


f Halkın Sesi 1 
Kanşık İşler 
Karşısında 

Tiearet OU.ıoa mühim im tlk~
ya J8plt~ıp11, Aft11Paftn gel
diti ıöylenın aydurma mekta~ 
lada ..... ftatlaln ylkleltH411i
ni dOn J azmı9tık. Bu ltaunıia tahki
kat yapılmakla beraber biz 4e 
WU. ••ta&alarını tlercediye--... ~ 

Basan B. (~ultulamet Firuzağa 34) 

- mt .. wetllllki kas-il ip. •••••I t8Yt brara ftr., .,..r 
·umanda da ibtiklra men için kanun 
da baaarladı. Muna r-t•en araaara 
9allııslr ppllldlflnı, pla •aidal.ri &. 
atlerinlD yAlueltilditini gördıik. Şimdi 
... taelrler Anupadan .,..._. 
teker mektupları ahyorlarmıf. Bunu 
J•panlar derhal bulunmalı. tıc&İJ• ..... .. 

:Recall B. CBeJell• ~tM 
- ........... weı••,.._slW 

h"• .. _ ..... seleaWırpla ........ . ............. .,... ........................... 
... b.H ....... ___ .. F .. Awn-
... ..- a.11er1a• ..., .... mu 
............. taccar p-,...,. ,.._ 
_. slnı.ua ••" ;!a:r .,ı •J--
lltm ; • .._ ri ..... i!:tl~ 
........ ı ........ bca.. .... .......... 

• 
~ lleJ ( Be1aut Scıia•ala ... 

aaıı .. 76 

-sa..a ..,. - ....... 
.......... Utills 

... ,. •• ...,. .... J 
fer .. seae Da zamanlardı d •• r. 

Bana rafmın son gGnlerde teker 
Jlbelmfp llatfaclr. Ticaret Odan 
..._ .... ·ı ofara yllneldijitrf .,_ 
namlttlr. •ıra!raamçt...nu ... 
_, hra ...._. ltiWiailm8iidir. 

• 
1'nl Be.y ( Emiıa6al Buırcalar 13) 

- 8-lla U••miM teJserlia kalan 
...U busla lıu1au acı aeticeMıini 
paJor• Şek• wer•• için en kav
Yedi bir fllçtar. Ba madde ilzerfnde 
lttfıtr 19pmalı ... detfldlr. 

" gadun B. (Fatih Atpuan 81) 
- Bb ı•Htelerd• IHı sene •em 

bol oldafu ifin .. k•I• ucvshyaca-
tı•ı okaclulı, fakat .. ker aon zaman• 
larda ylkaelmlye ltqlamlfb. Demek 
.. ..... ltlad• .... ....... ea,.ı. 
... t. plıua mekl•M 11Jduranlara 
lbtiklr kanunu tatbik edilmelidir. 

Tahkikat 
Başla de 

Da., Avrupadaa lataa&alda
ld pker tacirlerine gelea pİJua 
_, laplarımn tahrif edilerek fiat ,. ...... , ,..,..., ..-11 .. 1ar Jlr 
zıldp. n ba ..__. T1Uret 
odauna tiklyette bulunulduğunu 
1 • at4. T' et Odui IMa ti
lııA,.ıi ••• , 's ıllemun dikhte 
ıhs zla. Mı' içi•• lrimler ta-
... _. 2 .. 211... ..... .. 

SON POSTA 

D BiLi BAllBLaa 
Hasköyde Kanlı Bir Kavga 

• 
Avram isminde Bir Musevi,Madam Ra-
şelin Kafasını Yardı Ve Kolunu Kırdı 

illa HuldSytle Wıi ...... tliğeri erkek iki mMevi 
araaanda feci bir. netice ile biten glrültülil bir kavga 
olmuştur. Tahkikatuaıza g6re. Huldyde oturuı 
Avram -.w. ili r Museri, Madmm Lfe1 ile 
ötede.beri seçinemiyorlarm... Birkaç defa aiız 
lmwr•ı yapmıtl•, hlsat. lau 1116nazo1alar dim 
bOshlUün kızışmış ve birbirlerine ağır likırddar 

olamamııbr. Avram bu ıırada yerden koca bir tq 
alarak Madam Rqelia liaeriae fırlalmlfbr. Taı 
kad•o kafaama il.bet ebnİf we katlmcaia 
ka.lar ifiıMle , .. ,.,,.rlmuntfbr. Etraft• ll)'lr

mak ve kacbaı kurtarmak içia yetifenlerüı 
mftdahalesine rajmen Avram eline geçirdiii bir 
sopa ile kadının Ozerine tekrar •ncum etmit ve 
bu sefer de kadıncağıza şiddetle indirerek kolunun 
lanhnasına sehp ofmoıtur. Bu sırada yetiıen polis· 
fer Awamı yakalannşfar, yarah kadını ela tedavi 
altı•• ............. 

..,.le•ıJ• b9"•-ttl•wr. Bir arar.r, Avram hid
detimi J •••erenk M·d•r Rqetin üzerine 
.. ~ et•iftir. K· ' ~atz kendisini ha 
•ı d= ....__. ili ·,, falralrt 111UTaffak 

F&ki Dava 
ICadriye Hanımm Dawı 

Tekrar Göriilec 
Kmi.te il ellld •• 1 •• 

... et e., .,._ ..... 
Ap Ceu lleLl.e• • e • ifti.. 
ra daw- "I • .... da ..._. 
• .... hniat eltili icil • ·
me .. daı ııl .. w• .__ 
.. ·ıtio ..... - ... 
... •sMJel· e • J... 
..... •• • ..... 1 .... 

•' ,....... ileri ..... .... 
_,. tı jiıl 4 \iL T..,m _.. 
kemesi karan hu metten hoz
mllflur. Yakında Ağır Ceza 
mahkemesinde Hikmet 8eyia mu
hakemesine hqlanaaktır • 

Yolsuzluk 
Gümrük Tahkikab Ne 

Netice Verdi ? 
Dua sttmriklerde kOlllleaiaa 

...JolsuzWd-. ukklllda parik 
miıfettitleri tanfmdaa talrLikat 
J8p.ı.laim , ...... tık. 

Tahkibt bitmit w adice 
hakkı.da Glıarek VekAletine 
m 'i=et •erilmit'S· Bu mlaaıe
hetle baza gümrik mWiırleri 
araımda deiifiklik olacağı söy· 
lenmektedir. ----Topkapt Sarıymm Rehberi 

Topkapı 1&rayımn şimdiye 
kadar pzılmıt bir rehberi yoktu. 
Mlzeler idaresi uray için bir 
relaber bubrmı1a karar vermiftir. 
T opkabı sarayı mildürO Tahıin 
Bey taıafmdu haz.rlaaı&D .u1 ... 
sal bir rehberin yakında basıJ
masıaa batfanacaktır. 

itik-' Beyin Yeni Vazitasi 
Eaki. mllatantik Hikmet Bey 

(45) lin ~ Gazi~tep . E~
niyet müdilrliigüne tayın edılmış-
tir. 

OUi1iye Vekili Erzilcantla 
.,....,_ Vekili Şlkrtl Kaya Bey 

Eıw_ ... Eniaa- an.et et-

-••· 

İhracat 
Mallarımız 
Ticaret Odası Mukayeseli 

Bir Cetvel Y aph 
Ticaret Odası ihracat vaziye

timiz hakkıatla mukayeseli bir 
cetvel •Ullla•fhr· B. ahde 
göre, mühim ihracat maddeleri-
mizin geçea 1931 8elleüedeld 
fiati ve iı.acat vaziyetleri pdur: 

Af1oa: 1~ iluacab ( 272 ) 
toa olduğu halde 931 de mem· 
leketimizden ( 35IJ } l6D afyon 
llıraç edilmiftir. 

Arpa: 1931 de arpa ihracatı 
PJ'llDI dikkat bir p!lcilde lli'tWlf"' 
br. Tlrlıiye RI ele ( 91, 167) 
t.. arpa illra~ et.ittir ... 
-piyasaamda 929 senesine ... 
.,.. dirt kurut 31 -,.ra-
lak bir teneuül oldaja halde 
930 ve 31 seneleri ara....dalsi fiat 
tenezzlllüniiB 31 plftya inhisar 
ctttji g&oı.. 

Fıadll&: l931 ..ai_ iMM'ek pi
JUUI diier .b&Wla maddeluiıl 
akejpe olarak ( 9.18 ) a waraa 
sekize yakin bir yillcıaeLae ile 
kapannu.ştır. Fakat bu maddenin 
ihracında tenakus görlilmOıtür. 

Tiftik: 1931 ıenesinin klnu
nusani ayında l:K> kuruttu 
satılan tiftik 1932 klnanusanisinde 
40 kuruıtan mlişteri bulama
mııtır. 

1931 ihracatı (1930) ıı nazara 
ytizde 23 kadar nokundır. 

KımUnisUik Maznualan 
Enelce mkii edile• 21 K..: 

_..iatlik mazllUllWDUD elyevm 
iMiataldsı J&pılalaktadır. 

Mürettipler Cenaiyetinden al
dıiımız bir tezkerede, bir gaa
tede, meYkufJann ekttrisinin 
mlrettip olarak g19teritdiii bil
dirilmekte. füat bu taaher tek
zip edilmektetlir. Mevkuflar ara
undtl bir mürettip oldaaiu. •un 
da cemiyete yazıla olmadığı be
yan edilmektedir. 

Şeker İçin 
Doğruca lktısat Vekile
tine Müracaat Edilecek 

lktısat VekiJeti, şeker, kahve, 
çay hakkındaki muamelelerin 
süratle yapılmaıı için A vrupaya 
teker, kahve, ıay ısmarlamak 
istiyen tacirlerill bir istida ile 
tlopudan doinıJa Vekilete mli
racaat etmelerini bildirmiftir. 
Veldletin b. maddeler Ozeriade 
bir fİllt )'lbe'-etri olmaman için 
bu yolda bir emir Yerdiği ~ 
leJ1111ekteclir. 

Çuval Ve Kilim 
Fabrika Tesisi için Bir 

1'; y_. .. 
Çnal ....,We İflİlal eden 

yal bir pıp iki.at Veklletiıae 
1 2 -- ederek bir teUfte ... 
.. ıaıw. Mltqelalüler -
...... .... çanl, kilim ft ipek 
illlipcma temin ctmeii ...... 
emekte,._ •whMJirmillet 
Hile mlddetle imtiJ• ilte•ek
tedir. 

"'-* IPft Fiatleri 
lpeldi -... fabribl.n ,..,. 

caret Müdiriyetine milracaatla 
baza fabrikalann ipek iplik fiati. 
ni yükaeittilderiadea tik&ye ... 
mişlerdi. Ticaret 141idiriyeti ti
ki) elçilerden velika iatemipir. 

Sergi Binası Yaprtacak 
Haber aldlit81A göre yerli 

malların teşhiri ..luadile Aa
karada btıyllk bir sergi binası 
inşasına llanr verilmiftir. Bilaa. 
tacir Ye fabrikacıların iştirakile 
inşa edilecektir. 

8 Biı Okka Buğday 
Ankara Ziraat Baakan Z.W.. 

borauandaa 8 Wn eklca ltatdaJ' ml
bayaa etmiftir • 

Atuatot 21 

( Giiaiin Tarihi ] 

Polisler Arasında 
Yeni Tayin 
Ve Terfiler 

Ankan. 21C T.Woala) Bal ... 
• hll. lılM .. lluu Felami •1 
.-......, .. Urfa Pea. MMGrii Salla 
Bey Silrde, Kara Polis Müdlrl 
Sami Bey lçele, •n• Polis MGdlrl 
Hami ~ Afyo-, Menia P•lis .. 
dlr• Ce111 a., O.ni:ıla,., ÇHalrble 
MGA• S..wr•1 S..~ ...... 
Baraa MGcllrü Nuri Bey Mar ..... 
ut.ık S.Yas Mllcllrl Nurelb 
Be, NitüJe, E-.lyeti ....-
..,. .. Oncil .... ... Gatip ., 
Burdura, birinci sıftlf emniyet memuna 
elarak ta1ln edilmftlenlir, lırtanbul ••lrm _ __.._..... Malum S., 
KIW.aya. letmıb.& merkn mea_. 
1-ındaa M. Murat Her TekirdattMt 
latan bul '-qaemurlarllltlan Emrullala 
Bey GOmüıhaneye, lstanbul batm .. 
murlarandan Mazhar Bey Çanluny .. 
lataw bapM111vlann ... Eaver B. 
ŞarW ~i..,._ Edlrae me•• 
... urluıadaa lbr.W. B. Toka~ 
Beraat merkez memuru lrfaıt 
Be, llpart&J• Çanm me,. 
kes memura sabıkı tt.m.n Bef 
Arhhae, lzmir merkez memana 
S.lııri Bey Amaaya1a, Van .. r11 .. 
.. •uru Talür S.,. llup, Orcha 
merkez memura C.••' Bey Kırıehl• 
ikinci 11nıf emniyet memurluklarına 
t.,U. edil•ltler•. 

•atla merlırn •emwlanna. 
Zeki, Erzincan merkez memurlan• 
daa Abf, Giruun merkez memurı .. 
ıtacla O.-, Çanm .. kez mee 
m11rlarındaa Sırn, Aydın merkez m .. 
murlarandaa Şlkrtl, Ankara merk• 
__ _... ........... Ali, Aak.,. 
merku memarlarıa•n Nazmi, RI•• 
••lea memurlar1a4- S.tbk Be1lel 
.... deri lkind mnf emniyet mw
murluklarına, lataabul batmemurla. 
..._ Ka ! ~O.. ildaci •naf 

1 •• ' --~ .. 
... ın • N.I Bey ..... lldaci nnıf 

e.m,.t ........... ta,U. .-a.i .. .... 
T ... S- lük111• 
... ,_ Mutafa a., iuainde bw 

-. • ,,. •• .._ sp. ••• finetl 
...,.... ... apaap ......... et-.... 

1r Tıl*ibtı 
Hansaa Şlrketiaia kok kömlrl 

flatfnf yik1elttitf •akbldalri iddia• 
lar G:ıerine Ticaret MtldGrlütü tah...._ ..... ......,. 

DaJık •uatni 
VIM,.t ....,.. _.._. N...W 

&e,e dayak abldatı iddiua etrafıntlakl 
tahkikat neticeıi ıu gftnlerde alı,... 
ealrbr. Falı:at Naanl Be,S. depon.. 
lere dayak attıj'ı ileri •lrllmektetllr. 

Gazi Hz. nin 
Telgrafları 

Munr Kanii Faaf lh. aln yefenl 
Pr.- Kem•tldln,_ wefab mün._. 
betile Gazi Hz. bir telırafla tHl7et
leriai beyan bu1urmutbr, Karal 
Hz. de ce•a•i hlr telınfla mukabe-

leci• ---·-· .. ... ...... ..... l•rl••· _:;__ ____________________ -=....;.------------------..... ~:::~:::'.~~~~~~~--------------~~:=::=::::=-1 
Son Postanın Resimli Hilcigesi: 

2-llamsibi .......... 

1 
1... 14 lirAJLoM o 

Pazar Ola Hasan Beg Dl.gol' Ki: 

\ ' / 

3 - ÔlaM& ofıl.. cinı-.n 1 
Yiclala ayakkabılara 8ç buçuk 
liraya ... 

- 1 •••• 

4 - Nah, şuracıkta... 
ADa da 161tereyim.. 

Gel ı 6: H ... Be, - A,.ldcaha 
gWermekten ne çabr... Erbap-
- iç bupk Ura11 1Wcrl.-



- - -
lvlünderecatımızın çoklu
ğıından dercelilememiş

tir. -
Müthiş Bir Facia 

Avusturyalı Bir Avcıyı Bir 
Timsah Parçalayıp Yedi 

Adisababa 2 1 (Hususi) - Ci· 
var nehirlerden birinde feci bir 
kaza olmuş, Avusturyalı kaşif
lerden mlihendis Kirhlehner bir 
timsah tarafından parçalanmıştır. 
H adise şöyle olmuştur: 

Kirhlehner, deriden mamul bir 
san dala binerek muhtelif nehirler 
üzerinde bir hayli avlandıktan 
sonra sahile yanaşmıştır. Sanda
lını karaya bağlamak üzere iken 
muvazenesini kaybeden mUhen· 
disin ayağı kaymış denize düş
müştür. Fakat mühendisi bulup 
çıkarmak mümkün olamamıştır. 

Birkaç gUn sonra mühendisin 
muavini, nehir kenarında avlanır
ken bir timsah vurmuştur. Bu 
dmsahın karnında mühendisin fi
ıekliği bulunmuştur. Bu suretle 
K irhJehnerin bu timsah tarafından 
parçalandığı anlaşılmıştır. 

Bir Cinayet 
Kadın Yüzünden Arka
daşını Öldürüp Kaçmış 

Sandıkh, 21 ( Hususi ) - Ka· 
zamıza dört saat mesafede bulu
nan Güdübez köyünde bundan 
on glin evvel bir kadın yüzün
den tüyler ürpertici bir cinayet 
oldu. 

Cinayetin mahiyeti şudur:Köyde 
bulunan bir kadının dostu Ağzıbn
ytik oğlu Ahmet, samimi arka
daşı İbrahim oğlu Rızadan kadı
nı kıskanarak mavzer kur
şun ile Rızayı öldürmüş, 
sonra derhal arkadaşı Hüseyin 
ile birlikte köyü kurşun seslerile 
korkutarak dağa kaçmtşlardır. 

Fakat jandarmalarımız katilin 
izi üzerine düşmUı ve on günltık 
bir takipten sonra Ahmet ve 
arkadaşı sllahlarile birlikte yaka· 
a.nınışlardır. 

lzmirde Ozum Piyasası 
lzmir, 20 (A.A.) - Bugün 

borsada 11 kuruştan 32 buçuk 
kuru,a kadar 2.393 çuval üzüm 
satılmıştır. 

