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Bir ) Şikiyet: Rahibeler Bir ( Günün Meselelerinden 

ızın Dinini Değiştirmişler Sana_yi_M_ i, _Z_iraat Mi? 

i Ziraat Sahasında Terakki Ve İnkişaf 
polis ve Maarif idareleri ki Cepheden Makine Sayesinde Mü~kündür 

·Tahkı·kata Gı·rı·ştı•ler - 4 
Yazan: lf>f.. Geçen Y azılann Hulasası 

Bir buğday meselesi kartmndayız. 
Fiat bulamadığı için, köylü, hem 
devlete kartı mükellefiyotinl yap
makta gilçlük çekiyor, hem do ahı 
veri sizlikten sıkıntı duyuluyor. 
Bazı zevat, buğdayın sun't surette 
fiatlendirilıne i fikrindedirler. Ba
zıları ise bu tedbiri muvakkat ve 
m!lstehlf k sınıflar f çin bir yük 
addediyor. Biz iso meseleyi bütUn 
etr:ıfile tetkik ve tahlil ediyoruzı 

Haber aldığı· 
mıı:a göre, maarif 

ve polis idare
lerine çok ayam 
qikkat bir ihbar 
yapılmışbr. Ma· 
hiyet itibarile din 
propagandasından 

ibaret olan bu 
hadise, genç bir 
rum kızının ba· 
tundan geçmiştir. 

Yapılan iddia 
ve şikAyetlere 
göre, Anna Ni· 
kolaidi ismindeki 
bu kız, katolik 
rahibelerinin ic· 
barile ortodo· 
kkslutan katoliğe 
geçmiştir. Maarif müfettişlerin
den bir zat bu hAdiseyl tetkik 
etmiy başlamışbr. 

DiA"er taraftan alAkadar polis 
merkezi de iptidai tahkikatını 
yapmakla meşguldür. Yapılan 
fikayet, hadisenin şu suretle 
geçtiği merkezindedir: 

Matmazel Anna Nikolaidi, Be 
yoğlunda Bursa sokağında 40 
oumar da oturmaktadır. Henüz 
17 yaşındadır. Yani kanunen re-

Bu r simde X ı,aretll kız M tm zel Annadlr 
şit değildir. Bu genç kız, Par- nin nazarı dikkatini celbetmiıtir. 
makkapıdaki Sen Pülıeri mekte· Anna geceleri odasında kandiller 
bine gitmekte idi. yakmakta ve ibadet etmektedir. 

iki sene evvel mektebi bı· Nihayet genç kız, evvelki gün, 

k . ortadan kaybolmuştur. Babasının 
ra mıştır. Faka~ . rahıbeler bu talaarriyat neticesinde Annanın 
genç kızm peşını bırakmamış, Kadıköylinde Yoğurt ı çeşme 
mütemadi takipler neticesinde caddesinde 84 numaradaki Kar• 
onun dini kanaat ve akidelerini miJit manastrına kapatıldığı anla· 
değiştirmiye muvaffak olmuş- şılmışbr. 
lardır. Genç luıın hayat ve kanaat· Annamn ortadan kaybolduğu 
terindeki bu tebeddüller, ebevey· ( Devamı 1\J uncu sayfada) 

da adın, 
·· ıd 

-
iDi B c •• u 

imd· Hapis anede Cezasını Çekiyor 
Malatya (Hususi) - Burada bir mUddet evvel muayene neticesinde adamcağızın boğulmak suretile 

çok feci bir cinayet olmuş, bir kadın, on üç se- öldilrlildüğU tespit edilmiştir. Cürilm ortağı güzel 
nedenberi müşterek hayat sürdüğü kocasını boğ· Fatma zavallı Bektaşın yeğenidir ve bu da cUrmU-
mak suretile öldilrmUştür. Kadın bu feci cına· nn inkAr etmiştir. Yapılan tahkikat ve tetkikat 
yeti işledikten sonra yakalanmış ve ağır neticesinde Bektaıın bu iki kadın tarafından 
:eza mahkemesine sevkedilmiştir. ismi öldürüldüğü, bldise gecesi ikisinin de evde ol· 
.;-atmadır. Gırtlağını sıkarak öldürdüğü kocasının duğu kanaati tebellür etmiştir. Neticede ikisi de 
hmi de Bektaşlar. Ayrıca güzel Fatma denilen kız on beşer sene hapse mahkum olmuşlardır. Fakat 
c:la bu kadına cürüm ortaklığı yapmıştır. Şehrimiz mUstakil failin kim olduğu anlaşılamadığı için 
ağır ceza mahkemesi bu heyecanlı davayı netice- ceza yedişer buçuk seneye indirilmiş, ayrıca 
lendirmiştir. Katil kadın, kocasını boğma- güzel Fatma yaşı küçük olduğu için onun ccıası 
dığmı, ve merdivenden inerken düşerek öldü- nç sene olarak tespit edilmiştir. Bu feci cinayet 

Bir ziraat memleketi için mu· 
vaffakıyet şartları en ziyade 
iklimden, cograft vaziyetten, ve 
toprağın tabiatinden gelen husu• 
siyetlere bağlıdır. Ziraat memle
keti olarak bir millet rakipsiz 
bir mevki temin edebilmek ve 
bu mevkii uzun müddet muhafa· 
za edebilmek için hayatl veya 
sınai ihtiyaçlardan birine, yahut 
birkaçına, vllcut vermelidir. 
Ya munhasıran kendisi, ya 
kendi yetiştirdiği nevilerin baş• 
kalarında bulunmıyan bir ne
faseti, bir fazileti bulunmalıdır. 

Bir pamuk tarı s1nda çlttçllar 

Yahut ta bu maddeleri daima 
dünya piyasalarından daha ucuz 
verebilmelidir. Bu şartlar is 
memleketlerin tabii husu iyetle
rinden doğar. 

Blzım Eski Vazly timiz 
Memleketimizin ziraat haya

tında bu hususiyetler ya biç 
yoktur, yahut bir zaman varken 
ihmal edilmiş, bu yllzden yok 

(Devamı 8 inci nyfada) 

Zonguldakta Bir Maden 
Faciası Oldu 

Faclalar1n slklattıöı 
Zonguldak, (Husu.t) - Ereğli 

Şirketinin Çaydaman iımlndeki 
kömJr ocağında yine mllthit 
ve kanlı bir infilik faciası oldu. 
Netice iki kfıi parçalandı, iki 
zavallı da ağır surette yaralandı. 
Kaza bir liğım patlaması neti
ceainde vuku bulmuştur. 

Dôrt kişiden mürekkep lağım· 
cı takımı bir taş kümesini dina-

Çaydamarı ocalı 

girİ§en ameleler kayalar araıında 
çukurlar oyarak dinamit doldur
muşlar ve atqlemişlerc:llr. 

Fakat aradan uzun mllddet 
geçtiği halde llğım patlamamır 
tır. Amele lAğımı tekrar ateıli· 
yecekleri zaman mllthiş ve ani 
bir infilAk olmuı ve hepsi kanlar 
içinde yere serllmiılerdir. Bun• 
lardan ikisi derhal parçalanmak 
suretle ölmliıtnr. Diğer ikiıl de 

= 
ğiinü söylemiş, fakat ceset üzerinde yapılan neticesinde dört çocuk yetim kalmıştır. - M. 1. 

~~====~~~==~===-=-=--=--=-;======================================-====-

mitle oyarak ilerlemiye başlamış· 
lardır. Akşam olunca tekrar işe hastaneye kaldırılmışhr. 

Türklerin Erkekleri I(adınlarından Daha Güzeldir! Diyen İtalyan Kadın Gazeteci Marsella Darleye: 

l : Bir gün gelip erkekler ' 
arasında da bir iilzellik kıralı 
ıeçilıe.. 

2 : Bu kıral Avrupada bey
nelmilel 1eüzellik müsabakasma 
girse •• 

3 : Halk hergiln sabırsızhkla 
dünya kırahnı bekleyip, 

/ 
--

/ 

4 : Acaba g üzeHik kıralı 

kim olacak? Diye düşünürken, 

5 : Gazeteler ,öyle bir telgraf 

haberi neşrederlerae hlç ••ıımayın& 

Dünya Güıeli Karallaaana Türkiye 
Gbell • •••• • B. Hçilmittlr. 



r Halkın Sesi )l 
Aleyhimizde Gös
terilen Bir Fi6m 

?>Onkll ntlMıanıızda Belçika.da 
'bazı düımanla.r tar:..ruıda.n Tilr
kiye ..a.lq.Ai..- w ıWıia ~vril

diğini ve bu filmin Brüksel 
ıinemalarında g-Gıterilditfni yaı

llUf!ık. Bu lıuausta Ulbmız 

diy• kıl' 
ıll i Bey - ( Beya.ztt K'9sıka Truı

"Yay c:a.tdeli ) 
- "Su uyur dqman uyumaz • 

tlarbımeıelimk nek..ıar yeriladedir. 
~ lliaermıla!'Cla aJeylimh.te 
hezeyanlarla, iftiralarla dola bir filim 
fevrifirer•.,. Ba4a '\"Mil 1'iir4< ismi
nin güzellik kıraliçeai intihabı dola• 
yısile sık ~k tekrarlandığı İ:>İr za• 
mana tesadüf ediyormuş. Bu hadise
ye .. 11eee tee if etmdlle iktif.a 
etme•ati,;z... .. 

Şefik B. ( Sirkeci lf'efl"utiyet eW ) 
- Tirk ct-1iaia ~ G• 1 

liğimilrua_...........,_ P7"' 
zını •J••...._ ş.l ..... p twk ._ 
varileria \iır Jıat>tJ .... ._ ~ 
çoc+ tepele&hti.. Wr ,.._ & 
narlık &.11 i._ tanlwdaa •wbe1 
ain~4a petwiliı•• ... 

Dınlet1el' ... Wr ...... ..,.. 
aiyet ft felıeliai D.111 .._ • kAt;lk 
baıellıedee-. .. ~ashıklar,, 
Be~ ..... Enae.i ı.mttAzln 
ziftlenmesine neden mGıaade ediyor? 
T&ırlıleria , ...... , W'lk ....... VeH 
ettıik'lsini ._,..,.. ölNir t ... ı..sWıi 
utır aultuı bile duydatu laalde Bel· 
çikalılarıa bundan babertl• olmama
lan teddk bdretierinln nolmaufıtmı 
........... "'? .. 

M11111ai& Bey ( lefiktat Dalamur 
..-...esi 3) 

- Belçilwla ••JMlllllze ... teriı• 
flllmlu buı Mialeria tepiki eNriAlir. 
Bqtanbqa ralau oJ.- ... ltreıa5 
hareketten pNtuto ttmeftyi'z. 

• Hilmi Bey ( Şehzade'ba91 Akaretler 
IOkağı 17) - ..,___ ... m•••itl bu 
ptin filhm B-e1çikah1arln g&.tnmi
ye müsaade etmelerine çoik miteea-
8İr oldum. Acaba ı.r Wdıe Belcik•· 
nın buna milaaade et...ı Wr ltasit 
eseri olmasa g'erek bu hareket tashih 
edilmelidir. 

ÇaVU§ Ozümü 
Tavpacal Ommkaiaden 
IJk Pati Şeha imize Geleli 

lııtaılzla .... _ ........... 

'9"1 M 1 al•••• Tattı al. 
.. _ ............. ı· ı 

,.titliıı ., ............. . 

,_tlAz ............... ·--
wblıasfbr. Ça~ ld.a ,.. ...... 
,-Re. ir:lmterin en iyitri '" en 
makbulüdür. Tav,.acıl 5&WUflaır.a .iea 
u biriaci mevkii işg'al etmekteöw. 

tltltftlms Gidiyor 
Ayaaofya camünde baD aki 

uerleri meydana çıkarmak istiyen 
Amerikalı miıt.ebasw• M. Vitemw 
ifiai batil et.ittir. Yakanda mem
leketiae d&ııecektir. Diier ltal
y.aa mitıtebaaı•n da bir iki 
... ;p.de •elllleketleriae anlet 
edeceklerdir .. 

DABILI BAllBLIB 
Batakhaneye 

iki Rizeli Arkadaş Geçen Akşam 
Garip Şekilde Dolaodınlmışlar 

Haber aldığmuza göre, lstanbul P.liıri, .. 
,garip bir dolandmncıl&k meselemin tahkikatına 
b ........ Yaplliulız ........_göre hi(ılİ•e fU 
tekilde cereyan etmiftir: 

.......... Wr ewe gimit'•dir. Burada Hrrpaı 
ve arkadaşı Yani, iki Rizeli arkadaşla mtikellef 
bir rakı .sofrası km-muşlar ve ikisini de İJİce ur
Aot etmiwlerdir. Saı'ho,lak laladan .mra ,iae 

R;~li Huall ft Mustafa isminde ilri mkadaş, 
geçen akşam gemıek vel biraz da eğlenmek 
ÜUl'e BeyojWaa pçmiflenlir. iki arkadaş 
BeyoğJunda dohFlarkea öalerine Hanpar isminde 
bir adam çıka b...ı.r. W ve Labr ~ 
._.-a b.diieri1'İ s-.aa bdar istedikleri tekilde 
eifıe-..dftb'il~fti aö1Mı~it-. İki arım.t.f. \'aiyeti 
iyice bvrayamadıkbın ~an Haııpmna teklirmi 
derhal lcabül etmqler ve hep bialltte Denit 

IMp ıteraber im•• ,,,.... l.tı• ~ " •w 
mtlddet kumar oynanmışbr. 

Fakat OJ• t.ilİılcıe U.5111 ile Multafaam ce
binde en p•• lmlmamwşllr. 8undaa .,...a H..,.. 
bir gözaçıklığı yapuak Hasamn altın kösteğini ve 
mtini ...... w ........_ llel' ikilimi de evde. 

dqan ......... Neci• - ............ ·:c 
iki arbdq paEıe •7 wall .. ut::ll ••ti• 
ıeçeai •'ata ıl nlıır. ~•H• H z• ile Ymi)i 
,-...._, tnll • it ... ıa.-. 

Yeni ·Kadrolar Mecidiye 
Ecnebi Mekteplerinde Bazı Köginde 

Tebeclclüllet- Y apıtacak f!!ı'i-ei .f!am~ ait 8a", • m 
o~ ~· . a b çilliii--- betaekwı•lle-
bi
gren ım111~ g re,kte11= c.illjekiyih"' eyeaitelchata isim 

eme "ft • . ~t nıe P .. l\Wiye Vekllıeti ........ ,_. 
de çallşan .t"Çe mua1im1en i..ı edilcliiW ileri sllmif. imal 
~. BHaifak olamayanlar eclmleria anD .................. 
~ındea alı~alda~. . ,_.,e lrad... ia-1 ettilderi _.. 

8-lara ~rlenae elıdiyedi w ...L..~ a ı w · · 
$ tik fl L~ .-.1-J Daamfi- - 1 'fl8 JW mu= ftllltm mmz .-• ._.... .._ .. .. 1ı 

l!Jia. edilecektir .. ~ Midi- ı.lt;. .... ~..;::..+:·,dce .._ 
ny~t.i bu . .ek~deki .Oniaal- ralan için tahmin edilen kıymet 
len tupit e mıp;r. Kadrouua azami arşında 35-40 kw ... ıeç-
yapılmasma on bet &ika sonra tiji içiıa reai ev Jqlınaak isti-
baflanacakbr. yenler a)"'IC& lılaliye V ekiletİllİD 

Otomobiller 
Sahlıgor 

..... • ..... il... t.hdit 
~ 1&tc1e.ı.eri •wlddf u
irelerden Defterdarlığa ( 12 ) 
otGmobM devıedlmiştir. 

Bmlar .-nlazam bir garj 
olmadığı için turada burada kal
-. ftl um• ele ....... 1lmıqtw .. 
IWre Veltlleti. Ddm......_ 
.......... -·-~ emir 
ftlllmıiftiı. Defterclullk ........... 
..... la)JMl ..... ettikt& -
A•apcle le ahp -..-.: ....... 

ipek ipliği 
Fabrikalar lıcaret Midiir

liiiine lliracaat Etliler 
~ . .........._ Wıılatsek 

ipek iplik fWle.W tik11lt•Li
ni bundan yirmi glln evvel yaz
llBŞ\\~. Mellle ehemmiyet kes
pttmif, ipelri .._af l•ilaları 
.myettea ı..w Ticllftt Mii
dlriJeüni haberci. ederek 
ıikiyette bululllllUflarcLr. Mndn
ri7et meseleyi tetkike baflamıfbr. 

Yewi lir Sitet Kuruldtl 
KAğtt imali 'Te k~ tiaretile 

iştigal etmek 1lllel'e lstaafı •lda 
bir pket tqekldil etmittir. Şir
INt diln Ticeret Mldüriyetine 
mlrac:aat eylemipir. 

eınrM bu panlJ" derhal weruek 
inpata devam etmiye laaıla-q
laru. D&ıdea itibanm kadamo· 
dua iki fen ve tapudan bir 
memurla .bwabet- köJGp b
daslros• ,,.ılmaya bqlanmq
tır. Bu işe Milli Emlik müfettif
lerinden Osman Bey nezaret etmek
teclir. Bu İf üç aya kadar ikmal 
edilecek. ve arazi miiEayede aure
tile halka aatıJmıya başlanacakbr. 

Yaş Üzüm 
Alman Ticarethaneleri 

Üzüm Almak istiyor 
Harid Ticaret Ofisi Avnıpa• 

ya J•t Oztlm ihracı için tetkikat 
yapmaktadır. Haziran, temmuz 
aylarmda Adanadao, ağustos, 
eylôl aylar•da lzminlen, ve bi· 
riKi. iltiaci tepiııa ayl•mcla Ga
zian~, Muq tnavalisindm AY. 
rupaya Yat i:dim g&xlerileceği 
•l&fllmı,tır. 

Şenkel nakliyat şirketi Ofise 
mlracaat ederek tf11mbmy ft 
Beıliadeki Bazı AhHo mhfte. 
selelinill Türtdyeden yaş tiza. 
almak iltediklerini IMldirmiP. 

Vergi 1zahname1eri 
Maliye Vekaleti muvazene 

vergisinin tatbik suret~ri hak
kında banrladığı izahnameleri 
batııaıı w din Delterdahğa 
g&.cl.miştir. 

KaçakÇdık 
Gümrükte Mühim Birll•e 
lenin T ahm1'atma BaPe-lt 

lt.laerlHi•- ... .... 
ılık -- •lfwttiıtleri .. ..... ....... -~ ... 
~ -· .. • •• ı..:... - en ~. • ..-
G' ~ •lfeltiıi Rept ~ 
A-...p~lteflltBe, 
• ıelwi. ile •ı .. w '-
_.lia ..... .. tt•1ı41e 

w:w.ı ........ Allbclwtlm 
çok ehemmiyetli olan bu hldiıe-
Ji wektı lwlwakta w Jtli •a 
tallikatua ik..ı eclilecejilli ..,ıe
mektedirlu. 

Yapağı 
Ticareti 

ldaalit ve dhiı: talıdidati ~ 
riae Y ananistan Ye Bull'arislma 
ol.. JaPaiı illncahmrz ia•l!11 
danMŞtar. S.. trene Tnk,ada 
( 28() ) bia kito yapağı iltihsal 
edimiştir. Trakya yapağılarım 
satmak için Almanya, Fnnsa ve 
Amerika mahreçleriain genişletil
mesi için tedbirler düşünülmek
tedir. 

