlen talip 
olanarın lwwr b.Uwım&larL ilb olunur. 

1'881Dı alcbğuaı we bu sayede 
zengin oldufu•• ~cek· 
tim. Arblr vicdanen rahatbm: 
Biraz ttnel anlatbğlm basit 
~an ile elması Nflmdan defet
lillten ft { Edith ) ia mepu me
raklarun da bu tekilde hallettik
ten sonra benim içia enditeyl 
....ıp ~l>İI' feY blauyacak? 

İstanbul Evkaf Müdüri eti İlanlan 

Saatime baktım: (Edith) i~eriye 
p~ liç çeyrek aaat olmutlu. 
Caddede aşap yukarı geziamiye 
başladım. Muhakkak zavallı kıza 
hekletiyarlar, iç bet kuruş ver
mek için Gzdükçe llzüynrlardı. 
Sabıualiaamıya bafladun. Fakat 
birden&ire (Edith) ~kageldi. YU
d faplm,.Uzı olmuştu. Sinirli idi: 

- Hayrola? diye ıordum. 
- Hrç ıormayınız r diye baı-

·~dı. fnsenı dnılyaya geldiğine 
pıım~n eden adamlar var. Bir 
~esı de bur~~L Adı (Arman) 1 
Bır ~efa kendisine • getirilen işler 
lserinde mana111Z hır bayii mız
mızlıklar yaptıktan sonra kızlar 
ile IAubaliliği fazla ileriye götfi .. 
rlyor, anlıyonmuz ya. .. 

- Nasıl cesaret etti mi? 
- Fakat dersini çabuk ver· 

dim. Ve ısrar ettiiini glfrflnce 
tokatı yapıttırdım. 

- Çok iyi yapbll? 
- Bereket venin ki w. .. 

ha kutılllfllllyacağazl Hot ltir 

Aularada ikinci Vakıf aparbmamn a.t katındıa.ki çamapdık 
dairesi apartıman haline ifrağ olunacaktır. Keşif bedeli ( 27288 ) 
ftrachr. 25- 7 • 93'l taribiaden itibaren yinni gün mlddetle kapalı 
zarf usulile mlnakasaya kuuu:bnlllllur. haalei kat'iye 16 • 8 .. U2. aJa 
gtlnü saat on bqtedir. P14n ketif ve ıartnamei fenni ve m~ave!e
ler Ankara EYkaf Mikhiriyetincledir. Talip olanlarm % 7,5 nishetm-
de te&at akçesi ile medar MüdUriyeto mlracaat etmeleri. 

Kıymeti 
Muhammen.esi 

Ura 
300 

* 

Şahhuban mahallesinde Z~yrek caddesinde Z ve 4 No. L imam 
meşruta hanesinin ahşap enkuUe itbhlindeki ve mol01 dınar 
(temel taşlan hariç olmak ıartile) yirmi gün mnddetle müzayedeye 
konmUfbır. b.aıesi Ağustoaun otuz biriaci çarpmba ıiinli saat on 
beştedir. Tüpleria pey akçelerile beraber l.taabul &kal Mid&i· 
yeti binasında Mahlüllt kalemine miracaadan. 

-Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Fener bahçe deniı hamamları ve ıet ıazino ve namazgih aanu 

kadim mahalrm senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Rasim B. 
ve şerikiue ihale edilmit ise de miinakit mukavele alakimma rİaJet 
etmediiinclea mukavelenin feshi De yenide11 mibayedeye vaz vo 
talipleria ibalei eneliyesi elan 8 EylDl 93Z tarihine IJliıılatlif per
şembe glinll ıaat 14 te malmldlfrl8f8nde mOteıelddl KollliaJona 
%7,5 teaıiııat akçelerile mlracaatlan. 