Muğlada Bereketli Yağmurlar 
Muğla, 21 - ( A.A.) - Dun 

Muğlanm Kayırlı civarile Bozo
yiik ve Bayır mıntakalarında be
reketli yağmurlar yağmıtbr. 

Bir Tayyare Kazası 
Mant, 22 (A.A.) - Bir tenez· 

~nh tayyaresi, tayyare meydanma 
düşmlif, parçalanmıştır. Pilotla 
beraber tayyare rakiplerinden 
ikisi ölmüşlerdir. 

1 - insanlar vardlr ki, cesare t 
ve cü reti lıiril;iri nden ayıramazlar:. 

2 - C P.saret, b ilgili ve ölçülü 

harekettir ve insanı ekseriyet le ga
yesine ulaştırır. 

= 

3 - Ci:ret, insanları aşkın ve 
taşkın yapa r ve gayeden daima 
uzaklaştırır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
l•mm .................................... ._._ .................................... . 

Muahedelere Hürmet! 
Harp Ölülerinin Mezarı Başında Sulh 

Ve Müsalemetten Bahsedilivor -Paris, 22 (A.A.) - Reisicümhur M. Löbrön tuklarda halkın kahramanlık hissiyatı ve ıstırapları 
refakatinde Tekaüt Nazm ile Fransa, Belçika ve Lük- hatırlatJlmış ve müsavi bir hüsnüniyetle 

b 1 d h müterafık bir siy ile diinya sulbiinün muhafazası senburglu yüksek şahsiyetler u un uğu alde f l 
için her zamandan az a çahşılmasının bir zaruret 

büyük harp ölülerinin tezkiri namı . için rekzedi· olduğu ve aym hüsnüniyetle muahedelere hür-
len abidenin küşat resmini icra etmiştir. metin kat'i bir lüzum teşkil ettiği hususunda ısrar 

Bu münasebetle verilen ziyafette irat edilen nu- edilmiştir. .. - - - - ----------

Tüyler Urpertici Bir Cinayet 
iki Şerir Bir -KöylÜyü Boğup Kuyuya 

Atlılar, Fakat Yakalandılar 
Muğla, 21 (Hususi) - Bu ci

vardaki köylerden birinde bun· 
dan bir mliddet evvel çok feci 
bir cinayet işlenmiş, uzun taharri 

ve tahkikattan sonra hldisenin 
azılı mes 'ulleri henüz meydana 
çıkmışlar. 

Karakuyu köyünde geçen bu 
kanlı hAdise şu suretle ika edil
miştir: Köye Ümmühan isminde 
bir kadın vardır. Bu kadının 
kocası bir gece evinde uyurken 

Mustafa oğlu Halil ve Hasan 
oğlu Hüseyin eve girmişler ve 
zavallı adamcağızı boğmak sure· 
tile öldürmüşlerdir. 

iki şerir kafadar bu feci hA· 
diseyi işledikten sonra maktulün 
cesedini evden altmışlar, boynuna 
bir torba taı bağlayarak susuz 
bir kuyuya atmışlardır. 

Fakat bu hadiseye adamcağı
zın kansı hiç ses çıkarmamıttır. 
Ancak bir müddet sonra mak· 

tulün kardeşi Hilseyin, biracıerinin 

ne olduğunu ve nereye gittiğini 

yengesi Ümmühana sormuş, kadın 

cevaben elbiselerini giyerek dışarı 
çıkbğını, ne zaman geleceğini 

bilmediğini söylemiıtir. Hüseyin 

bu cevaplardan şüphelenerek 

jandarmalara haber vermiı ve 

uzun takibattan sonra hAdise te· 

nevvür derek failler yakalan• 

mııtar. - B. O. 
~·~----------=-----~---·~~~-------==-----=-=--~ 

imam Mehmet Çin Gece Kuşu - --
Bu Azılı Şerir Nihayet 

Yakayı Ele Verdi 
Elaziz (Hususi) - Vilayeti· 

miz civarmda birkaç seneden beri 
ıakilik yapan imam namile maruf 
Mehmet ismindeki şerir Har· 
put nahiyesinde Müdür Ali 
Bey tarafından derdeıt edilmif 
ve buraya getirilerek adliyeye 
teslim edilmi~tir. 

Zelzele Devam Ediyor 
Muğla, 21 (A.A.) - Dnn gece 

sabaha karşı Dadyada iki defa 
ıiddetli zelzele olmuştur. Yen iden 
hasar ve zayiat yoktur. 

Yeni Fmdık flahsulu 
Trabzon, 21 ( A.A. ) - Yeni 

fındık mahsulii piysaya gelmeğe 
başlamıştır. ilk mahsul 21 kuruş
tan sablm1ştır. 

• 
işleri 
Mareşal Çang'ın Vazife

sine Nihayet Verildi 
Nan kin 2 ı ( Hususi ) - Man• 

çuri umumi valisi iken Japon 
taarruzu üzerine Pekine çekilen 
Mareşal Çang • Su ~ Liyang ın 
vazifesinden uzaklaştmlması kati 

surette takarrur etmiıtir. 
Nankin hükumeti icra Komi

tesi Reisi tarafından vazifesini 
yapmamakla ittiham edilen Ma
reıal hakkında tahkikat yapılı· 
yordu. Ayrıca, icra ko~~teıi reisi 
Marşala bir mektup gonder~re.k 
kendisini istifaya davet etmıştı. 

Mareıal Çang·Su· Liyang ai· 
lesini alarak Fraosaya gitmiyc 
karar vermif tir. Onun vazifesi, 
on 11ı.ekiz ceneraldan mürekkep 
bir Jiarp meclisi tarafından ifa 
olunacaktır. 

Ceyhanda Firari Bir Şerir 
Yakayı Ele Verdi 

Ceyhan ( Hususi ) - Adam 
öldürmekten yedi buçuk seneye 

mahkum iken Cebelibereket ha· 
pishanesinden kaçan ve şimdiye 

kadar yakalanamayan meşhur 
11 Gece kuşu " jandarmalar tara
fmdan yakalanmıştır. Bu adamın 
bazı soygunculuk hadiselerinin 
kahramanlığını da yaptığı haber 
alınmaktadır. 

Bir Otomobil Faciası 
Roma, 21 (A.A.) - Sengalia 

dairesi dahilinde bir tecrübe devri 
yapan bir yarış otomobili bir 
yolcu kafilesine çarparak içlerin
den 1 O kişiyi yaralamıştır. 

Camları 
Kzrmış 

Üsküdarda oturan Tabtaku- r İSTER iNAN, /STER iNANMA! rusu namile maruf sabıkalı Kemal 
sarhoşlukla bir evin caml~mnı 
kırarken elinden yaralanmışbr. 

K~.mal pans1nıan yapılması 
için Usküdar dispanserine gö· 
türülmüş, fakat o saatte dispan
serde doktor bulunmadığı için 
kıımış bu sefer de di•panserin 
camlarını kırmJıtır. 

latanbulda kok klSmUrUnün aarfiyatı arttı. Hava· ı Fiatleri arttırmak için de ortada makul bir ıebep 
gnz~ Şirketi talep fazlahğından ietifade ederek fiat.:. 7oktur. Gazetelerden biri tirket müdüriyetine bu le· 
)eri arttırdı. Geçen aene toptan tonunu 20. perakende reffüfin ıebebini ıorduğu zaman fU cevabı almıı: 
22 liraya sattıtı kömürü, daha timdiden, 24-25 liraya .. - Geçen Hne o fiate sahyorduk, bu sene bu 
utmıya batlamııtır. fiato satıyoruz, iıtiyen alır, istemiyen almaz • ., 

ıs·rER iNAN. /STER INAN .. MAI 

Sayfa 3 . 

Sözün ' Kısası ı 
~ 

Ç'abuk Ceza 

Geç Ceza .. 
.__J _ _ _ ____ A. E. -

Telgraf ajansları: 
- F ransa Temyiz mahkeme .. 

sinin G orgulof hakkında verilen 
idam kararmı tasdik etliğini ha· 
be r verdiler. 

Şu halde b ugün yarın bu 
mesJe hakkında ikinci bir telgraf 
haberinin gdmesine intizar ede· 
biliriz. Bu, gelecek t elgrafta 
muhakkak: 

-· G org ulof alaca karanlıkta 
uyandırıldı. Cinayetini yaptığı 

meydana getirildi ve orada gi· 
yotin ile kafası kesildi, denile· 
cektir. Demek ki adamın cina
yetini yaptığı zam an ile cezasını 
çektiği zaman arasında takriben 
liç aylık bir zaman geçecektir ki, 
çok değildir. 

* Bununla beraber Fransızların 
"insan ve Vatandaı Hakları,, 
Cemiyeti bu müddeti çok gör· 
mUş, hlikmün tefhimi ile icra· 
sı arasında geçen zamanın 

uzunluğunu protesto etmiştir: 

- "Bir idam mahkümunu 
pek yakın bir infaz tehdidi al
tında, muhtemel bir af fimidi ile 
aylarca yaşatmak lüzumsuz bir 
zulümdür, kanunun derpiş etme
diği fazla bir cezadır,. demiş
t ir. 

Filhakika e'\'vell saçları, so~· 
ra da boynu kesilecek olan bir 
mahkümu ölllmüne intizaren uzun 
müddet bekletmek acıdır. Fa· 
kat bu mabkümun bir an evvel 
cezasına kavuşmak istediği de 

muhakkak değildir. Vaziyetini 

dişçinin intizar salonunda bekli .. 
yen bir müşterinin vaziyetine 
benzetebiliriz: Muztariptir, zama
m uzun bulmaktadır, fakat ölüme 
mahkfim olan ditini çekecek 
dişçinin: 

- Sıra sizindir, demesinden
de korkmaktadır. 

Sözün kısası: Meselenin leh 
ve aleyhinde mDtalea beyan et
meden evvel alikadarlann fik· 
rini almalı: 

- İşin derhal mi, yoksa üç 
ay sonra mı neticelenmesini is• 
teniniz, diye sormalıdır. 

Bana öyle geliyor ki. alınacak 
cevap yüzde yüz: 

- Üç ay pek azdır, mliddeti 
uzatmak lazım, şeklinde olacaktır. 

Malum ya: 

Çıkmadık canda Umit 
vardır, derler. Mahkümu, müddeti 
uzatmıya sevkeden muhakkak bu 
di\fünce olacakhr. 

İdam 

lsp~nya Asileri için Ölüm 
Cezası İstendi 

Madrit, 22 (A.A.) - CümTıu· 
riyet müddeiumumisi Jeneral San 
Jurjo ile mumaileyhin oğlu ve diğer 
3 maznun için ölüm cezası talep 
etmeğe karar vermiştir. 

Darülf Unun Heyeti 
Kayseri, 2 ı ( A. A. )- Darül

fünun tetkik heyeti dün gece 
şebrimiıe gelmiş ve hararetli bi.r 
surette karf&lcmmışllr. 
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Memleket ıl1anzaraları 

Dört Karpuz 
Beş Kuruşa 

' 

Soma ( Hususi t - Kasaba
mızda her sene olduğu gibi bu 
•ene de ucuzluk vardır. Yeni 
mahsul taze üzüm piyas y çıktı 
ve oklf ası beş kuruş üzerinden 
aatılmıya başlandı. 

Kavun ve karpuz boldur. 
Dört kavun ve karpuz be~ ku
ru n satılmaktadır. Armudun 
okkası yüz paradır. Bu sene tü
tilnlerimiz de güzel yetişmiştir. 
Mevsim yaz olduğu için halk 
tütfincUlükle ve rcnçberlikle meş
gul oluyor. Kış geceleri ağzma 

kadar dolu olan kahveler şimdi 
bomboştur. 

Kasabamızdaki ucuzluk vazı
yetini .şu cümle ile daha iyi an
Jatabilirim: Burada bir lira ile 
bir haftalık yiyecek satın alına· 
bilmektedir. 

l(anh Bir Cinayet 
lf Kazamızm Y ırca köy\\n

de kanlı bir cinayet oldu. 
Ayni köyden Mustafa, Süleyman 
ve Ömer isminde liç kişi biT gün 
biribir(erine küfür ederek kavga 
etmişlerdir. Snleyman hiddetini 
y nememiş, gidip Ömeri tarlada 
bulmu ve kavga ba lamışhr. 
Süleyman sopasile, Ömer de etine 
geçirdiği bir bıçakla biribirleri
ne saldırmışlardır. Köylüler ye
tişinciye kadar Ömer bıçak
la Süleymaru başından ve böğ· 
ründen ağır surette yaralamıştır. 

KöylUler Ömeri yakalama lar
dır. 

Tutun Satışı 

* Kısa bir mUddet sonra 
kasabamızda tlitlin ıab~arının 
başlayacağı tahmin edilmektedir. 

Tütün Kumpanyası mUdilrlerin
den M. Pengelli şehrimize gele-

rek tütUn sergilerini gezdi. Bu 
ne tiltünlerimiz, diğer enelere 

nisbetle daha nefis -ve daha mil
kemmeldir. - B. S. 

Keşan da 

Bağcılık 
Keşan (Hususi) - Kazamız 

halkı iki senedenberi bağcılığa 
karşı büyük bir arzu gösteriyorlar. 
Şimdi halk arasında yegane mü
nakaşa mevzuu bağcılılctu. Esa
sen burası evvelce güzel bir bağ 
memleketi idi. Fakat Balkan 
Harbi esnasında bağlarımız mah
volmuştu. Şimdi bu harabelerde 
yeni bağlar yetiştirilmiştir. Bir 
sene zarfında (50) bin kadar çu
buk dikilmiştir. Bazı kimseler 
önUnıiizdeki sene yeniden birçok 
bağ yetiştirecek1erdir. Şimdiden 
yerler satan almauşbr. - Rc•ccp 

Adanalı Gençler 
--- -

Üç Genç Mühim Bir Spor 
Teşebbüsüne Girişti 

Adana, 20 ( Hususi } - Şeh
rimizdeki Seyhan spor klübüne 
mensup bisikletçi gençlerden Be
kir Sıtkt, Necmi ve Ahmet Bey
ler bisikletle İstanbu1a hareket 
etmişlerdir. Bu gençler İstanbula 
vardıktan sonra yine bisildetle 
Bursa ve Anlrnraya gidecekler, 
cradan şehrimize döneceklerdir. 

• 

' • KEnn E 1 
?-- Tarihi Fıkra 1 ~ -;r------------_.,, ~ 

Çok Eski Bir Efsane 
Türk 
Kuvııeti 

Kuvvet. imrendirici bir ~ey
dir. Serçenin 1'eJebeğe süzül~ 
şünde bile küçük mikyasta bir 
mehabet vardır. Dedelerimiz, 
bayabo kuvvete istinat ettiğini 
pek iyi bildikleri için bedenen 

--- -

T arsustaki V! hor ( Kancıkkapı) Bin 
Bir Maceraya Sahne Olmuştur 

1 
lcuvvetli olmayı istemişler ve 
muvaffak ta olmuşlardı. Tarihin 
hangi sayfosmı açsak Türkün kol 
kuvvetindeki engin azameti gös· 
teren menkıbelere, hikayelere 
ve vakıalara tesadüf ederiz. Br!1-
ların içinde, zamanımızdaki irnv• 
vet rekorlarına göre, inanılmaz 
görünen haberler de göze çar
par. Fa1<at o haberler, işitilerck 
değil, görülerek kaydedildiği ipn 
sahlbtir. 

Tarsus ( Hususi ) - Tarihin 
tanıdığı eski şehirlerden biri olan 
bizim kasabam~ birçok yerlerin
de eski devirlerden kalma kıy
metli hatıralar mevcuttur. Bu 
tarih yadigarlarmın asıJ şayanı 
dikkat tarafı, bunların cazip ef
sanelerle süslenmiş olma&dır. 

Eski devir metrukatı arasında 
bugün (Kancıkknpı) ismile anılan 
meşhur eser, efsnne noktasından 
en başta gelir. Bu kapı, kadim 
Tarsus şehrinin ilk yapılan bina-

larından bir parçadar. Diyorlar ki: 
vaktile, Antavaııla Kleopatranın 
mülakatı esnasında Tar:>us halkı 

bu kapıdan geçip güoeı ve aşk 
Allahı telakki edilen Patranın 

gemisini temaşa için 
miştir. 

Başka bir efsane 

denize git-

daha: Sul-

ekirdağında 

1 

1 

' ' 1 
t 
l 
1 

~ 
' 

. • Tarr<ıt 1 
Teraustakl Kancıkkapı 1 

tan Cem Avrupaya firar ederken 
Tarsustan geçtiği sırada bu ka
pıdan çıkıp deniz tarafına git
miştir. 

Tarihin en meşhur adamlarını 
gören bu kapı 18 inci asırda 
eşkıyalara siyaset meydanı olmuş, 
bütün haydutlar burada asılmış
tır. Bu kapıya "Kanakkapı,, denil
mesinin sebebini de şöyle anlatı
yorlar: Günün birinde düşman 
askerleri Tarsus önüne gelmişler, 
şehri muhasara etmişler, fakat 
günlerce uğraştıkları halde kasa
baya girememişlerdir. Nihayet 
günün birinde düşman ordusu 
bu kapıya hücum etmiş, kapıyı 
parçalamış ve içeri girmiye mu
vaffak olmuştur. Bunun için bu 
ihtiyar kapıya (kahbe) manasına 
gelen (kancık) ismi takılmıştır. 

Halsi 

ayseride Çok 

Bu satırları Peçevt tarihinde 
okuduğum bir fıkranın uyr.ndır· 
dığ1 ruht imreniş do1ayısile yaz
dım. Bakınız, şöhretti müverrih 
on alhncı asır Türklerinden bi
rinin gösterdiği kuvvet mucizesini 
nasıl anlatıyor! 