Borsada 
Bazı T ahvilit Tekrar 
Yüksehniye Ba,ladı 
Diin Borada Dl,_. • ....._ 

hbide tahvıTı elli Uç buçuk, Ana
daia obliguyoau aılm bir lira 
clok-. a,... Aaadoi Gtm bir 
lira yetmif, Rameli Şmeadiferi 
6ç lira aek.ea kurUf üzt:rinden 
muamele glrmlftiir. Esham ve 
tahvilltta iç g&n enlki vaziyete 
tire tela ar bir yilkselme vard ... 

Bir Kahve Taciri AdliJeda 
Yani Kamonto iammae bir 

kahve taciri yüz altmıı kurup 
kahve sattığından dolayı Ticaret 
M6cllriy~i twafmda Adliyere 
verilmiştir. 

[ Giinin T arüai ] 

Fabrikalar ·ve Be
lediye ihtilafı 

Şehrimizdeld W...ikaladm bir 
..._ • Beledi)'e anmmda esMıh 
bir ibtMtf l'tlmııı ve 111_. 
.... Vekaleline biıWirilıımııl& ._il Veklled SanaJi Tet .. 
ve kuvvei ..Jıarrike kanununa 
tAwfikm. fabrikalara konan ~ 
• • llere, kaz r!ı -. m.töra... 
IJir ..a-tname "Ver•tk1e, b.ı .. 
iflemesinde mahzur olmadığını 
bu suretle tevsik etmektedir. 

l•mul Beleclyesi ile bu •• 
Alla n•elt 8eledi18Je •lncaat 
edi1erek harç verilmesini ve me
aelellin Slblaat noktasından tetki
~ *>m& lktısat VekAletindea 
rulısatname alınmasını şart koy
maktadır. 

la tarta riayet edilaeaial 
...._ ••lrndile Belediye evvelce 
Sm.p •••iyetinden nıbsatDa• 
me ..... olan buı fabrikalan 
..... kmqtir. Fabriblan mt. 
Mıllı.., Wkacdar da. Sa~ 
• • ijelilae müracaat ehil.-; t• :lı:iJ:et ta meaeleyi Veki1ete 
,.. .. u. 

......,edesleaiade 
s..lalbedllltenindeki Berecli7' 

ile.at idaretiaiiı yapbtı 'bir iıtat1_. .... - ............. .. 
(81711 lira '9medde (J..at ad•l 
~-- l•~mi ile klL81et!i bJt 
( lira ..,mefuade {9319) b~ 
(1 i iit lk'a ..,mett.lıe w (1 Qllılt 
1111.t .... ..,. .. ~. ~ 
Wr ı ••• tamam '568981) · ._. ..w-. •e budu BetN.i, 
..._. (17- lira resim 11lmılh1'• 

Madenciliği• "*'falı 
ÖjTendijimize wlire Avrapade 

..... pa. ta.kır ••••nl.... iiwtlı 

... ltliJen --.w. llılyllt bir b .... 
ran vardır. Geçen _. .. •ki& ı.. 
pik & ...... a •blua kwpnlar llalen 
ıekiz lqı1iı 11r...... dlpalfMr. e. 
••rt 1'lrk mMl•aHtw c1e ıa... 
... Wltıeeıtir etm"6r. Balya .. Ka
aw; n Şlr' 11 ...... • •• •• E.tlıllı 
ye • KOtahya Kum ma._i ise 1'9' 
az it paaektedir. Za• ..... ,~ 
Alm...,.7a olan maden lbr.-cat11•_. 
ylsde otuz bet aiıbetincle dütmlt
tlr. ltudilerlle ı&ilştltGmüz ikbe 
aalçllwunu.111 unı4eacifttillllnn iakl-..... ....... ~ ···••ette 
çelik, bakır, kurıun Osulne mmaı.. 
bir .... .,. llarek•tl bqlama11, fabr~ 
blar •• •llha... kimyeYI .. ~ 
fabrlkatarı •çalması icap ettitlİıl 
ıllylemektedirler. Ôğrenditfmize gare 
bu huuataki tasavvurların yakıncı. 

tahakkuk edeceti aalafll•aktaclu. 
llctıaat Vekiltl ele maclencıllltfn lnld• 
pfı için gentı mikyasta ft eaam 
ıekilde tetkikat yapmaktadır. Mem• 
le'kette mt vaat fabrikaların mümkiba 
old'lla kadar tepik .lilmeai teku-

,., .. ':•· 
HaOc E"i 
Konferansları 

a. veı•ı••• ... .._. E .. ~ .. 
nrilmekte olu konfr.aMl•a k•fl 
göaterilen ratbet git~e artmakta, 
dhıleymlerin ••• 11aftadan haftaya 
zlradel-.mektedir. y._ da Y.._. 
Dcaret Mektebi Müderrielerinclea 
Niıamettln An Bey •Bizde •e din
,.. .. 9ttınfl vaziyet,, muuu• dr8ıt 
6aıft 'llilıim bir bMenıM -rette• 
tir. Meymun ehemmiyeti -.iJtir ol• 
clutu için herkesin bu koahranataa 
illti ...... ni tneife e..U. 

• 

Son Postanın Resimli Hikigesi: Pazar Oltı HaM.11 Beg Di.gor Ki: 

1 - Aman U.... Bey, bu 
_... eohlk Soctlk top&.nnı1-

2 - ~n bir aluabanın 
adada tuttutu kaıke misarır
llie mi? 

3 - Yoksa cuma oerefine 
fiSyle bir dehiz eğlentisi mi? 

" 

4 - Veyahut birkaç gt:C! 

kalmak için Y alovaya hava teL
dili seyahati mi? 

5: Hasan B. - Bilemi!Jıecejin bir 
teY komıu; teWillıa•a için se1ea 
miaafirlere evimiai bırakbk, ç,,l. 

ıolracak bir y ?r .... 
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terli Mallar 
Sergisinde 
Ne Gördüm? 

- Yerli Mallar Sergisini gez· 
diniz mi? 

Gezdim. 
f Beğendiniz mi? 

Bir noktadan göğsüm ka· 
bardı, bir taraftan Uzüldllm •• 

İzah eder misiniz? 
Göğsüm kabardı, çünki 

· memleket dahilinde bu kadar 

1 
mlitenevvi ve mükemmel eşya 
yaptığımızı bilmiyordum. lğneden 
ipliğe kadar:her şeyimizi hariçten 
getirttiğimiz kanaati okadar 
kökleşmiş ki, dahilde bu kadar 
çok mal yapabildiğimize kendimi 
bir türlü inandıramamıştım . . Ser
giyi gezdikten sonra bu yanlıı 
kanaatim dUzeldi. Bu gidişle 
Avrupanın bir pazar1 olmaktan 
çok , yakında kurtulabileceğimize 

1 inandım ve sevindim 
Fakat bir taraftan da UzüldUm 

1 

; doğrusu. Burası bir sergi değil, 
İ bir panayır. Herkes fabrikasmda, 
· mağaza ve dükkinmda ne varsa 
1 

buraya taşımış, eşyayı hiribiri üze
; rine yığmış. Bitpaıarında mısımz, 
: yoksa bir sergide misiniz anlamak 
lnümkiin olmuyor .• Mal nasıl teşhir 
edilir, niçin teşhir edilir, bunu 
henliz öğrenmemişiz. Oradakiler 
galiba Avrupa sergilerinden de 
hiçbirine iştirak etmemişler. Hat
ta galiba Lehlilerin birkaç sene 

1 
evvel şehrimizde yapt1kJar1 ser· 
giyi bile görmemişler. Bu sergi
zevk ve san'at noktasından 
çok fenadır. 

- Fakat sebeplerini tahlil 
ettiniz mi? 

- Ettim. Bir defa bizde bu 
kabil sergiler yeni başlamıştır. 
Çoğu serginin ne olduğunu bil-
miyor. Hele hiçbiri, mal teı
hirinin bir san' at halini aldığım 

. müdrik değildir. Orasını, kasaba
larda yapılan bir panayır mahalli 
sanıyorlar. 

Sonra burada satışa müsaade 
edilmesi, sergiyi kapalıçarşıya 

. benzetiyor. Herkes mümkün ol· 

. duğu kadar mahnı satabilmek 
için bütün dükkanını buraya nak
lediyor. 

Nihayet reklam usulünü bil
memeleri, teşhir ettikleri malları 
halka gösterebilmelerine mini o
luyor. 

- Ne yapmalarını tavsiye 
edersiniz? 

1- Yerli Mallar Sergisini her 
, sene tekerrür eden bir mliessese 
haline getirebilmek için, hususi 
bir binaya ihtiyaç vardır. Bu sene 
sergide mal teşhir etmek Uzere 
müracaat eden yedi yüz küsur 
müesseseden ancak yüz yetmişi 
kabul edilmiştir. Sergide yer bu· 
labilenler de yerin darlığından do-
layı mallarını istedikleri gibi teş
hir edemediler. 

2 - Sergide mal teşhirini 
mütehassıslara havale etmeli, bu~ 
nu~ için icap ederse Avrupadan 
mütehassıs dahi getirtmelidir. 

3 - Fabrikatörlere reklamın 
lüzumunu anlatmalıdır. 

4 - Sergide satışı menetme· 
lidir. 

yoksa Sergi bir pana ır ol-
maktan kurtulamaz. y 

Mısır Tahvili ---Kahire 16 ( A.A.) _ M 
K d'f . ısır 

re ı onsıye tahvillerinin 15 
ağustos 932 tarihli keşidesinde: 

1886 senesi .hyjllerinden 
209.939, 1905 senesi tahvillerin
den 179.063, 191 l senesi tahvil
l~rinden 25,285 numaralar ellişer 
bm frank kazanmışlardır. 

• ' 1 ı lviiinderecailmızın çoklu-
ğundan dercedilememiş
tir. 

l - Dişiniz ağrıdığı zaman diş

çiye gitmekten korkar, mümkün ol• 
dutu kadar gitme zamanını \ehire 
çalıtırımız. 

2 - İnsan zührevi bir hastalığa 
tutulduğu zaman, bunu başkasına 

söylemekten utanır. Tedavisini uzabr. 
Şüyu korkuıu hastalığın llerleme-

ıinden daha büyük bir tehlike gibi 
görünür. 

3 - Bazı insanlar ııun'i sebepler 
için sıhhatlerini bile tehlikeye koy· 
maktan kaçmaı;lar. Bunlar hodgam 
ve korkak kimselerdir. 

~ ................................................................ ~ 
• 

SON TELGRAF HABERLERi 

w·Arap Musevi Münaf ere ti 
- -

Suriyeden Sonra T unusta Da Bir 
Takım Gürültülü Arbedeler Oldu 
Londra 17 ( Hususi) - Filistinde Araplarla 

Yahudiler arasmdaki geçimsizliğin aksi tesirleri, 
Şimali Afrikaya da sirayet edeceğe benziyor. Daha 
şimdiden Tunusta, bu mtlnaferetin tezahi1rleri 
baş~östermiştir. 

Tunusun Sfako şehrinde 4000 kadar Musevi, 
Araplarla aralarında geçen arbedelerden sonra 
evlerinden çıkamaz olmuşlardır. Hadiseye kıvılcım 
sıçratan mesele, bir Musevi tacirle Arap hizmetçisi 
arasında geçen bir dil mUnakaşasıdır. 

derhal Musevinin dükkanım abluka etmişler ve 
yağmaya başlamışlardır. Vak'a çarşı içinde şayi 
olur olmaz Araplarla Museviler biribirine girmiş· 
lerdir. Bu arada bazı Musevilerin tabanca kullan· 
dıkları görülmüştür. Fakat ekseri~eti Araplarda 
olan deniz amelesinin arbedeye iştiraki, Musevilerin 
vazjyetini vahimleştirmiştir. Mahalli hükumet asayişi 
iade edebilmek için askeri kıtaattan yardım iste· 
nliye mecbur olmuştur. Bu kıtaatın müdahelesi 
sayesindedir ki, asayiş iade edilebilmiştir. Şehirde 
sükunet varsa da henüz fikirler yatışmış değildir. Bunun üzerine hizmetçi Arabın arkadaşları, 

---

Bitler Kimden Korkuyor? 
Nazi Fırkasının En Mühim Erkinı 

Hitlerin Aleyhindedir 
Berlin, 17 (Hususi) - Hitlerin, 

iktidar mev)<iine geçmek husu
sundaki ilk teşebbüstl neticesiz 
kaldıktan sonra vaziyetin vehamete 
doğru gitmekte olduğu iddia edi
lebilir. 

Elyevm Almanya siyasi hava· 
sı iki hakimiyetin tesiri altmda
dır. Başvekil Fon Papen, herşeye 
rağamen iktidar mevkiini, kanlı 

maksatlarına alet yapmayacağım, 
icap ettiği takdirde meb'usan 
feshinin de mümkün olduğunu 

mehtelif vesilelerle izhar etmiştir. 
Diğer taraftan Nazi ismi verilen 

Hitler fırkasının müstakbel vazi
yeti de sarahat kesbetmiye baş-

salihiyetJe geçmek istediği anla
şılmaktadır. 

Diğer taraftan itimada şayan 
muhafilden alınan haberlere göre 
Hitler fırkasının en nüfuzlu erka
nından bazıları Hitlere bazı nok
talarda aleyhtar görünmektedir. 
Hitlerin ezcümle, kendi muavin· 
leri olan Göbbels ile Gregor 
Ştrasseden korktuğu teyit edil
mektedir. hAdiselerin zuhurunu isteyenlerin 

lamıştır. Fırkanın şefi olan 

Hitlerin ifrat ve şiddet taraftarı 
olduğu, iktidar mevkiine tam bir 

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

Dünya Güzeli Köylünün 
Fransız Mec;uaları Güze- Borcu 

limizi Takdir Ediyorlar 
Paris, 17 (Hususi) - Burada 

çıkan mecmualar Dünya Güzeli 
Keriman Hanım hakkında tak· 
dirkar yazılar neşrediyorlar. (Ev) 
mecmuası Dünya Güzeli hakkın • 
da ezcümle şunları yazmaktadır : 

" Keriman Hanımın kazandığı 
muvaffakiyet çok biiyüktlir ve 
Türkiyede husule gelen tekamü
Hin bariz bir misalidir. Keriman 
Hanım cidden zarif, samimi ve 
kibar bir Türk kızıdır,,, 

Keriman Hanımın birkaç gün 
sonra Paristen lstanbula ba-
raket etmesi muhtemeldir. 

- -.-

İzmir, t 1 (Hususi) - Köylü
nün, Ziraat Bankasına olan bor-

cunu, Banka bu sene için tecil 
edeceği hakkındaki haberler 

Banka Müdürlüğü tarafından 
tekzip edilmektedir. 

Banka müdürü bu hususta 

şu izahah verdi : 
" - Bu sene mmtakamızda 

mahsul boldur. Köylü elde ettiği 

mahsulü satmağa başlamıştır. Sa
bş faaliyeti bilhassa eylUI iptida
sında daha şümullü bir şekilde 
kendisini gösterc?cektir.,, 

İSTER İNAN, İSTER 

Tütün 
Yarım Milyon için 
Müşteri Bulundu 

İzmir, 17 (Husust) - Ziraat 
Bankası İzmir şubesinin elinde 
700,000 kilo istok tütün vardır. 
iki kişilik bir heyet Avrupaya 
giderek bu tütünleri satmıya 
teşebbüs etmiştir, Buraya gelen 
haberlere göre; 500000 kilo tütüne 
müşteri çıkmıştır. - Adnan 

Maarif Vekili Nigdede 
Kayseri, 17 (Hususi) - Şeh .. 

rimize gelen Maarif Vekili Esat 
B. Zencideredeki köy muallim 
ve yatı mekteplerini tetkik et· 
tikten sonra Niğdeye hareket 
etmiştir. 

İNANMA! 
Yeni yapılan bir istatistiğe gö:-e, son bir sene 

içinde lstanbulda vukua gelen zabıta vt k'ası adedi 
7624 tür. Vak'alar şekil itibarile şu ıuretl~ takıim 

olunmaktadır: 
2489 hırsızlık, 470 darp, 1213 cerh, 46 katil, 114 

ahzü gaıp, 602 yankesicilik, 356 mantarcılık, ve do
landırıcılık, 145 te,hirl ıilah, 518 otomobil, tra~vay 
ve araba kazası, 65S mütenevvi cürümler, 466 yangın, 
254 zabıtaya hakaret, 110 eve taarruz, 24 izaleyi bikir 
ve fili şent. 

/STER iNAN. /STER iNANMA! 

Karadenizde 
Bir ıWaca. ra 

Birkaç gün evve. bir motörte 
şehrimize gelen dört şüpheli 
Bulgarm hudut haricine çıkarıl• 
malarına karar verildiğini yaz• 
mışbk. Bu ~ört kişiden motör sa· 
hibi olan Istefan Kosta bunları 
Burgazdan motörüne bindirmiş, 
biraz açıldıkları zaman mOşteriler 
" çek bakalım Rusyaya ., demiş· 
ler ve motörcüyil tehdit etmişler
dir. Bunun üzerine motörcü denize 
açılmış, fakat. bir müddet sonra 
benzin bittiği için sular motörü 
Boğaza doğru atmııtır. Polis 
şüpheli şahısları yakalamıı, suale 
çekmiştir. Bunların Rusyaya git
mek üzere olan dört komünist 
olduğu anlaşılmıttır. 

Motörcü bir di~ tabibinin ke
faleti üzerine Bulgaristana gönde
rilmiştir. Diğer dört kişi do gel~ 
dikleri yere gönderileceklerdir. 

Dahiliye Vekilinin Tetkikleri 
Tirebolu, 16 - Dahiliye Ve

kili Şükrü Kaya Bey buraya gel
miştir. Vekil Bey köylUlerin ihti· 
yaçları üzerinde tetkikat yap
maktadır. 

izmirde Uzum Piyasası 
İzmir, 16 (A.A.) - Bugün 

borsada 14 kuruştan 30 kuruşa 
kadar fiatle 1418 buçuk çuval 
üzüm satılmıştır. -----Rusya Ve Mançuri 

Moskova, 16 (A. A.) - Sovyet 
Rusya Salibiahmer Cemiyeti Man
çuri tuğyanından müteessir olan· 
lar için beş bin dolar teberrll 
etmiştir. 

Duyunu Umumiye Suiistimali 
Ankara, 16 - Ankara MUd

deiumumiliği, Düyunu Umumiye
de yapılan para suiistimali hak· 
kındaki iddianamesini yazarak 
istintak Hakimliğine vermiştir. 

F azh Bey Yanda 
Bitlis, 17 ( Hususi ) - Umu• 

mi Müfettişlik Mülkiye Başmil• 
şa viri Fazlı Bey şehrimize gele
rek teftişat yaptı, sonra Van•a 
hareket etti. - Niyazi Yılmaz 

Otobüs, Tren Rekabeti 
Merkezi Pariste olan Beynel· 

milel Ticaret Odası, otobüs ve 
tren rekabeti hakkında mlihim 
bir anket açmış, bu iki vasıtadan 
hangisinin tercihi IAzımgeldiğinl 
sormuştur. Bu suale biz de ce
vap vereceğiz. -----

Sarhoşluk 
Dün Gece Bir Ahçıyı T eh
likeli Surette Yaraladılar 

Sebat vapurunda ahçılık yapan 
Bolulu Yunus isminde birisi diin 
gece fazla rakı içmiş ve sar
hoşlukla Taksimde yeni yapd
makta olan bir binaya girmiştir. 
Bina bekçileri bu adamı hırsız 
zannederek adamakıllı dövmüşler 
ve tehlikeli surette yaralamışlar
dır. Yunus şimdi ümitsiz bir halde 
hastahanededir. -----

Çömlekle Yaralamış 
Küçükpazarda Deveoğlu yo-

kuşunda Dervişpaşa medrese-
sinde oturan Zehra Hanım, 
aynı medresede oturan Hatice 
hanımı çömlekle yaralamıştır. 