Sayfa ı ı 

,.-.ANKARA 
iSMET PAŞA KIZ ENSTiTOSO 

Kayit ve kabul şartları 
1 - Mektepte ba 1ene ~ı~acak leyli pansiyona talehe kayit Ye 

kabulüne b .... mrştır. 
2 - İlk mektep mezunları birinci sınıfa, diğer orta derecedeki 

mekteplerde. gelecekler ait oltlaldan ... tflara kabul edilirler 
a - Bu lene yahuz 40 leyli tale-he almacalr Ye müracaat srra

sile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlü izahat İçİD Mektep lılüdnrlüğüne müracaat edilmesi. 

~ :~~K ~~!~~~ANKA~ !LA€An i 
Sekizinci icra Memurluğundan : 

. ~~~ borcundan dolayı paraya çevrilmesi mukarrer 93 balya 
tıftıpı fwuhtu takarrür eda 25- 8· 932 tarihinde saat 12- 14 de 
kadar E~lik _ve ~ytam Ban~ Yenipos.tane arkasında Elkatip 
hanmdakı ardıyesınde aatdacağmdan talip olanların maballiade 
memuruna möracaatlan ilan ohumr. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böhrelc, 

Karaciğer., 

• Mide. 
hastahklarına karp lurkiyenln 

yegine madensllJUdur 
Londra Se,gisinJe Madalga 

kazanmqfır. 

Ira~ Cava w lngilterege ihracat gapan, 
şifalı hassası lanman 6ir satlıu. 
Umumi c1epa. ~ ... - •• 

Eelrinptiye 
caddeli No. 20 

Suadiye Gençler Balosu 
18 Ajuıtos pel'f ..... ••cem S..di,e ......... Ssrı• ...... i tara-

fından tertip edilea .... tf .,. kad• .._ Wı' a 6tw•k• zengin 
etlence kotiyon_ilıl m • ....,..., •• ile••·•· ..... mıu .. lir gece 
geçirilecektir • 

Biletler plaj .......,..._ •hhl•lrtadv. Bir ki- ısıt. IW ldfUık bi
letler iki yOz em ........... EIWA ._-.,, ı......ra aecıe ..,_, Kadı· 
kliyllne ubaha .. ._ eta•h t..ı. edifmittir. ~- alınacak 

aAft aı..Mtı Tanan CemiyeU.. 

Meşr u .. t 51 klll'lqtu, • 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümune ve şartnamesi mwc:iWwe ..a..yaa edilecek olan 

muşamba imaline mahsus yedi bin yarda yağh kaneviçeyi bedeli 
olaa mebliğa tekabnJ edecek kıymette yerli mamuJit ve IDlrltsula
bndaa bir lamar ile takas uaslan dairesinde itaya talp olanların 
kapalı zarf derunundaki tekli6eriai 10 Eyllll 932 cumartesi günll 
saat on bete kadar teminat akçelerle birlikta lallhayaa komisyo
nunua tevdi ve ıartnameaile nilm-esini görmek ve tahilAt almak 
için de hergln lromis,,_. mllracaat etmeleri ilin olunur. 

latanbnl Küçük Sıhhat Memurları Mektebi 
Miidürliiğünden : 
Pas ve salı günleri saat iM dan f 3 • kaıdar kı• Ye erke(, 