Talebe Ve Mektep Adedi 
Her Sene Arhyor 

1 
Tarihi serler 

"Macari tanda bir kal vardı. 
adına Filek (F ulek) derlerdi. 
Yüksek dağ üzerinde idL l<Jrk 
Türk, Bu kalenin hendeği yanın
da bir "Laçin,, kayaya çıktılar, 

iki fiç merdiveni biribirine bağ
layarak uzun bir şey peyda e· 
dip onunla kalenin bir mazgal 
deliğine kadar ynkseldiler. Oı a
da yirmi kişinin çekemeyeceği 
bir balyemez bulunuyordu. Bık 
Hasan namındaki çeri, mazgalm 
iki tarafındaki tat sıral rına el
lerini koyarak topu ürdU, rerin
den oynatamayınca başını daya-

Teklrdağsnda Şahin köy mektebi 
mu llmlerl 

T ekirdağl, (Hususi) - Vila· 
yetimiz dahilinde gtin geçtikçe 

arif hayan canlanmakta ve 
genişlemektedir. Maarif bütçesi
nin imkanları dahilinde yeni ye
ni mektepler açılmaktadır. Yal
nız, Tekirdağınm tam teşkilatlı 
bir 1iseye şiddetle ihtiyacı vardır. 
Vilayet merkezinde bir orta ve 
ve alh -da ilkmektep vardır. Or
tamcklebin on dört muallimi, 
1 t6 erkek, 47 kız talebesi var
dır. İlkmckteplerde 16 kadın, 
18 erkek muallim mevcuttur. 
Vilayete tAbi köylerdeki mektep
lerin adedi 23 tür. 

Malkara kaza!ı dahilinde 24, 
Çorluda 16, Saray kaza51nda 19, 
Şarköyde 17 mektep Tatdır. 
Hayrebolu knasında da mütead
dit mektepler açılını tır. Vilaye
yetimizde üç sene evvel talebe 
adedi (7019), muallim adedi ( 180) 
iken şimdi talebe adedi (9500), 
muallim adedi (224) ve mektep 
adedi de (125)tir. - Ahmet Hilmi 

Karamanda Spor 
Karaman (Hususi) - Şeh

rimizde elyevm üç tane spor 
klübü vardır. Bunlardan en kuv
vetlisi İdman Yurdudur. Çelik 
Spor ve Gençler Birliği bundnn 
sonrn gelirler. Gençler Birliği ile 

__ __,,,_ ____ --
Bulunan eserler n bazıları 

Kays ri (Hususi) - Burada metre murabbaı kadar tahmın 
bir buçuk ay evvel bir su yolu- edilmektedir. Burada muntaı:am 
nun inşasında birkaç parça mo- şekllde mozaiklerden maada 
zaik çıkmıştı. Bunu haber alan sırlı ,anak, çömlek kırıkları da 
müze memuru Mehmet Bey tet· vardır. Hafriy.at yapılan ,erin 
kikata koyulmuş ve yapılan haf- İçkale ile ikinci i\15eddini Selçu-
riyat neticesinde kıymetli mo%a· kinin zevcesi Mahperi Hatunun 
ikler elde edilerek miizemİ% em- yaptırdığı .Hunnt camii arasında 
sali ııadir görülen eserlere l::a- buiunması itibarile faaliyete 
vuşmuştur. Maarif Vef<aletinin e emmiyct verilmektedir. 
emrile yirmi gündenberi hafriya- Çıkan eserlerden bir kısmı 
ta devam edilmektedir. B .ame- burada mevcut çok eski bir sa-
liyat devam ettikçe hergün yeni rayın alt :kat döşemeluini gös-
yeni ve kıymetli eserler elde termektedir. Bunlar Selçuk san•a-
edilmektedjr.. Hafriyat sahası bin tinin şabeserleridir. - · it Azmi 

~~--~--------···----------~~~ 
Bir Otomobil 
F9ciası 

Silifkenin 
Dükkanları 

yıp itti. lop, bu kuvvetle y~ 
rindcn oynadı, maıga:I çıldı ve 
laı:k Türk, kaleye girmek yolır 

buldu 1 ,, 

Bu, masat değil, hakikattir. 
Kim bilir, kaç yüz kişinin milda
faa ve muhafaza ettiği bir kal"
ye, şu hiklye olunan şekilde, ya• 
naşıp tırmanmak, başlıbaşma 

bir celadet ntimunesidir. 13u se
beple Fulek Fatihleri ayn ay-
rı birer kahramandır. Fakat 
Bak Hasan, o kırk yiğit 
arasında da temeyyüz eden, yük
aelen bir arslandır. Hadisenin 
azameti bihakkin anlaşı1abitmek 

ı düşünmiye ihtiyaç vardır. 

GöUer.imizi kapayıp sahneyi ıtih-
. • de canlandırır k lunçt n 

dökülme bir topu yerinden kopa
rıp atan çelik kafanın kıymetini 
paha iyi idrak edebiliriz! 

Gençlerimiz, tcırihin bu say
falannı tekrar ya tmalıdır. Çün
k Türke, ancak kuvvet yakışır! 

** 
Gülnar da 

Malatya ( Hususl t - Şehri
mizde Yeni Garaj müdürü Raif 

Bir Köyde Kaçak Eşyı 
Silifke (Hususi) - Kasaba· Depo M d Ç k ld 

mızda elyevm 6000 nüfus barın- su ey - ana 1 an 
Efeudiye ait bir kamyon bura
dan yük ve ü.fteri alarak Sıvasa 
hareket etmiş, yolda dik ~ 
sarp yolları çıkarken makine 
bozlllmuş, kamyon geri geri 
iomeğe başlamışhr. Yolculardan 
dört kişi kurtulmak ümidile 
kendile.riııi aşağı ato:uşlardır. Bun
lardan iki kişi tekerlekler altın
da kalarak ölmü tür. Diğer yol
cuların birçoğu da hafif surette 
yaralanmışlardır. Şoför Gafur'un 
tecennün ettiği söylenmektedir. 

Çelik Spor takımları üç defa 
maç yaptılar ve Çelik Spor 
tiçünde de gniip getdi. 

makta ve yaşamaktadır. Fakat Gülnar (Hususi) - Geçenler· 
dükkin adedi bu nufusa nazaran de buraya tabi (İshaklar) köyün· 
hayli fazladır. Bugün kasabamız- de Baki Veli isminde bir zatın 
da tamam otuz bir tane bakkal hanesinde kaçak taharrisinc gi· 
dükkinı, yedi tane kasap, dört den Tütün İnhisar memuru Sabıi 
tane helvacı, beş uşçı, beş fmncı Beyle refakatindeki jandarmalar 
vardır. Aynca on l\ç berber de hane halkı tarafından taarruza 
faaliyet halindedir. Bütün bun- duçar olmuşlardır. Kaza mcrke .. 
)ardan başka on beş tane de zinden gelen bir jandarma müf· 
kahve mevcuttur. rezesi hepsini yakalamıştır. Evde 

Kırkağaçta TUtüncülük 
Kırkağaç, (Hususi) - Bazı 

tütün kumpanyalarının eksperleri 
şehrimize gelerek mubayaa hu
b"Usunda tetkikat başladıl r. 

yapılan taharriyat neticesinde 
mühim miktarda kaçak tuz,, tütün, 
sigara kağıdı ile mavzer fişeği 
yakalanmıştır. Maznunlar Ad:ma 
İhtisas mahkemesine göııderil• 
mişlir • 
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T abtadaa mamul bebekler 

ribi hiç hareketsiz oturuyodardı. 
Y akof amca bpmm keaanna 
dayanmıı. elleri arkam.da idi. 

Büyük babam beni g&ıtererek: 
11 D1şarıya çakar, uyusun 1 .. dedi. 
Amcam parmağile bana ipret 
etti; ve ayaklannın ucuna basa
rak büyük annemin odasma 
doğru yllrüdü. Yatağa girerken 
kalağıma ftal1dadı: 

- Natalya teyze öldllf. 
Buna fazla hayret etmediıa. 

O zaten, uzun zamandanberi g6-
rünmlyordu. Ne mutfağa iniyor, 
ne de yemeğe geliyordu. 

- Ninem nerede? 
Diye sordum. Diğer odayı 

paraıağile göstererek: 
- Orada! 
Dedi. Ve yine geldij-1 gibi 

çıplak ayakla rının ucuna basarak 
uzaklaştı. Yatakta yabyor, etra
fıma bakınıyordum. Pencerede 
cama yüzlerini dayayarak bir sU
rll i1asan bqı bakıyordu. Kö-

Desanzano, 21 - balya Hava - - Pro,;..,. Yenetllkte 

Naurı M. Balbo, dün, kendi kul- Venedik. 2a - M. BaJbonun 
Jandığı 3 motörlü bir deniz tay- idare ettiği ve içinde Profesör 
yaresile buraya gelmiştir. Bahriye Pikkarın bulunduğu tay_vare bu-
Nazırı, 16,500 metre irtifama raya gelmiştir. Profesör hararetle 
çıkmıya muvaffak olan Profesör karşılanmıştır. Profesör, teşebbü-
Pikkarı tebrik etmi,tir. M. Balbo sunun verdiği muvaffakıyetten 
ve Profesör Pikkar Venediğe dolayı her taraftan tebrik tel-
hareket etmiştir. Profesörü, bil-. grafJarı almaktadır. Profesör 
kumet ınemur!arı ve gat.eleciler Piickara zevcesi refakat etmek-
tayyarelcrle takip etme ktedir. tedir. 

···~------~~~~~ 

M. Huverin 
Nutku Dolagısile 

Nevyor1< 21 - M. Hu ver bir 
nutkunda Amerikadalci şiddetli 
iktısadi buhrandan Avrupanın 
mes'ul ofduğunu söylemişti. De
mokratların Reisicümbur oam~edi 
olan Fr.ınklen Ruzveit bir nutuk 
söyliyerek, Huverin bu nutkunu 
tezyif etnıiştir. 

şede, sandığın üstünde ninemin 
efüisesi asah idi. Ben onun el· 
bise olduğunu biliyordum. Fakat 
bana pmdi, canlı bir mal:itük 
imif ye beni gizlice gözlüyormuş 

' gibi geliyordu. Başımı yorganın 
a~tma giıledia Bir gözümle ka
peya doğru haluyordu•. Yatak
tan fırlayıp rhfarıya çıkmak iı· 
ti yordum. 

Çok a!cakh; ağır bir koku 
nefesimi ttkıyordu. Bu !koku ba· 
na Vaynayı, yere akan kanlarını 
hatırlatıyordu. Kafamın içinde, 
kalbimde bir ur kabarıyor gibi 
idi. Bu evde glSrdüklerim, her
şeyi çiğneyip geçen ağ1r bir 
posta kııağı gibi kalbimi eziyordu. 

Kapı yavaşça açıldı. Odaya 
Dinem girdi. Omuzları ile kapıyJ 
itti ve yaslandı. Ellerini limba-

1.if. Herigonun 
Temasları 

Paris 21 - Başvekil M. He
ri yo yanında dahiliye nazırı oldu
ğu halde lngiltcreye gidecek ve 
fngiliz. Hariciye Nazırı Sir Jon 
Simon ile bir mlilikat yapacakbr. 

M. Hcriyo dün dahiliye ve 
bütçe naDrJarilc göriişmüttür. 

nın mavi ziyasına tuturak 9e.Ssiz
cc. çocuk gibi fikiyct ediyordu: 

Ab, ellerim, dlerim... O 
kadar aC4yor ki... 

-5-
EYc yeni, boiucu bir kibuı 

ç6kUi. Bir alqam iiatü idi. ç_1• 
daa ıonra biiyükbabamla Tevrat 
okuyorduk. Niacm de henüz bu
lqak yıkamıya bqlanıııb. Yakof 
amca ko1&rak geldi. ÜatO bqa 
h«:'° va~itk~ gibi peripndı. Eski
m11, pıs bır süpürgeye benziyor-
du, sellm vermeden pı)kasanı 
bir köıeye attı; kollarmı ullıya-
rak ve bütün vücudü titriyerck 
heyecanla anlatmıya başladı: 

- Baba, Mişka yine zap
tolunmaz bir hale geldil Öğle 
ye=ııeğini bizde yedik. Sarhof 
oldu; bir suru delilikler etti. 
Tabakları, çanaklan kırdı, biri-

-= 

.. 
l 't akt.a M ılııovver Ha ıı ıın ıu 

Ortamcktebi bitirdikten sonra 
m.ıallim mektebine giderainb. 
Ailenizin muvafakati olmakS1ua 
tehlikeli maceraJara atılmayınız. 

* KırklareJiııde l' kfldarlı Hasan 
Efeııdiye; 

Yanlaş bir yolduJnıı;. Kftçllk 
bir musevi kızı size vefah blr 
sevgifi ve kan olamaz. Bahuıu• 
askerliğinizi yaphğınız mtlddetçe 
bu maceranın manası da yoktur. 

iHANIMTEYZE 

== TAKViM == 
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birine geçirdi. Boyamak 6zse 
gönderilmiş Olan hir yln elbi.yl 
parça parça etti. pencereleri 
kırdı; baaa •• Grisori1• ajv 
klflrler etti. Şimdi buraya aele
rek teladit ediyor: .. 11ıtiyana 
..kaluu yolarak seberteceği•l. 
diye haykınyor. Keadioize dik
kat ediniı! 

Büyük babam elleri ile ......, 
ya dayanarak Ja•qça .&J•ia 
kalktı. Ytb:D bunqarak barnuaa 
doinı inceldi •• keakialqti: 

- işitiyor musun Yalde?. Ba 
nasal, hOJuaa ridiyor mu? •• 
Htmm•!. H•ydut, öz baba11m 
gebertmek istiyor.. Hayırlı e.
lit!. 

Diye bağırdı ve omuzlar1nı 
kaldırarak kapıya doğru yUrUdn. 
Kapının ağır kolunu yerleştire
rek Yakofa dedi ki: 

( Arkası nr ~ 
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• ••Son Posla,, Holivutta hususi muhabiri 

bu luna ı yegan" Türk gazetesidi·. Ho

livut muhabirimiz. lıer hafta bize mektu p 

gönderir ıe sinema aleminin içyüzün j SiNEMA 
"Son Posta,, haf.ada iki defa sinema 

uyfası yapar. Bu Hyfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayata ve ıinema ilemindeld aan'at 

enlatır 

İşler Durdu 
Çünki Bütün Yıldızlar 

Plajlara Akın Etti 
fran~ız cma mecmuaların-

danbiri study, larda iflerin tama
men durduğunu, çünkü bUtün 
yıldızların sayfiye şehirlerine, 

plajlara akın ettiğini haber ve
riyor. F al<at ayni mecmua, ya
kında bitmek üzere olan plAj 
ve sayfiye mevsimini müteakll"\ 
ıtudyolarda eski faaliyetin 
rar başlıyacağmı ve önUmüzdeki 
mevsimde çok yeni filimler çev
rileceğini haber veriyor. Amert
ka gazeteleri ise önUmUzdeki 
mevsim içinde Anita Paj, Joan 
Kravfurt, Lilyan Harvey gibi 
maruf yıldızların yeni filmler 
çevireceğini bildirmektedir. * Maruf erkek Yıldızlardan 
Nil Hamilton elyevm Kaliforniya 
plajındadır. Fakat iki ay ıonra 
yeni bir filmin bat rolllnft ifa 
etmek Uzere şimdiden bir muka
vele imzalamıştır. 

* Mari Pikfordun kardeşi 
Cerles Pikfort sinema aktörlüğü
nü bırakmış ve birkaç artistle 
birleşerek kendi baıma bir film 
kumpanyası tesis etmittir. Kum
panyanın rejisörlUğünU bizzat 
Cerles yapacaktır. 

* Meşhur bir ltalv"' film 
kumpanyası (V enedik g <ur • .c.· l' ıı) 

isminde sesli bir film haz ... anı ık
tadır. Bu filmde dünyanın en met· 
bur tenorlarından 1 ito Şipa tara
fmdan çok güzel ıarkılar söylen
mektedir. 

)f. Ufa fİrketi ( ateşten mU
aelleı ) ismi altında bir filim 
ıevirmeye başlamıtlır. Bu filmi 
Grevil yapmaktadır. 

Istirahata Çekildikten Sonra 

Senelerdenberi sinema meraklılarını kendisine meftun eden İsveçli parlak yıldız Greta Garbo 

artık Amerikada stüdyoda değildir. Şimdi k~ndi ana vatanının bir köşeıinde sakin ve rahat vakit 

geçirmektedir. Sinema hayatına tekrar dönilp dönmiyecej'i de bugftn için meçbuldllr. Garbonun en 
fazla şöhret bulan filmi Mata Haridir. Güzel yıldızın Amerikadan raybubeti gllnlerinde birçok ıinemalar 
bu filmi göstermişler, halk bunu aeyretmek için ıinemaları gece ve gündüz istilA etmiftir. Garbonun 
Ramon Novaro ile çevirdiği bu meşhur filmin bir sahnesini burada g6rüyorsunuz. 

cereyanlarından bahsedilir. 