Müsabaka imtihanı 
Avrupaya tahsile gönderilecek 

talebenin 3 eylülde müsabaka 
imtihanı yapılacaktır. 

Açıkta Kalanlar 
inhisar idarelerinde tevhit işi 

ve yeni kadro tatbikata devam 
etmektedir. ün de bu münase
betle 30 memura açıkta kaldak
ları tebliğ edilmiştir. 



'~Önende 
• • 

t eledige işleri . 
- Gönen ( Hususi ) - Bu meık· 

- ~ _.,,. -s:. 

tubumda B~legiyÖ itlerinden 
bahsedeceğim. Ben çok eminim 
ki bizim Belediye için ya~ılacak 
birçok işler vardır. Belediyemiz 
bo işleri yapmak \Ye baj11cmak 
aur-etile kendişine bit; iftibar fır· 
satı bazırlıyabilir. Tesbit ettiğim 
bazı noksan işler-i, temennileri~ 
le beraber buraya sıralıyorum: 

1 - Kazanıızda bazı gıda 
maddeleri, bilhassa lokanta ve 
köfte Halleri çok pahalıdır. Ev
vela köfte fiatlerioin pahalılığın• 

dan bahsedelim: Senelerdenberi 
kazaoıııda yüz paraya satılan 

köfteler - hecşeyin ucuılamasma 
rağmen • bugün yine yüz paraya 
satllmaktadır. Halbuki etin okkası 
20 ile 30 kuruı araaıadadır. 
Her şey, gl\ndengUne ucuıhıyor, 

maalesef köfteler eski fiatini 
nuhafaıa. ediyor. 

5 patlıcan 5 kurqa ve etin 
)kkası 20 kuruşa iken lokaotada 

...,ir tabak karnıyarık 15 kuruştan 
12,5 kuruşa. indirilebildi. Diğer 

yemekler de keza ateş pahaswa· 
iır. Yüı, dolmalık biber 5 ku-
·uşken biber dolmasının tabağı 
ıine 12 buçuk kuruştur. Bu işi 

Jeiediyenin himmet ve gayretine 
-ıavale ediyoruz. 

2 - Tırnava, Pilevne ve 
Gündoğdu mahallelerinde kaçak 
ıe hastalıklı hayvan eti satıl
lığını işitiyoruz. Belediye bu 
1ayia ile derhal allkadaı: almalı 
:e Hhhatinıizi koıumalıdır. 

3 - Bu ağustos sıcaklarında 
halk serinliyecek bir yel' ararken 
'13elediyenin arozözü garajdan çık .. 
mıyor. Sıcakların şiddetli güol~ 
rinde aokak ve caddeler sulanaa, 
hera aıeıöz -.attal kalualc 
çürümelten kurtulur, hem de 
biz biraz suiaUk fırsatı kazan
mı~ olllnız. 

4 - Her kötebatanda bir 
ka.,._ serııaa.e tes_.f olunur. 
Bu se.gileritt bir kearında bwkat 
~andık Yardır ki bunlar karpuz 
kabuklan ko..,ya mahsustur. Bu 
sandtJdua atılaa kab~ldara topa.
nan sinekler, ıergilerin civarından 
gelip rete~ri iz'~ ehnektedir. 
Belediyemiz ciddi bir gayret 
gösterirse karpu:ı sergilerinin bu 
şekilde birer mikrop yuvası halini 
almasının önüne g~elmir. 

5 - Son zamanlarda kasaba
mıun tenvirat işlerinden memnun 
olmachğırnızt söyliyebilirim. Bu 
meselıeaia ihmali biç doira 
değilGir. - A_ Ce-. det 

Çan kında 
Müthiş Hir Dolu. Mühim 

Hasarata Sebep Oklu 
Çaal&ın ( H~i ) - Haberı i 

aldığımıza göre Çankınwa civu 
köylerinden Genek, Gedene, 
Karateki~ Absarı miitbit bir 
dolu. Yaia'lru altıada kal~r. 
Ha ... at apç raeyvalan ve .._,. 
tanlarda ziyadetlir. Yol_.alDlf 
bupJ başaldarım de say•ak 
lbımdır. 'i ajaa dola taaeleriaia 

. oüyUklüğünden Zİ} ade devamla 
ve sürekli yağması hasarata se
lep ofmuştur. -----

Polis lıntihanJan 
Edirne (Hususi) - E111niyeti 

Jmumiye kadrosunda açık bulu
ı an bi.ı:inci, ikinci, üçüncU komi
erlik., merkez memurlukları için 
~hrimizde bir müaabaka imti--

1.anı yapıldı. 

• 

Memlekete· Fabrika Lizım 
\ • ' \ • I ' 

, _l~~~jJJ~)~!~ G_~rbi Anadoluda Yeni 
Fabrikalar Tesisini istiyorlar 

İzmu {Huıusi)- rlik risumundan 
Ege mıntakası iıtisnası. 
Ticaret Odaları 7 - Alaşehir-
Kongresi 9 ey- de mevcudiyeti 
lul çarşamba gü- tahakkuk eden 
oU 33 Oda mu- asfalt ve gaz ma-
rahhaıının işti- denlerinin hilkfı-
rakile tehrimizde 
toplanacaktır. Ti-

caret Odaları 
Kongresinde bu 
aene mfthim ve 
çok hayati me
selelerin halli 

beklenilmetedir. 
lktıut VekAleti 
ve CıışvekAJet bu 

metçe sondaj ya· 
pılmasının temi
ni. 8 - Alaşehirde 
bir kAğıt fabrl· 

lcaaıaan tesisi. 9 .. 
Aydın ve S&ke
nin bir şose ile 
Kuıadasına raP'" 
tı. 10 - Okkası 
Uç kuruşa ıatı-

ceneki kongreye 1,::n palamuttan 
fazla bir ehem· okka baıma 
IDiyet atfetnıek- tzmlrfn me,hur tlzUmlert böyle kurutulı;. · a!mmakta olan 
tedir. Ruznamenin tcsbiti için ması, 2-İncirlerin takas usuJft ile bir kuruş nakliye ücretinin ten-
Odalardan istenilen raporlar ihracının temini, 3 - Aydmda bir zili. 1 J - Salihlide bir konser-
gelmiştir. Raporlttda temas edi- çuval veya şeker fabrikasının tesi- f b .,_ · · 12 u-ve a rıKasının tesısı. - zllm 
len mesel-eler hep ayni mahiyet- si, 4 - Hububat nakli tarifelerinin 
tedir ve bütün memleketin iktı- tenzili 5- lzmirden Marsilyaya bir 
sadiyatım alakadar etmektedir. ton meyankökü 41iraya nakledildiği 
Bunların en esaslı noktalarını halde Alaşehirden İınıire 14 liraya 
şöylece . hulasa edebiliriz: nakledilmektedir. Bu haddin,asgari 

1 - incir şimendifer nakliye bir tarife üzerinden tesbiti. 6 -
ücretreri çok yüksektir. TenzilAt Üzüm kurutması için kullanılan 
icrası için teşebbüsatta bulunul- tente ve sergi kAğıtlarının giloı-

Mardin de 
Kağıt Para Fiati 

Yükseliyor 
Mardin, (Hususi) - Biıkaç 

gündenberi burada kağıt para 
birdenbire bir yükseliş göster
miştir. ( 50 ) kuruş madeni 
para tızerinden tedavül eden bir 
kağıt lira (6 t) kuru~a çıkmt4br. 
Bu yüzden bütün yiyecek ve içe
cek~r bir miali artmıştır. 

I(} kuuş madeni paraya al
dağ•auz bir okka et 16 kuruıa, 
28 kuruşa alclığım12 bir okka sa
bun 36 kuruşa fırlamıştır. Şehri
mızın en büyük dertlerinden 
biri olan bu ıllaıfiı paranın 
bilhassa böyle buhranlı bir 
senede ti~arette oynadığl rol ve 
yaptığı zarulaı mühim bir yekün 
tutmaktadır. Büy&k tü.ccarlaıa 
gitmiyeJHn: o glntki piyata ftze-
rinden beş kuruş kıymetinde 
olan bir paket!, bir a-azeteyi 
3 kuruı madeni paraya 
satmaya mecbar alau · ltir 
paketçi, Ü ıante bayii. 
birrı saat ıonnt ktğtt pararun 
gümüf para üzerinde yaptığı 

değişiklik ylbiitHlen beheJ' paket 
vey• beher gazete ba~ma aa
gart bir kW"ut zarar ediyor. Yalnız 
Şark ve Cenup villyetlerimizde 
tedavülde bulunan gümllş pata

nın piyasadan k~JmaaıDı ve
yaaut daima bir kıymet Oz~rin
de buluııdur1dınasnu alakadar
lardan bekliyoruz. 

Bir Araba F aciaSl 
M. Kemal Paşa ( Hususi ) 

Birkaç gü11 evvel burada bir 

köylü çocuğu araba altında ka
larak ezilmiş ve biraz sonra da 

feci şekilde ölmüştür. 

1

1 Karaca beyde 
11 Bin 
Koyun Var 

Karacabey ( Hususi ) - Bu
radaki gellİ~ hara gittikçe inki-

pf etmektedir. Bu geaiş arazi 
11 O bin dönümden ibaret büyük 

bir çiftlik haliudedir. Çiftlik, 
bütün. ziraat hayvanlarma ait 
çok mükemmel teşkilata maliktir. 

Şimdiki halde burada 250 
maoda, 500 öküzt 500 at ve 1 1 
bin tane de koywı vardır. Atlar· 
dan dokuı tanesi aygırdır ve 
cinsleri çok iyidir. Bunlardan 

yalnız bir tanesi, danıızhk olmak 
üzere, 14 bin liraya satm alınmış
hr. Burada ayrıca Macaristandan 

getirilmiş büyiik bir harman ma

kinesi hareket halindedir. Ma.kiae 

dakikada 12 bin devir yapmak
tadtr. 

Menemende 
Bir Köy Başka E ir Yere 

Nakledilecek 

Menemen (Hususi) - Üç yUz 

haneye yakın bulunan Çukurkö

yin yolları çok bozuktur ve ta~ 

mire ti• imkan yoktur. Bu ıebeple 
kendi arazisi dalUllod. miaasip 
bir yere nakli tasavYW'U vardır. 

bmir riliyeti Daimi EnriMefti ve 

kazamız Meclisi idare azalarile 

Kaymakam N~at Bey köye gide

rek tetkikatta bulundular. Haber 

aldığıma göre, köy, Belen karye

•İae yakın bir yere nakledilecektir 

Çukurköy hilihazırda, kazamıza 

üç saat mesafededir. Nakli halinde 

merkeze bir saat mesafe kala
caktır. - An. 

nakliye ücretlerinin tenzili. 

Görülüyor ki Ege mıntaka
sında bütün adalarm müşt.erek 

arzuları şimenif Ct" nakliye ücret

lerinde toplanmalHadw. Odalar 
kongresinde bu meseleler mllna
kaşa edilecektir. - Adnan 

Nazillide 
Esrarengiz Bir 
Ölüm Hadisesi 
Nazilli ( Hususi ) - Burada 

gurip bir öliim hadisesi olmuş, 

Çaltı Hüseyin ismin~ 18 yafla

rında bir genç dün sabah yata
ğında ötü otarak bulunmuştur. 
Hadisenin tafsilatı şudur: 

Cümhuriyet kıraathanesinde 
çalışmakta olan Çafü Hüseyia, 
dün gece geç vakte kadar kah
vede arkadaşl~ı ile tavla ve iskam

bil oynadıktan sonra evine git
ıni' ve yatmıştır. Fakat Hüseyin 

gece çok horladtğı için ayni oda
da yatan arkadaşları rahatsız 

olmuşlaı, birkaç dafa uyandırmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Sabah olt111ca, herkes gibi 
Hüseyinin yambaJmda yataa 

Me-hmet ismindeki hemşerisi de 
kalkıp aşağı inmiştir. 

Mehmet biraz sonra vaktia 
geciktiğini, Hiiseyİllia bala kalk-
madığını görünce han odasına 

uyandırmıya çıkmış, fakat Hüsey

nin yatakta kaskatı yathjıAı ıi

rince öJdUğinv ••lamrf, derl.ıat 
polise malumat •ermiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde 
Hüseynin bir mliddet evvel aldıiı 

bir dit ilkıaın tesi.rile yavaş y .. 
vaş zehirlendiği tahmin edilmiş-

tir. Bununla beraber tahkikat 

devam etmektedir. R. Üz 

~====================::::z::::ı 

Memleket haberleri 
Buradabitmedi. Lut/ en 9 uncu 

sagf ada okugunuz. 

Tenkit 

Faydalı 

iki Kitap 
Grek Ve Romen Mitolojisi 

Petrarca 
Sinan oğlu Nüzhet Haşi 

Bey, bu senenin başında, i 
kitap neıretti. Uz.un mUdde.t ita 
yada kaldıktan so~a memleket 
dlSnfince, iki sene içinde birka 
mühim tetkik eseri ile edebi bi 
kaç tercüme yapıruş olan Nüzh 
Haıim Beyin bu tetkik eserleri 
den tabı ve neşredilmiş alan il 
ikisi, Grek ve Romen Mitoloj" 
ile Petraca'cLr. 

Grek Ve Romen Mitolojisi [ 1 
muharririn dediği gibi, iki şekil 
de faydalı olan bir eserdir. Es 
Yunanhlarla Romalıların bütil 
tannları ife yarı tanrılarını tatl 
bir hikAye stili ile anlatan b 
kitapta klasikleri okwnak içi 
bir anahtar kıymeti barizdir. 

.Kitabını bu noktadan faydalı 
kılmayı düşllnen Nüzhet Haşim 
Bey, ona en pl'atik usulle tanzim 
edilmiş bir endeks ili ve etmiştir. 
Metinde derhal göze çarpan 
bir ayrı yazı ile yazılı olan bütUn 
tanrı ve yarı tanrı isimleri, bu 
endekste toplanmış, yanlarına 
metninin hangi sayfalarında bah
sı geçmişse o sayfaların sayıları 

ilave olunmuştur. 
Grek ve Romen medeniyeti

ne, Ümanist kültüre ait tetkikle· 
r~ ihtiyacımızı bugün sarih ola
rak görmiyen kimse kalmamıştır. 

Bu tetkikler, bizim yeni ha· 
yatımıza ait telakkilerin inkişa• 

fına hizmet edecektir. Varılmaıı 
müstacel olan böyle bir neticeye 
doir11 biai sevlıtedecek yegane 
yol klasikleri bir an evvel ter
cüme etmekten ibarettir. .. 

Pebukaya ıeli•ce (2] , F nn
sazı.. Petıwk eledikleri ve- bi
zim de iyle dediiimiz Francuce 
Petrarca, hep bHiriz ki, 14 üncl 
asnda kudretli fairliği ile dhan
~mal btr ~ret kuanmı~ bir 
ltalyan şairidir. Muharrir, onun 
namını taftyan bu kitabında, 
İtalyanca yazdığı bir cilt şiirle is
mini ebedileştiren ve daha ziya• 
de o devrin icabınca Utince yaz
mış olan bu ıairin, hayatını, eser• 
ltrini tallın etmekte ve ' bundan 
i•tikal ederek devrin bariz 
vasıflarım kudretli bir görüşle 
tetkik ve izah eylemektedir. 

Kitap hakkındaki bu kısa izah, 
onuıı ehemmiyetini anlalmı.ş ol· 
mıya kafidir. ÇünkU Petrar1'anm 
ya~ devir, insanbğın, kurunu 
vustaamı k•anlddıarınd.D çıkmaya 

ve riaesan.. fecriue kavUfmıya 
başladığı devirdir. 

Pebarca'mn aşkına dair ola· 
rak Sima. oğl- yaptığt tahliller 
yalnız bir büyük şairia aşkını 
tahlil IMM eMbi bir Kt) meli 
haia deiiı:S; . '- tala&ilcrde~i 
kıyıact , -YiıD ~in -ıaaklcak 
çok alaka .,.....CI olan tarihi 
kıymıellir. Çiillld bu tahtilterle, 
o kurunu vumya kup iMaa
hiı• .,_ duyduğu dia izah 
olunmaktadır. 

kalyaa dilini• ve lıt.&yaa ede
biyatının doğuşuaa ait kısa, fa
kat çok özlll bir tarihçeyi de 
ihtiva eden petrarca'yt okumak, 
inkıl!pçı gençlik için, büyük in
kılibrmrzın mAna ve mahiyetini 
anlamak itibarire zaruridir, de
nebifit-. 

---------
(t ) Ankara, Haki mi) eti Milli ve 

ıoalbaası 100 kuruş. 

(:'!). Sayfa., 200. Ani.ara, J\ ö~ hoca· 
11 ınnthaası . 50 kuruı. 



[ Siyaset Alemi 
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ispanya 
isyanının 
Sebebi Nedir? 

lspan?d• lurallık devrilip yerine 
cümhuriyet geçeli çok olmadı. Mem• 
Jek et; yeni rejimin icap ettird itl 
yeni esasları koruyor. Yapılacak itler 

Dkadar çok ki, blribirini takip eden hl
kümetl~r, bu rejimi yaf8tacak olaa 
temellerin ancak ana hatlarını at· 
makla meııul olabildiler. Halk, 
uzun seneler suaadıtı _ b'J idarenin 
Hrhoılutuaa bile Jaenuz doyamada. 
Bugünkll hllk6meti hedef tutan iıyan 
hareketi iki merkezde birden patlak 
verdi: 

Madrit ve Valanaiya. 
Fakat, hDkQmet e1a1en biSyle bir 

hareketin valruunu bekliyordu. Malü
mab yarda. Derhal butsrdL Zaten 
isyan harekethıe teıebbüı edenler de 
munffakıyetl temia edec•k tedbir
lerin hiçbirini almamışlardı. Me
aeli Valan1iya'da hllkOmeti ta• 
nımadıtını ilin eden Jeneral 
San Jürjo Posta ve Telrraf 
idaresini serbelt bıramıf, Madrit hü· 
lcum~ti, bu •ehirle muhabere imka
nını bu l muştu. 

Madritte kıyam edenler ordudan 
cıkarılmıt eai ubitlerdi. Makutları 
kan d6kmek detfldi. Sllih namına 
Gzerlerinde •dece tabucaları Yardı. 
Şu bal, bu hu.ketin munhauran 
l.paayol cilmlauriyetine mütevccih 
olmadıtını s&teri1ordu. Zaten Jene
ral San Jurjo. 111akaadının hükü .. eti 
devirmek oldupnu ilin etmittl. 

• Buriski Batvekil M. Asana, 
Cüml- : ·•t ilU edildifi zaman Har
biye naiırh;ına retirilmi9ti. lapan-
yada Cümhariyetin illnını temin 
eden batlıca adam da Jener al San 
Jurjo idi " o zaman ıiril muhafız. 
Iarın kuınudaı idi. 

