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Telef on Şirketi Milyoner 
Olmıya Karar Verdi 

--------·-
Tahsildarlar İstanbul Şehrinde Dört 

Koldan Faaliyet İçindedirler 
Telefon Şirketinin memurları 

dUn faaliyetlerini teşdit ettiler, 
eemt semt dolaşhlar. Evinde te· 
lefon makinesi bulunan herkesten 
munzam bir ücret istemiyo baş
ladılar. 

Bu Ucret Nedir? 
Memur size de geldise işit

mişsinizdir, söylediği şudur: 
"- lstanbulun telefon hatları 

Avrupanmkilere raptedildi. Şimdi 
istediğiniz dakika~~, . i~tediğiniz 
bir şehirle konuşabılırsınız. Fakat 
bunun için şirkete bir avans veı~ 
meniz lazımdır. Sizin için tesbit edı-
len miktar elli liradır. Bu para da 
mlistakbel mükiilemelerinize mah· 
sup edilecektir.,, 

Fakat sizin Avrupadn dost, 
hısım, akrnba hiç kimseniz yok
tur herhangi bir garp şehri ile 
ko~uşmanız ihtimali de mevcut 
değildir. Binaenaleyh itiraz eder· 

siniz: 
_ Ben Avrupa ile konuşa-

cak değilimi dersiniz. 
Memur: 
- Zarar yok, fakat konuş· 

111ak imkdnmn maliksiniz ya. Ce
vabını verir. 

Netice şudur: 
- Avrupa ile :ister lconuşu

nuz, ister konusmayinınz, madem-
ki hat nçılmışmıştır vo siz\! de 

ı 

Telefon Şirk ti MUdUrU M. Vat on 
( ileride yUrtlycın ut ) 

bu imkdn bahşedilmiştir. O hal
de mu!laka istenilen elli lirayı 
vereceksiniz, aksi takdirde tela· 
fonunuı kesilecektir. 

- Fakat nasıl olur, benim 
şirkete beş para borcum 
yok. Faz) olarak nlncoğım 
var. Bir senelik mutat Ucreti 

(Dcvnnu 3 ilncil sayfada) 
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Sıvalar Tehlikede Olduğu İçin Bir 
Heyet Tetkikat Y apmıya Başladı 

Ayesotya camllnln dahlll görUnUfU 

A f 
•• • Narteks kıs· Müze İdaresine tanıtmak isteme• 

yaso yu camımın b h h d' • 
d k

. 'ki · ilı'nm* ame- miş ve u meş ur mU en ısı 
rnın a ı moznı erın s " 'b' k 11 
1• • b' 'ht'I Af u u den dur· bir ustabaşı gı ı u anmak 
ıyesı ır ı ı a y z n · f' · k d' 

t B 'ki · t mlzliyen ve bu işın şere mı en me 
muş ur. u mozaı erı e k · · · B · 
A 'k B' E t'tU u emur· hasretme ıstemıştır. u vnzı-
merı a ızans ns ı s m .. · l M 

Iarmdan M. Vitemur meşhur bir yett;n muteessır. o a? . aran-
tarihçidir. Fakat eski eserleri tanı· kona de memleketme gıttmış, pro-
makta ve meydana çıkarmakta fesörlin ikinci davetine icabet 
fazla ihtisası olmadığı söylenmek· etmemiştir. 
tedir. Bu itibarla temizll!me işini M. Vitemur moznik mlitchassısı 
Venedikte Sent Mark klisesinin olmadığı ve yapacağı iş hakkında 
mozaiklerini meydana çıkaran ve da Mnnrif Vekaletine sarih bir 

müessesenin mUdilrü bulu~nn program vermediği . içi? . eyi fı~-

- ÇARŞAMBA - a Atuatoı 1933 
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Yunan Gazeteleri: "Türk Güzeli Yunan 
Güzelinden Daha Güzeldir.,, Diyor 

Gazi Hz. Tebrik Ve Takdirlerini Beyan Ettiler 
Dlinya gllz.ellik taclnı giyen 

Keriman H., ~u dakikada Bclçl• 
kanın en güzel şehirlerinde em
salsiz tezahUrata şahit oluyor. 
Son gelen telgraflar bize haber 
veriyor ki, binlerce ialkın coı· 
kun alkışlari Tnrk gll:ıelinln 
başını dUndllrmektedir. Tnrk gU
zelinin dünya gUzellik tahbnda 
mevki aldığını telefon, telgraf ve 
radyo ile haber alan gazeteci1er 
derhal Spa ve Ostant şehirleri· 
ne hareket etmişlerdir. 