Gandiye Göre 
Amerika Filimleri Çok 

Fena Ve iğrençtir 
Bir ıinema gazetesinin muhar

riri Hindistana giderek Hint milli• 
yetperverlerinin reisi meşhur Gan• 
diye müracaat ederek sinema ve 
filim hakkındaki fikirlerini 
sormuıtur. Şimdiye kadar yalnız 
Hindistanın istildili için çalışan, 
bundan başka hiçbir şey · · ~ün-

\ miyen ve gazeteciler taraf .. duu 

1

. da kendiıine başka vadide sual• 
ler sorulmıyan Gandi, muharri

I tin bu suali karşısında evvela bi· 
1 raz ıaşalamış, fak at sonra şu söz. 
1 leri söylemitlir: 
1 "Sinema ve fılim hakkında 

çok malümatım olmamakla her&• 
ber sinamanın düşmanı dcğiliqa, 
Sinema insanlara çok iyi şeyler 
öğ!"ettlği ıibi insanları fena yolı 
~a ıcvkeder ve umumiyetle (i• 
lımler halk Uzerinde büyük te-. 
sır yapar. ,, 

Gandi bu sözleri müteakıp 
ıinemadan hiç hoşlanmadığını, 

hele Amerika filimlerinden iğre~ 
diğini söylemiştir. 

Alman Filimleri Hazır 
Muhtelif Alman filim kum• 

panyaları önUmüzdekl mevsltb 
65 filim hazırlamıttır. BunlardaQ 
23 tanesi " Ufa ,, filim kumpant 
yası tarafından çevrilen fili~ 
!erdir. 

* Bundan birkaç ıene evvel 
(Şahane menekşeler) lıminde stıa~ 
ıiz bir film seyretmittik. F rans1.cf 
kumpanyalarından biri filmin seall 
kopyeıini çevirmiye başlamışU 

Filmde bat roln Hanri Rusel 
oynamaktadır. 

Nasıl Meşhur Oldum? Komik Şarla Edvinanın Tavus Kuşları 
Hatıralarını 

Fransız sinema yıldızları arasında, bilha11a ıon zamanlarda 
en fazla şöhret kazananlardan biri de burada resmini gördilğü
nüı Alis Fild'dir. Emsalsiz bir yürüyUş güzelliğine malik olan Alis 
bu sayede çok çabuk parlamış, birçok filimler çevirmittir. Aliı 
iJnümüzdeki sinema mevsiminde ''Nasıl Meşhur Oldum ? " iıimli 
Lir filim daha çevirecektir. 

Neşrediyor 
Meşhur komik Çarli Çaplln 

hatıratını . neşretmiye karar ver• 
miş ve birinci kısmını bitirerek 
kitap halinde basılması için Nev
york matbaalarından birine ver
miştir. Şarlo hatıratının birinci 
kısmında Aynştayn, İngiliz veli
ahti, Ledi Astor, Bernard Şov 
gibi meşhur edamlarla yaptığı 
mUIAkatlardan bahsetmektedir. 
Şarlo bu kısımda sinema yıldız· 
larından yalnız Marlen Ditrihten 
bahstmektedir. Diğer yıldızların 
nedense isimlerini hatıratına 
geçirmemiştir. 

Çarli ÇapJinin hatıratım kitap 
halinde basacak olan matbaanın 
aahibi şu sözleri söylemiştir: 

''Çarli Çaplin gibi hafızası 
kuvvetli bir adama fİmdiye 
kadar hiç tesadüf etmedim. Çap
linin hatı ratının birinci kısmı pek 
yakında basılmış olacaktır. Fakat 
bunun gibi aksi bir muharrire de 
şimdiye kadar tesadüf etmedim. 
Yazısının bir tek cilmlesinin bile 
tashih edilmesine razı olmuyor. 
Her kelimesinin aynen kendisinin 
yazdığı şekilde çı kmasını istiyor.,, 

Şarlo şimdi hatıralarının ikinçi 
cildini yazmıya başlamıştır. * Marlen Ditrih geçenlerde 
gUneş çarpmasından hastalanmış, 

tamam beş kilo kaybetmittir. 
Şimdi toplanmak için iıtirahat 
etmektedir. 

Holivutta her yıldız bir ıeye merak saldırmıttır. Billi DoY 
meşhur bir kedi meraklısı olduğu gibi, burada resmini gördüğll
nüz Edvina But'ta tavus kuşundan çok hoılanır. Güzel Edvina'nın 
kendisi gibi güzel Uç tane tavus kuşu vardır. Cici yıldız ekseri
yetle bu cazip kuşları beslemekle vakit aeçirir. 
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( Afacanın Resimli Hikayesi 
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Afacanın Annesi - Afacan, 
pastalara elini süreyim deme .. 
Çok davetli var. Onlara ancak 
yetişecek. Şayet artarsa sonra 

yersin ..• 
Afacan - öyle olsun anne ! 

1 . 
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1 Tahta Kurusu ~ --,·-···· ................ ,. .. :'' 
Ne oluyor, serlevhayı gorur 

görmez burunlarınızın deliklerini 
tıkadınız. 

Affedersiniz hanımefendiler, 
affedersiniz beyfendiler, bütün 
tahtakuruları namına sizi protesto 
ederim. Artık bu kadar hakaret 
kafidir. 

Tahtakurulan zannedildiği 
kadar münasebetsiz mahluklar 

değildirler, ne sivrisinek gibi vız 
YJZ diye öterek insanın canını 
11karlar, ne de pire gibi öteye 
beriye zıplayıp herkesi sinirlen· 
dirirler. 

Dıvarlarda, tavanlarda kendi 
kendilerine sessiz, sadasız dola· 
tır, kimseye fenalık etmek akıl· 
larmdan bile geçmez .. 

BilAkis iyilik ederler. Kanlı 
bir adamsınız, sıcak bir yaz ge· 
cesi, bir iki tahtakurusu vücudu· 
nuza gelse, kanınızdan bir kıs· 
mını emseler fena mı olur! İyilik 
öyleya fazla kanınızdan bir kıs· 
mmı tabii bir hacamatla alıyorlar 
demektir. 

Yatak çarşaflarında kan le
kelerini bırakmalarına gelince, 
bu da kendilerinin pis olmala· 
randan ziyade temizlikten pek 
boşlanmıyan ev hanımlarına arA 
tık yatak çarşaflarının yıkanmak 

Afacan - Ya... Mademki 
misafirlerin artığını ben yiyecek· 
mişim, ben de o misafirleri bi· 
rer birer atlatayım da görsün
ler!.. 

Komşu - Afacan, üç kuruş, 

beş kuruş daha ne eder? 

Afacan - Sen evvel~ para· 

ları ver, ondan sonra da benden 

cevap iste 1 

~========~================~ 

zamanının geldiğini haber ver

mek isteyişlerindendir. 

Tahtakurularının kırmızı renk· 

lerinin ne kadar cazip olduğunu 

söylemiye lüzum yok. Beyaz bir 
perde üzerinde birkaç birden 

dolaşsa ne zarif bir manzara 
vücuda gelir .. 

Biihassa Abajur kenarına dizi· 
lirlerse, bir avizenin billurları gibi 

şeffaf bir pembelik alırlar ki 
zevkine doyum o!maz .. 

AFACANIN 

DEVRİALEM SEYAHATİ 
Afacanın Te/rikası: 20 

HulAsa: Arkadaşı Cingözle beraber 
devriilem seyahatine çıkan A
facan Amerikada kendini Tür· 
klyenin en meşhur çocuk 
ıinema yıldızı diye tanıtı-

yor. Bu yüzden hem zengin hem 
de meşhur oluyor. Fakat bu ıe
fer de Şikago haydutları çocuğu 

kaçırmakla tehdit ediyorlar. lm
aaaız mektuplar geliyor. Harry 
lıminde bir poliı hafiyesi Afacanı 
muhafazaya memur olmuştur. 

lılerin bu şekıle döklilmesi 
fena halde canımı sıkmıştı. O 
akşam Cingözle otelin alt kat 
aalonunda karşı karşıya otur· 
muı, arpacı kumrulaı ı gibi 
dilşüniiyorduk. Harry bizi 

muhafaza için otele dört 
polis memuru bırakmışt tahkikata 
devam etmek üzere iokağa çık
mıştı. 

O sırada yanımıza garsonlar
danbiri yaklaştı. 

- Mister Afacan, bir Efendi 
sizi görmek istiyor, dedi. 

- Kimdir? Dedim. 
- Kendisi bir vatandaşınız 

olduğunu söylüyor. 
- Peki, ne istiyor? 

- " Afacana söyliyecek mll-
him sözlerim •ar,, diyor. 

- Poliı memurlarına haber 
veriniz. 

Afacan - Annemin bir ışı 
çıktı, Hanım teyze... Akşam geç 
vakit gelecek ... 

Misafir Hanını - Ya... Vah 
vah! Selam söyle, olmaz mı 
oğlum! 

,r-
A FACA N KOTRADA 

r; -

Ağabeğimin küçük beyaz 
Bir yelkenli kolra'>ı varl 
Öyle gider ki yaramaz 
Onu tuta'llaz martilerl 
Kotranın ismi af acanl 
Ağabeğinı bakar yelkene ..• 
Kotrada biz iki kaptan ... 
Ben de bakarım dümene! 
Altımızda kotra varken 
Komşu kapısıdır Adal 
İstedik mi pupa yelken 
Ver elini deriz moda! 

Afacan 

Hasan Bey - Afacan, artık 
yazın sonuna geldik. Mekteplerin 
tatili bitiyor. 

Afacan - Hiç umurumda de
ğil. Deliye hergiin bayrammış, 
banada hergiin tatil ! 

Bir miiddet sonra iki polis 
memuru yanıma geldi. 

- Sizi görmek isteyen adam· 
la temas ettik, Kendisi Ahmet 
isminde bir türktür. Hakkında 
telefonla lazıınge1en tahkikatı 
yaptık. On sene evvel Amerika
ya gelen Ahmet, birkaç seneden· 
beri burada bir lostra salonu 
işletiyor. Her veçhile şayanı iti· 
mat bir adammış. Kendisile ko
nuşmanızda bir mahzur görmil· 
yoruz, dedi. 

Garsona: 

- Misafiri çağırınız dedim. 
Biraz sonra uzun boylu, iri 

kemikli, karayağız bir adam 
içeri girdi. 

- Buyurunuz Ahmet Efendi •• 
dedim. 

Ahmet efendi kasketini bir 
masanın üstüne fırlatarak yanıma 
oturdu. 

- Eyvallah imaniml dedi. 

Afacan Ve Pasta_la_r __ ) 

Afacan Hamın teyze, an· 
nem sokaia gitti. Mühim bir işi 
çıkmış ... 

Misafirler - Ya... ah Vvah ! 
Annene çok ıelim söyle, emi 
Afacan! 

Aluş - Afacan, demin an· 

nemden birgüzel dayak yedim. 

Afacan - Sana bir akıl ~ğ

releyim. Tokadı yemeden ağla· 

maya başlarsan annen derhal 
yelkenleri suya indirir. 

Hiç Yıkanır Mı? 

Afacanın annesi mutfakta iş 

görüyordu. Afacan sordu: 

- Anne ne yapıyorsun? 

- Baban balık almış, onları 

yıkıyorum. 

Afacan güldü. 

- İlahi anne... Balığın bütun 

ömrii suda geçmiş... ArtJk onu 
tekrnr yıkamakta ne mana var!.. 

Bana Etyeınezli tuzsuz Ahmet 
derler! lstanbuluıı ele avuca sığ
maz kUlhan beylerindenim. Bu 
antika memlette içecek suyumuz 
varmış, kalkıp buraya geldik. 

Amerikanın taşı toprağı para 
derlerdi de ben inanmazdım. 
Meğer sahiden öyle imiş.. Bir 
lostra salonu açtım, epey dünya· 
lık tuttum, bugüne bugün dolarla 
oynıyorum. Yani senin anlıyaca
ğın kimseye minnetim yok! 

Allah versin, Ahmet Efendi .• 
dedim. Hemşerilerimiz gelip bu· 
rada para yaparlarsa biz iftihar 
ederiz .. 

Tuzsuz Ahmet gevrek bir 
kahkaha attı. Başını iki tarafa 
sallıyarak: 

- Sen yok mu ıen!... dedi. 
Şeytana pabucu ters giydirirsin! 
Afacan yavrum... Ben açık göz 
insanlar. severim! Şunun turasın
da "ıinema yıldızıyım!,. diye bir 

Afacanın Annesi - Tuhaf 
şey... Hiç kimse gelmedi 1 Sana 
gün doğdu. işte sana istediğin 
kadar pasta ! 

Afacan - Bu misafirler de 
ne sözlerinde durmaz insanlar
mış, anne!.. 
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- Afacan, sana birkaç darbı 
mesel söyliyeyim de, ne demek 
olduklarını bana anlat!. 

- Peki söyle bakalım!.. 
- Kaş yaparken göz çıkar-

mak, neye derler ?. 
- Ha bak, bunu galiba es

kiden, bugün için söylemiş ola• 
caklar. Şık hanımlar yok mu ?. 
Kaşlarını inceltirler, gözlerini bo
yarlar. Daha birçok ıeyler .. On
lar günün birinde böyle kaşları 
ve gözlerile oynarken olurya, 
cımbızlarım, fırçalarını gözlerine 
kazaen sokuverseler.. Bu sözDa 
manası çıkıverecek. 

- Bir tane daha Afacan ••• 
Taştan ekmeğini çıkarmak ne 
demektir. 

- Sen onu parasız kalanlara 
ıor. Benim pek aklım ermedi 
buna. 

- "Anasının emdiği slit bur
nundan,, geldi ıözllne ne diye
ceksin bakalım .. 

- Şu söz keşke doğru olsa •• 
Sütçlilerin bir okka ıöte iki ok
ka su kattıkları bu zamanda 
herkes burnundan gelen södll 
içer, keyfine bakardı. 

- Eskiye rağbet olsa, bitpa• 
zarına nur yağardı.. demişler. Bu 
doğru mu Afacan? 

- Allah göstermesin, nur de
ğil metelik yağsa bu züğürtlükte 
bütün dünya oraya üşüşür, top
layacaP.ız diye biribirlerine girer
lerdi. lyiki öyle şey olmıyor .. 

palavra alhn. 

Bütün Amerikada tuzsuz Ah· 
metten başka bu koca dolmayı 
bir yutmıyan kalmadı!... Haber 
aldığtma göre epeyce dünyalık 
tutmuşsun! Allah versin kazan ••• 
Paranda gözü olanın gözii çık· 
sm !... Dün gazetede okudum: 

Şimdi de Şikago haydutları sana 
balta olmuşlar .. 

işittiğim zaman öyle bir te
pem attı ki tarif edemem! Bura• 
da bu heriflerin hakkından gele• 
cek bir kimse varsa o da evvel 
Allah Etyemezli Tuzsuz Ahmettir. 
Ben burada iken sen hiç korkma 
Afacan! Sana elini siirenin elini 
kırarım!... Anlıyor musun ? Bun
dan sonra ben seninle berabe
rim. .. Şikago haydutları da elle
rinden geleni artlarına koyma
ıınlarl.. 

Tuzsuz Ahmedin teklifini d.,.. 
bal kabul eltim. 

·Bitmedi-
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Büyücü Mü, Müneccim Mi, Üfürükçü Mü, Neydi? 
Muharriri lf... 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-104-

Bu işi mümkün olduğu kadar ko· 
(aylıkla yaptırabilmek için askerler· 

den inşaat taburları teşkilini ve 
para işini temin maksadile de 
( Dünyanın dört köşesindeki ) is
lamlamı hamiyet ve diy.,netine 
müracaat edilerek ıane talep 
edilmesini teklif etti. 

Bu teklif, Abdülhamidin ho
şuna gitti. Bu hattın inşa ve ik
maline ait bütün muamelatı idare 
etmek için İzzete salahiyet verdi. 

İzzet, meşrutiyetin ilanına ka
dar, Yıldız sarayının ikinci . bir 
hükümdarı gibi, müstakil ve na
fiz bir surette çalıştı. En mühim 
maliye işlerini idare eden komis· 
yonların başında (murakıp) sıfa
tile bulundu. Maliye ve Nafıa 
nın:ırları, adeta onun emri altın
da çalışıyorlardı. Eğer, her bal 
tutanın parmağım yalaması tabii 
iıe; kollarım dirseklerine kadar 
bala batıran İzzetin, o baldan 
avuç avuç yemesi de pek tabii 
idi. Az zaman zarfında (üç mil
yon altın) biriktirdi. Bu parayı 
emin vasıtalarla ecnebi bankaları
na yerleştirdi. Y enimahallede bir 
konak, Adada bir köşk yaptırdı. 
Haftanın altı gunu~u Sarayda 
fasılasız bir mesai ile geçirdikten 
sonra bir gün de konağına gidiyor; 
her türlü suikast tehlikesinden 
azade olmak için demir ıskaralı 
köprlilerle her tarafı tecrit edilmiş 
hususi odasında, Şamdan getirttiği 
hanende ve sazendelerin, dilber 
ve ahu gözlü rakkaselerin tan 
nan zil sesleri, muhrik (yalel..) 
sedaları arasında ( paşam, eğleni
yor .. )du. 

Arap İzzet, hiçbir zaman adi 
Jurnalcılık ve saire gibi ufak tefek 
işlerle meşgul o~mamıştır. O, 
münhasıran Abdülhamidin bunal
dığı dakikalarda imdadına ye· 
tişmiş.. bilhassa Sait Paşanın 
uilfuz ve kudretini ktrmak, oyna
mak istediği oyunları akim bırak· 
mak için bütün zekasını sarfetmiş .. 
Abdülhamidin hadsiz, hesapsız 

in'aın ve ihsanını hakketmek için 
en son takatini sarf edinci ye ka
dar efendisine hizmet etmişti. 

(10 Temmuz 1324) inkılabında 
(İttih.ı&t ve Terakki Cemiyeti tara
fından mabeyin ricalinden bazıla
rının saraydan uzaklaştırılması 
hakkında Abdulhamide müracaat 
Yuku bulmuştu. Abdülhamit bu
na feıu. halde kızmış, ve: 

- Bu adamlar, benim hususi 
b ndeganıma ne karışıyorlar. Bun
lnrı ne hakla benim hizmetimden 
uzaklaştırmak istiyorlar? Bu, açık
t a n açığa (Hukuku sa)tanat)a 
tecavüzdür. 