Onun clmlauriret taraftarlarına 
lltlbalu Gzerlnedlr iri Kıral On Üçlln
eO Alfons lıpanyayı terke karar 
verdi. M. Aaana, vaıifea ine ba,lar 
batlamaz orclada mülhit bU tenaik 
yapb. Bu nretle 700 •llyon ta•arruf 
ettL Onun fikri kadroyu daraltma .. , 
fakat malzemeyi ku-:vetlendirmekti. 
Para bulaıuayınca sadece tenaik itini 
rapmakla iktifa etti. Ordu alyaaete 
alet ediliyordu. Franko isminde bir 
tanareci, Erklnı Harbiye Reisine 
tera bir cev&p verme•iae ratmen 
cezaya bile ujTablmada. Ad
liye Nazırı, umumiyeti• aakerlerden 
milnuip olmı1aa bir liaanla bahset
mi9ti.Bundaa tiklyet eden bir j..uer1tl 
•apsolunmattu. Bu Jaal, orduyu mü
teeHlr etti ve netice isyan hareketine 
dayandı. Fakat l.panyada umumiyet
le bu ıibi bidiaeler dolayısile karşı
latan kuvvetler araaında çarpıtmak 
ldet detildir. iki taraftan biri 
lblrlne Utl~ak eder. Bu defa 
M. Azananın taraftarlan maYaf
fak oldalar. Fakat waktile bu 
ıütunlarda kaydettlj'imiz aibi J•naral 
San Jürjo bir muammadır ve l'ÖrO
nü.. l'Öre, ne o. ne de buaiinkü 
hlltametin aiyuetine kartı mukave
metleri hergila bir parça daha arlan 
mutedil sınıf halk son ıözilnü aöy
lememiıtir. Çlnldl Azana hüklmeti, 
b•gln, aadece mlfrlt ıol cenabcılara, 
lıı:oıaüa atler., aaarfiatlere Ye aoıya-
t1iıtlere fstinat etmektedir. Sireyya 
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a.aaicl TIL&BArLAB 

Fon Papen Ne Yapacak? 
Alman Hükômeti Rayihştakla Beraber 
Çalışmak için Bir Proje Hazırlıyor 
Berlin 16 - Alman kabineal, 

Hitlercilerle yapalan mlbakerele
ria akbn kalması ftzerine bir 
hatb hareket tHbiti için dtln 
akpm toplanmıftır. Fon Papen 
kabineai Hindenbars'un fikirlerine 
tevfikan iktidar mevkiial deruhde 
ederken teşebblls ettiji pro
gramda ıarar edecektir. Htlk6met 
mehafili, kabinenin parlimento 
ile çalıımak için hiçbir fınab 
ihmal etmiyeceji ve Rayihftağ 
kanunu esasisi ile mali ve içtimai 
bir ıslahat projeai hazırlayacaia 
kanaatindedir. Hindenburg'un 
gazetesi olan Taı gazeteai hli
kômete bazı taniyelerde bulu
narak diyor ki: .. Hnkümet parll
mentoda yapılması lizımgelen 
ekseriyeti elde etmediği takdir
de icap eden tedbirleri almaktan 
çekinmemelidir. Hatt• icabında 
- yukardan gelen bir ibtilll .. 
yapmaktan kaçınmamalıdır . ., 

NUmaylfçllerln Muhakemesi 
Breslav 16 - Tethit hare

ketleri c-.!eybinde netredilen 1'e
iıicümbur kararnamesi mucibince 
45 kitinin muhakemesine baş
lanmıştır. Hitlercilerle cümhu
riyetçiler arasında vukua gelen, 
2 Hitlercinin ve 30 kitinin ölü
mile neticelenen nümayişleri ter
tip edenler maznun mevkiin
dedirler. 

Şlemk Holfleyn eyaletinde 
inflllk eeici maddeler kullanan 
3 Hitlerci tevkif edilmiıtir. Bun
ların aruında bir de doictor 
vardır. 

Alman - Fransız 
Düşmanlığı 

Paris, 16 - Birkaç gftn evvel 
bir nümayiı esnasında bir nutuk 
söyliyen Alman Jenerah Fon 
Kluzun sözleri Fransız matbua
tında büyük akisler yapmı1tır. 
Figaro gazetesi bu nllmayişi ha
tırlatarak diyor ki: 

"Sulh için çalışahm. Fakat 
pazar g(inü 50 bin muharibin tam 
bir intikam yeminini tekrarla· 
d&klarmı da unutmıyalı m. ,, 

Eko dö Pari gazetesi bu nut
kun, ıulb lehinde söz söyliyen 
FransJz Reiıicümhur ve &Jve:ki· 
)ine bir cevap olduğunu yazmakta 
ve vaziyetten endife etmektedir. 
Bu gezete askerlikten tecrit edi
len bir mıntakada intikam arzu-

Ottava konferansı yana bir heyeti umumfyı içtJmaı aktedeeektir. Konfe
rans hakkında hazırlanan reemt raporlara umumi prenıipler l;onacaktır. 
Rucban uı ullerl h&kkındakl rakamlar, bualara ait kanunlann ıdak/\dar par
IAmentolar tarafından kabulünden ıonra turlh edilecektir. 

Paraguvay Boyun 
Eğmiyecek 

Paraguvay Reisicümhuru M. Ayala 
Arayacağız Diyor Hakkımızı 

Asompaiyon 16 - Bolivya
Paraguvay ara .. ndaki ihtilaf ve 
huduttaki mücadele ve müsade
meler devam etmektedir. Bolivya 
kıt' alara on bet pn enet zabtet
dik leri Bogerom i.tihklmının ci
vanndaki Falson istibkAmına te-
cavüz etmişlerdir. Taarruz mu
vaffakıyetle neticelenmiftir. 

raraguay Boyun Elmlyecek 
Asompsiyon, 16 - Yeni ın-

ispanyada 
60 Kişi 
Tevkif Edildi 

Madrit 16 - Hükümetin 
devrilmesi ve kralhğın iadesi 
için yapılan ibtil~l do!ayıaile tim
diye kadar tevkıf edılen kuman
dan ve zabitlerin miktarı altmışa 
varmıştır. Mevk~lann. hepsi ih· 
tilittan menedilmışlerdır. 

sunun 50 bin "1uharip tarafından 
tekrarlantnasmın vahim bir ihtar 
olduğu kanaatindedir. 

tibap edilen Parapvry reiaicllm
huru M. Ayala harbi bir budala
lık olarak tellki ettiğini fakat 
Paraguvayın, Boliya &nllnde bo
yun elecejini ve haldrmdan geç-
miyeeepai 911lemiftir. 

Muhtelif h8k6metlerln yapbk
ları tetebbls ve tavauutların 
ma.bet netice vermesi, ve ihti
IAfın ortadan kalkması muhte
meldir. 

l Lindbergin 
Bir Çocuğu 
Oldu! 

Nevyork 16 - Geçenlerde 
çocuğu kaçırılan tayyareci Lind
İ>ergin zevcesi Madam Lindberg 
dünyaya yeni bir erkek evlit ge
tirmiştir. 

.. 1 ................ . 

Harici Haberler 
Buratlu bitmttdi. Lfit/~n 8 inci 

.a11/ada okrıqanıız 

Bir gece, ninem henDz diz 

ÇOC:UKLUÖUM 
_ Kapı eıiğinde.. aandığın 

altına doğru gidiyor. 
_ Hamam b6ceğinden ne için 

bu kadar korkuyorıun? 
Diye sordum· 

çökmOş, kalbinin bilttin ıamimi
yetile sevgili Allabı ile has
bıhal ediyordu. Bnynk babam 
yatak odasıntn kapısını tiddetle 
açta •• kısık bir aeale bağırdı: M ..... r """' Edibi Mak.tm Gorklnln hayal romanı 

=:=:=:=:55:S:==:=:=:=::=:: Türkçeye Çeviren: M•wı/•lt/ 
etmezdi. Hahikaten bir müddet Yarı uyur bir halde kalkar 

'fıiı yakanm Ye yere iğilerek ara 
nm. Baceji derhal bulmak mllm-
knn olmazda. Bazan da hiç bula· 
mazdım. 

.. Hiçbir tarafta bulamadıml,, 
derdim. O bqım yorıamnın 
altına sokmUftur, barakebiz bir 
halde durur ve ancak duyulabi-
lecek bir Hale: .. Hayır, hayır 
burada! Ara yavrum. onun bur ... 
da oldujıına bt'iyetle blliyonaml., 
derdi. Nine• bunda ula laata 

sonra b6ceği, yataktan uzak bir 
yerde yakalardım. 

- Öldürdün mU? Allah sana 
razı olıun ! T qekkür ederim 
yavrum! Yorganı bqından çeke
rek genişçe nefes alır ve glilerdi. 

Eğer böceii hiç bulamazaam 
uyuyamazdı. Gecenin bu derin 
ankitu içindeki en ufak bir ça
brdıdu Yiicudlbılln titrediğini 
lüuederdim. Nefuini tutarak fa. 
•ldaclajaoa ifitirdim: 

- Çünkll dünyada bu liyah 
mabliik niçin bulunuyor aklım 
ermiyor. 

Diye cevap verdi • 
- Pis hayvanlar her tarafa 

ıokulurlar. Allah her küçilk 
hayvan için bile bir vazife tayin 
eylemiştir. Meseli teabib böceği 
evde rutubet olduğunu gösterir, 
tahtakW"usu duvarların kirli ol
duğunu söyler. Kimde bit bulu
nursa u zamanda hutalanar. Bö
tDn bunlar gayet açık. Fakat 
hamam böceklerinde ne ıibi bir 
kuvvet ••, ae içia dlhayaJa ıel
mitlerdir kimse billliyorl 

- Ey, valde! Allah eYimizi 
ziyaret etti.. Yanıyoruz! 

Bey&k annem: .. Ne s6ylüyor
ıunl " diye haykırarak yerinden 
dotruldu. ikisi de odadan dııarı 
fırladılar. 

Ninem: " Y evğenifa reeUal.rl 
indirl Natalya aen de çoculdan 
giyd~I diye sert ve kat'ı bir aeSle 
kumanda ediyor, büJiik babam 
iae yavaşça sızlamyordu: "AaJ •. " 

D11arıya, mutfağa koıtum. 
Avluya bakan pencereler kıpkızıl 
parhyorluda. Dlfemeoin a.tbde 
aan dyalar kayıJor, titriyordM. He. 
ati& sirinmekte ela Y.akof ..ca 

Sa,fa 1 
--

Gönül işleri 

Frengili 
Bir Adam 
Evlenmeli Midir? 

T. M. iaminde bir aeaçtea 
bir mektup aldım. Bu aeaç 23 
yqındadır. Giizel bir kızla ni
ıanbdu. iki taraf aileai düjüa 
haı.arhjı yapmakla mqpldllr. 
Fakat bu Rr•da paç, ummadıjl 
bir kadmc:lu frengi haalalıla 
almq, " kendimi bir doktora 
t.davl ettirmiye baflamıftır. Ta-
bl Yuiy.tla fecaatlai talamla 
edenbal&. Şimdi bana aonıyon 

.. 1 - Kanamın, tahlil netic .. 
alade, meafJ çıkm•una ve teda
Yimin ilerilemlı bulunm&1111a n ... 
raa dattmo.o daha ..kadar 
mllddet tehir edeyim? 

2 - Bu mel'un haıtahjıa 
••llt ve drrlyet Dıerinde teılrl 
olacak mıdır? 

3 - Yoksa e•lenmelrten bU.
bltb nzıeçeyim mi?,, 
~hiç bl7le bir Yak'a 

bqımacla kalmam11bm. Freaıl 
deyiace tlylerim Qrperir, kork ... 
rua. BWm umanamuda ba çir
kin ve i;ren~ baatahk tedavi 
eclllemediti i~ bu.de pek fua 
teair bıralUDıfbr. Onan içia 
freoıili bir huta a-6rlnce Drke-
rim. Filvaki buJln frenaiyi bir 
daha nükıetmemek lı.ere tedavi 
ediyorlar. Hatta evlitlara ıeç
medijini temin ediyorlar. 

Doktorlann bu teminabna 
rapen, ben una evlenmeyi tav
siye etmem otlum. Zararm nere
sinden d&1atlltlne klrdır. Vaziyeti 
ailene anlabr lllf&Dı bozanımL 
Bir kızın hayabnı zehirlemek, 
yann aaraak ve senem çocuklara 
baba olmak, 6yle Yicdu uabt 
tewlit edea .. ,1en11r ld, .... a.-
tla h.,ablalZl laaram ed ... . 

Halbuki dlj&I ve ...... .. 
endifesinden lwrtulduktaa 80lll'll 

iyi tedavi ediliraeaiz, blltoa bltla 
bu hastalıktan kurtulabilir Y• 

rahat edebilirsiniz. .. 
Buruda marangoz Salila Ef. y• 
latedijiaizi yapmak eli.mi• 

dejildir. MlracaatiPizin •wiml 
olclujuna ıBpbe Joktur. Fakat 
bu itler bizim proıramamıza da
hil değildir. 

HANlllTEYZE 

-== TAKViM -ÇAR,AMBA 
31 a .. • t 7 Atustoa - 932 ltıar IOt 
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1 42 20 50 
s. il 3 it 

tabanları tututmuf ıibi oraya, 
buraya uçrayor ve bağvıyordu: 

- Bunu Mihaelden bAfka 
ll:imıe yapmamıftır t.. Soara da 
kaçtı ha 1 •• 

Ninem: "Sesini keı kipek 1 • 
di1e ha1kardt ve onu öyle itti ki 
az kal• y•• yuvarlaaıyorda. 

Camlardaki lauzlaran aramd-.. 
boyahanenin çabauua yaacleit 
we içiode at.efia Çllııaca aamd- , 
duju a-örültiyorc:lu. 

Rllzglr yoktu; duman laemen 
biç yüksebniyordo. Y alms ylk· 
ıeklerde kara bir bulut ulla
myordu. 

Karlar pembe hir renk almlf, 
parlıyor, hinamn duvarlan titri-
yor, aallamyor, sanki, atetla 
ıittilrçe çotalıp her tarafı 
aardığı k&fedm avlup .... 
,.ıuı.- latiıorlarda. 

~kua..,., 
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Bir idare Bahsi 

·Kooperatif 
• 
ldaresi 

SON POSTA 

BEYAZITTA HAVUZ BAŞI 
-- ---------- ... ~ --

Eski Kağıthane Alemleri Beyazıt 
Havuzunun Başında Canlandırılıyor 

Ağustos 17 

Kari Mektupları 

Mahkumların 
Teşekkürü 

19 -
istihlak kooperatiflerinin teş

kiline esas.olan mukavelen~meL r 
bakkmda bir fikir vercbilr.ıek 
üzere şu projeyi takdiı.ı ediyoruz. 
Müteşebbisler kendi dilek ve va
r.iyetlerine gö· e tadil edebilirler. 

"A .• Doğ~usu Şuraya Gelmişken Havuzu Yakından Görelim Taliin hışmına uğrıyarak ıe .. 
nelerdenberi İstanbul hapishane
sinde yatan biz mahkumlar, Mil· 

dUrilmilz Baha Beyefendinin gös
terdiği şefkat ve bUsnü muame

leye kalplerimiz minnetle dolu
dur. Bundan başka hapishanenin 
Sertabibi Zati Beyefendi de haı· 
ta ve pek bedbaht olan biz
lere, macfdt manevi yardımda 
bulanmak ıuretile kalbi yarala-

Esas Mukavele 
Merkez, Unvan, :.1ak1&t, Sermaye 

Madde 1 - Merkezi Kırkağaç 
kasabasında olmak Uzere memur, 
zürra ve işçiler tarafından ( Kır• 
kağaç halk istihlak kooperatifi ) · 
namı altmda " Mahdut meı'uli
yetli " bir kooperatif ıirketi tef· 
kil edilmiştir. 

Madde 2 - Şirketin maksat 
•e gayeleri: 

Her nevi istihlik eşyasını mü
&ait ıartlarla mübayaa veya iıtih· 
1al ile bunları gerek azasına Ye 
gerek bilumum mllstehliklere 
imkAn dairesinde ehven fiatle 
ıatmak ve memleketimizdeki ko· 
operatiflerin mahallt mahsullta 
ait ihtiyaçlarının mlltekabilen te
minine ve aralarında bir f edeı·as· 
yon teıkiline mllzaheret et
mektir. 

Madde 3 - Şirketin ıerma
yesi bu mukavelenamenin r.irinde 
imzaları bulunan hissedarlarla 
ıonradan dahil olacak ortakların 
iştirak hisselerinden toplanır. 

Miktarı gayrimahdut ve asgari 
1000 liradır. 
MUddel Ye Hlssedarhk Şartları 

Madde 4 - Şirketin tesis ta
rihi 1932 senesi eylul iptidası ve 
devam müddeti bu tarihten iti
baren on beş senedir, bu milddet 
umumi heyet kararile uzatılabilir. 

Madde 5 - ihtiyaçlarını şir
ket mağazasından tedarik etmek 
btiyen ve bu mukavelename ah
lrlmını kabul eden ehliyeti ka· 
nuniyoyi haiz her Tnrk tirkete 
hiuedar olabilir. 

Madde 6 Hissedarların 
adedi gayrimahdat ve hissedar-· 
Lk miat ve hukuku ıahsidir. 

Madde 7 - Beher hisse be
deli beı türk lirasıdır. Her şerik 
dilediği zamanlarda azami yüz 
hi11eye kadar alabilir. 

Madde 8 - bk hisse bedeli 
peşinen tediye edilir. Beş hisseye 
kadar beher hisse için birer 
aylak taksitlerle tediye şekli ka
bul olunur. Daha fazla hisse 
bedelleri do azami bir sene zar· 
fında muayyen taksitlere bağ
lanabilir. 

Madde 9 - ıirketin başlan· 
ııcmda mevcut olan hissedarlar 
bu mukavelenameyi imza eden
lerdir. Sonradan hissedar olmak 
lstiyenler bir talepname ile fir
kete müracaat ederler. idare he· 
yetinin tensibi halinde talibin 
ismi şUreka defterine yazıldıktan 
aonra hissedarlığı muteber olur. 

Madde 1 O - Her ortağa his
ae senedi makamında, kanunun 
tarif ettiği şekilde, bir cüzdan 
verilerek iştirak hissesi ve te
mottlUerile her nevi tediyat ve 
reddiyat tarih sırasile bu cOz· 
dana yazılır ve ıirketi temsil 
eden zatla hissedar tarafından 
imza edilir. 

Bu cilzdan zayi olursa, tirket 
kayıtlarına g6re, uıulU daire
aindo yenisi verilir. 

Madde 1 1 - Hissedarlar ıir
ketin mali toahhütlerinden ancak 
malik oldukları hisselerin bedeli 
udar mes'ul olabilir. 