Bilhassa, Fransız ve lngiliz ga· 
zetelerl evvelce g6nderdiklorl 
muhabirlerden başka gUıellik 
kuşunun Türk gllıelinin başına 
konduğunu duyar duymaz Spa 
şehrine yeniden çifter çifter mu-

habir göndermişlerdir. loto siz 
bir Paris telgrafı: 

Spa'ya Bil t 
Paris, 3 (Hususi) - Türk 

gOzell Keriman Hnmmın dUnya 
güzeli intihap edildiği haber 
alındığı zaman yllzlerce gazete 
muharriri ve fotoğrafç, Spa 
ıehrino bilet almışlar ve hemen 
hareket etmişlerdir. Bazı zengin 
kadınlar ve erkekler husus! oto
mobillerini Spaya tahrik etmiş
lerdir • 

Keriman Hammdan buraya 
golen bir mektupta u satırlar 
vardır: 

letanbul GUzUmd TUIUyorl 
11lstabul göz~mde tütüyor. 

Biran evvel kendı m mleketimo 
ve yuvama dönmek istiyorum. 
Pariste bir hafta kadar kalmak 
fikrindeyiz.,, 

Göıelimizin 
yaya geçmiş, 

Paristen Marsil
oradan buraya 

DUny OUz 11 v a 
deniz yolıyla gelmsi çok muhte-

meldir. 
Y nl Dav tler 

Brüksel, 3 (Hususi) - Dlln-

vglll k rcl ti P tuf 
yn güzelliğin• seçilen K rlm 
Hanı mm bazı Avrupa eblrl rln· 

den y pılacak d vetlere icab t 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

Gazi Hz. 4\1.__[, --------· Hüsnü Tedbir! 
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RelelcUmhur Hz. dUn •k· 

am, refakatlerlnd Mecll 

Reisi Kftzım Pf· ve Fethi Boy 
olduğu halde Bojiazlçlnde bir 
tenezzüh yapmıflar, Göksu 

köfkUne uOrıy rak bir mUd
det ı tir halt n sonra t krar 
Dolmabahç ya dönmUşl rdlr. 

İzmir de 
Müthiş Bir Otomobil 

Faciası Oldu 

.. 
ltalyan milhendisi Marankonıye den itibaren faalıyetını tabi 

edecektir. Müze idaresi kendisinden 
bırakM.'ş~rtemur, mütehassıs M. sarih bir program ve plan iste-

lzmir, 3 (~ususi) - Dün fe
ci bir otomobıl kazası oldu. Çeş
meden otomobille buraya gelen 
operatör Ad!l Be~i~ otomobili 
devrildi, aılesı, ve ıkı çocuğu ve 
kendisi muhtelif yerlerind.~n ya
ralandılar. Çocuklardan Umidin 
yarası çok tehlikelidir. 

LEZZET, KUVVET VE TASARRUF 
Cihan Lüks Şekerini 

Erkek - ı; "'tur bır ay ı~adar yalnız başıma istirahat tavsiye etti. 
Kadın - Doktora dilini gösterdin mi? 

Erkek - Hayır, seninkinden bahsettim. 
ıd' ~ · istemiştir. 

Marankoni buraya ge ıgı zaman Devamı 8 inci aayfada> 
kendisini ne bUkümote ne do 

T•rcih Edınl:a 
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r , .. lmll!"------------------------~--------------------ı Halkın Sesi 1 
Dünya Güzeli 
Keriman H. 