talet>e kaydedia.ektetür. Kayıt müddeti her senenin Aiustoa ay• 
nilıayetine kadardır. Bu tarihten ıonra talebe kabul edilm 
Tahsil müddeti iki senedir. Nehari ve meccaniclr. Mektepten mez:~ 
•hbat memmt..a ile: aenelerde haremde derecesi ( 17) dlr. Son
ralan kıdemine göre diğer devlet me...n.ı gHn maaflan 
arttınhnaktadw. Mezaalar kısa hizmete' tibidir. Mftracaat Sıhfıat 
Ve"t'ıtme -,., malııalll S.hiat M&dürftilderine •..s el yazı
larile yazılımı •ir iatidaya aşağ&Ga yazı• ewak • vn••in asıl 
veya musaddak suretlerini bağfıyarak gGndermek ile olur. Fazla 
izahat almak isıtiıyenler Sirbcide l>emirkaprda melrtep idaresine 
müracaat edebilirler. Anu edenlere ve tqraya matbu Ye mufassal 
duhul şartları k'iJtlarmdan. ıönderilr. Şartlar: 1 • Türkiye Cumhu
riyeti tahaamwlu olduğıma dair hhi,et clrnlam. 2 - TaW etmif 
oldukları müesseselerden almmıf hal ve fıarel:e'1erinin mmbut ve 
kusursuz bir derecede hulundoğunu müı .. IF lallsu.8 hal ntakua. 
3 - 4,.5 X 6 eb 'adında aekiz tane fotoğraf. .( - Ap kAğa& 6- Anlı .. 
ra, Sıvas, Erzurum, Diyarbekir Nihuune h•tah.nelerile lı.haHl 
Çoealr haetahaneai, Jn.ir, Bena, Konya, Adaaa, SamSUll lıastaha
neferini11 birinden alınacak rapor ( Ba. rapeı a. arf ~erİIİlle ko
nacak ve zarfın lıapabldtiı bil' mllhtir ...-Jle 'ft h•tahane 
başhekimlerinin mihlrile mlbörleemiş oldufu hlde htidalanna 
leffedecektir. 6- Yaş itibanle itU, 325, 3tl6, 327, 228, 329, 330 
doğumlwlMdma askerlikle alikw .....,.... ( ı• llimlell 4skeri
yesiai ifa elmit veya beak >< mu,eaei iatilaeiymi iaa edilmemit 
bubw•ı.) alı~diıı. U.. .....ıqa a .... tAW değil· 
dır. Tahsil. itibarile: Oda taWli iD.al ette• I& r. #ırae w.a 
pdUjiDi imtihanla ~ edealer kabul olunurlar. 
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OZ0Y0K ~ VE BOZOYOK NE 'E RA 
PEK ÇOK ZAMANDANBERI HALKIN TAKDiR VE TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ OLAN BOZÜYÜK VE 

OZÜYÜK NEŞ'E RAKILARI BU KERRE YENi TESiS EDiLEN FABRiKADA GAYET iTiNA iLE FENNİ VE 
SIHHi BİR ŞEKiLDE iMAL EDİLEREK PlY ASAYA ÇIKARILDIGINI MUHTEREM HALKIMIZA MÜJDELEMEKLE 
KESBİ ŞEREF EYLERİM EFENDiM. ALI ULVi MÜSKiRAT F. MODIRIYETI 

Sinema işletenlere Müjde! .. 

liradan 
itibaren 

Paris'te A. Debrie Müesseselerinin "JACKY - STELLOR,, 
Sesli Sinema Projeksiyon Makinesi 

(~f arkası itleıı mit 
oldu~ll halde) 

HAYRET: 
Projeksiyon mesafesi : 30 metreye keder 
Perdenin bUyUklUiU : 3 ., 
Ses kuvvett : 800 klflll~ 
Kullanıfı : Gayet basit 

Fl•I prize takmak klfl 
iki Model : Sabit ve seyyar 

Flatt ı Çok Ucuz ·--
Yangın tehlikesi kat'iyyen yoktur 

- Her şinema için elzem 
- Her sinema kolaylıkla elde edebilir. 

Türkiye Umumi Vekilleri: KODAK Şirketi 
• Tünel meydanı· Beyoğlu - Posta kutusu Beyoğlu 236 • Telefon Beyoğlu 2734 .. 

ı~-------------------------·~ 
( 'ihli 

hozuııy:rn 

veg!\no 
Tualet 

/,Ulıre\'i vo Bevli hastalıklar tedavi-
hanosi · Beyoğlu ~I u lcnnıj yanında 
'l, anılı:ık sokak No. 41. 

ÇANAKA KLE 
fehltlcrJnl ziyaret 

15 EYLÜL 

-

•• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnlzl , 

kutularınızı , 

renkli artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı· 

rablllrslnlz. 