Ahmet Ekn;ın 
(Ark111 var) 

"'· 
Ki içimiz, Bağrımız Adamakıllı Serinlesin ... ,, 

Beyazıt ha- Gözlüklü an· 
vuzunun etrafın· nesi, biç oralarda 
da akşam cıP. · değil: 
fası... - A.. Doğ-

Oo iki bu· rusu gelmişken 
çukluk bafra tll· havuzu töyle 
tiln paketini ho· yakından görme-
vardacasına or- liyim ki ıçım 
taya açmış!ar.. bağrım ıerinle-

Sigaranın biri sin ayol.. Seyire 
ıanme- den öte· gidemeyiz, sey-
ki yanıyor. Sı- rana gidemeyiz. 
raların üstünde Kcca lstanbulda 
öyle bir yan görüp göreceği-
gelişleri, öyle miz rahmet bu. •. " 
bir kuruluşları Havuzun ıula-
var ki, eski Beyazılta havuz bafı safaemdan iki aahne rma bakarak ak-

zamanın Uç tuğlu •ezirleri de oyalı başörtüsünü çapkın bir eda ıam nevalesi yiyenler bile var. 
erkan minderinde ancak o kadar ile düzeltirken cevap verdi : Bazı akşamlar, çay aamaver-
keyif çatabilirlerdi. - Günahma girme kimsenin... lerini omuzlayıp gelenler de olu-

Birisi dedi ki: Belki yere düşmüştilr... yormuf ..• 
- Canına yandıklarım, bavu- Tekru tekrar araştırdılar: Herifin biri müvezzii çağırdu 

zun da keyfini kaçırdılar .. Baksa- - Yok... dedim ya, çaldılar _ Gel bakalı mi.. 
na, kaç akşamdır, kimseler yok... işte... Çocuk, ateş gibi koştur 

Öteki bıyıklarını burarak ce- Sararmış çarpık ditlerİDi gös- - Son Posta mı, Akşam mı? 
vap verdi : tererek güldü : 

H 1,1 "t · B lk' Klgv ıdın içı.ndeki sakız leble-
- Bırak şu hırtları be... Ulan - e et gı ım... e ı, 

d l'k bisinden birkaç tanesini ayınp 
eşşoğluları.. Bizim gibi adamm yadiglr olsun diye e ı anhlar-

d b
. 1 mllvezziin avucuna koyduktan 

teyemmüm nesine yetmez.. iki an ıriıi a mıştır .. 
B k h . · sonra: 

Paralık rakı içip, karılara dört u söz pe oşuna gıtmıı 
l ı k f k d fık d - E dedi, aiz olanı biteni 

Yüz dirhem laf etmiye kalkarlar.. o ma ı i, ı ır aya ır aya ... güldü: bilirsiniz ? Bize de anlat, dinliye-
~b:~;e Lu elin karısı, kırar kirişi - Aman Ayşe H. ıen de... lim ... Ne var, ne vok ortalıkta?., 

Yarım pabuçlu genç, bu gö- Çocuk katlarını çatb: 
Yarım pabucunu, kutusunu 

takırdatarak önünden ıeçen bo-
yacıya uzattı: 

nülleri kocamıyan acuzeleri, ar- - Bet kuruıu verip bir ga-
kadaşına gösterdi: zete al... Oku ..• 

- Horoz ölmilş amma, göztl Aldırmadı: 
- Ayna gibi 

ra yok 1 
yapmazsan pa· çöplükte... - Yene df.lnya güzeline alt 

-Bunlar horoz değil .. Tavuk. mi yazıyor 1 
- Ne tavuk amma.. Kırk yıl Çocuk bu sözden fazla ıallf 

kazanda kaynasalar pişmezler! için yeni bir ilham kuv•eti al-
- BaşUstüno beyim... diye 

temennayı basmca, yanındaki 
hemen kulağına iğildi: 

- Halletme arhk ... 
Za vallı hatunlara IAf atan mıştı. Bağırarak uzaklaştı: 

Beş ku- sade bunlar değil. ' -Deh ... şe ... tli yazıyor .• Diln· 
oldun.. iki serseri daha peyda oldu: ya güzeli Keriman Hanımın pır-ruşun hatırı için bey de 

Koluuu dürttü : - Bileti nereye aldın Vehbi.. lantalarmı yazıyor ..• 

rımızla pek yakından alAkadar 
olmaktadır. Doktorumuzun muh-

telif hamiyetli zevattan ıık ıık 
tedarik ederek biz zavalhlara 

tevzi ettiği et, yumurta, peynir, 
tabun ve çamaşırları ömrUmüzUn 
ıonuna kadar unutamıyacağımız 
bir hissi minnetle daima kabul 
etmekteyiz. 

Hapiıbane kötelorinde geçir
miye mahk6m olduğumuz uzun 
ıenelerin acılarım bu gibi tefkat 
ve yardımlarla bize unutturmak 
iıtediklerinden dolayı, ıerek 
mildilrümüze, gerekse kıymetli 
doktorumuza minnet ve ınkran 
hislerimizi alenen izhar etmek 
arzusunu duyduk. Muhterem gaze
tenizin sütunlarında bu teşekkU
rUmUz yer bulabilirse kendimizi 
bahtiyar addederiz efendim. 

Köy Muallimleri 
Gazetelerden birinden gen9 

muallimlerden bir kıımınm köyle-

re tayin edileceğini öğrendim. 
Cumhuriyet devrine kadar biı 

k6yllller nimeti irfandan mah
rum kaldık. 

Saltanat idaresi köyleri ihmal 
ediyordu. Şimdi ite köylere 

ehemmiyet verilditini ve verile
ceğini g&rOyor •• 6ğreniyoruz. 

Nüfusumuzun kıımı azamı köylü

dilr. Bu memleketin maarifinin de 
esasını köy mekteplerinin teşkil 
etmeıi icap eder. 

Okuyan yazan k&ylnler, mem
leket için bir bayat ve aenet 
membaı olur. Yalnaz temenni ede
rim ki genç muallimlerin daha 
siyade köylere gönderilcetl 
hakkındaki a6zler, ı6zde kalmaaın, 
fiil biline geçıin. 

Köylü karilerlnlldea: Şükrl 

Teşekkür 
Tıp F akilltesi Birinci Serirl· 

yati Hariciye Şefi Operatör Dok• 
tor KAzım lsmail Beyin, refikam 
Muallim Hadiye Hanıma yapbii 
pek seri ve muvaffakıyetli ameli• 
yattan dolayı kendilerine alenen 
beyanı teıekkllr eylerim. 

Mütekait YUıbatı: Ihsan 

- Aldırma bir günlük beylik 
beyliktir. 

Havuza daha yakın 

kocakarılarda bir telaş: 
oturan 

- " Kartal., a, oğlum '' Kar-
tal,, a ... 

- Geç Kartalı be... Gide
cek yer bulamadın mı? .. 

Çıplak ayakl. bir küfeci çocu- ( Cevaplarımız =· 
ğu, havuzun içine hayran hayran ) 
bakarken arkadaşı kolundan ----------------

- Yok! Vallahi yok canım ... 
Çalmışlar! 

Deme?. 
Demesi yok .• Yerinde 

yeller esiyor 1 
Vah, vah, vah.. Şimdi ne 

olacak? 
Acaba çahnan bir mücevher 

çekmecesi filan mı, diye bayağı 
merak etmiştim. 

Biraz sonra, iş anlaşıldı. Koca-
' karılardan birinin mendili çalın- J 

mış meğerse .. Durup durup inki· 1 
sar ediyor: ı 

- Elleri kırılıın alanm ... Ecel 
terlerini silmek nasip olur işallah.. ı 

Öteki, kesik Açlarını örten 

. . . . . . . 
Seyyar bir oyuncakçı, ço

cuklara bakarak düdüklerini öt
tllrüyor. Tutturan tutturana: 

- lhhi ihhi ... Ben do-
dük isterim .. 

- Düdük öttüreceem ben ... 
Ayaküstü birkaç dakiicanın 

içinde epeyce düdilk sath adam
cağız ... 

Neticede düdüğü öttüren de 
çocuklar değil, kendisi oldu. 
Havuzun sularından yeıil çarşafh 
bir hanımın ıikiyeti: 

- Anne.. Sen de hep gelir 
bu ön ııraya oturursun! Kaıkor
aem sırsıklam oldu .•• 

Burııada, Tuzpazarrnda kebapcı 
çekti: Sallhattirı Efendi vaeıtaeil e Mustafa 

Ne oldun ulan... Asım Efendiye: 
Hiç! 
Y k k b. t l k Bu mesele için lstanbulda o , yo .. ır şey an ı 

düşündün sen.. 4 Uncll Vakıf Hanında 3 üncO 
-Şey be .. Hani bı.raksalar da, katta Sanayi Mnfettişlerinden 

şu havuzun suyunda geceleri Ali Rıza Beye tahriren müracaat 
yüzsek... ediniz. 

Ensemde bir mırıldanma : 
- Çocuğun hakkı var .. Açık

ta yüzdürmezler.. deniz hama
mına müsaade etmezler. Günde 
Uç buçuk kurut kazanan küfeci 
de gidip Floryada banyo yapamaz 
yal... Böyle Beyazıt havur.una 
fit olmasın da ne yapsın? 

** 

* Karile rimiıden Kadri Beye: 

Ynkseldikçe havanın kesafeti 
azalır. Belçikalı pröfesör Pikar 
bu hususta yeni tecrübelere gl
rişmiıtir ve henüz ıon ıöziln& 
söylememiştir. ikinci ıualinize ge
lince, ziya olduğu muhakkaktır. 



Çocuğa 
Giden mektep 

Bizim bildiğimiz çocuk mektebe 
gider değil nıi? Kanadanın bazı 
yerlerinde çocuk mektebe git
mez, mektep çocuğa g ide r. 

Filhakika nüfusu az olan bazı 
köylerde mektep yaptırmak mUm
kUn olmıyor, o vakit köy çocukla
nnı okutmak bir mesele oluyor. 

Kanadalılar buna çare hulınak 
mecburiyetinde kalmışlar. Bir 
kuum köy çocuklarına muhabere 
usulile ders veriyorlar. Dersleri 
posta ile gönderiyorlar, ebeveyni 
du çocukları okutuyor. 

Buldukları ikinci uıul de radyo 
ile ders vermektir. Radyo mer
kezlerinden köylere muntazaman 
ders verilmektedir. 

ÜçUncU uıul de, köyden k6ye 
dolaıan 1eyyar mekteplerdir. Bun
lar otobOı vagonlarıdır. Her köyde 
on beı glln kalır. v-

Şikagoda 1933 ıenesinde açıl- · 
mak Uzere bUyUk bir panayır 
,hazırlanıyor, bu panayırda, haya· 
tın, fennin, ilmin, sanayiin te
kemmlllUnü gösterecek birçok 
mukayeseli sergiler yapılacaktır. 

Bu meraklı şeylerden biri de 
600 ayak yi!ksekliğinde iki kule 
arasına gerilen bir kablo üzerinde, 
bu resimde görüldüğü ilzere, 
kurşun teklinde bir tayyare işli· 
yecek ve huna binenler bütiln 
panayırı kuş bakışı seyre imkAn 
bulacaklardır. 

Bu tayyareler, aya uçmak 
Dzere yapılan kurşun tayyare 
ıistemindedir ve onlar hakkında 

--------
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Herhangi dış 

uçlardan başlı-

yarak çapr2ıla· 
ma veya zikz.ak 
gidildiği zaman 

ı 
diğer uca van-
lınca yekQn 1471 
olur. -Şekil 4 X 4 mu-
rabbadan mü • 
rekkeptir. Ufkt 

180 ynfında Bağdatt• 
yafıyan bir ihtiyar. 

tlnde böyle bir dlldlkleri zaman 
yıldız vardır. yekOn 294 olur. 

d :r. i l# 111 tekilde ceme-

tir. 
bati 
geçe 
diğe 

dığı 

kan 
1471 I • 

.-::::c:=::ı=====::ı==::::::::z::::ı=::::::z~====================::=:============~==~==================-=::==:----""== 

BiLİYOR MISINIZ NİÇİN? 
-----------:--- -

K d• N. • D • A ki Bunun sebebi kedinin adale· ı e 1 ıçın aıma ya arı lerinin birleşmemesinin hususi 
Üzerine Düşer ? ıekli, ve insiyaki bir surette bu 

Bir kedi ne kadar yükaekten adaleleri ,ıüratle. harekete getire-
dll•erae dUtıUn, daim1 ayak ilı- bilmesidir. Kedı ne tekilde atı· 

v lırsa atılsın, o havada dönilp 
ttl dUıer. Bunu hepimiz biliriz. yine ayakları üzerine yere düıer. 

Fakat sobeblnl çoğumuz bilmiyoruz. Fakat kedinin bunu yapabilmesi 

Aya 

Giden 

Tayyar~ 

I 

bir fikir vermek nzere yapılmıı
tır. Yolcular bu tayyareye ku
lenin tepesinden çıkacak, kulenin 
nin Uzerine de ıeri asanıarlerle 
ç ı karılacaklardır. Bunları yapmak 
için bir milyon dolar aarfedile
cektir. 

için, canlı ve ııhhatli olması IA· 
ıımdır, yoksa arka Oıtü dilşll· 
verir. Alimler diyorlar ki, kedinin 
bu meharetindeki sırrı insanlar 
öğrenebilselerdi, onlar da yük
sekten ayak Uzerine dUşmiye 
muvaffak olabilirlerdi. Bizim 
adalemizin de kedinin adaleleri 
kadar çevik olmamasına hiçbir 
ıcbep yoktur. Mesela cambazla

rın buna benzer birtakım meharet 
gösterdikleri her vakit görUlmelde

dir. Bu işin sırrı dimağın hareket· 
te göst~rdiğ! ~ürat~ bağladır. 
Onun içm dımagı &üratle hue
kete alıştırmakla biz de bu me· 
bareti gösterebiliriz. 

Kedinin ayak llstilne dllşmeıl 
ni temin eden kabiliyeti, muva
zene hislerinin zinde bir halde 
bulunması ile mUmkUn olur. 

Bu muvazene hissi kulakları
mızda bulunan Uç kanal tarafın
dan idare edilir. Her kulakta 
bu kanallardan Hç tane vardır. 
Bu kanallar bizim muvazenemizi 
teınin etmiye hizmet eder. 

Kedinin muvazenesini temin 
için de, bu kanallar rol oynuyorsa, 
0 baldo bu kanalların kedide 
çok inkişaf etmit olması lazımdır. 
Halbuki lSylo değildir. Bunlar 
en ziyade kuılarda inkitaf et
miştir. Kedinlrıl muvazene hiılerl 
bozuksa, o vakit kedi de ayakla
rı UıtUne düşmez. Fakat kedinin 
yere dUımemesini temin eden 
biricik Amil bu değildir. Tabiat 
kediyi bu muvazene hiılerindea 

1 

kuvvetle istifade edebilecek ka· 
biliyetle teçhiz etmiştir. Bu 
kabiliyet te asırlar süren ihtiyaç
tan doğmuştur. Bi:ı: bu hususta 
kediye yetiıemeyiz. Fakat mu
Yazene hislerimizi idare etmesini 
biz de öğrenebiliriz. 

· Şikagoda dünyanın en bUynk 
renkli havuzunu yapmışlardır. Bu 
havuza akan fıskıyeli sular ren· 
ıAronk çiçekler şeklinde dökli· 
IOr. Bu yeni bir şey değildir. 
Beyazıttaki havuzda bile bunu 
tatbik etmeyi dQşUnnıil§lerdir. 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

,,.. 
7 3 Rakamı Yerine 
7 Rakamı 

13 rakamı ötedenberi meıu 
bilinir. Son zamanlarda Fran
sada l 3 rakamı yerine 7 raka
mına meşum nazarile bnkılmıya 
başlanmıştır, çünkü son sene
lerde 7 taı:ihlerinde F ransada 
birçok feci vak'alar olmuştur: 

7 kanunusanide Fransa Har
biye nazırı öldü, 7 martta Hari· 
ciye Nazırı Briyan öldü, 7 Ma
yısta Reisicümhur Dumer katle
dildi, 7 Tem muzda da Promete 
ismindeki tahtelbahir battı • 

Yatak Altında 
Lamba ' 

Yatak odasına b iri yatarken 
girip lambayı yakarsnmz, uyuyanı 
rrhatsız edebilirsiniz. Buna mini 
almak için şimdi bazı yerlerde 
yatak altına bir IAmba koyuyor
lar. Oraya girdiğiniz zaman bu 
lambayı yakıyorsunuz, yer aydın
lanıyor fakat uyuyan rahatsız 
olmuyor. 

Camdan 
!rlektep Tahtası 

Avrupa mekteplerinde ılyah 
tahta yerine cam kullanmağa 
başlamışlardır. Cam hem renjini 
atmıyor, hem çizilmiyormuı. Ca
ma kuvvetli siyah bir renk veri
yor ve öyle kullanıyorlarmıı. 

Seyyar 
Renkli 
Çeşme 

ı 
l 

Fakat bu havuzun busuılyetı 
renklerin mütemadi surette oto
matikman değişmesindedir. Çeı· 
melerden akan suların önDnde 
bir sinema şeridi gibi renkli 
şerit geçiyor. Bu şerit ne renkte 
ise ıular <la o renkte akıyor. 



1 Sayfa 

Japonya ya 
Yazan Emn. 

SON POSTA 

Giden Ve eyahatname 
Bey Mabeyinci Olmuştu 

- -
Tahir Ve Küçük Tahir Paşalar Kimlerdi? 

Malıarri~I )/. 

Her Hakkı Mahfuz dur 
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Hfinklr buma öfkelendi. Bekir 
Beyi azil ve belki de nefyedecek
ti. Fakat araya Arif Bey girdi. 
Arkadaşma ıefaat etti. Abdülba
midin gayzıom önUne geçti... Bu 
hidiseden sonra Bekir Bey 
evinde ikamete memur edildi. 
Bir daha meydanda görünmedi. 
Bir müddet sonra da tecennün 
etti. 

( Mabey;nci Emin Bey) e ge
lince: Bu zabn da saraya intisap 
etmesi, ancak zeka ve irfanı 
aayesindedir... Emin Bey, aslan 
( Dağıstan ) Jı olup ( Marsilya ~da 
ikamet ederdi. Bir arahk mühim 
bir sinir buhranına tutulduğu için 
doktorlar, kendisine uzun bir 
seyahat tavsiye etmişlerdi. Emin 
Bey MaraiJyadan kalktı. Japonya 
Ye orta Asyada büyük bir seya
hat yaptıktan sonra lıtanbula 
geldi. 

Bir müddet ikamet ef ıs-
tedi... O zamanlar henr. ıle 
büyllk seyahatler yapan ar 
aı olduğu için fstanbulda görüş
tllğil bazı kimselerin nazarı dik
katini celbetti. Bunların teşvikile
bir seyahatname yazdı, ve o za
man Maarif Nazırı -olan Münif 
Paşaya yolladı. 

Paşa, bu seyahatnameyi oku
du. Çok enteresan buldu. Ve der 
hal Abdnlhamide takdim ederek 
intişarma mllsaade istedi. 

Seyahatname, Abdölhamidin 
de pek hoıuna gitti. ilk defa 
olarak Japonyayı gören, orta 
Asyanın çöllerinde seyahat eden 
bu müslüman seyyahım görmek 
Ye onu bizzat dinlemek için Saraya 
celbetti. Emin Beyi huzuruna ka
bul ederek uzun u ?:un söyletti ve 
dinledi. Sonra da onun zeka ve 
irfanından istifade etmek için 
kendisine mabeyincilik verdi. 

Emin Bey, sarayda bulunduğu 
müddet zarfında tamamen bitaraf 
yaşamıştır. Ne jumRlcılık etmiş 

ve ne de irtikap ve irtişada bulun
muştur. Yalnız, kuvvetli fransızca-
ıile Abdülhamide romanlar yaz~ış; 
biraz da inşaat işlerile meşgul 

olmuştur. Böyle olmakla beraber 
onu da çekememişler ve muhtelif 
ıekillerde AbdUlhamide jurnal 
etmişlerdir. Bir aralık Hünkirla 
aralarında bir aoğukluk bisıl 
olmuşsa da bunun Emin Beye 
büyük bir zararı dokunmamıştır. 