Türk. ,Wnli,, lteynelmilel mhaba• 
luula düaya •üeU iLin etW · 
8u muvaffakıyet kartıamda halkı
mız diyor ki: 
Mediha Hanım (Bayant Saraçlıhak lb

rahlmpaşa çıkmazı 1 ) 

- Ben tuvaletin ve cicili bi
cili süslerin aleyhindeyim. En 
makbul güzellik tabii olandır • 
Ben boya, pudra ve hatta küpeyi 
bile sevmem. Onun için kızımın 
kulağım bile deldirmedim. Yakı
cı, bin bir maddeden ya
pılan boyalar, pudralar,, karmen
ler derinin taravetini bozar. 
Hakem heyetinin Keriman H.a 
rey vermelerinde onun sadeliği 
ve boyasızl'ığı da mühim rol oy
namıştır. Bundan anlıyorum ki 
dünya erkekliğinde sadeliği ve 
tabii güzelliği takdire doğru 
yeni bir cereyan başlamıştır. 
Keriman Hanımı t~brik ederken 
hakem heyetini selim zevkinden 
dolayı takdir etmemek mümkihı 
değildir. 

Etem B•r· (Fati' Atpazan 73} 

- Süslenmek bilhassa kadın
larda tabii bir ihtiyaçtır. Çıplak 
gezen vahşi insanlar bile belle
rine ve başlarına ağaç yaprakla
rından süsler takarlar bağlar
lardr. Fakat süslenmeyi kar
navallığa kadar götürmek çok 
fenadır. Un ambarına düş üş 
Yeya boya çanağına girmiş gibi 
gezen hanımlardan hiç hoşlan
mam. Boyasa kadınlan tercih 
ederim. Hamlarmıız dünya gib.eli 
Keriman Hanımı nnmune ittihaz 
etmelidirler. 

... 
All B. fSamalya Swumanubr aokak 43) 

- Genç bir kac:hmn nekadar 
pkin de olsa cinsi bir cazibesi 
Ye hatta ııisbl bir gthelliği Yardir. 
Takıp takıştırmakla, düzgünle bu 
cazibeyi bozan kadınlara acıyo
rum. Ben tabiatin tahrifine uıua
n.znn. Kulanmız basitliği ve sa
deliği tercih etmelidir. Boya ve 
pudra Tiirkiye<len çıkarılmalıdır. 

« 
Hamıa Bay ( N~ Şnef aokak 

20) 

- Açık güzellikler okadar 
ıekici değildir. Gfizel bir elma 
pembe bir tül altında daha cazip 
g8rünftr. Hanımlanmımı da hafif 
tertip süslenmeleri kabul edile
bilir. Fakat ifratı doğru bulmam. 

Adli e e Bir Hadise 
Müddeiumumilik birinci tetkik 

bürosu memurlarından Nuriye H. 
dün sıcağın tesirile iş başında 
birdenbire hasralanmış ve üç sac1t 
kadar süren bir baygınlık geçir
mişw. Fakat Adliye doktorları 
tarafmdan tedavi edilerek evine 
gönderilmiştir. -----

Çocuk Düşürürken 
Eyüple çocuğunu düşürmek 

istiyen Firuıan Hanım isminde 
bir kadınt tatbik ettiği usulün 
fliddetli tesirile hastalanmış ve 
dün ölmüştür. 
= 

•• 
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BORSADA 
Tahvilat 
Yükselişi 
Devam Ediyor 

Para borsasında esham •e 
tahvilattan bir kısmı mütemadi
yen yükselmekte ve bu yükseliş 
maliyeciler: tanfuıdanı alaka ile 
takip edilmelaedir. Dün bir ara
Jıl{ düyunu muvahhide elli yedi 
buçuk kuruşa kadar yükseldikten 
sonra em beş buçuğa düşmüştür. 

Anadolu hisse senetleri de 
'31,80 - 32,75 lira arasında mua· 
mele görmüş,, bir hafta evvel. 
otuz lira olan Anadolu bonoları 
da otuz üç lira kırk kuruşa ka· 
dar yükselmiştir. 

Maarif ekili 
Dün Bütün Ufettişlerle 

Biıı Hasbıhal Yaptı 
Maarif Vekili ESat Bey, lstan

buldaki Um m Müfetti."?Ierle, ilk 
tedriSat üfe.ttiş1erin, ve Sıhhiye 
müfettişlerile, liSe ve o.rtamek· 
tep mualllınleriııi dün Maarif i a· 
resinde toplamış,tır. 