Hele (İzzet Paşa) ya gösterilen 
husumetin manasını anlamıyorum. 
Bu adam, daima benim (irade) mle 
hareket etmiştir. 

Ben, (Hicaz: şimendiferi) gibi 
büyük bir eseri izzet Paşanın 
mütemadi gayreti ile meydana 

getirdim. Şimdi, ortada bence 
hiçbir ıebep olmadığı halde bu 
adamı nasıl terkedeyim.. Niçin 
tecziye eyleyim ? .. 

Diye bu teklifi reddetmek is
temişti. Fakat, izzet hakkındaki 
galeyan artıp ta vaziyet kanlı bir 
şekil almak istidadmı gösterince, 
naçar kalarak ondan ayrılmıya 
muvafakat etmiş ve son defa 
olarak (beş bin altın) daha ih· 
san ederek derhal lstanbulu 
terketmesine riza göstermişti. 

İzzet, ahibbasından olan bir 
İngiliz vasıtasile derhal bir vapur 
satın aldı ve ailesini toplıyarak 

İstanbuldan uzaklaştı. Ne oldu 
ise, ( Hamdi Efendi ) isminde bir 
zavallıya oldu. Bey.oğlundan dö
nen nümayişçiler, izzet Paşaya 
pek çok benziyen bu Hamdi 
Efe 1 diye rastgelincc: 

- iste.. işte.. Arap İzzet .. 
ta kendisi ... 

- Tutun ha .. .. 
- Vurun ha ... 
Diye zavallı adamın llstüne 

hUcum ettiler. Bir haylı miktar, 
sille ve tokat iişürdüler. Eğer o 
esnada bu derdmendi tanıyıp 
ta sahabet edenler olmasaydı, 

(Arap İzzet) e bedel gideceği ve 
bu vesile ile de şehadet şerbeti· 
ni nuş eyliyeceği muhakkaktı. 

O günler, ne günlerdi Ya
rabbi!.. 

Masdarı Şer 

Sadrazam Kamil Paşa tara· 
fından (masdarı şer) diye tavsif 
edilen (Ebülhiida) ismindeki adam 
da, o devrin idare işlerinde mü
him roller oynamıştı. 

.. ( Ar kası var ) 

Bitlis'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehvenlyet 

1 1932 Olimpiyatları Ve 
Talak Hadiseleri 

Los Anjeles, 20 (Hususi) -
1932 Olimpiyatları bitti. Dünya· 
nın en gürbüz ve genç insanla· 
rından mürekkep olan atlet 
h:afileleriııin buraya gelmesi, 
spor noktai nazarınd~n bir 
hadise olduğu kadar hanımları 
alakadar etmek noktasından da 
bir hayli dedikodu mevzuu teş· 

kil etmiştir. Mesela, 1932 olim· 
piyatlarının devamı müddetince, 
Amerikan kibar aleminde 7 talak 
vak'ası kilydedildiğini söylersem, 
mübrtlağa ettiğime zahip olma· 
ymız. Dünya atletlerinin Ameri-

kaya gelmelerile kalplerinde ye
ni, yeni ateşlerin yandığını his

seden kadınlar, az ve}'a çok 
eğlence düşkünü kadınlardır. 

Fakat bu ateşin yuvalarım, ı.ile 
ocaklarını onlara terkettirecek 

kadar kuvvetli olması da, bir kısım 
harp sonu insalarındaki miihJalAt

sızlığın nisbt:ti göstermek itiba
ile ayrıca şayanı dikkattir. 

Bu Yak'alardan bir tanesini 
kaydetmekten kendimi alamıyo

rum: 

Vak'anın kahramanı, tabir 
caizse, maruf buğday tacirlerin
den Mark Şulerinin zevcesidir. 
Bu kadın, ötedenberi spor düş
künUdür. Hiçbir idman faaliyeti 
olmaz ki, hemen evini bırakıp 
oraya koşmasın. Bu yüzden karı 
koca arasında esasen geçimsizlik 
başgöstermişti. Kadının bilhassa 
hoşuna giden sporlardan biri de 
eskrimdir. Macar eskrimci-
lerinin Amerika}'& geldikle-

Madam Mark Şuler 

rini haber alan ve bunların 
çok mahir sporcular olduklarını 
öğrenen Madam Mark Şuler ko
casına danışmıya Inzum bilo 
görmeden hemen Los Anjeleı'in 

yolunu tutmuştur. 

Buğday taciri hadiseyi haber 
alır almaz derhal karısının peşi· 

ne düşmüş, ona yarı yolda ye· 
tişmiş. Fakat bütün tehdit ve 
ricaları para etmemiştir. Kadın, 
kocasile beraber evine dönmiye 
razı olmamıştır. Bunun üzerine 
o da hukuk mahkemesine müra
caat etmiştir. Fakat Madam 
Şuler, mahkeme kararını bekle
meden Macar eskrimciler ile bera· 
her Avrupaya hareket etmiştir. 
Bu vaziyette, mahkemenin talik 
kararma kadın aleyhine hükme· 
deceğine şüphe yoktur. lf lf... 

Ağustos 22 

Çok Eski Devirlerde İstanbul 
• ~-~-

700 Bin Kişinin İştirak 
Ettiği Bir Geçit Resmi ·- - ~-

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

" Bu gazada orduyu huma· 
yuoum:ı, lstanbulun büylik küçük 
blcümle esnafım teşyie çıkarca· 

ğım. Nekadar asker ve neka
dar diikkan sahibi varsa hepsi 

kanunu kadinıleri üzere nakip· 
leri, pirleri, şeyhleri, kethüdalar ı, 
ağaları, yiğit başılara, çavuş! a

rile, atlı piyade, güruh güruh 
sekiz kat mehterhanelerini çalarak 
alay köşkümün önünden geçecek-

lerdir. Böyle düsturu humayunum 
sadır olmuştur. [Evliya çelebi].,, 

1100 çe•lt esnaf! 

Bu emri alan zamanın polisleri 
yani asesleri ve alay çavuşları 
derhal faaliyete geçmişlerdi. 24 
saat sonra 700 bin nüfuslu lstan· 
buf geçit resmine ha·lırlanm1ştı. 

O zaman lstanbulda 57 fasla ayrı· 
lan ( J JOO) çeşit esnaf vardı. Bunla

rın arasında yankesiciler, hırsızlar, 
afyonke~ler, esrarcılar da bulu

nuyordu ve bunlar da esnaf 
teşekküllerine dahildi. Emir kat't 
idi, alaya iştirak etmek istemi· 
yen asker, esnaf ve halkın der· 
hal boynu vuruluyurdu. 

Resmi Geçit ea,1ıyor 

1048 hicri senesinin bir ilk
bahar gliniydi. Bütün halk yuva· 
smdan fırlamış, sokak başlarını 
ve damları doldurmuştu. DBr· 
düncü Murat, alay köşkünde-

ki penceresinden alayı seyir 

ediyor, dilber sakilerin altın 
tepsiler ve billur kadehlerle sun
duğu şarabı sindire sindire içi-

yordu. 
Alayın en önünde kllheylan

lara binmi4 bin alay çavuşu 
vardı. Zırhlara bürünmüşlerdi, 
ellerinde "çevken,, ve zil çalıyor· 
lardı. Davul ve darbukaların bo
ğuk sesleri arasından : 

- Ya suphan l. sa dalan yük

seliyordu. 
Bunları " Çöplük Subaşısı ,, 

denilen piyade zabıtai belediye 
memurları takip ediyordu. Bunla
rm arkasında zırhlı süvari, 
gılman hadt-mesi esnafı var
dı. Tıra~lı ve keçe külahlı 1000 
acemi oğlan, kasıklarına kadar 
çizmeler geçiren kırmızı ve siyah 
kaftanlı, tekke külahlı beş yliz 
"arayıcı,, yani tanzifat esnafı da 

ellerinde sırıklar, kazmalar, ve 
süpürgeler olduğu halde kendi 
saflannda yürüyorlardr. 

Mezar Kazıcılar Ve Ll~amcılar 
2008 mezar kazıcı, yollardaki 

pislikleri fıçılara doldurarak 
geçen 5 bin lağamcı, ve 
Lağaıncibaşılar ve asesbaşılar da 
geçit resminde kendi yerlerini 
işgal etmişlerdi. 

Başlarında " iiskü f ,,lar yani 
serpuşlar taşıyan assesler asi 
askerleri öldürmiye memur zabı· 
ta memurları idi. Elleri sopalı 

ve (tutma, kapma, koğma, urma 
asma, basma, yakına ve bağlama) 
ismindeki 200 subaşıda baş ases· 
leri takip ediyordu. 

Ha• Cellatları 

Bu esnada Alayköşküniin pen· 
ceresinde alayı seyreden Dördün
cü Muradın gözleri parladı. 

Has cellatları geçiyordu! Dev 
cüsseli bir zebellaya benziyen 
cellatbaşı, yanında muavinleri 
olduğu halde yerı titreterek 
ve etrafına ölüm korkusu 
saçarak ilerliyordu. Celllt baıı 
kıllı kollarını ve şişkin bazularını 
sıvamış, kılıcını beline taknııştı. 

işkence, karabent, nakıibent, 
kemerbent, zUnarhent ve yağla 

kementleri beline asmıştı. İı· 
kence aletlerini de yanına al· 
mışh. Bunlar kelpeten, burgu, 
çıvı, insan derisi yüzmeğe 
mahsus tent raş, pulat tas Ye 
iJAh isimlerini taşiyor }ardı. Mu
avinleri de yedişer ölüm vası
tasıyla ilzerlerini sllslemiılerdi. 

Fuhu, Tellalı Esnafll 
Bundan sonra halkı ve evleri 

soyan 300 vesikalı yankesici, 
200 kara hırsızı esnafı, bekir 
erkeklere fuhuş tellallığı yapan 
500 gidiyanı müEliıan, yabancı· 
ları meyhanelere götüren 150 
Kasımpaşa mukdimi ve 500 genç 
mahbup ta alayda san'atlerini tem
sil ediyorlardı. Bütün bunlar es
naf teşkilatına dahildi ve bir nevi 
vergi ile mükell~fti. 

Bunları hicaz makamından 
farkı okuyan Ye ellerini çırpan 

arap seyisler takip ediyordu. 
Buraya kadar alayı ıı 3 saat zar

fında goçesı kısmını seyrettik. Uoçit 
re~ ıni lıoıı iiz lıitmeıu iştir. Yarınki 

ııiı lıaıııızda cliger kısımlarını· t,ıkip 

edeceksiniz. 
:=-
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lıtanbıal - ( 1200 metrs ) l8 Gra· 

mofon, 19,5 :Makbule H;ınırnın •e Ye· 
sari Asım Beyi ıı i 9tirak !erile alaturka 
konser, 20,5 etildyo heyııti tarafrndan 
Kuvartct, ~1 Safiye Hanımın İftirakile 

konser, 2:? orke!\tra. 

Btlkrq - (S9-i mtlrt) ~o. ulon ur· 
kestra~ı, ~0,30 radyo teııı!\illüri, 20, Hl 
uloıı orkestrası, ~:\, 15 daııs havaları. 

Belvat - { 4~ metr• ) 21 akşam 
konseri, :!1,40 komedi, 22, ıo konser, 

23, 10 ıarkı. 
Roma - ( OL mttrt) 21,45 Asya. 

bak kında bir konfera.ns, :!2, 15 hafif 

konser. 
Prat - (.~88 metrt) 20 halle ıarkıla.· 

rı, f!0,~0 ıen ınu~ikl, 22 piyano konseri. 
Viyana - ( 517 metre) 20,35 Al ırıaıı 

h:ı.lk farkıla.rı, ~l,25 1enfni. 

Pe~te - ( 5öO metrt) 22,50 konsHr. 
Varıova - ( 1411metrt)19,20 elana 

haval:ırı, 21,15 gramofon, 2 1,21S Dolar 
Prenses isınincleki operet. 

Berlin - ( lô35 metrt ) 22,10 f'ha
kospoa ro'iıı Arı.unuz. neılir? ieıuindeld 

komolliıi. 

fıtan bul - ( 1200 metre ) 18 gra
mofon, 19,5 ltirlnr.i km rrı 11laturk:ı kon· 
ser, -'lfl,erref Hanımın iştirakilo :!O,!S 

graıııofon, ~1 ikinci kısım alaturka 
konser, Koıııal Niya1J Bey ile uk&· 
daşlıı.rı tarııfınılan 22 orkeı:ıtra. 

Blkr .. - ( S94 metre) 20 radyo or

kc~trıuu, 20,:l) konferans, 20,4;) 9:ırk, 
!1, 15 orkestra. 

s.ı,.rat - ( 4!9 metre ) 21 se k'>n-
88rİ, . aıııson opra~ınrtan pıı.r~alar, 29 
Çigan orltııstrıuı. 

Roma - (441 metre) ~l,4~ LodL•letta 
operası . 

Prat - ( 488 metre) 20 ıı.skerl Lıan· 

do, 22 R. J. konseri • 

Viyana - ( 6l7 metre ) 21 eski yeni 

Viyana operetleri, 23,15 dans havaları. 

Peft• - ( 550 met.re ) 20,15 Macar 
halk ~arkıları, 21,50 oporamn orke trası. 

V arıova - (1411 metre) 21 kalk kon

ıerl. 

Berlln - ( 1635 metre ) 21 orktı3tra, 
22, t:> Sttın"ıı.rtta.ıı uaklen Aleka opur(I~ .... 
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T j MU R LEN K Yeni Şikağ Belediye Reisi Çok Kurnazdır 

_ 61 _ Muharriri: )f- )f- Şehrin Çektiği Para Sıkınhsını Ma 
Tevekkül Sahipkıranla hirane Bir Manevra ile Hallediverd· 
Karşılaştığını Bilmiyordu Halk, Şimdi, Para Ve~ek 

------ -- A me ri ka om 
Güzellikte eııiz olan Tevekklll mişti. Sevilmiye, okşanmıya naz· Şikago şehri, 
Hammı, yalvararak ve sürülerle landınlmıya alışmıştı. Ne yüzüne ötedenberi fena 
koyun, ydkılarla at vererek ala· haykırılmıştı, ne bileğine böyle bir şöhret sahi· 
cak bey mi yoktu ? hiddetten kelepçe vurulmuştu. Bu biydi. Derler ki: 
rr- Moğol ağlam, kopmak tehli- sebeple ilkin şaşlrdı, sonra korktu, En gözü pek 
kesine namzetlenen kafasını ağlamağa başladı. Bir taraftan haydutlar orada 
göğsüne doğru iğip işlediği ha- yaş döküyor, bir taraftan tezat- bulunur, en müt~ 
tanın ıstarabmı içiyordu ve lüm ediyordu. hiş cinayetler 

. - Ben ne yaptım? Harama 
iyi kötü hiçbir şey söylemı· orada işlenir. Şi-

mı el uzattım, günah işe mi yel-
yordu kagonun bu fena · tendim, elmas istemem cTedimse 

Timur, kısa bir teemmülü mü· kıyamet mi koptu? şöhreti doğru 
teakıp emir verdi: Hızır Hoca ne gözyaşı göre- mudur, değil mi 

- Git, kızı getir. Fakat cek, ne feryat dinliyecek vaziyette dir? Burasını 
ürkütme, telişa düşürme, mal için jdi. Hep dışarda bekliyen adamı kat'iyetle ispat 
konuıacakmışız gibi durarak, düşünüyordu. Bu sebeple mer- edecek elde bir 
bir ıey sezdirme! ham et göstermedi, tehevvürde vesika yoktur. Fa• 

için 
na göre vergi 
nisbetlerinin de 
indirileceğini va· 
detti, yeni vergi 
komisyonları vU
cada getirdi. Ali 
nin külahını Ve· 
liye, Velinin kü 
lihım Aliye koy· 
du, nihayet gün
lük işleri yürü
tebildi. 

Eski fena ida
renin kabahati 
olarak hAsıl olan 
140 milyon do• 
lar açık için de 

Hızır Hoca, kendi ölümftnU ısrar etti, güzel kızın kol!arını kat Şikago şeb· Şlkagonun mefhur Amftte•tr blna•ı hnkumetten yar-
çağırmaya gidiyormuş gibi sen- var kuvvetile sarstı: rinin, para işleri itibarile berbat 
deliye sendeliye çıktı, harem - Sus, baykuş! • dedi - kötü bir vaziyette bulunduğu muhak-
tarafına girdi. yol boyuna nefsi· kötü ötme, dişlerini sökerim. kakhr. Esasen, ıon buhran mü· 

ni tahmik ediyor, teşni ediyor, son Vihta:ıız~ap~~arı sürüklerken nasebetile birçok Amerikan §e-

tel'in ediyordu. Haremde kızile bir belediyeleri, hep ııkıntılı bir 
-Islak yüzle konuk yanına 

karşılaşınca soğuk kanhlığını mu· çıkılmaz, eteğinle gözlerini sil. vaziyete düşmtlşlerdir. 
hafazaya çalıştı, zorla gülümsedi. Çapkınlığı, azgınlığı da bırak. Mesela Nevyork, Filadelfiya 

- Yavrum, dedi, kambur Dışarda uslu olmazsan, tatlı gibi büyük merkezler bile çok 
bezirgan beğendiğin eşyanın pa· konuşmazsan, bu evde yerin kal- darlık çekmektedirler. Fakat 
zarlığmı yapmıya gelmiş. Sen de maz ! hunlarm hepsinden fena bir va· 
yanımda bulun, şu işi bitirelim. Güzel Moğol kızının beyninde ziyette olan Şikagodur. 