(Tehir ..... ) tar 
Büyük Tahir Paşa, Abdülha

mi din şehzadeliğindenberi hizme
tinde bulunan ( hususi bendc
gfm ) mdandır. Herkesi, kabiliye-
t ine göre itlerde kullanmayı 
b:len Abdülhamit, padişah 

olur olmaz Tahir Paşa-

ya da ( tüfekçibaşı ) lık vazi· 
fesi vermiş\İ. Bu adam cahil, 
basit ve görgüsüz bir Arnavuttu. 
Buna rağmen efendisinin ruhunu 
ve hissiyabnı okadar iyi •nlamııtı 
ki, bu hor aekiya :müyeuer oLaa 

bir keyfiyet değildi. Huna binaen 
Abdülhamit nefsinin muhafazasını 
ona tevdi etmekJe beraber her 
sözüne itimat eder ve batta bir
çok işlerde onun tavsiyesile ha
reket eylerdL 

Tahir Pap, tok sözlU bir 
adamdı. Mevki ve ikbal hırsile 
verilen jurnallara pek kızardı. 
Onun için bazan, bu dedikodu
lardan hisıl olan öfkesini 
Abdülhamitten ÇJkarır ve acı 
sözlerle hafiyeler aleyhinde ba
ğırır, çağırırdı. 

Saraydaki dairesinin kapısı 
herkese açık olduğu halde, ev 
yıkan ve hanüman söndürmekle 
ikbal kazanmaya çalışan ahlak
sızlardan hiçbirini dairesine ya
klaştırmazdı. 

Tahir Papmn urayda pek 
büyük imtiyazı vardı. 1stizan 
etmeden Abdftlhamidin odasına 
girer ve en mühim şeyleri bili
perva arzederdi. Yegane kus~ru 
hemşerilerine karıı çok himaye
kar davranmasıdır. Sarayın en 
şımarık bir unsuru olan tüfekçi 
Arnavutlar, herkese karşı sert 

ve kaba muameleler gösterdik)~ 
ri halde kimse bunlardan şikA
yot edemez ve şiklyeti de aklın
dan geçirmezdi. 

Tahir Paşamn Abdülhamide 
karşı olan rabıta ve muhabbeti 
o derece fazla idi ki, ef endiaine 
adeta perestiş ederdi. Onun en 
bliyük zevkı; etrafına toplananla
ra Abdülhamidin ıehzadeliğine 
ve husust hayatındaki fevkalAde· 
tiklere dair menkıbeler söyle
mekti Abbülhamide karşı küçük 
bir hizmett~ bwunmak bile onu 
fevkatade sevindirirdi. 

Bir gün Tahir Paşa, ( haremi 
humayun) kapı smııı önline gelmiş, 
orada duran tüfekçilerle konu
ıuyordu. Birdenbire balıçede, 
( Çit kasra ) na çıkacak yokuş 
tarafında bir gürültü koptu. 
Başını çevirdi, baktı. Siyah 
elbiseli, siyah melon şapkalı 
bir adam koıa kofa geliyor, bir· 
kaç kiıi de bu adamı koşarak 
takip ediyordu. Şapkalı birdenbı
re döndü.Elindeki revolverle ken
disini takip edenlere ateş etmiye 
başladı. Orası birdenbire karıştı. 

(Arlusı vu) 

[ TELGRAFLAR 

Hapishane 
Kaçkınları 

Nevyork, 16 - Granit ha
pishanesi mevkuflarından 23 kişi 
firar etmiye muvaffak olmuştur. 
Bunlardan dördtl tevkif edilebil
miıtir. Şerirler firarları esnasında 
civarda dehşetli ahliksızlık ve 
milnasebetsizlilder yapmlŞiar, oto
mobil yolcularına taarruz etmiş
lerdir. 

Ruslar Bir Japon Gemisine 
Ataş Ettiler 

Tokyo 16 - Riyusbi Maru 
vapurunda bulunan heş balıkçı 
yanlışlıkla bir Rus adasına ya
naşmışlardır. Rus sahil muhafız
ları tarafından balıkçılar iizcrle
rine ateş edilmiş ve balıkçılar 
tevkif edilmişlerdir. 

1 Yahudi 
Kongresi 

Cenevre, 16 - Burada top
lanan Yahudi Kongresi ıaesa.isiae 
devam etmektedir. Konferanı, 
Musevi aleyhtarlığmın kanun ha
rici addedilmesi hakkındaki pro
jenin tetkikine batlıyacakhr. 

Alman Gemisi Yüzebilecek Mi? 
Kiye! 16 - Geçenlerde batan 

Niyobe ismiodel.<i Alman mektep 
gemisinin yüzdüriilnıesine çalışıl
maktadır. Şimdi 16 metre derin
liğinde bulunan gemi romorkör· 
lerle 6 metre derinlikteki Kiyd 
limanına kadar çekilecek ve 
geminin içindeki cesetler çıkan
lacaktır. 
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17 Ağustos Çarşamba t 8 Ağustos Perşembe 
fatanbul - ( 1200 met ro ) 18 ~ra.

mofoıı, llt,j alaturka R'•1., ll afız 

Numan Hey in lttiakile 20,-, graıııo
fon, 21 Miıııir Nurett in Bey 1,ıırısu ri, 

~:? ıırkestu .. 
Bfiluef - ( 394 metre )20 T:tıılıau 

ser \ agner'iıı operası . 

Belrrat - (429 metre) 21 ( Mu ııih )
tı•n nakil. 

Roma ( 4-U met.re ) ::!t '.\l,_17. mn 
Ko i oprr.ı ı. 

Pr•ı ( 483 metre ) 20 farL:ı kon
sP.rİ, ~.::.o Yoldıuı gccl' i. 

Viyana (517 rnetre l :.>0,41 orkt"'.ll rıı. 

kon :1~ri, ~2, l:i gol ismin do ı, uı;uk hir 
ko ııH•di, ~:!, :"ıj taksim :!~l, 10 tl :ı ıı 'I h .ı 

\' Uları. 
Petle -( 5:10 metre ) ~O ~Tarar ş :ır

kıları. :!1 .1:; it al yan oper.l" ltldırn rı:ı.k
leıı Dio Meister 23, 15 grauıofuıı. 

Vaqova - ( 1411 metre ) 21 kilylU 
tarkıları, 2~ edebiyat hah isleri, f2, 13 

DUeto. 
BerUn - {1635 metr&) 21 Muııibtea 

naklen Kosti OJ'6rall• 

lstanbt.l ( 120 ı m<'tre ) 11J Gra-
l!IOfoıı, rn,:; lıiriud kt illi :tlaturkA Sn\ 
f!O,:J J!r~uıofoıı, :?l i Liı ıı• i kıs urı ahıturtl 
tıaı, 2!? orl.::eat ra.. 

Bükreı ( 894 mf!trıt ' 90 tnforıi, 
~0143 tar.la konıuıri, ~1,la aeuloııi. 

fi•'ır-'t - \ 4.:?!) metre ) ~ı dokk1rtın 
C ~n-siyaltırj. 21,1.i piya:"lo J;. o ıı ~ri, 2:!, 10 
lrnuıcdi, :.!;!, 1'0 kon f"r. 

Roma - ( 4.C l metre ) 2:? Ofıeratlan 
ıı:ıklcıı M :ı seuel·in :Manon ) opera11. 

Pn.t ( 488 nıe•re) 20 ask rl baıı-
tln, ~l piyano korı eri. 

Viyana - { 517 metrıı) :?1 ( \ ag· 
ner ) in l Pari te Lir IOD ) ıı d e' hah 
ilikli.ye i, ~~.4:; ak9anı konseri . 

Peşte 350 ıuetre ) 21 .a tın mark 
gocesi, 22,ı;; Çigan orkestrası. 

V &rfOYa - ( 1411 metre ) 21 hafif 
musiki, 23 danı hanları. 

Bedin - ( 163:> metre) fO Memleket 
haberleri, 2~,30 19.a gece, U,10 Vatr
ner'ia bir aıkJ.yui. 
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( Günün Meselelerinden J 
Sanayi Mi, Ziraat Mi? 

• 
Sahasında Terakki Ziraat 

Makine 
Ve İnkişaf 

Mümkündür Sayesinde 
(Baş tarafı l inci u yfada) 

olmuştur. Meseli Bursada, civar 
köylerin kozalarından işlenen 
ipekler vaktile Liyon piyasasm
da daima tercih ediliyor, hatla 
fazla fiat buluyordu. Bu bir hu
susiyetti. Belki Bursanın suları, 
belki Bursa köylerinin havası ko
zalara, yahut kozadan çekilirken 
f peğe bu arat cı vasfa veriyordu. 
Meseli Ankara ve civarmda, bir 
taraftan Ahıdağı, Kütahya, Af
yon Karahisarı, Konya, diğer ta
raftan Haymana ovası ve Kırıe
bir hudutlarile çerçevelenmiş mın
takada, tiftik yetişir. Vaktile 
dllnyanın hiçbir yerinde midi ol
mayan bu hayvan derisi o hava• 
linin mlistesna bir imtiya%ı idi. 
O sayede memlekete mil
yonlar giriyordu. Milyarlar da 
girebilirdi. MeselA Konya ile An· 
talya arasında Burdur ve Isparta 
havalisindeki gül bahçelerinde 
Avrupa esans fabrikalarının daima 
fazla Juymet verdikleri bir cins 
gülyağı istihsal edilirdi. Meseli 
Trakyada müstesna bir tfrtiin 
mmtakua vardı. Kokulu ve nefis 
tütünlerini başka hiçbir nevila 
mukayese etmek mUmkün 
değildi. Meseli Anadolunun 
yeşil ve rutubetlice bir~ok 
şehirle.rinde yetiıen meyvalarm 
nefaseti harikullde idi. 

BugUnkU Vaziyet 
Bu mahalli ve coğrafi hususi

yetlere istinat eden birkaç mad· 
denin buglln kıymeti kifi derece
de kalmamıştır: Buraada eski 
nefiı kozalar yetişmez oldu. Em-
vali metrukeye intikal eden dut 
bahçeleri kozacılıktan ve ipekçi· 
liktcn hiç anlamıyan muhacirlere 
verildi, söküldü, yakıldı, tarlaya 
tahvil edildi. 

Tiftik derisinin dokumaalık 
sanayiindeki ehemmiyetini amıyan 
lagiltere uğraşa uğraşa nihayet 
Kapta (Cenub1 Afrika) ayni de
rili hayvaalar yeti,tirmiye mu
nff ak otdu. Cinsi bir kat daha 
ıslah edilerek Avrupa dokuma 
fabrilcalanmn ihtiyacan1 Kap tif
tikleri temin ettij'i iÇİ• Aakara 
tifti!deri artık aranmaz oldu. 

Gülyağları Bulgaristanm re
kabetine uğrad1. Bir taraftan da 
çok para kazanmak lımıile taklit 
ediidiği içia nefaseti laaldoadald 
şöhret kırıldı. Tütiln de feci 
bir akıbete düştü. Meşum bir 
muharebe çok iyi tütün mmtaka
larını elimizden çıkardı. 

Memleketin diğer aksamında 
o iklimlerin ve o tabii prtl&nn 
muadilini bularak o yerlerden 
hicret elmiş vukuf sahiplerini 
kuvvetli yardımfarla iskin etmek 
ve bunla~a telafi ettirmek müm
kündii, e!zeıııdi. Çünki bu madde 
iktısadi muvazenede en •iv ba-

1 san ihr.acat maddd~rindea biri 
idi. Onu kaybclmemiye, kaybol-
sa bir tedbir ile tumin ve telifi 
etmiye mecburiyet vardı. Her 
nedense yapa .. ddc. lıleyTaab
ğımız da ukli1e 'l'e tazdijin 
mulıafaz.ua İçİll lizua oba tai
sat noksanında. dolayı ..emeraiz 
kaldı. 

Ne Yaplllllk LaDm a.11,..-1 
Dem ek ki lleYi •e nefueti 

memleketimize ma..._ bir imti
yaz teıkil edea i-tilıma!ibmu; bl
mamıt ıibidir. Vakıa Aakw.a ve 
Konya bujda_ylan ... h..ird. yeti
şen üı&aa ve İ9cİrleriB tôl.reti ft 

piyasalarda mewkii w.-dlr. Fakat 
bunlar hiçbir zaman bu nevi 
ziraatleri memlekete daha ziyad~ 
teaia Ye gempetcrek halGmi yet 
tamim etmiye bizi sevkedemez. 
Hakikatte. keadimi&i olduğw111uz 
gibi görmek ş•üle, teslim et.ek 
1lzımgelir ki..,'memleketimizin bilu· 
mum zirai mahsulatı dünya 
piyaaalanndaki emıa1indeo yllk· 
Hk deiildir. Mahsullbn neYi •• 

nefaset i itibarile memieketimize 
temin edemediğimiz hakimiyeti 
ucuzluk itibarile lemin edebilir
mi yiz? ~una da imkan görün· 
müyor. istihsal masrafı ancak 
büyük ziraa'lte azalabilir. Halbuki 
memJelcetiınizdc idiçük köy ve 
tar1a ziraati vardır. Bu şartlar 
altında mahsulatım1zı müşterilere 

te rcih ettirecek derecede ucuz ver• 
meyi7.Şu halde yeni baştan iklimle

rimizde yetiş{:bilecek maddeleri 
tayin ederek bunlarm istihsal 
usullerini memleketimizde tesis 
edeceğiz. Bir taraftan da mevcut 
ziraat maddelerini 1ılaha ve faz. 
lalaştırmıya ça1ışacağız. 

Ancak bu suretle bir ziraat 
memleketi ba1ine geleceğiz. Bu 
kadar !himmet sarfma mecbur olı:ht 
ğumuz balde nihayet dftnya iktısa
dıyatmdaki mevkiimiz ne olacak? 

Bir müstemleke mevkii L 
Ziraat Memletcetl Neresltffr ? 

ıEsaaen :ziraat memleketi ol
mak için bir memleket her neYI 
maat usullerini son derece ıslah 
etmek, topraktan ve iklimlerden 
aıamt istifadeyi temine çalııacak
tır. Bu çah9ma nihayet sanayle 
var:ır. Ztraatte terakki berlut• 
bilir ki evveli makine ile başlar. 
Makine yine herkes bilir ki, ki· 
çük &iraati ortadan kaldırarak 
büyllk çiftlik usUllnU tesis eder. 
Ferdi ziraat yerine ziraat tirket
lerini koyar. Bu, yavq yaftf 
ziraatin sanayileımesi demektir. 
Bu derece terakkiden aonra iae 
artık ziraat değil, zirat sanayi 
vardtr. Tarlalar birleşmiı, bDyUk 
çiftlik fabrika haline ırelmiftir. 

Her kısım ameliyatta insaa 
kuvveti yerine makine kaim ol
muıtur. Eken, biçen, snren, har
man eden, demet yapan, savuran 
yalayan, temizliyen odur. ZO.-ra 
amele olmuıtur. Çiftlik sahibi yok
tur, toprakta iıliyen bir sermaye, 
ve bu •ermayeyl tqkil eden bir 
şnet vardır. Bu, ıanayileımif 
ziraattir, 

Zlraatten San•7'8-
1'eşkillbnda böyle °'duiu gibi, 

menuunda da :ziraatin terakkisi 
ıanayie doğru istikamet ahr. Bat 
cıhk, fal'&pçıhğa ve içki fahrikal• r--. keten V'erpa•uk muti, do
kuma fabrikalanaa; pancar, ,eker 
fabrikalarına yol aç.ar. Bu ıwetle 
zirai sanayi tqekkUI ettikçe tar
lalardaki mahsul de iptidai madde 
ismini alır. Bu, tabii bir cere-

yandır.Bu ir.ahat ispat eder ki, te
ırakki etmİf hiçbir zİl'aat memle
keti olamaL Terakki ve medeni· 
yet ancak anayilo kaimdir; ve 
ziraat memleketleri dalü terakki 
merha1elerinin '80Dlanna doğru 
uaayileJiıler, birer sanayi mem
leketi olarlar. Biz bu la.akikate 
brf1 ...ı ke.diaml ziraat 
memleketi addedebiliriz?. 
Tilrld7e Asyw Fa-..sı ... 

em. do.U.ya.lanmaz, müs-
tem1ekelerimi& yokl•. Fakat 
mewaleketüaiz çok ıreniıtir, ve 
laa- men ikli•leri, her nevi zira
ate miait kabiliyetleri Yardır. 
Mütemeddin devletlerin mllıtem
lckeieri ile yapbldan rmı•azettdi 
bi& ... yiden ziyade ziraate 
müstait yerlerimizle tuis ede
biliriz. Binaenaleyh Türkiye, ziraat 
memleketi değil, .sanayi memle
keti, yani medeniyet memleketi 
olacakttr. Fakat itmsadt muva• 
zme!Iİni temin edecek ol9n ziraat 
içia de mem&eketm möaait rerl«ia
de 'IDUbtaç cıldaia maddeleri Jetİf' 

tirecektir. Asyamn reniş ve mlimbit 
ovalarından ucuz iplidal maddeler 
getirerek fabrikalarımızı bunlarla 
fıletebilmek imklnını bulduiumm 
gfin memleketimlz ziraatı kAmi
len sanayie kalbedebilecektir. 
Ba halde Tlrkiye A91uın mu
azzam ıbir fabrikua olacaktır. 
latildNllD terakki programa hud•. 

C Arka11 nr) 
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Timur Heybetli Endamını 
Teşhir Edecekti. Fakat .. 

Timur, tavrını bor.madı, sözünü 
dinlcttirmeyi bilen bir adam eda
ıile cevap verdi: 

- Çok gezen çok bilir. Ben 
lrandan geliyorum. 

İsterseniz frengistaııdan 
gelin, tartılı konuşmayı öğrenme· 
ınişsiniz. 

- lrandan Moğolistana ge· 
lenler, Semerlcande uğrarlar. 
Küçük Hanıma bunu anlatmak 
istemiştim. 

- Semerkantte, düşiincesiz 
konuşmak için size ferman mı 
verdilrr? 

- Hayır efendim, sadece 
T evekklil Hanımın evleneceğini 
ıöylediler. 

- Tuhaf, çok tuhaf. Bizim 
haberimiz olmadan kmmız evle
niyormuş ha.. Bari damadımızın 
kim olduğunu da söylediler mi? 

1 Sahipkıran Timur Han 
Hazretleri! 

Şöyle birer tarafa ilişip <>tur
nıuş ve bu muhavereyi hoşnut
ıuzlukla dinlemiye koyulmuş olan 
diğer Uç hanım gibi Tevekltülle 
annesi de hemen ulcaştılar, derin 
birer reverans yaptılar. Türklerde 
büyük bir adamın adı amlmca 
ulcaımak ve ayağa kalkmak 1 

adetti. Hızır Hocamn dört karı
ıile kızı bu adete ittiba ediyor
lardı. Fakat nahoş bir bahsın 
ıonunda o büyük ismin dile 
alınmasından memnuu olnıadık· 
ları da yüzlerinden belli idi. 

Tevekklilün anası, eşyasını iyi 
fiatlerle satmıya savaşacağı yerde 
kızmm evlenmek üzere bulundu· 
ğunu ileri süren cür'etkir taciri 
adamakıllı azarlamak, paylamak 
İ!ıtiyordu. Halbuki onun Timur 
is nini yadetmesile vaziyet deği· 
şivermiıti. Zira hahsın yersiz ol
duğunu iddia etmek ve kambur 
taciri tekdire kalkışmak arbk 
mümkünsUıdü. Böyle bir hareket 
güıel km sahipkıran Timnr Hin 

Hazretlerine liyık görmemek gibi 
bir mana ifade edebilirdi. 