İçtima saat ililde başlamış, 
geç vakte kadar der.ım etmiştir. 
Vekil Bey, mektep er· terbi.ye, 
talim ve me.se!hlerile I~ 
bulun diğe11 maarif ihtiyaçları 
üzerinde tetkib.t. Ja.t'DllŞtır. 

Adliyede 
Floeya Dönüşünün Tat.. 

kikab Ya hyor 
Dün B<>rya yollm.da. bir har 

d thıktan ba&setmiş ve: Vidos 
köyünde o beş kişµıin yaka· 

dığµu yamuşfık. Muddeiu 
milik tahkilt tın tmnikine ru
zum gördüğ-J için suçlulardan 
bir kısmı Mahmut B. naliiyesiıre, 
bir kısmıcb meseleye ilk vaz let 
eden inzibat c:laİresioe gönder:il 
miş ve bula.m p1llt sıfatile ifa .. 
del.erinin amımasına. başlanmışhıi. 

Tahkikat bugün bitirilecek ve 
yakalan on beş köylüden suçlıı 
olduklan tesbit edil~Ier Adiiye
y• Yerileceklerdir. 

Meyva lh catı 
Dün ilk defa olarak bir tacir 

Vilayet Ziraat Müdürlüğüne mü-
racaat ederek İskenderiyeye on 
sepet armut göndereceğini söy

lemiş ve memıe şahadetnamesi 
almışbr. 

Fıudıl< Sat,sunız 
' Mevsuken haber aldığımıza 

göre, A rupada bulunan büyük 
bir çikofata fa&rikası namıM 
Türkfyeden iki yüz vagon ıç. 
fındık satın alınacaktır. 

l Ekmek 
Kiloda 30 Para 
Ucuzlıyacak 

fstanbul belediyesi fstanbulun 
ekmek ihtiyacını ucuz bir şekilde 
temin etmek şeklindeki karannı 
tatbik sahasına koymak üzeredir. 
Meselenin tetkiki bu haf ta içinde 
behemehal bitirilecektir. 

Tetkikat neticesinde İstanbul
da francela fırmlan hariç olmak 
üzere, yüz doksan sekiz ekmek 
fırını mevcut olduğu anlaşılmış
br. Bu fınnlann pek çoğu kü
~üktür ve bu gibi fırınlar daha 
:ziyade Fatih, Aksaray mıntaka
larile, yangın yerleri civarındadır. 
Bu küçük fırınlar ekseriyeti teş
kil etliklerinden ekmek narhmın 
tesbitinde bunların bir günde 
işledikleri c:tn iiç çuval esas itti
haz edilinelHedir. 

Büyük fırınlar ise günde yir
mi çuval işlenıek.ted.ir. Eğer ek· 
meğin imal masraflan büyük 
fırınlar, yAni günde yirmi çuval 
işliyenfer nazarı dikkate alınarak 
tesbit edilecek olursa imal mas
rafında kilo başına. otuz para 
kadar: bir düşüklük temin edi
lehilecektir. 

Bu ise tabiatile halkın lehine 
olacaktır. Öğrendiğimize göre, 
bugünkü narh usulünden halk 
değil, daha ziyade şuraya buraya 
dağılmış olan küçük fmnlar 
istifade etmektedir. Narh kal<h
rıldığı takdirde İ&tanbul için za
ten çok olan fırın miktarınm 
azalacağı tahmin edilmektedir. 

Cambazzn 
Cambazlığı 

Kasnnpaşada oturan cambaz 
Yaş.ar ismiude b'ri Huriye Ha
nım isminde 1'ir kadmdan 35 
lira~a bir beygir almıştır. Pazar
lık bittikten sonra cambaz Yaşar: 
"Beygiri götürü:p ahıra bıra.
ka y ım, sonra evden parayı alıp 
getireyim.,. diye uzaklaşmıştır. 