Tevekkül Hanım, gündüzki yavaş yavaş yakazalar açılıyordu. Bunun sebebi şudur: Bundan 
sinir bozukluğunu hali gidereme- Babasının gösterdiği telaş, takın· evvel Şikagonun T omson isimli 
mişti. Kaşları çatıktı, gözleri bu- dığı tavır, ona bir şeyler ihsas bir belediye reisi vardı. Bu adam 
lanıktı. Babasının kendisini selam· ediyordu. Bu tedrici tehassilslerin namuslu ve zengindi. Fakat 
lığa davet etmesi üzerine yeni başında yine evlenme hikayesi kabahati, etrafında bulu 
baştan alevlendi, tiz bir sesle vardı. Kız, bir iki saat evvel fazla itimat etmesi idi. Şikagonun 
hayklrdı: o habere karşı kayıtsız görün· diğer Amerikan şehideri g;bi iki 

- Yine mi o adam? Ben onun miye savaşan babas111an şimdi varidat membaı vardı: 
yüzünü görmek istemiyorum. El· kambur tacire kıymet vcriıini ve 1 - Arsa vergileri 
ması başında parçalansın, kumaşı kendisini zorla onun yanma gö- 2 - Gayrimenkul bina ver-
kamburuna kefen olsun! ttirüşünU manalı buluyordu. Aca· gileri. 

ba kambur, getirdiği haberi ba· Menkul eşyadan da vergı· alını-
Hızır Hocanın dudakları hemen b d 

asına aha etraflı surette anJa- yor idi ise, gayrimenkullere nı·s-
hemen çatlıyordu. Oda duvarla· t k il 'd . dü .. .. ? 

ara onu mı e mı şurmuştü betle menkul eşyadan alman ver· 
rının herbirinde Timurun kulak· G .. l T kk 1 b k 
!arım görüyor gibiydi. Bu teveh· uze eve ü ' ce ren sürü - gi laşey mesahesinde idi. Ayni 

lendiği yolda bu ciheti düşünür- zamanda arsa ve binalara kon;m 
bu··mle içine titremeler doluyordu. k · d • hl k ı k 

en ıra esı şa anıyor, ız ı sabit vergi, son buhran üzerine 
Yüregv ine hafakanlar yayılıyordu. ki · · l · 

gururu aya anıyor ve sınır erme bunların kıymetim son derece 
Kızına " sus! ,, diyemiyordu. La· · b' · l'k ı· d 

garıp ır gergın ı ge ıyor lh düşürmüştü. Kira fiatleri inmi~ti. 
kin susmasını istiyordu. G.. ı k d'l' v · d k y 

ozyaş arı en ı ıgın en uru· Fakat belediye idaresi, eski esas 
Birkaç saniye bu mustarip va· muşlu, çehresine huşunet gelmişti, tızerinden vergileri istiyordu. Bu 

ıiyette kaldı, sonra şuursuz bir artık korkmuyordu, kavgaya işin böyle olmasında Belediye 
hamle ile Tevekkülün yumşak hazırlanıyordu. Reisi Tomsonun etrafını alanların 
k 11 k l d Tim urun bulundugv u odaya o arını ya a a ı: büyük mes'uliyeli vardı. 

- Sen dedi, aklını yele mi ver- girdikleri vakit, ferasetle sezinse• Bunun neticesi olarak şöyle 
din, bu yaptıgv ın nedi~? Karşında diği vaziyeti biıtün çıplakJığile h 

kavramakta gecikmedi. bir vaziyet adis oldu: 
duran at uşağı değil babandır. 

1 

Şlkago Belediye Reisi 
Mleter Çermak 

Zengin, fakir herkes vergi 
vermemiye karar verdi. Bir nevi 
vergi grevi ilan olundu. Bunun 
üzerine belediyeye bağlı olan 
muallimler para alamadılar, itfa
iyenin aylığı verilemedi, polis 
parasız kaldı. O suretle ki ge· 
çen bir sene zarfında, bu memur
lara verilen para miktarı on iki 
aya nisbetle ancak iki aylığa 
tekabül edebildi. 

Bizzarur belediye reisi de-
ğişti, yerine Sermak isimli bir 
zat geldi. Bu adamcağız, kendi
sinden evvelki belediye l'eisinin 
hatasmı derhal gördü. Kıymetleri 
düşen bina ve arsaların kapıları· 

ÇUııkü tacir denilen bambu- ------
Alimallah seni şu uzun saçların· N M 

run oturuşu hiç te bezirgan otu· K • k M '-' •• 
dan katır kuyruğuna bağlatırıın, ruşuna benzemiyordu. Babasının arasıne eger e Ü• 
boz kırlara sürüp parçalalmm. tavrı da, muhitinde hakim bir 

Edebini takın da ardıma düş! adam tavrını andırmıyordu. Kuv- kemmel Bı·r. Mahlu"' kmuş ! Tevekkül Hanım, bütün öm· vet ve kudret bezirganda, itaat 
ründe böyle bir muamele görme- ve meskenet babasında tecessüm 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

İdare. h•taıı lrnl : Eski Zaptiye 
• (.'atalı;r>~ııtt' ı;okagı 25-1 

Tell'fon: l:-taıılıttl - 20203 
J>oı-ta kııtıısu: Jı;tanlıul - 741 
'I' .. l•Traf: J tan lıul SON POSTA ,-. 

ABONE 
TÜRKİYE 

F IA Ti 
ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 ,. 6 Ay 1400 ,, 

400 " 3 " 800 " 
150 " 1 " 300 " 

Gelen evrak geri verUmez 
ll!lııl:ml:ın ınes ·uıi~ et :ılın rn:ız 

Cl'V:tp if>iıı nıC'ktııplara (6) kuruşluk 
clııl il!lv3si bhııııt.lır. 

Auns <lct:-İ>ttirilı'.!!:}~O) J,urııştur. 
Ga:ıetemi:ı:dc çıkan realm ve yaz.ıların 
biitün hakları m:ıhfuz \'C ga:r.clcınlze 

ııiltlr, 

ediyordu. Gerçi kambur tacir, 
kendilerinin odaya girmesile be
raber ayağa kalkmıştı ve Hızır 
hocaya hürmet göstermeye yel
tenmiıti. Fakat onun gösterdiği 
hürmette bariz bir sahtelik vardı 
ve babası, muhterem tutulmak· 
tan çekiniyormuş gibi mütema
diyen küçülüyordu: 

Tevekkel Hanım bu manzara· 
nın sırrmı tamamile ihata etmiı 
değildi, Sahipkıran Hazretlerile 
karşılaştığım bilmiyordu. Y alnn: 
kambur tacirin, öyle göründüğü 
gibi, sade bir bezirgan olmadı· 
ğım ve hiç olmazsa babasını 
çekingen bırakacak bir adam ol· 
duğunu anlıyabilmişti. Maamafih 
salabetli görünmekten geri kal· 
madı, sert sert yürüdü, kam· 
burun istihzalı bir işaret 
yapar gibi, iğilişine ehem· 
miyet vermedi, bir köşeye çekil· 
di, durdu. 

' 
(Arkını var ) 

Amerika Tıp Enstitüleri, Bu Sinekler
den Ameliyatlarda İstifade Ediyorlar 

Biz hepimiz sineklerin pis bir 
mahluk, hatta hastalık nakletti· 
ğini bilirdik. Meğer hakikat öyle 
değilmiş. Bilakis, bazı hususlarda 
sineğin şifa verici rol oynadığı da 

oluyormuı. 
Bu iddiayı ortaya atan Ame-

rikalı Doktor Baerdir. Bu zat, 
noktai nazarını ispat etmek Uzere 
umumi harpteki bazı müşahede
lerini ileri sörüyor. Doktor Baer 
umumi harpte birçok yaralı te· 

davi etmiş. Bunlardan yaralarında 
bizim kutlu sineğin tohumlarını 

taşıyanların vaziyeti daha iyi ve 
daha çabuk iyi oluyorlarmış. Bu 

tohum ve kurtlar şimdiye kadar 
hiçbir kim.yevi muzaddı taaffün 

mad~nin göremediği vazifeyi ifa 
ederek bozulmuş höcreleri temiz· 
liyor, sağlam höcrelere ilişmiyor
Jarmış. 

Doktor Baerin bu tavsiyesi, 
birçok doktorların tecrübe yap
malarına sebep olmuş ve rivayet· 
lere göre hepsi de gayet iyi neti
celer almışlardır. O derecede ki, 
birçok talepler karşınında Ame
rika 11 Entomologie., müessesesi, bu 
kurtlu sinekleri fenni bir surette 
yetiştirmiye ve talep eden opera
törlere vermiye başlamıştır. 

Bu yazımızı belki şaka zan· 
nedecekler bulunabilir. Kendile
rine 1 he Yune Scientific Monthly 
gazetesine müracaatı tuvsiye 
ederiz. 

dım vaidi aldı, fakat bütün bu 
işlere rağmen vaziyeti bir tiirlO 
düzeltmek mümkün olmuyordu. 
Çünkü vergi vermemiye alışan 
halk, hala borcunu adiyemiyordu. 

Bundan da aylık alamıyan mu· 
aJlim, memur, poliı ve sair bele· 
diye eline bakan müstahdemler 
müteessir oluyordu. Şikago be· 
lediye reisi M. Sermak derhal 
bir tedbir düşündü. 

Şehrin, belediyeden para alan 
seknesini şehrin btlylik bir mey• 
danlığına topladı ve hallca ıu 
nutku irat etti: 

- " Bugün çektiğiniz para 
sıkınbsı, birtakım mUkellefierin 
vergi borçlanm vermemelerinden 
ileri geliyor. Bundan böyle, 

Belediye birtakım hususi levha
lar yapbrmı,tır. Bu levhalar. ve .... 
gi borçlarını ödeyen kimselere 
dağıblacak, onlar da bu levha• 

ları dükkanlarına, evlerine ve 
apartımanlarına asacaklardır. 

Eğer menfaatinizi bHe11 m• 
sanlarsanız, Belediyenin levhala· 
rmı taşımıyan dükkanlarla alış, 

veriş etmez, ev ve apartımanlan 
tutmazsınız. Haydi bakalım! Hak .. 
kınızı müdafaa edin!,, 

Belediye Reisinin nutku bir 
bıçak gibi tesir etti, borçlular 
derhal borçlarını getirdiler ve 
Şikago şehri de çektiği sıkıntı· 
dan kurtuldu. 

Nakliye Tarifeleri 
Pahalılık Şikayetleri Üze
rine Tetkikat Yapıhyor 

lstanlml Ticaret ve Sanayi 
Odası, memleketteki nakliye ta• 
rifeleri üzerinde, hariç memle .. 
ketlerdeki tarife ücretlerile mu• 

kayeseli bir şekilde tetkikat 
yapmaktadır. 

Alakadar tacirlerin cevap· 
larına nazaran ihracat mallarımız 
arasında yumurta müstesna olmak 
üzere, diğer maHarımız eskisine 
nisbetle daha ucuz nakledil· 
mektedir. 

Tacirler, lstaobul - Trabzon 
hattında çalışan tarifelerin yük
sekliğinden şikayetçidirler. 

Bunların ifa desine göre 
bir ton fındık İstanbuldan 
Haınburga 3 liraya nak Iedil
mektedir. Halbuki ayni ton fındık 
Trabzondan lstanbula 3,5 4 li· 
raya nak'cdi!cbilınektedir. Ham• 
burg yolu, Trabzon yolu:ıun yedi 
sekiz m·sli olduğuna göre fiat· 
Icrin tabii -0lınadığı anlaş.lmuk· 

tadır. 
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Türk Kuvvetleri Ric'at Edince, Jeneral 
Hare Sahile Doğru ilerledi 

Zabitlerin arasinda Fusilliers'ler 
derhal denize atlıyarak kendilerini 
karaya attılar ve denizin kena· 
rmdaki telörgülerin bombardı· 
mandan hiç müteessir olmamış 
olduğunu hayretle gördüler. Üç 
taraftan ateşe maruz kalan bu 
ilk kıtaat, telörgüleri kesmeğe 
çalışırken pek fazla telefat verdi. 
Maamafih tellerin altından geçen 
yahut kendilerine birer suretle 
yol açan küçUk gruplar kum te· 
pelerine vasıl olabildi ve birkaç 
dakika ıonra da bunlann üzerin· 
deki siperler zapledildi. 

Bu meyanda Euryalua'iln ka· 
yıklarının az arkasmdan gelmekte 
olan Jeneral Hare körfezin ş'.ma· 
lindeki kayalıklara çıkılacak de· 
recede denizin sakin olduğunu ve 
buradan da Türk müdafaa cena· 
hmm arkasına geçilebileceğini 
gördü. Kendi kayığını oraya tev
cih ettiği gibi lmplocable' den 
gelmekte olan kayıkların da ken· 
disini takip etmesi için emir ve
rerek bir müddet sonra hiçbir 
mukabeleye maruz kalmadan sa• 
hile vasıl oldu. Birkıç dakika 
ıonra da Jeneral, binba,ısı 
ve birkaç Fusilliers'den mü
rekkep küçük bir kuvvet ka· 
yanın tepesindeki boş bir 8İperi 
itgal ettiler. 

Burada sahilin şimal tarafını 
müdafaa eden Tnrk kuvvetlerinin 
birkaç yarda mesafesinde ve tam 
arkalarında olduklarını gördlUer. 
Ve baskın vererek buradaki 
müfrezeyi ric'ate icbar ettiler. 

Sahildeki alet arbk gittikçe 
azalıyor, hafifliyordu. Telörgll
lerde yeni yeni fnrceler açıl
quş ve sağ cenahtaki kuvvet· 
ler sahilin cenup cihetini müdafaa 
etmekte olan düşmanın llzerine 
atılmışlardı. · 

Fakat henüz her ıey bitme
mişti. A bölilğilniln sağ kalan 
efradı tam sırta vasıl olmUJlardı ki 
müthiş bir infilAk kısmı azamını 
tekrar sahile fırlattı. ilk evvel bir 
kara mayini olduğu zannedilen 
bu infillkın hakikatte kayalıklara 

25 nlaan t9t5 sabahı ••at sekizde V sahlllnln 
Rlver Clyde gemisinden görUnu,u 

F usilliers ile irtibat tesis etmek l yanma alarak ve 138 rakımla tc· 
maksadile X sahiline doğru iler· peye cenuptan hücum etmek 
lediler. Fakat bu tesettür kuvvet- r maksadile kayalıkların himayesin
lerinin kumandanınm vazifesi hari· · de Fener istikametinde hareket 
cinde idi. Bu kllçllk müfreze he· etti. 
nüz 200 yarda ilerlememitti ki Burada da İngiliz haritalarmm 
114 rakımla tepeden açılan ateşe bazı noksanlıklarından dolayı hay· 
maruz kaldı ve Jeneral Hare li karışıklıklar vukubuldu. Bu 
ağır surette yaralandı. Böylece haritada Helles burnu üzerinde-
Muharebenin daha ilk safhasında, 
tesettür kuvvetleri, kumandanla- ki yüksek arazmın bir tek 
rından mahrum kaldılar. zirveye yükseldiği gösteriliyor ve 

Frankland derhal Kolonel burası da fenerin tam şimalinde 
Zewenhama ya haber göndererek 138 rakımlı tepe olarak işaret 
liva kumandanhğım deruhte etti- ediliyordu. 
ğini bildirdi ve sol cenahta işle- Jeneral Hare'nin verdiği emirde 
rin yolunda gittiğine kanaat de yalnız 138 rakımla tepenin üzerin· 
getirdikten aonra 138 rakımlı te· deki istihkimdan bahsediliyordu. 
peye yapılacak hilcumu hazırla- Hakikatte ise 138 rakımlı tepe· 
mak ve Fenerde karargihı tesis nin 400 yarda cenubu şarkisinde 
etmek lizere 7,30 da sahile avdet ikinci ve daha yüksek bir tepe 
etti. Kayıklar ikinci seferi pek daha vardı ve bunların her iki-
cüz'i telefatla ikmal etmişler ve sinde de istihkAm vardı. Hatta 
8 bölüğü kumandanı kaptan 
Shaw elinde kalan efradı toplı· haritada gösterilmiyen tepenin 
yarak ilk aldığı emir mucibince üzerindeki istihkamat daha bilyük 
138 rakımlı tepeye hilcuma ha· ve daha kuvvetli idi. Diğer taraf· 

tan şurası da nazarı itibara alın· zarlanıyordu. A bölüğü kumandanı 
malı ki tiphi cezirenin bu noktasında 

kaptan Hawortb, sağ cenahta, dalgalanan arazi, ilk gelenler için 
kayaların dibinde, elli nefer· son derece şaşırtıcı idi ve zabit· 
den ibaret kalan bölüğünü tan· lerin çoğunun puılaları ile dilr· 
zim etmekle meşguldü. bünleri karaya çıkarken ıslanarak 

Frankland, Hanworth'un bu muvakkaten bozulmuş ve aaat· 
küçük kuvvıetini ve Liva ErkAnı leri de durmuştu. 
Harbiyesinden Kapitan Farmar'ı ( Arkuı nr ) 

çarpan bir gemı mermisinden 

başka bir şey olmadığı bir milddet ı le R A 1 L A N L A R 1 1 
aonraanla~ldı. D~ertaraflardada ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
çetin muharebelerden ıonra niha· 
yet Türkler ric'at etti ve aabab 
aaat 1, 15 te, a.ıl ihraç noktasmı 
ateşten himaye edebilecek bir 
mevzi tutulabildi. 