Kız anası, kendilerinin ve Te
•ekkülün yanında seJlemehüsselim 
evlenmekten dem vuran saygısız 
tadri azarlıyamamaktan mütees
sirdi. Bahsı kapasa kambur bir 
erkeğe karşı mağlup olmuş sayı
lacaktı. Kapamasa, Timur isminin 
bahsa verdiği ciddiyeti bozmak 
tehlikesine uğnyacaktı. Bu se-
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idare : lstanbul: Eski 7.ıAptiye 
Ç•talçe,me rokatı 2.i 

Telefon lıtanbut - 20203 
Poıta kutusu: lstanbul 74t 
'J'elgraf: Jstanbul SONPOS'fA 
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Gelen evrak geri vorilınoı. 
lHl.ulardau mes'uliyet alıuınıu 

cuvap için moktııJllnr.A a L:uruılıu: 
Pul iJllve3 ı lAııın lır. 

ı\dro~ de~qtı r l n ıı . ( 2} ı k ı r,qt•Jr. 

beple ezalı bir telAll içinde yut
kunup duruyordu. 

Ortakları olan hanımlar, onun 
hu halinden memnun oluyorlardı. 
Kmn Tiımıra varacağını haber 
veren adam, onların da hoşuna 
gitmemişti. Çünkü bu haberin 
sahih çıkması, ortaklarının çok 
yüksek bir mevkie fı rlaması de· 
mekti. Böyle bir y iiksclişi şiın· 
diden kıskanıyorlardı ve han.mm 
üzlilUp blizUlınes ndcn zevkalı· 
yorJardı. 

Işte bu sırada tevekkUl Har.ım 
söze karıştı. Mağrur ve mUsteh:ıi 
bir bakışla kambur taciri süzdük
ten sonra anntsine döndll : 

- Hoş gör, anacığım, dedi, 
şu adama bir iki söı söylemek 
isterim. 

Ve cevap beklemeden tacir kı
lıklı İmperatora ylizünli çevirdi, 
şu sör:Jeri terennüm etti: 

- Moğol kızları ancak be
ğendikleri kişiye varırlaı-. Semer
kantte galiba bunu bilmiyorlar. 
DönüşünGzde söylerseniz mem
nun olurum. 

Tiınurlenk, az kalsın kambu
runu atıp heybetli endamını teş
hir edecekti ve haykıracaktı: 

- Semerl<antte de istedikleri 
kızı alacak yiğitler vardır! 

Bunu yapmadı, fakat snkit te 
kalmadı, gözlerini güzel Tevek· 
kiilün azametli iltimalar püsküren 
gözlerine dikti: 

- Moğol kızlarının sahipkı· 
ran hazretlerini beğeneceklerini 
zannediyordum. Yanılmışsam beni 
af buyurunuz. 

- Kendi namıma yanıldığı
nızı söyliyebilirim. Ben han haz· 
retlerinin, her Türk ve her Moğol 
gibi duacısıyım. Fak at kendilcrile 
evlenmeyi ne düşiindlim, ne de 
diişünürUm! 

Timur, bellibelirsiz sarardı ve 
son darbeyi vurdu: 

- Muhterem babanızın nıüla· 
haıaları pek haşka türlü olacak 
ki Semerkantte sizi sahipkırana 
v"adettiğini söylüyorlardı! 

Şimdi bozulmak, kızarmak ve 
için için terlemek sırası Tevekkül 
Hamma gelmişti. O, babasıoın 

Timura yazdığ·ı kağıttan ve al
dığı cevaptan haberdar değildi. 

Nitekim anası ve analıkJarı da 
o teşebbüsü işitmemişlerdi. Çfinki 
Hııır Hoca, çayı görmeden paça 
sıvamayı sevmiyen bir adamiı. 

işin tamamile kat'iyet kesbet
mesini bekliyordu ve kadınlara 
niyetinden hiçbir şey sezdirmi
yordu. Binaenaleyh kambur taci
rin damdan düşcrce•İne verdiği 
haber, hepsini ve bilhassa Te· 
vekkül Hanımı şaşırtmıştr. 

Güzel kız, Semerkantte dillere 
dlifen bu rivayetin ne suretle 
zuhur ettiğini bir türlü takdir 
edemiyordu. Acaba Hakan Haz
retleri, kendisini almak tasavvu
runa düşüp te nedimlerinden 
birine gönüllerini mi açmışlardı ve 
o nedimin boşboğazlığı yüzünden 
bu mahrem tasavvur sokaklaranu 
yayılmıştı?.. Bunu, pekte lcabul 
etmek istemiyordu. Cünki Timur 
gibi bir cihangirin evlenmek 
hususunda şununla bununla isti· 
şare etmesini müsteb'at buluyor
du. Kambur tacirin yalan söyle
mesini de havsalasına sığdıramı
yordu. Zira sebep ve münasebet 
yoktu. 

( Arkaıı var ) 

SOM POSTA --
Sumatra Adasında 

• 
insanın Aslını Buldular 

ilim Adamlarını 
Bu Mahlôk 

• 
iki Zümreye Ayıran 

Bir Nevi Cücedir 
Bu Küçük Mahluka Orang Pendek İsmi Verilmiştir 

Fen alemi bir mUddettenberi şa
yanı dikkat bir hidiıenin tetkiki 
etrafmda hararetle mefguldllr. 
Bu meşguliyete sebep, elyevm 
Felemenk hükQmetinin idare
sinde bulunan Sumatra 
adasm dan alınan bir 
haberdir. Bu habere göre 
meşhur İngiliz ilimi 
Darvcn tarafından insa
nın maymundan geldiği· 
ne dair ortaya 
atılan iddia te
eyyüt etmekte• 
dir. Çünkü Su
m atra adasında 
bir nevi insan 
bulunmuştur ki 
bu mahluk, ha
kilci ınsan ile 

maymun arasın• 

da biti§tirici bir 
hat teıkil etmekte 
imiş. 

Bu haberin 
fen adamlarını 
ne dereceye ka
dar alakadar edebile-.. . . 
cegını ilaveye hacet 
yoktur. Bunun Uzerine 

F eJemenk fen akade
misi hesabına taharri-

lfıkun vücudende kıl da görülme
miştir. 

Bunun Ozerine, insanla may· 
mun arasındaki birleştirici hattı 

teşkil eden mahluku buldukları 
için sevinen lliml~r, bir
denbire sukutu hayale 
uğramışlardır. Çünkü bu 

mahlukun viicudünde 
kıl bulunmaması, bu· 
nun cüce bir insan ola

l:>ileceği fikrini 
uyandırmııtır. 

Maamafih bu 
husuıtaki m Dta· 
lealar muhtelif 
noktalarda ayrıJ.. 
maktadır. Bir 
kıımana göre bu 
mahl6k, insanla 
maymun arasan
daki orta kısmı 
tqkil ediyor. Bir 
kumına göre iae 
bu mablük d<>i· 
rudan doğruya 

insandır. Fakat 
cOce bir kabtleye men• 
mptur. 
Bir MUhendl aln Bulu• 

Bu mahlukun başka 
bir etini ele geçir· 

bir mukayeaeal mek için taraf taraf 
araştırmalar yapdırken yine Su-

yata girişilmiş ve lnaan ile maym~ nun 
birçok zahmetli araştırmalar-
dan sonra nihayet bu mahlU
ktan bir tanesi ölü olarak elde 
edilmiştir. 

Bir Av Macerası 
Sumatra adaıı, dUnyanm pek 

az tetkik edilmit noktalarından 
biridir. Bu adada öyle ormanlar 
vardır ki daha oralara insan 
ayağı basmamıştır. Bu adanın bir 
kısmı Roko ismini taşımaktadır 
ve bir mihracc:nin idaresindedir. 

Bu mihrace de Felemenk h&
kii metinin himayesi altındadır. 

Felemenk hükftmetinden alchğ; 
talimat üzerine Roko Mibraceli, 
Sumatranm insan ayağı ba•ma

dığı ormanlarda uzun boylu ta• 
harriyat yaptırmıı, uzun ıUrek 

avları tertip etmif, nihayet bu 
garip malüklardan bir tanesini 
elde etmiye muvaffak olmuıtur. 
Yalnız bu mahluk diri olarak 
ele geçirilememiş, tüf ekle vurul
muştur. 

Henüz cins ve nev'i kat'iyetlc 
tesbit edilemiyen bu insan veya 
hayvana orman adamı manasına 
gelen Orang • Utang'm zıddı 
olarak küçük adam manasına 
gelen Orang • Pendek ismi 
verilm~tir. 

Roko mihracesinin adamlarma 
avlatbrdığı mahlük bir dişidir. 

Yeni keffeclllen ilk lnaanı n ten 
•d•mları tarafından çlzllmlf 

bir krokisi 

Bunun uzunluğu 43 santimdir. 
Bütün azası tamam, küçülmüş bir 
kadındır. 

Başında gayet gür kül rengi 
saç vardır. Boyun namına bir şey 
yoktur. Başından gayri bu mah-

matra adasında, Paolanga deni· 

len mevki yakınında bunlardan 

bir tanesi daha g5rtılmUştür. Bu 
ıefer bu garip cUce nllmunesini 
gören , bu havalideki altın 

madenlerinin baı mühendi· 
sidir. Bu zatın ifadethıe g6re 
bqı çok saçlı, vOcudn tamamen 
beyaz ve erkek olduğu zannedi-

len bir mahlik kotarak gider
ken kendiai tarafından gö
rUlmüıttır. Bunu yakalamak 

için Felemenkli mühendis hemen 

peşine dÜflllüt iıe de gaıip mah

lük mDhendiai g6rür g&ınez sık 
bir ağaçlığa dalmıı, bir daha 

bulunamamııbr. Maamafih biribi· 
rini teyit eden bu iki bidiıe, 

bu garip cüce kabilesinin 
meydana çıkaralması merakım 
uyandırmıştır. Bir taraftan F ele-

menk Meb'uaan Meclisi, ınsan 

olmak sıfatile bu mahlükatın av· 
lanmasmı şiddetli bir ka
nunla menederken, bir taraftan 

da birtakım ilim heyetleri 

Sumatra adasına müteveccihen 

yola çıkmıtlardıt. Bu heyetler, 
aslı mızın maymundan gelip gd· 

1 
mediğini, temenni edelim ki, kı•a 

bir zamanda bize öğretsinler. 

f~
1

--• ______ M_E_M __ L_E_K_E __ T_H_A __ B_E~R.~L~E~Rl~-----i....-•--) 
M. Kemal Paşada 
Halk Bir Ortamektep 

Tesisini Arzu Ediyor 

M. Kemal Pata (Hususi) - Bu 
sene kaıamızdaki ilkmektepler
den ( 5'l ) talebe mezun oldu. 
Burada bir ortamektebe şiddetle 
ihtiyaç hissedilmektedir. Halk 

bu mektebin muraflarmı kısmen 
derubde etmek arzusundadır. 

Çünkü ilkmektebi bitiren çocuk
lar, ortaıneklep olmadığı ıçın 
tahsillerine devam edemiyorlar. 

l\J. 11. 

Bir Ayının 
Yaptıkları 

Orhaneli (Hususi) - Bu ci
vardaki Miirseller köyünde oturaa 

bir lcöylüniin başından çok şayanı 

dikkat bir hadise geçmiştir. 13u 

adamcağı z geçen gün Uludağa 
çıkmış, orada kocaman bir ayı}'a 

tesadüf ederek hayli korku ge
çirmiştir. Fakat ayı gayet sakin 

bir ta\'ır1a köylünün yanına yak
laşmış, adamcağızı hiç ıs · rmamış, 

yalnı:z köylüyü kafasilc İle ile 

köyüne kadar götürmüştür: 

İz mirde 

1 Kredi Kooperatifleri Heyeti 
Vekileye Müracaat Etti 

l:ımir, 17 (Husuai) - Kredi 

kooperatif teşkilih ıimdiye ka· 

dar lktısat V t"kiletine merbuttu. 

Yeniden ihdas ~dilen Ziraa t Ve
kaleti, bu teşekkülün isminden 

de anlaşılacağı üzere (zirai kredi 

koopera tifleri) teşkilatının z·raat 

Vekaletine devri için Heye ti Ve

kileye müracaat elmişlir.-:\Jıı.ın 
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ÇANAKKALE 
İngiltere HUk11metl tarafından Gaı f 

llı.. ne hodlye edilen eserin teroUmesf. 

'Cmr~ aza~;land•rı 
Bir Şikiyet: Rahibeler Bi 
Kızın Dinini Değiştirmi - 76-

İ gilizler Kat'i Kararı Verdi: Sıkı Ve 
Şiddetli Bir Bombardıman Yapılacak! 

ÇünkU mukavemete maruz ı 

( Ba~ tarafı 1 inci ııayf ada ) 

gUnlln akşamı,meçhul bir el kızın 
babasının evine bir mektup 
bırakmışbr. Matmazel Anna ba
ba ve annesine hitaben yazdığı 

·----
tığımız tahkikate giSro polis 
meseleyi ehemmiyetle tahkik 
etmekte ve bulunan bazı ip~ 
uçları üzerine tahkikatı derinleş
tirmektedir. 

Söylendiğine nazaran bu genç 
kız, bir hayır cemiyeti ismini 
taşıyan, fakat isminden başka 
şeylerle uğraşan bir cemi yete 
aza kaydedilmiştir. 

kalmadan ka~aya çık~ldığına ve 
t1aatlerce o cıvarda Türk kuvvet· 
Jerine tesadüf edilmediğine naza· J --·-e.,_ ... 
ran 25 nisan sabahı Y sahilinden 
pervasızca ve cesurane bir ileri 
hareketi yapılsa idi herhalde 
cenup sahilleri o sabah düşman
dan tathir ve 29 uncu fırkaya 
kat'ı bir zafer temin edilirdi. 

Helles Sahillerine Çıkış 

bu mektupta hulAsatao şunları 
ıöylemiştir: " Ne yapayım, beni 
icbar ettiler. Bu manastıra ka
padılar. Hakka vasd olmak 
için tiç yol vardır. Ben de bun-
lara sUluk ettim. Beni affedin!,, 

Kızın babası bu garip ifadeli 
mektubu ahralmaz derhal Kadı
köyilndeki manastıra koşmuştur. 
Fakat manastırdaki rahibeler 
orada böyle bir kız olmadığını 
söylemişler, baba da polise müra-
caat etmiştir. Bu mtiracaat üze· 
rioe Kadıköy polis merkezi mü-

Zonguldakta Bir Tenezzüh 
Zonguldak ( Hususi ) - Halk 

Evi, cuma günii bir deniz tenez
zlihil tertip etti. Tenezzühe Zon
guldak Halk Evi gençleri ve 
Ereyli sporcuları kiklerle iştirak 
ettiler. Zonguldak - in ağzı arasın
da yapılan bu deniz tenezzühü 
çok samimi ve eğlenceli olmuş
tur. 

Karaya çıkış ameliyatında en 
f erefli mevkii itgal etmek, btitüo 
kuvvei seferiyede yegane munta· 
:ram ve muallem efradı havi olan 
29 uncu fırkanın tabii bir hakkı 
idi. Binaenaleley bu fırkanın 

rettebatından bir memur manas· r--------------
' hra gitmiş ve kızı görmek iste- Fotoğraf Ta/ılill Kupona 

Helles sahillerine tahsis edil-
mesi de Jeneral Hamiltonun 
Kilidülbahir tepelerinin istihdaf 
eden asıl hücumun ıipbicezirenin 
ccnub aksamından vaki olmasına 
knrar vermesinin tabii bir neti
cesi idi. Cenup sahillerinin di
ğer ihraç sahillerinden daha ziyade 
ıuvvetlerle müdafaa edilmesi ihtima
li bulunduğunu, ilk hamlede bun· 
Jarın ele geçirilmesi Başkumanda
nın bütün plAnının muvaffak 
olmasında büyük bir amil ola
caktı. 

Bu maksatla bahriye silahendaz 
larmdan ve Skoç kıtaatından da 
dört tabur ilave edilerek Jeneral 
Hunter - Weston'un muharip 
kuvvetleri 12 t 2 tabura iblağ 

edildi ve bunların 7 112 taburu 
tesettilr kıtaata olarak tefrik 
edilerek mütebaki 5 taburu ku· 
vayı kUlliye olarak alakoouldu. 

T esettUr kıtaatı _ihraç ameli
)' esinde Y, X, W, V, S tes
miye olunan beş sahilden istifa
do edecekti. Karargc\hı umuminin 
emrinde bUtün tesettür kıtaa
tının kumandası liva kuman
anı Jeneral Here'e tevdi olunduğu 
halde bilAhare bu zatın salahi
yeti 2!!uncu fırka tarafından an· 
ca k 86mcı livanın harekatını 
tanzime inhisar ettirilmişti. 2inci 
Hampshire alayının iki taburile 
takviye edilmiş olan bu liva 
asıl tesettür kuvvetlerini teş· 
kil etmekte olup X, W ve V 
sahillerine çıkarılacaktı. 

Sahillerin sahalarının gayet 
dar ve mahdut, deniz cereyanla
rının pek fazla olmasına ve 
gizli kayalıkların mevcudiye
tine binaen Helles te gece ha
rekatından sarfınazar edilerek 
ihraç ameliyesinin gündüz yapıl
masına karar verilmişti. X, W, 
V sahillerine ilk ihraç edilecek 
lcuvvetler implacable, Turyalus, 
ve 1 numaralı mayo tarama 
gemısı vasıtasile ve 18 du-

diğini haber vermiştir. 

TUrk cephesinde bir istirahat vakfesi 
Morto körfezinin şimal noktasın- karaya çıkmış bulunacak ve ya• 

Rahibeler evveli genç kızı 
po lis memuruna göstermek iste
memişler, fakat sonra kızın ka
patddığı odanın önüne gidilmiş, 
siyah bir perde arkasından genç 
kızla konuşmak imkanı hasıl 
olmuştur. Genç kız ilk ifade 
olarak: 

da karaya çıkmıya hazır bulun- pılan gayet ince hesaplara göre 
muş olacaktı. kuvayı külliyenin ihracına saat 

İlk dubalar Y ye vasıl old uk- sekizde başlanacak ve öğleden 
tan ~onra 2000 den fazla askeri evvel, fırkanın bütün piyade ef-
hAm!I. bu!uııan kömür nak!iye radı, istihkAm kıtaatı, iki ce-
gemısı Rıver Clyde o sahıldc bel ve bir Hoyçer bataryesi 
baştankara edecek ve üç çeyrek ve bunları çekecek miktarda 
saat sonra da tesettür kıtaatının hayvanat öğleden evvel çıkarıl-

- Ben buradan çıkmak iste
miyorum, demiştir. ~~te.baki . kuvvetleri dubalarm mış olacaktı. Kuvayı kUJliyeyi 

ıkmcı seferıle V, W, X sahillerine teşkil eden beş taburdan ikisi Nihayet vaziyet Kadıköy Kay
makamlığına aksetmiştir. Fakat 
Başrahibe, Başpapazın emri ol
madan kızın hiçbir tarafa adım 
atamayacağını söylemiştir. Yap-

çıkarılacaldı. X sahiline çıkarak 29uucu fırkanın 
. ~~ sure!le, he.~ş:y yolunda ihtiyatı olacak, diğer taburlar da 

gıttıgı takdırde butun tesettür V sahiline çıkacakt 
kıtaatı sabahın saat yedisinde (A~kl'sı var) 

Terfi 
leri 

Ede 
T 

ra Tedrisat 
• • s 

Ankara, 16 ( Hususi ) - Mu
allimlerin terfi listesi yarın resmi 
gazetede intişar ediyor. Listeyi 
bildiriyorum : 

80 liraya terfi edenler: Kadı
köy lisesi riyaziye miıatlimi Ka
zım B. 70 liraya terfi edenler: 
Konya Kız Muallim Mektebi ted
ris usulü muallimi Mustafa Lütfi, 
Pertevniyal Lisesi tarih mualli
mi Edip Beyler. 