Aradan bir ay geçtiği halde 
cambaz Yaşar ne be3•girin bedeli 
olan 35 lirayı vermiş ne de 
beygirri iade etmiştir. Cambaz 
Yaşa.: yakabnarak tahkikata 
başlanmışbr. ----200 Lira 
Tahta Kumbara içinden 

asıl Çalınmış 
Kasımpaşad.ı oturan Kemal 

Abclülkerimin senelerdenberi çalı
şarak tahtadan bir kumbaranın 
içinde biriktirdiği 200 lirasını sa· 
tıcı Mehmet Ali ve Hüseyin Avni 
çalmışlar, fakat kaçarlarken ya· 
kalanmışl.a.rdu. -----

Hliseyin Ragtp Bey 
Mos!rnva sefiri Hüseyin Ra

gıp B. mezunen şehrimize gel· 
me!Hedir. 

1 Çi KOLATA 
ihracat 
Tehlikeye Mi 
Giriyor? 

Çikolata fabrikaları ılmcHye 
kadar hük-ömetten kilo başına 
52 kuruş ~üınrük ve oktnıva mu
afiyeti aJmakta idiler. Yeni Hı .. 
tede bu muafiyet kaldırılmııtır. 
Bunun üzerine çikolata fiati biraz 
artmıştır. 

Çikolatacıların verdiği malQ
mata göre, bu vaziyet karşısında 
hariçte ecnebı çikolatalara reka
bet imkanı olmadığından bundan 
sonra Şam, Halep, Berut, lsken
deriyeye ihracat yapılamıyacaktır. 
Çikolatacılar tekrar muafiyetten 
istifade için tcşebbUslerde bulu
nacaklardır. 

Hicret --
Garbi Trakya Türkleri 

M uhacerete Başladılar 
Garbi Trakyadan alınan ma

lllmata göre, Garbı Trakya ve 
bilhassa Gümülcine Türkleri işi~ 
rini tasfiye ederek Türkiyeye hfo· 
ret etmiye başlamışlardır. 

Yunan hükiimetinin de hicret 
edenlerden pasaport ve saire ara
mam..ak suretile bu hicreti teshil 
ettikleri bildirilme.idedir. 

Uygunsuzlar 
Randevu Evlerine Gidenler 

Takip Edi iyor 
Son zamanlarda uygunsuz ka· 

dmların şurad, burada çoğaldık• 
ları görülmüştür. Polis bu aihl 
kadınları toplamağa başlamıştır. 
Yakalananlar derhal muayeneye 
sevkedilmekte, hastalıklı olanlar 
tedavi ettirilmektedir. Uygunsuz 
ıakat kadınlarda Darülacezeye 
gönderilmektedir. Bunlardan ıer
seri olanlar memleketlerine sev• 
kolunmaktadırlar. Polis ayrıca 
gizli randevu e-.forioi ve bu ev
lere devam eden kadınları da 
şiddetle takip etmektedir . Bu 
sahadaki mücadeleden iyi neti• 
celer alınmaktadır • 

Diğer taraftan Vilayet Sıhhiye 
Müdürü Afi Riza Bey bugünler de 
zfihrevi hastalıklar dispanserleri
nin faaliyetlerile daha yakından 
alidadar olmağa başlamış, bu 
sahadaki mücadeleye ait olmak 
üzere Sıhhiye Vekiletine bazı 
rakamlar ve malumat ta gl>nde
rilmiştir ~ 

Sultanahmet Parkı 
Beldiye Ayasofya ile Sultanah 

met camii arasında çirkin bir 
manzara arzeden arsada bir park 
yapmıya kat'i surette karar ver
miştir. 

Ağustos 3 

ı Günün Tarihi 

Suriyede Vaziyet 
Yine Karışıyor 
Buuttan yaııhyot: Sur iye Kabı. 

ne.inde hali hazırda yedi nazır ol• 
ma1ına r1tğmen aaıl işler üç Vatani 
nazil" tarafından görülmektedir. Ka· 
bine reiai Hakkıl'araı:n ile Vatani 
nuır arasında ihtilaf çıil.tığındaa J' 
k abinede tebeddüllere lntiz.ar edil
melıte ve yeni kabinenin daha 
ziyade vatanilerden teşekkül edecetf 
aöylenm-tktedfr. 