Körfezin şimalinde, kayalıkla· 
rın üzerindeki Tilrk kuvvetleri 
ric'at eder etmez, Jeneral Hare 
ve binbaıısı yanlanna birkaç 
muhabere neferi alarak Royal 
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ae,ıktaf icra dalreelnedn: 
~ahcıııle llıuıını ilo Süloymaıı .Heyin 

ıılıd~i tasarrufunda olup i7.alei ıuyuu 
i~·iıı satılıııaııı mukarrer lıuluııan He· 
9iktat Yeni ınalıalltı Bo:ıtan UstU atik 
ı:ı cedit 40 ~o. lı zemini toprAk arıı.· 
Jık ii:r.ere iizeri lıir mutfak, bir htılil 

lıiriııci katta kilı;flk hir sofa. iı1.eriııclıı 
hiri lı!iviik biri kiit;!ik iki oda ve 
bir lıela~laıı ib11rct ııimk!lrgir kliçllk 
lı:ılıı;eyi havi ıııulıtacı tamir hane 
2;-, 11 !1:12 tar! lıiııo ıniisadif pazar g_ünil 
ııaat 15 radıleleriııde açık arttırıu:l!ll 

irra \nlınacagııulaıı talip olanların 
vo fazla ıııalfıırıat almak istiyeıılerin 

ır11~4~ğııı kıymeti ıııuhaııııııiııesi olan 
diirt yiiz liraııııı yiizdo onu ııislıetindo 

P"Y akı:asıııı Miistahsibeıı Betiktat 
krasınııı !>3:! l~lifı No. lı doeyMırıa 
ınlıraı•aathırı ilan olunur. 

lstanbul 3 Uncd lcr• d•lre
alnden: Bir borı·11n üıltııınıesi için 
ıııalıruz vo p:mıya \'eritmesine karnr 
vurilmit olan :!3:JO okka mangal kö
ıııfırfi bir toıı kok köıniirti iki çeki 
odun 28 nğ"u~to :i2 pazar giinU saat 
on da B.Lyozıtta trnıııvay caddesinde 
~lalııııut,evketpa,a ÇOfmosi karşıııında. 

ratal han altında kömüren dilkkinm
da açık uttırma ikici ve son paraya 
\·(vrilmesi y:ıpılacağ"ıııdan talip olanla· 
rm ınahalinde meıuurllna ınllracaatları 
ilin olunur. 

lat. 8 inci icra dairesinden: 
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\rtiıı Eıııirziyaıı f:r~ııdiyc :dt ev Cf· 
yMı tahtı lıacze al111ıııı1ıı. Borı:lıı lıor-

('111111 to<liyo f'tıııodi;.:·iııdon rıı,ılıcuz ev 

Ofyası ::?ti fi;~~ tarilıiııcl6 ffaat Oni.Jan 
ı.; e kadar Cskiid:mla Hitpaz:m naın 
ııa7.ar mahalliııtlo paraya çevrilın:tk 

içiıı ac:ık arıtırıııa. ile saııl:ıf'a~ı ve ta

llpltırirıiıı nıl·zkiır gilıı \O safltiııde 

irae ediluıı pa1.ar ııı tlıallirıdtı hazır 

huluıııııaları ili'tıı olııııur. 

A:========:ı::::================-.. 

ANKARA'DA ....... 
TÜRK MAARiF CEMiYETi 

idaresinde 

Ana ve İlk Mektebi 
Yenişehir Necati Bey cad

desinde tevsian tadil edilen 
binada 15 Eylülden itibaren 
tedrisata ve l Eylülden itibaren 
Cumartesi, Pazarteıi ve Per· 
fembe günleri saat 14 ten 18 e 
kadar kayit ve tecdidi kayit 
muamelesine bqhyacaktır. 

T elefoo: 2877 ~-

Ağustos 22 

Çıplaklık Modası Aleyh
tarlığı Gittikçe Arhyor 

Kadın, Çıplak Gezen Fransada 
Kocasını 

Bir 
Dava 

Vücut için büyük faydalar 
beklenen çıplak gezmek ve ya
şamak modası, son zamanda res
mi mUdahaleleri davet eden ve 
hC?şa gitmiyen bir 11fena hareket" 
telakki edilmiye başlandı. Son 
Alman siyasi değişiklikleri llzerine 
Prusya Baımüsteşarlığına getirilen 
M. Brak, bir emirname ile çıplak 
gezmeyi ve ya,amayı menetti. 
Fransada da buna benzer hare
ketler görülüyor. Çıplak gezme 
ve yaıamanın aleyhinde bulunan• 
lar, bu yüzden ahlAkın fesada 
uğradığı iddiasındadırlar. Ve yine 
bu noktai nazardandır ki, bir 
Fransız mahkemesi, çıplak sıez· 
dili için kocası aleyhine talik 
davaıı açan bir kadına hak ver· 
mittir. 

Vaktile bu adam, çıplaklar 
cemiyetine dahilmiş. Evlenmlf, 
karısını da bu cemiyete sokmuş. 
Karı koca, epey zaman, bu minval 
llzere yaşamışlar. Hatta iki de 
çocukları olmuş. Bir gün, erkeğin 
aklına esmiş, cemiyetin her hafta 
muntazaman çıkan mecmuasına 

bir re~im göndermiş, bu resim de 
çırıl çıplak bir hiilde ve iki ço· 
cuğunu da omuzlarına oturtmuş 
bir halde bulunuyormuş. 

Kadın, d~rhal bu tarzı hare· 
keti protosto etmiş ve kocasın· 
dan ayrılmak için mahkemeye 
müracaat etmiş, vaziyeti uzun 
boylu tetkik eden mahkeme ka· 
dına hak vermiş, ayraca çocukla
rın idaresini de annelerine bırak-

F. tti Ve Kazandı 

1 

Davayı kazanan zevce 

mışhr. Mahkeme kararınm esbabı 
mucibesi fU satırları ihtiva ediyor: 

"Çıplaklık insan vücudunu 
kemale erdirecek bir vasıta 
olabilir. Fakat bunun icabatı, bir· 
takım ihtiyat kaidelerine riayet 
etmeyi ve meseli hususi ve ka· 
pah yerlerde çalışmayı Amir bu· 
lunmalıdır. Aksi takdirde, ayni 
zamanda cinsi tebiyeye de yar· 
dım etmek şöyle dursun, bilakis 
ahlAkeızlığm geniilemesine vasıta 
olur.,, 

~İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 
870 

EyUpte Bahariyedeki Mevlevi tekkesinin dedegan odalarile yemek
hane, mutfak, hamam kısımlarının ahşap ve kArgir enkazı yirmi giln 
müddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi EyHilün 10 uncu cumartesi 
günD saat on bettedir. Taliplerin pey akçelerile beraber lstanbul 
Evkaf Mftdiriyetinde MahlulAt kalemine müracaatları ilan olunur. 

Galatasaray Lisesi Müdürlüğünden: 
Kayit ve kabul eski talebeden lstanbulda bulunan leylt mecca

nilerin 27 Ağustos 1932 Cumartesi gUnUnden ve taıradaki mecca
nilerle umum leyli v~ nehari talebenin l Eyl61 perıembe gilnUnden 
itibaren kayitlerinin tecdidin• başlanılacak ve bu muamele 5 Eyl61 
pazartesi gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayit ancak 
ücretin verilmesile kabil olabilecek; muayyen müddetin hitamından 
ıonra kayitlerini tecdit ettirmiyen talebenin yerine yeni talebe alı
nacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet kayit muamele
aine 5 Eylül 1932 pazartesi günü nihayet verilecek; bu tarihten 
sonra yeni taleben1n duhul imtibanlarile kat'ı kabullerine mllteallik 
muamele yapılacak tar. 

Bu sene nehari ahnmıyacaktır. 
imtihanlar umum sınıf ikmal ve mazeret imtihanlarile Eylül me

zuniyeti imtihanları Eylulün beşinci pazartesi gününden on yedinci 
Cumarteıl gününe kadar devam edecektir . 

imtihanlarla alAkası olmıyan talebenin tedrisata baılamazdan 
evvel mektepte ibate ve iaıelerine imkan yoktur. 

Ücretler ilk kısım talebesi için 275, orta, li1e Ye ihzari ve tica
ret kısmı talebesi için 300 liradır. 

Taksitler üç müsavi taksitte almacaktır. Birinci taksit kaydi 
müteakip, ikinci l. inci Kin un, üçilncll Mart batındadır. 

lkind ve üçüncü taksitler azami on gün imhal edilebilir. Bu 
müddet zarfında taksitini vermiyecek talebenin mektebe nehari 
olarak dahi devamına kanunen imkAn yoktur. 
Kavdmı ilk taksitte leyli olarak yaphrmış olan talebenia 

ikinci. veya ilçüncil taksitler zamanlarmda her ne sebeple oluraa 
olsun kaydı nehariye tahvil edilemez . 

Birkaç kardeş leyli llcretli olarak devam edecek olur ve kardq 
olduklarını bulundukları mahal meclisi idarelerinden muaaddak 
kardeş mazbata11 ile tevsik ederlerse birincinin ücreti tam ikioci
ıinin ücreti yOzde 15 üçüncünün ücreti yüzde 20 tenzillta tabidir. 

1452 numarala kanunun yedinci ve daha aıağı derecelerine te
kabül eden miktularda maaı alan Devlet memurlarının çocuklan 
pederlerinin bu vaziyetlerini resmi bir veıika ile tevsik edecek 
olurlaraa ücretlerinden yüzde 10 tenıilit yapılacaktır. Bu wesikama 
her taklitte tecdidi ıuttır. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar ... 

Parasız Mily ne Muharrlrf: 
Arnold Balopen 

. 5-

Sabahleyin iki 
Geçirerek 

Sivil 
Alıp 

Memur Geld~ Rosveli Tuttular, Ellerine Kelepçe 
Götürdüler, Şimdi Nerede Olduğu Belli Değildir 

Sabahleyin mutat saatte yeni 
vaziyetime göre giyinerek, yani 
ukama bir ıiyab ceket Ye aya
jıma çizgili pantolon geçirerek 
( Roıvel ) in ikametgahına ıittim. 
Kapıyı çaldım. Cevap veren ol
madı, zili bir daha çektim, yine 
aes ıada çıkmadı. Ensemden ap
tıya soğuk bir suyun indiğini 
hissettim: 

- Acaba Ronel beni aldat• 
nuş mı idi? 

Fakat buna pek ihtimal ve· 
remedim. Beni dolandırmaya karar 
verdiği takdirde elbette iki bin 
frank ile iktifa etmezdi, daha 
fazlasını koparmıya çalışırdı. 

Zili bir defa daha çektikten 
•onra merdivenlerden aşağı in
dim. Koridorda bir şoför bir 
hizmetçi kızla konuşuyordu. 
Ehemmiyet ve1miyerek kapıcının 
odasına girdim ve: 

- M. Rosvel yok mu 1 diye 
•ordum. 

Kapıcı kadın : 
- Buradan çıktı! Cevabını 

werdi. 
- Fakat nasıl olur ? Daha 

di1n bana bu sabah için randevu 
wermişti. 

- Ağlebi ihtimal o dakikada 
bapna ıelecek hAdiseden haber
dar değildi. 

- Nasıl, yoksa bir kaza mı? 
-E. .. Öyle denebilir! Doğrusu-

nu aGylemek IAzımgelirse can 
ııkıcı birşey .. Kendi hesabıma 
müşterimin namuslu bir adam ol
duğundan eminim. Mal6m ya 

polis te Allah kuludur, ara sıra 
aldanabilir! 

- Polis mi? Demek tevkif 
edildi? 

- Evet, bu sabah saat yedi-
de! Bir otomobil ile iki efendi 
geldi, Mösyö ( Rosvel ) in odasını 
ıordular, bir müddet sonra bir· 
likte inip gittiler. Bana anahtarı 
teslim ederken biçarenin yüzünü 
ıörmeliydiniz. Cidden acıdım •.• 
Anlaşılan memurlara mukavemet 
etmişti, onlar da kollannı tut
muşlar, bileklerine kelepçe ge .. 
çirmiılerdi. 

Kapıcıdan daha fazla izahat 
almıya Uizum görmedim ve bir 
otomobile binerek otele döndüm. 

Editb Yüzümün buruıuklu
ğundan dışarda fevkalide bir 
bidise geçtiğioi derhal anladı, 

fakat derhal sormıya cesaret 
edemedi. Bir müddet etrafımda 
dolaştı. Sonra gelerek diı.lerimin 
llzerine oturdu: 

- Galiba canın sıkılıyor? 
dedi. 

Evet! 
- Sebebi? 
- Ne olacak, iş yine bozuldu! 
Uzun bir müddet ikimiz de 

sustuk. Fakat ben ıöz söylemiye 
muhtaçtım. Binaenaleyh üç beş 
dakika sonra bahsi kendim aç
tım ve herşeyi anlattım. 

Edith: 
- Zavallı Rosvelf dedi. Ki

min batınna gelirdi? Fakat ne 
yapalım? Çaresiz işe yalnız de
vam edeceksin demektir! 

- Hangi ite? 
- Banka tesisi mevzubahs 

değil mi idi? 
- Öyle! Fakat ben kendi ken

dime bu işi becerebilir miyim? 
Bankacılıktan hiç anlamam ... 

- O halde ne yapacakıın? 
- Ne yapacağımı, yakmda ıö-

rtlrıünJ 

l Editb fazla ısrar etmiyerek 
çekildi, fakat bitişik odada: 

- E... Keyfimiz yolundadır, 
diye şöylendiğini işittim. 

Görüyor musunuz: Biraz evvel 
kadere katlanmış gibidi, çünkü 
llmidi vardı, fakat biraz sonra 
ümidi aarslldığı zaman tekrar 
hakiki hnvixetini gösterdi. 

Fakat timdi bunu düşUnme
mek lazım. Bu dakikada bütfin 
mesele ilk müşkülatın içinden 
çıkmaktadır. Fakat ne suretle? 

O dakikaya kadar yerleşip 
muayyen bir iş güç sahibi olmak 
hatırıma gelmemiıti. Fakat ( Ros
vel ) in sözleri gözlerimin önünde 
yeni bir ufuk açmıştı. 

Evet, yerleşip muayyen bir iş 
güç sahibi olmak milmkündü, 
fakat bunun için de altın damarını 
bulmak lllzımdı. 

Evet öyle? Yalnız banka te
sisi artık mevzubahs olamaz, 
başka bir iş düşünmek mecbu· 
riyeti karşısındayım! 

(Edith)i çağırdım: 
- Eşyamızı hazırlamak lazım! 
- Gidiyor muyuz? 
- Evet, çünkü burası çok 

pahalıdır. Biz ise şimdilik mulr
tesidane bir bayat geçirmek 
mecburiyetindeyiz. 

(Edith) kqlarını çatarak çe-
kildi. Ben de garsonu çağırarak 
hesabı istedim. Geldi, baktım ki 
çok tuzlu bir şeydir, fakat ne 
yapılabilirdim, verdim. 

Eşyamızı bir otomobile yDkli
yerek (Monmartr) ıemtinin yo
lunu tuttuk. Ben burasını çok 

severim. Çünktı bana her zaman 
uiurlu gelmiştir. 

Ganneron sokağında temiz ve 
rahat, fakat ucuz bir otelde pen
cereleri mezarlığa bakan bir oda 
tuttuk. 

* Refikamın bu odaya yerleşir 
yerleımez yaptığı ilk ış pencereyi 
açarak mezarlığa bakmak ve: 

- Orada yatanlar ne mesut 
insanlardır, demek oldu. Bu mü
talea canımı sıktı, maamafih mu
kabelede bulunmadım. 

Esasen muhteşem bir hayat-
tan sıkıntılı bir hayata düşen 
( Edith ) e hak vermiyor da de
ğildim. Bizzat ben bile yese ;nü· 
temayildim. Fakat insanın alışma· 
dığı şey yoktur. Aradan bir 
hafta geçmemişti ki, muhite inli· 
bak etmiye başladık. Bununla be
raber fikren rahat değildim, mü
temadiyen: 

- Ne yapmalı? diye düşU· 
nUp duruyordum. Kendi ken-
dime sorduğum bu sualin ceva
bını günün birinde bir ga2etede 
b~ldum. Filhakika gazetenin ili.n 
sütunlannda gözüme şöyle bır 
fıkra ilişmişti : 

Amede Roussln 
Sabı k Pofü Mtifc tt iti 

•Si rkat, cinayet, t alak ' o miras 
gi lıi muhtelif sahalarda hususi talıki· 
kat yıı.p ar, ketuıniycto azami dere ce

<lo dik kat odor . ,, 

Bu ilanı okur okumaz gendi 
kendime: 

- lıte bana muvafık bir mes 
lekl dedim. 

( Arkaas var) 

Kız ve erkek 

AMELİ HAYAT 
TİCARET LİSESİ 

İstanbul, Cağaloğlu - Telefon 23630 
Aıneli Hayat mektobi .Maarif Vokl\lotiııin t:ı.sdikino iktiran edorek 

2 devreti Ticaret Lisesi olmustur. • 

Orta kısmına: 1~e::~:r Lise kısınma: 0;:~:~~!~P kabul edilir. 

AMELİ .HAYAT TiCARET LiSESi 
Memleketin i ktıaadi ve ticari sahasında en mu·uffak unıurları yctiı
tirmekte d evam etmek için lisan ve mesle k derslerine son derece 
kıymet vermiştir. Mekkbin yeni dereceıine iÖre mezunları ali ticaret 

tab•iline devam edebilirler. 
Kayıt muamelesine 1 Eylftı'dc ':Ja,lanacaktır. Kayıt 1rünleri: Cumartesi 

• Pazartesi ve Perşembe günleri saat IO dan 16 ya kadardır. 

8 ANKARA • 

Hususi Bizim Mektep 
Ana, İlk, Orta 

Ecnebi li anların,, ilk sımflarllan itibaren ta,l:uıır. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

... Telefon: 2459 

F eyziati Liseleri Müdürlüğünden: 
İlk kısım ve Lise Eylfıl devresi mezuniyet ikmal imtihanlarma 

Eylulün birinden ve sınıf ikmal yoklamalarına Eylfılün onuncu gü
nünden itibaren başlanacaktır. 