55 liraya, terfi edenler: Kay
seri lisesi riyaziye muallimi Ca
fer Sadık, Ci.imhuriyet orta 
mektep ttirkçe muallimi Sabri 
Cemil, Nişant:ışı kız orta mektep 
riyaziye muallimi Necip Nadir, 
Kırklareli orta mektep F rans:z
ca muallimi Süreyya, Kastamo· 
nu muallim mektetebi tarih mu
allimi Vehbi, Kütahya tarih, Ham
di, Kırklareli riyaziye Şevket, Per· 
tevniyal Türkçe Salahaltin, Adana 
türkçe Salim, Kadıköy fransızca 
Salfihattin Beyler. 

45 liraya terfi edenler İzmir 
riyaziye Akif, EMziz tarih Emin, 
Silifke riyaziye Zeki, İstanbul 
tabiiye . Sabri, Ankara Ede-
biyat lbrahim Necmi, lzmir 

K 
•• 

astamonu resim Ahmet, Elaziz İngilizce Emin Adile, Sıvas tabiiye 
Fransızca Ahmet Rahmi, istanbul Necmiye, İstanbul tedris usulü 
türkçe Şahap Nazmi, Konya Hüviyet Bekir, Edirne fizik Reşat, 
tabiiye Aziz, Aydın türkçe Yozgat riyaziye Ihsan, Üsküdar 
Hüseyin Avni, İstanbul riyaziye türkçe Mevhibe, Vefa türkçe 
Fuat, Malatya tabiiye Muammer, Nüzhet, Nişantaşı tabiiyc Se-
Nişantaşı fransızca Muazzez, Edir- miha, Kars tabiiye Rauf, lımir 
ne türçe, Ayşe Naşide, Uşak tür- fransızca Hasan Sait, Gazi Osman· 
çe Etem Ruhi, Afyon fransızca paşa taLiiye Zeynelabidin, Eyüp 
Edip Ali, Çankırı tarih coğrafya türkçe Besim, İstanbul fransızca 
Saim, Kadıköy tarih Sadri Etem, Sara, Edirne tarih coğrafya Recai, 
Kabataş felsefe Hatemi Senih, İs- Elaziz fransızca Hikmet, Çamlıca 
tanbul İngilizce M. Nurettin, tabiiye- Azize, Antalya tabiiye 
Adapazar tabiiyat Ali Osman, Mehmet, Adapazarı tabiiye lsmail 
Gazi Osmanpaşa Türkçe Vehbi Kemal, İzmir tabiiye Rabia, lstanbul 
Eyup, İngilizce Fatma Nesrin, Ni- tarih LUtfi, tarih coğraafya Rauf, 
şantaşı riyaziye Semine Tevfik, Is- Üsküdar fransızca Tevfik Bur· 
tanbul edebiyat Nihat, Ankara sa İngilizce Mehmet Gülbahar 
fransıza Muhtar, 1 okat tarih Halis Edirne tilkçe Fahri, Erenköy 
Turgut, Cümhuriyet ortamektep felsefe Hatice Felha, Adana 
riyaziye Ihsan, Bolu riyaziye Os- fransızca Abdurrahman, Ankara 
man Nuri, Aksaray fransızca riyaziye Halime, Afyon tabiiye 
Seyfettin, İzmir tarih Halit, lzmir Fatma Zehra, Afyon riyaziye 
edebiyat Esat, İstanbul fran· Rüştü, Üsküdar coğrafya Şük-
sızca Hatice, Nersin türk- rii, Çamlıca fransızca Gülsüm, 
çe Ali Suat, İstanbul felsefe Kadıköy riyaziye Mehmet, Kan-
Nebahat, Bolu tarih ve coğraf· dilli fransızca Ayşe Be~ia, Ka-
ya F akiha Edip, Edirne bataş İngilizce Rıdvan, lstanbul 
tabiiye Saime, Zonguldak edebiyat Halide Nusret, Bolu ta-
f ı ansızca Ali Haydar, Vefa biiye Hikmet, Erzurum fransızca 
tarih ve coğrafy~ Nesatali, Cevdet, Erenköy fransızca Emi-
Vefa riyaziye Ekrem, Isparta tabii- ne, Ankara kimya Edibe, Ço-
ye Hilmi, fzmir tarih Hüzni, Bursa rum tabiiye Haşim, Kastamonu 
fransızca Vehbi, Antalya Fransız· tarih Şükrü, lzmir fransızca Tah-
ca Şerafettin, Ankara Türkçe sin Abdi, İzmir almanca Saim, 
Celalettin, Kastamonu, Nuri, lzmir kimya Ubeyde, lstanbul 
Kastamonu tür.kçe Zeki, Kay· ngilizce Hatice, İstanbul tabiiye 
seri kimya, Ibrahim Hakkı, Müveddet, Edirne türkçe Hüseyin 

Tabiatiniıi öğrenmok fstlyors ım11 

fotoğrafmm 5 adet kupon ile bir· 

likte gönderiniz. Fotoğrafınıı sırayı. 

tilıillir ve iade edilmeı. 

lsiın , m~slek 
l'oya san ' at? 

ll ulu nd uğu 
memleket 

Fotoğr:ıl inti:j<Lr 
edecek mi ? 

roto~rafıtı kliıe31 30 kuruılu . 

P lnu ın kalıili ndo guoderilobil ı r. 

Muallim-
• 
ıy r z 

Baha Tevfik, Vefa tarih coğ· 
r:afya Turgut, T tabzon tabitye 
Ömer Sıtkı, Antalya tedris RUştü, 
Amasya türkçe Naim, Eskişehir 
fürkçe Ziya, Antalya türkçe Bahri, 
Adana tabiiye Necmiye, Erzu
rum mektebi terbiyeyle ruhiyat 
Mustafa, Erzurum tedris Os
man, Gelenbevi tUrkçe Emin, 
Trabzon tedris Hamdi, Elaıiz, 
tedris Servet, Erenköy tabiiye 
Fatma, Niğde tedris Ziya, Maraş 
türkçe Ali Avni, lzmir fizik 
Mubahat, Konya fizik ile kim
ya Arif Ali, Davut paşa 
tabiiyat Halit, Trabzon felsefe 
Ahmet Necmettin, Yozgat tabii
ye Numan, Çorum törkçe Alişan, 
Antalya almanca Mustafa Nusrel 
Ordu tarih coğrafya Yusuf Ziya, 
Ankara alamanca Mihriban, Konya· 
tabiiye Meliha, Erzurum tedris 
Turgut, Kadıköy tarih Sıdıka, 
Tokat edebiyat Muhlis, Çamlica 
terbiyeyle ruhiyat Naşit, Kon· 
ya riyaziye Faik, Aydın 
tabiiye Hurrem, Pertevniyal fel· 
sefe İhsan, Kastamonu tabiiye 
Şükrü, Galatasaray tükçe Hafız 
Cevdet, Manisa resim Cemal, 
Bolu musiki Rahmi, lstanbul 
beden terbiyesi Naciye H. ve 
Bayler. 

25 liraya terfi edenler: 
ba ile sevkedilecek, bu üç 
gemi de kıtaatı hamil dubalar 
yanlarında olduğu halde gün 
doğarken kendilerine tahsis edi
len sahillerin karşısında muayyen 
mahallerde bulunacaktı. 

Sabah saat 5 te biitün donan· 
ma tarafından şiphicezirenin 
cenup sahilleri sıkı bir bombar
dımana tutulacak ve yarım saat 
bombardımandan sonra ateş ke
silerek kıtaat karaya çıkacaktı. 
Cenahı teşkil etmek üzere S 
sahiline çıkarılacak kuvvetler 
ise bu sırada Cornwallis gemi
ıi ile birlikte Boğazdan girmiş 

Ye diğer kuvvetlerle ayni zamanda 

riyaziye Emin, Sıvas coğrafya 
Kazım, Samsun riyaziyeye Adil, 
Trabzon riyaziye Osman Galip, 
lzmit riyaziye Beşir Fuat, Kadıköy 
coğrafya Memduh, Elaziz riyaziye 
Bedrettin, Sinop fransızca Niza
mettin, Kadıköy türkçe Sacit, 
lstanbul riyaziye İbrahim H'"kkı, 
Kilis türkçc Zühtü, Erzincan, türkçe 
Bahaettin, Bolu tarih Yusuf Sabri, 
Sinop Fransızca Lebip, İzmir 
beden terbiyesi Nuri, Malatya 
tarih Asil, Tokat Fransızca 

Hamit, Kayseri tedris usulü Mu-
rat, Afyonriyaziye Ömer Fevzi, 
Gazi Osmanpaşa tlirkçe Munevver 
H. Eskişehir tabiiye Şemsi, Tokat 
tabiiye Ali Faik, Davutpaşa 
tarih Memduh, Kabataş riyaziye 
Tevfik, Malatya tarih Münir, 
Erenköy fransızca Mediha, Er
zurum tatbikat muallimi Abdur
rahman, İstanbul tatbikat Hidayet, 

Konya fizil< Mithat, Kadı- H. ve Beyler. 
köy labiiye Ahmet Nezihi, 25 liradan 30 liraya terfi 
Fındıklı tiirkçe Rukiye Ali, edenler şunlardır: Kabataş 
İzmir riyaziye Hasan İzzet, Per- resim Muhittin Davutpaşa 
tcvııiyal edebiyat f aruk Nafiz, resim Ziyaettin, Kandilli resim 
İzmir türkçe Kevser, lzmir fransızca Mehmet, Eyüp resim Muhittin, 
Kamuran Nejat, Kabataş riya- Trabzon tatbikat Hasan Fahri, 
ziye İhsa~, İstanbul fizik ~li lstanbul tatbikat Cevat, Afyon 
Hikmet, lstanhul riyaziye Ih- tUrkçe Hayrettin, Gazi Osmanpa-

Niğde terbiye Musa Kazım, 
fstanbul lngilizce Sabiha, Eyüp 
tarih ve coğrafya Münevver, Yal
vaç orta, tabiiye Hurşit, Balıkesir 
türkçc ~eniha, Sıvas lisesi tabiiye 

Muhsin Adil, Galatasaray Esat Mah 
mut, lstanbul almanca Pridel Hulu
si, Kadıköy türkçe Necip, Kütah
ya tabiiye Safter, Erzincan türkçe 
Selçuk, Samsun riyaziye Bahri 
Vedat, Balıkesir tabiiye Merziye 
H. ve Beyler. 

san, Bursa Kimya Salih Sa- şa beden terbiyesi Adnan, Eyüp 
mi, Edirne riyaziye Mehmet riyaziye Azmi, Kütahya türkçe 
Hadi, Erenköy kimya Kamran, Sabaht, Sıvas terbiyeyle ruhiyat 
fstanlıul fransrzca Nüzhet Servet, Nudiye, Kadıköy franslzca Nadide, 
Eskişehir fransızca Ferah Şevket, Kastamonu türkçe C.evdet, B?l~ 
Erenköy fransızca Nezihe, Eren köy tUdrk~e AAShmd~t GRlefıkb, . DtUenkızlı 

te rıs • a ı. e en evı r çe 

.. 22 liraya terfi edenler: 
Usküdar musiki Muzaffer, lstan 

bul piyan() Enise Sabiha, İstanbul 
tatbikat Rauf, Galatasaray türkçe 
İsmail Hakkı, Kadıköy musiki 
Kerime, lstaubul musiki Nüzhet, 
Cumhuriyet dikit Ihsan, Hamm 
ve Beyler. 
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932 Yerli Mallar Sergisinde 1 

Parlak Bir Muvaffakıyet 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Kolonya ve Esansları 

Küçük bir heyet 

değil, fakat 14,440 

kişi İPEKİŞ'in em

salsiz kumaşlarına 

rey verdi. 

En çok beğenilen 

kumaş müsabakası 

neticelendi, 

rin tasnifi 

devam etti. 

reyle-
•• •• uç gun 

Krep Keriman birinciliği aldı 
• 

Sekiz muhtelif kokusu: vardır 
Bahar, Altın damlası, Unutma ~ni, Senin için. 

Muhabbet çiçeği, Yasemin, Ful. 

En çok beğenilen ku

maş müsabakası em

salsiz bir rağbet görmüş 

ve lpekiş kumaşları ha

rikulade bir alaka uyan

dırmıştır. Beyoğlu bi

rinci noteri Salahattin 

Beyin , sergi komiseri

nin ve diğer · alakadar 

zevatın huzurunda açı-

lan reye sandığından çı- En çok beğenilen ku-

karılan rey puslaları- maş 6761 reyle krep KE
nın tadat ve tasnifi tam RIMAN olmuştur. 57'22 
üç gün sürmüştür. Be- 1 reyle ikinciliği OPUS ka

yoğlu noterinin huzuri- 1 zanmıştır. Üçüncülüğü 
le yapılan tadat ve tas- 1 kazanan krep MiZAM 
nif neticesinde 14.400 15681 rey almıştlr. On beş 
kişinin İpek iş kumaşla- kişi mükafat kazanmış

rına rey verdiği anlaşıl- tır. Mükafatlar tevzi edil-

mıştır. mektedir. 

S a 1 1 f Sultanhamamında · M. Moıııuu lı ve şe ri ki N '7.a depos u • 
Beyoğlunda: lsıııail J~emal, 

merkezlerl: latan bul da: Liman Kooperatif ::ıirkcti 

HOLİVUT 

18 Atuatoı perıembe receai Suadiye plijında Suadiye l'ençleri tara· 
fandan tertip edilen balo timdiye kadar olan baloların fevkinde aenfin 

eğlence L:otiyon ikl caz, varyeteler ile Hbaha kadar mehtaplı bir gece 

1reçirilecektir. 

Biletler plaj ıitelerinde aahlmaktadar. Bir kitilik 150, iki kltllik bl· 
letler iki yGs elli .kuruıtur. Elbiu aerbeat, l.tanbal'a pce Yap11r, Kadı· 
köyllne sabaha kadar otobllı temin edilmlttir. Duhutiyeden alınacak 

\, 

' "fi hasılatı Tayyare Cemiyetine teberrü 

.':ıra• ııw Baş111ılıı l\Hlııi r Paşa koııağıııda .._ ___________ , 

Leyll Nehari • Ana • ilk • Orta • Lise - Kız • Erkek 

Meırubat 50 kuruıtur • 

HAYRİYE LİSELERİ 
K11racller, mide, barsak. laf, kum ha.tahklarına 

TUZLA iÇMELERİ 
Sabahları köprüden 6,30, 8,20, 9,30, 11 ,40 da Haydarpaıaya 

Maarif ' c'k.ıleti eolilcsinin 6 4 !)3:2 tarih , e 1 tiiG Huın:ıralı f'ııırilo lıUtün mcktcplero taıııiın cdildi,;i Ilı.ere rosıııi 
hareket eden vapurların trenleri ve cuma sabahları iliveten 

rııuadel oti taı;dik ed ilıniı olan ınektobimizdo talebe kayd ıııa baş lan ınıştı r. Ecnebi llsaıılarıııa ilk sııııflardan itilın r ı n ( 7 ) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
lı:ışl.mır. 1\oharl taleLo mektebin husust utomolıil ve otobüslorilo nakledilir. Hcrgnn ı;:ıat 10 dan li ye kadar kayıt içmelerden son tren 1S,55 ledlr. 

ıouaınelnsi yapıl maktndı~ ı~.ı ~p \tıkuundn }10 la ile tarifnanıo gfiııderili~ ·rcı no~qJ ~~~~~· ~--~---~-~-------~---~--~~ 
J\reıııini kullanınız. RAZYITE dfınyanın lıiob"r 

RAZVİTE 
SUSUZ, SA 8 UNSUZ, Olmak, ) ilzuııUıurı tarnvC1tiııi 

1 muhafaı·ı, 1-.ırıııııılık ,.o çı taklit o<lilomoıuiştir. Kü~ilk \O 
BREKFAST 

F 1RÇAS1 Z SER ve ııa nıa ruı uı utıak:\ ı:ıil oı ıııa-
S l H HI TIRAŞ ıımı istiyorı;an ız. 

tarafında 

hUyilk t!iple r ,•anlır. Deposu Yeşildirek 
~ıvacıyaıı Hanı 10 No. Telefon. 21031. 

iııııı=================================·===-=-

Bedava { 
Biçki dersi almak 

ve Dikiş isterseniz Naumana Makinalan Şirketi 
Biçki yurduna müracat 

ediniz. GALATA 
VOYVODA 19-21 

Büyük Tayyare 
PiYANGOSU 

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

Büyük ikramiye: 
· 35.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
20.000 büyük ikramiyeler ve 

Liralık bir mükafat vardır. 

lstanbul Gümrükleri Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
ı - Ambalajlık 3000 metre yerli beri ( Memhur nOmunesine 

göre) açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kardırma şartları kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 

Gümrilkleri Muhafaza Başmildllrlüğünden alınacaktır. 
3 - Kırdırma mezkur Batmlldllriyette kurulacak alım aabm 

komisyonu tarafandan yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 6-9-932 tarihine raslıyan salı gllnll saat 14tedir. 
5 - Her istekli, biçilmit bedelin %7,5 ğu olan 59 lira 24 

kurutluk muvakkat güvenme " teminat ,, larile belli saatten evvel 
komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza Batmüdüriyetinde memhur nftmuneyi 
istekliler görebilirler, 

lstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
1 - 1932 - 1933 ders yılı başında Vilayetimizden Erenköy 

Lisesi ile Anadolu Lise ve Ortamektep pansiyonlarına Maarif 
Vekaleti hesabına bir miktar leyli meccani talebe kabul olunacak· 
tır. Almacak talebenin haiz olmaları lizım gelen şartları öğre11-mek 
üzere taliplerin İstanbul Maarif ldaresile İstanbul Erkek ve Erenköy 
Kız Lisesi Müdüriyetlerine müracaatları lazımdır. 

2 - 1 Eylulden sonra müracaat kabul edilmiyeceklir. 

ve bilömu m BlsküvL 
,,. lerini ter cih cdinia. 

e'N ı•• Asmaaltı No. 36 

ASABRİN 
Grip, romatiama, bat Ye dit 

•tnları içia ea süza1 illftar. 

Dr. A. KU'ı1EL 
CUt n alhrH't lautahkl. tecle

•ih.nHI Karaklr Barek9l fanaa 
ıırHında 34 

Dr. Aristidi 
&luayeochaneai ı 

Eminin& : EmlnlaB bu 3 llacll kat No. S 

Tek•HI• ditleriniıi de yaı,ıtıra
hill rsiniz. Galata: Oe~eyao Han 

No. () - i ye müracaat. 

Zayi: 7-4108 numaralı Taife cüz
dan ı mı zayi eyledim. Yenisini çıkara· 
cagımdan i:!Skisinin hUkmU yoktur . 

Hayrettin 

Son Posta Matbaa• 

Sabibi ı Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürü: Halil L4tli 

F t S •• At .. 1. • • 1932 .. ~ aJb çıkb Bu nefiı eserin fiati her yerde 25 kuruştur. Satıt merkezi latanbal 0 0 Ureyya O&cyeSIDIDZ guz er OmU • AnMra caddeli Orlaaa e., Hu. Umum ıueteler .. teahWdi H ... 