Son ıamanda Franaızlar vatanile• 
re temayül etmişlerdir. Vatan:lerden 
doktor K~yyali Şamda Reisicü·nhur 
tarafından kabul edilmiştir. Sö).Jen• 
diğine göre vatanifer de müfrit ve 
mutedil olmak üzere iki}e ayrı!• 
mı şiar dır. 

Müfritlerlo rei.d lbrahim Henanu 
Beyin. Fn.nsanın, Suriyedı.: manda 
hududu haricinde yaptığı ahitşiken 
vaziyetleri protesto etmek üzere 
Cemiyeti Akvama müracaat edecefl 
aöylenmektedir. lbrahim Bey bu 
hususta giz.lice hazırlanan bir maı• 
hatayı Akvam Cemiyetine verecektir. 
Mumaileyhin Cenevreye giderken 
veya Cenevreden dönerken Türkiyeye 
do uğramaaı çok muhtemel add~di( .. 
mektedir. 

Halk Evi Konferansları 
l.tanbul Halk Erinde perşembe 

pnleri verilen konferanslar munta-
zaman davam etmektedir. Bu kon• 
feransların mevzularında halkm ha-
kiki ihtiyaçlarma taalluk eden kı
•ımlara, bilhassa aahhat meselelerine 
ehemmiyet verilmektedir. 

Bu perşembe gilnil Müderriı 

Vehbi B. tarafından 11 Kara sinekler 
ve mazarratları ,, mevzulu bir kon• 
ferana verilecektir. 

Askeri Tıbbiyeye Talebe Almıyor 
Her sene olduğu gibi bu sene de 

Askeri Tıbbiye Mektebine leyli ta• 
Jebe kabul edilerektir. Duhul ;art• 
ları Mektep Müaürlüğü tarafında• 
tespit edilmittir· Bunların en batın• 
da tam devreli lise mezunu olmak 
kaydi ..-ardır. Askeri Tıbbiye bekim, 
klmyaıer, eaac:ı ve difçl ,ubeleriai 
lht1H etmektedir. 

Bir Hırsız Yakalandı 
Oç rün evvel Raınlde bir hır 1%'" 

lak olmuş, Y enimahalledo oturan 
Sadık Zade Sütçü Vehbi Efen• 
dinin evinden halı ve kilimleri 
çalınmıştır. Rami jandarmasının takt• 
bi neticesinde hırsızın Sait oğlu Hü-
seyin isminde birisi olduğu nnJap.1-
mıt Ye yakalanmışhr. Hüseyin cü~ 
münQ itiraf etmiş ve çaldığı eşyayı 
Kapalıçar~da Sermet Efendi ismin• 
de biriaiDe satbğıaı a8ylemiştir. 
Eşya Sermet Efendiden istirdat edil· 
mit HGseyin de Adliyeye verilmiştir. 

Bir Mllrekkep Fabrikası 
Viyanada bulunan bazı boya fab• 

rikaluı Viyana elçiliğirnizo müra• 
caat ederek Avu•turyadaki ildısadt 
buhran dolayısile fabrikalarını Tür• 
kJyeye nakletmek iatediklerin i bi.l
clharJtlerdir. Bu firmalar kendilerine 
Türk ortak aramaktadırlar. 

Sergide 
Faaliyet 

Evvelki gün kü~t resmi yapılan 
Dardüııcü Yerli Mallar Sergfoi, dilıı 
bavanıa aıcak olmauna ratmen ı:abah• 
tan akp.ma kadar kesif bir halk kala• 
bahtı tarafından ziyaret edilmiştir. 
5e1Iide bilhassa kumat ve kundura 
kı.tımlul daha fazla ratbet kazan
makta, fakat diğer kısımlar da ali
ka ile :ıiyaret edilmektedir. Dün 
ıerglde mühim miktarda satış ya• 
pılmıtbr• 

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

l : Küçiik Hanım - Hasan 
Bey, sen bu sene p)Ajlara git
miyorsun galiba. 

2 - Görsen, plajlar o kadar 
güzel ki.-

3 - Hele kum banyosuna 4 - Bazan mehtaplı geceleri 
bayılıyorum. bile plajda geçiriyorum. 