Programlar hakkında malumat almak üzre alAkadarlarm mektebe 
müracaatları. 

Şehzadebaşı : F E R A H S 1 N E M A S 1 N D A 
5 Eylül Paz.artesi günü gündüz ve gece VEFA - KUMKAPJ 

idman Yurdu tarafından; tertip olunan 

BÜYÜK SÜNNET DÜGONO 
k:ı.dıt r :cra edilrcckrir. l\a) ıt m u,unelesi lıa~la ıııı~ tı r. 

Ferah ::ıi ııenı aı; ı mlldiriyetiıı e ın ıı rac .ıat. 4 

l EMLAK ve EY f AM ~NKASI = _ = ~ 
Satılık Hane Ve Arsalar 
Mevkii ve Nevi Teminat Esas 

318 Çengelköy Kuleli caddesi atik 6 cedit 81 ve SJ-1 

453 
numarala kayıkhanesi olan harap hane. 7.pü 
Büyükada Ayanikola 180 ada 7 parsel No. 49 m. m. 
denizden dolma arsa. 5 

454 Kocamustafapaşa mahallesinde Hekimoğlu Alipaşa 
caddesinde A. 240 C. 266 numaralı 55 m. muh
terik karakolhanc ankazmı havi arsa. 3 

455 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Kalayca sokak 
5 No. 148 m. ar~a. 

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

~..tHi~a yazı lı emlak bilmüznyede peşin bedelle sablacağından 
talıplerm 27.8.932 Cumartesi günü saat on altıda Şubemize wü'
racaatları. 

• 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Beyoğlunda Su T crazisi sokağında 12 No.lı hanede sakin iken 

clyevm ikametgahı meçbul Eleni ve Anastasya Hanımlar. 
Emlak ve Eytam Bankasından 30 • Haziran • 932 tarihinde b orç 

aldığınız (3075) lira 40 kuruşu tediye etmediğinizden birinci dere
cede ipotek tesis eylediğiniz balada adresi yazılı gayri menkulün 
açık arttırma suretile satılacağına dair tastir kılınan ödeme 
emrinin ikaınetgalmıızın meçhuliyeti besabile il•nen tebliği karargir 
olduğundan tarihi ilandan itibaren bir ay zarfında bir itiraum• 
varsa ~32 • 1139 dosya No.sile Memuriyetimize müracaatla der• 
meyan eylemeniz aksi takdirde muamelatı icraiyeye tevessül 
edileceği ödeme emri makamına kaim olmak üzere ilAnen tebliğ 
olunur. 

• Kiralık Konforlu Apartman 
Nişantaşmda Harbiye caddesinde 115 - 117 No. Selçuk apart

manının 2 No. dairesi bir sene müddetle bilmüzayede kiralanacak
tır. İhale 29-8-932 pazartesi gilnü saat on altıda yapılacaktır. Mll
zayedeye iştirak için 30 lira pey akçesi lazımdır. Taliplerin Şube
mize müracaatlan. 

* lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Şişlide Meşrutiyet Mahallesinde atik Kır cedit Mehtap soka

ğmda atik 85, cedit 48, 48 - 1 No.lı hanede sakin iken elyevm 
ikametgihl nıeçkul Mehmet Emin Beye: 

Emlak ve Eytam Bankasından 30 Haziran 932 tarihinde borç 
aldığınız mebaliğden bakiye kalan (4412) dört bin dört yüz on iki 
lirayı tediye etmediğinizden, birinci derecede ipotek tesi!i; eyledi
ğiniz balada adresi yazılı gayri menkuliln açık arttırma 
suretile sablacağına dair tastir kthnan ödeme emrinin ikametga
hınızın meçhuliyeti hasabile ilanen tebliği karargir olduğundan 
tarihi ilandan itiboren bir ay zarfında bir itirazınız varsa 932 
1027 dosya No.sile Memuriyetimize müracaatla dermeyan eylemeniz 
aksi takdirde muamelatı icraiyeye tevessül edileceği ödemıe emri 
makamına kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 

~.-:~. ~:~~!- ?:~~iyesi ~İ~ [ *. j 
Mektep inşası 

Çatalca kazası lstranca köyü ile Silivri Danamandıra köyiinde 
yaptırılacak mektepler kapalı .zarfla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak ve keşif evrakını görmek üzere 
bergün Levazım Müdürlilğüne müracaat etmeli. Münakasaya gi rmek 
için de teklif edilecek bedelin yüzde yedi buçuğu ıllsbetinde temi
nat makbuz veya maktubu ile teklif mektuplarım 25- 8- 932 per• 
şembe saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

Biçki ve Dikiş Mektebi 
1 C.} llıldcıı itibaren dcr:slero 

başlanıyor. 

~on Fransız usuHlndo hcııdoso 
fızcriııo, gayet kolay biçki 'o dikit 
der ini verilir. Aı bilen hanımlar 
3, bil miyen lcr !) ayda hor nevi t lj · 
yör , tuvalet, erkek olbiso vo göm· 
lcklcri, beyaz:ça'tnafır biçip diker ler. 
.:ı.lıac1ctnamclcr Maarifı:o ta diklidir. 
llcrg-tlıı saat !)-12 ,.o 13·17 cuma, 
pazar {H2 ye kadar ıııilraca:ı.t. 

Ort a köy Akaret ler 35 • :'ofatmaı.el 
Yetsinıaııl Karece 

Beyofilu Tapu Başmemurlu· 
ğundam Galııta1 la .::>nltnnlıu) ı\7.lt ma· 
hallesi nin Karan lıkrır ııı sokagmd,ı 
atik vCI co 1it 4 ııuın.ıralt gediğ'i bor· 
\ Cı,hi ınUlkiyct nıiilku Şor lıttc:i Yu uf 

Ag-a \C .,etı mar Bey vakarı rilc , e 
B:ı.) ırturpu Şl' rbcthan esi domoklo Arif 
şcrlıeth:ı.no go 1İJind ıı miınkalip duk· 
k.ın111 idar<'de ka) 'li ol maclı •ıııdan 

senet iz. t.Lsarruf:ıt:ı kıyasıı n 1 Eylul 
93.! p.tz.ar guııü saat 9 da mahallinde 

t nhkık.ıt ic r .. ı. k ıhıı~ıc:ığınd:ı.n bu mahal 
için tasarruf iddıasıııda bulunanların 

' (l~aikı tas:ırrufi~ clNila Lıirlikto .} e' rıı i 

uıczk(ıra kad a r Bf'yoğlu 'l':qı u B.ışıno

murluğuna 932- 299() numara ~Je m Q• 

raraat etmeler i ila n olunur. 

1 BR ETA NI A 
Korn Flaur 

Bütün dün~ nca 
ın:ınıf IC'uotli, _s~~~;""'-'· 
hfızım, bil lı:ı. ·a 
ufak çocuklar vo 
h t tal.ır için en 
İ) i gıdadır. Bil· 
yıık lmkkali.} c
ııı .ı. ğ a zalarmda 
bulunur . .Marka· 
) a dikkat ediniz. w~•~..,.lılılııY 

PARA 
Bonolarla m:ızbnt.tl:ı.r ve dr); ı ılıntı· 

lı:ıhc>rl ri üz r ino he r s11rı t t ıııu· 
amele yapar. Balıkp:ızar M k•111ti v 
han No 33 tgurlu zade M. l> '\ iŞ . 

Tc-1; 23397 

Arı ve Kümes Hayvanları Ye
tiştirme Cemiyeti lstanbul Şube
sinden: Ceıni)ctct:ı.alluk Nlrıı ıı ılı ıın 

hı r ıııt scılc·ni n mtiz:ıkorc~i ır ııı son 
i ı.; timada hazır bulunan zo' .lt il eski 
mtıt'" iı>l('rİn 'r. C<'miJ oto ıııu k .~}.} et 
ve.} a. gayri ıntıkn}) ot bl IO 11111111 ,\lflka-
rlar lar111 ~8 agustos pazar gliıı 1 aat 
tö,30 da lsta11bul Hallteviı.du lı ul un-
m.ılan ehemmiyetle rlca. olunur. 
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·BOZOYOK VE BOZ0Y0K NEŞ'E RAKISI 
PEK ÇOK ZAMANDANBERI HALKIN TAKDıR VE TEVECCÜHÜNÜ KAZANMIŞ OLAN BOZOYOK VE 
BOZÜYÜK NEŞ'E RAKILARI BU KERRE YENİ TESiS EDiLEN FABRİKADA GAYET iTiNA iLE FENNi VE 

HALKIMIZA MÜJDELEMEKLE 
ALI UL VI MÜSKiRAT F. MODIRIYETI 

SIHHİ BiR ŞEKiLDE İMAL EDİLEREK PİYASAYA ÇIKARILDIGINI MUHTEREM 
KESBİ ŞEREF EYLERİM EFENDİM. 

MAZON MEYVA TUZU 
1 

KOLAY Bhı HAZIM TEMiN EDER. ! 
Mide ve Barsakları ağrı vernıedon tf' mizle r 

BASURU kökUııdcn ke<ıer. 

taamı l:Hif ve 7.C\ klo iı,:ilelıilir lıi r ı:;aıoz «uyu verir . J 

"MAZON TUZU,, ıı tl.ııııneırınuıı kalııııyaııl:ır.ı Bu l11:~

kapııla iş Bankası a rka ırıda MAZON BOTTON 

eC'7.:ı deposundıın bedeli i:ı.dc edilir. MAZON i.:ı ın ine 

dikkat <'diniz. Bliy lik ş i ~ ~si 100 kuruş. 

'Dr. HORHORUNİ 
Zııh re\·i ve Bcvli hastalıklar tedavi 

h& ıesi · Beyoğlu Mulenruj yanında 
Zaınlıak sokak No. 41. 

Kayil vP. kabul şartlar· 
l - Mektepte bu ıeoe açılacak leyli pausiyonc. talebf' kayit ve 

kabulün batlaomıştır. 
2 - İlk mektep mezunları birinci sınıfa, Ji~er orta derecedeki 

mektepbrden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilirler 
3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sıra

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

Yüksek Ziraat Mektebi Kayit 
ve Kabul Şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat Mektebine 1933 senei te<lrisiyesi için 
ıitajyer talebe alınacaktır. Kayit ve kabul edilecek efendilerin 

1 - Lise mezunu olmaları. 
2, - Vekiletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene staj görmele

ri 14zımdır. Sitajyerlere sitaj mtiddetince 50 elli lira ücretle ayrıca 
harcirah tahsisatı verilecektir. 

A - Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları (Hüviyet cüzdanı). 
B - l 1 den aşağı yaşta olmamaları. 
C - Ziraat mektebinin icabettirdiği kabiliyeti hedeniyeye malik 

ilel ve emrazdan salim olmaları (Doktor raporu ile). 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında meşru mazeretsiz 

sitaj veya mektebi terkedenlerin Hükumet tarafından kendilerine 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddak 
kefalet vermeleri ( mektepçe verilecek numuneye tevfikan ) . 

Mahalle İhtiyar heyeti ve Polis merkezinin hüsnühal mazbatası 
bu şeraitte ı dahil olmak istiyen efendilerin Eylül 1932 gayesine 
kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne müracaat 
etmeleri ilAn olunur. 

inkılap Liseleri 
Leyll ve Nehari • Kız, erkek, Ana, ilk, Orta ve lise sımfları 

Müuıiıi; Nebi zade Hamdi 

Kayıt ve kabul muamelesine ba,lamıştır. Çok kıymetli ve güı:ide 
mualllmlcrden mürekkep bir talim heydine mal\ktir. 

lngiliıce ve Franııı:ca tedriHta bilha11a itinll olunur. İlk kıamından 
itibaren her ıınıf talebelerine bu iki liun için ders saatleri haricinde 
meccani olarak huıuıi dereler verilir. 

Mektep bir ıene zarfında gördüğü büyük rağbet Hycıinde bu sene 
faaliyet aahasını genitletmete mecbur olmuş ve eıkl Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük. fevkalade 
havadar binayı klralamıttır. 

Uae me:ıunu gençlerin hayat uhasında hemen bir it edinebilmele· 

rini temin için mektep ıdareıi bu •ene ayrıca ( Ticaret ve 
Bankacılık kurları da tertip edecek, bu kurlar için de tale

beler den muayyen mektep ücreti haricinde hiçbir para almayacaktır. 

Kayıt ye kabul için bergün aaat lO dan 16 ya kadar Nuruoımaniye
deki daireye müracaat edilmelidir. 

latiyenlere mufuaal 

~ 

Meıısucat Santral 
Limited Şirketi 

lstanbul - Yedikule Telefon 21148 

Yün Pamuk - Floş 
İPLiKLERiNİ 

Boyar, büker, kasarlar, parlatır (mereserize eder 
grizel yapar, ütüler. bezleri genışletir. 

Mensucat ve Trikotaj Fabrlkalarınln noksanların 

Santral Tamamlar 

ERZURUM 
vapuru p rt • 

22 Ağustos aza eSI 
günti akşamı Sirkeci'deo hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· 

sun, Trabzon, Sürmene, ve Ri· 
ze) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı
na müracaat. Tel: :! 1515 

- NA(M VAPUR İDARESi 
lzmir sürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUnlerl Galata 
hafta rıhtımından 

S11at tam 18 de hareketle doğru 

i Z NJ / R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den sa al 

14 l/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Giimrük karş sında Site Fran
sez Han No. 12 yazıhanesine 

-müracaat. Tel. B. O. 1041-

• 
~ ızaf§mail 

l5TAN~Ul. 

Ankara codd.os 
TELEFON, 2S9911 

MICC•Mi .,,., ... 

lçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
~l ido, har ak , uöbrok 

d (i ş kil nln~ii ııc 

Fenni 
Korsal ar 

lstiyo ııltı ro lılt,'il 

tarifesi gönderilir. 
Eminönü: 

İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Zayi r:ıtih Ao.;kcrlik şub e inden 
:ıltl ığım t<>rhi. toıKere::ıilo ııflfus rilz· 
daııııııı z.ı\"İ ettim. Yl' ııisiııi ç ıkarara· 
J!ıuıd ııı e kilerinin h iı k ıııil o l ıııadı l'r ı 
i lib ol unur . 

l•'ati h Askerlik ş ıı lıe idden 
:-ı rn Hayri 

Son Posta M•tbaa •! 

Sahibi: AH Ekrem 
l-4efl'İ7at Müdürü: Halil Llltli 

a 

Kandilli Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
Ağustosun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çarıamba .Onlerl 

leyli ücretli talebe kaydına baılanacakhr. 1 EylOI tarihinden itibaren 
de cumartesi, pnzartesi, çar,amba ıünlerl nehari, ncretli Jeyli kayıt 

muamelesi yapılacaktır. Ücret feraiti ıcnede 225 liradır. Oç t=kıltte 
alınır. Bilfiil memur olup baremin 7 inci derecealnden itibaren aptı 
maaf alanların evlatları için % W tenzilat yapılar. Yeni talebe ka11t 
muamelesi için hüviyet cüzdanı atı, sıhhat raporu mektep pbadena• 
me veya tasdiknamesi, 6 adot fotoğraf llzımdır. Fazla tafailit Jçin 
yukarda gösterilen giln)erde mektep idareaine milraeaat edllme1i .Ey• 
lül birden itibaren ayni günlerde asli talebenin kayltları tecdit ecllle-
cek müracaat etmiyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. 

Eylülün 3 üncü cumartesi gününden itibaren mezuairet 
ve diğer sınıfların ikmal imtihanlarına batlanacalsbr. Alikaclarlann 

~ 

Sti-DO-BONO 
PERTEV 

stanbul Gümrükleri Muhafaza Baımüdürlüğünden: 
ı - Ambalajhk 3000 metre yerli bed ( Membur nOmunesine 

göre) açık kırdırmaya konulmuştur. 
2 - Kırdırma şartları kAğıdmm taadikli . ıuretleri l.tanbul 

Gümrllkleri Muhafaza BaımüdürlUğünden ahnacaktar. 
3 - Kırdırma mezkur BatmUdllriyette karulacak alam •b• 

komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 6-9-932 tarihine raslıyan aab pa Mat 14tedir. 
5 - Her istekli, biçilmlı bedelin %7,5 iu olan fJ9 lin 24 

kuruşluk muvakkat güvenme " teminat ,, larile belli saatten enel 
komisyooa gelmeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza Batmüdüriyetincle memhar al•-Ji 
istekliler SlÖrebilirler, 

ittihHıshlı Ye kunetlidlk MIMl•G ..-a,lla 
faied n tesiri r<SrGlen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
A - Biri saatte (8) ton mayii ( 8) metreye ve diğeri 
( 5 ) ton mayii ( 8 ) metreye çıkarrcak iki adet devvar 
tulumba: (Liste: No 1) 
B - Muhtelif alat ve edevat: ( " No 2) 
C - Mütenevvi boru, musluk, demir ve sair 

levazım ( " No 3) 

l ·9· 932 
pe11embe 
saat 14,5 

D - Paşa bahçe fabrikasına, resmı mucibince, ilç atızla 15 · 9· 932 
ve Flinşlı pirinç musluk. puarte si 
E - Muhtelif elektrik levazımı: (Liste: No 4) saat 14,5 

Diyarbekir Müskirat fabrikası ıçın mubayauı tekarrtlr edea 
muhtelif alat ve levazım • listeleri muhteviyabna tevfikan • hizala
rında gösterilen günlerde aleni münakasa ile aabn alınacakbr. Ta
lipler listelerimizi tetkik ve mündericatına vukuf huıl ettiktea ıoa
ra münakasaya iştirak etmek üzere miadmda (% 7 I • 2, temhaatla
rmı hamilen Galatada Mubayaa komisyonuna .. acaatı.i. 