Telefon & 

23969 

---
Piiamalar: 28 liradan itibaren 

IPEKIŞ'in B. B. markalı kravatları 
80 kuruştan 700 kuruşa kadar GÜLCEMAL \',lpıırilo ~ ... cm .................. a. ...... ı_. ..... 11111 .... r 

llZ1li1181i!B!lllllS!!ma.ES1m&1m!!a:lllıimlımlll!llllEBmll.............. lm:m ....... 1Bllll81B11131 ...... 

f 

KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 1 "MAZON TUZU,, nılanmemnıın kalmıyanlara lfalı.,-e· 

AZ ON ME YVA Tuz U Mide ,.0 Barsakıa.-ı ağrı vermeden temizler. ( kapııla lş Bankaaı ark:ı ıııda MAZON BOTTON 

f 
BASURU köktınden keser J ocza depos undan bedeli iade ed ilir. MAZON ismino 

tn aııı ı 1Atir vA ze\' k!fı içil ohilir bir ~azo;, suyıı verir. dikkat odiniı.. Biiyilk şi,csi 100 knrıış. 

Bedava o·k· dersi almak 
isterseniz 

Naumana Makinaları Şirketi Bi~~~J~.·d~t':.~~c.ı 
VOYVODA 19-21 1 

Biçki 
ve ı ış 

===~==~==========-'=-===~================.:========"-=~====-================================ 

Kız ve erkek. Leyli ve nehari ~----·tı Yüksek Ziraat Mektebi Kayit 
İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. ve Kabul Şeraiti 

Ankara Yliksek Ziraat Mektebine t 933 senei tedrisiycsi için 
Bütün sınıfları mevcuttur. ıitajyer talebe alınacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin 

Kayıt muamelesine başlanımştır ı - Lise mezunu olmaları. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 • 2 - Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj görmele-

kadar müracaat olunabilir. ri lazımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince 50 elli lira ücretle ayrıca 
Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında harcirah tahsisatı verilecektir. 

.. ----------T. elefon 22534 A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları (Hüviyet cüzdanı). 
B - 17 den aşağı ve 22 den yukarı yaşla olmamaları. 

Berber Cemiyetinin 

E Ezr· H 1 -L SU 
kramiyeli San'at Müsabakası 

19 ağustus cuma günü Suadiye Plnj gazinosunda icra edilece
ğinden müsabakaya iştirak edecek berberlerin 17 ağustos 

akşamına kadar cemiyete mUracaatları ilan olunur. 4 

C - Ziraat mektebinin icabettirdiği kabiliyeti bedeniyeye malik 
ilel ve emrazdan salim olmaları (Doktor raporu ile) . 

Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasmda meşru mazeretsiz 
sitaj veya mektebi terkedenlerin Hükumet tarafından kendilerine 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 
kefalet vermeleri ( mektepçe verilecek nilmuneye tevfikan ) . 

Mahalle İhtiyar heyeti ve Polis merkezinin hilsnUhal mazbatası 
bu şeraitte dahil olmak istiyen efendilerin Eylül 1932 gayesine 
kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi RektörlUğUne mllracaat 
etmeleri illn 'olunur. 

~ TEMMUZ 1914 

1 Dünyanın on maruf mOverrihl 
Emil Lüd\iğ:in şahoseridlr. 

I Tarih, politika, diplomasi ile 
meşgul olan hiçbir kimse bu-
nu dcfaat ile okumaktan mU1-
tağni değildir. 
' l'orcOmo: Haydar Rıfat Beylndll'" 

150 kuruş fi :ıtl ıı. her kitapçıda 
bulunur. 

Doğ-um vo kadın hastalık.lan 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergUn ağ--
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

Kayıp 
Bcvikta~ Ahzıaskor Şubesinden al· 

mış olduğum askeri terhis tezker emi 
zayi ettim, yoııisi ıı l ç ı kartacağıından 
hUkmU yoktur. 

Fatihte; Qırçırd a llacıhasan 
mahallesinde No. 22 de 807 
tovcllutlü .M ustafa oğlu Zihni 

Son Posta Matbaa111 

Sabibiı Ali Ekrem 
Netrlya' MüdGrüs Halil LQtft 