5 : Hasan Bey - Kız.mı, sen 
plAja gitmlyorsun. Peder Beyiu 
cllz:danına dıın ekiyorsun. 



Ağustos 

--
Akdeniz Tarihinde 

Türk A1azisi .. 
Valfl Raşlt 

TUrkler ne zaman Akdeniz 

kıyılarında gözüktU\er? 

H k·k~ harikalar yaratmıya a ı ı . 1 ye şimdiye kadar yerleşmış o an 

k ti . sarsmıya başlamış 
anaa erı b' ü 
1 ( Archeologie ) ır g n 

o an k k'ı bunu da biz:e .. le yo 
ikupt'~ t ile bildirecektir. Fakat 

a ıye . y 
. diden biliyoruz kı, unan 
şım 'k' b' e deniyetinden ı ı ın sen 
me • l E 

l inkişaf etmış o an . &e 
evve d . t' 
medeniyeti, bir Tilrk me enıye ı 

idi. . ... 
Akdeniz siyesetinın en muhım 

ktası olan boğazların ilk ha-
no k' 1 . 1 
k. 1 . daimi ha ım erı o an 
ım en, k 

T .. ki d' Türkler Çanak ale 
ur er ı. ' . . B 

boğazı, Marmara denızı .. ve ~
::r • • d müteşekkil muteselsıl 
5azıçın en 
bir kapı olan boğazların 
Akdeniıe en yakın olan kısmını 
intihap etmişler, Çanakkale şehri 
civarmdn, daha ziyade Kumkale· 
nin cenubunda bir yere yerleşmiş
ler ve tarihte Truva ismile maruf 
şehrin temellerini atmışlardır. 

Truva Boğazların etrafında 

Ü 
t b~lmuş olan devletlerin 

v cu k d 'h 
b

. . . 'ıd'ır Bugüne a ar tarı 
ırıncıs · . 

Truvalıların nereden geldıkle-
• . , hangi kavme mensup 

rını \ e . . 
ld ki tayin edememıştır. 

0 u • arını 
.. h şey Truvalıların 

Bugun er d' 
Tlirk olduklarına işaret e ı-

Her halde Truval:larm 
yor. k · d k 
T .. k olduklarını te zıp e ece 

ur . d k 
bir delil yoktur, teyıt e ece 

çok emmare vardır. .. 
Gittikçe ilmi bir kıymet alan 

Mythologiler, yani bir milletin 
mabut ve kahramanlarına dair 

tarihi masallar yalnız din tarih· 

lerine temel teşkil etmez. Bir 

milletin hayat ve menşei Uze
rindc bazan tarih dediğimiz 
yazılardan fazla ışıklar saçar. 

Romada Romalıların ceddi 
alasının Truvalı olduğuna dair öte
denberi bir rivayet dolaşırdı. Tru· 
vanın-Yunanhlar tarafından zabıt, 

istila ve tahrib;nden sonra bu istill 
ve tahripten· omuzlarında taşıdığı 
babası, karısı ve diğer bir kaç 
kişi ile birlikte • kaçan bir T ru
yahnın gelip balyaya yerleşmiı 
olduğu söylenirdi. 

Meşhur jnl Sezar ailesinin bu 
Truvalmın oğlunun neslinden ol· 
duğu idda edilirdi. Roma ihtlıam 
ve saltanatının banilerinin "0gUıt 
Forum unda ( meydanında ) ki 
tunç h:ykelleri arasın~a en ~i
rinci yer T ruvala muhacır Ene nın 
heykeline tahsis edilmiştir. 

Jül Sezarın halefi • ve ye~e~l 
OgUstüıı zamanı şairlermden Vırgıle 
bu milJi rivayeti topladı ve "En~ide,, 
diye meşhur olan manzumesınde 
bu hakikatten ziyade hakikat 
olan nakle müebbet bir şekil 
vererek onu seyyaliyet ve zeval· 

den kurtardı. 

"'" Akdenizin hangi sahiline gi-
dilse Türke rastgelinir. Mazi 
denilen o muazzam imtidnt de
şildikçe blitün şaşaasile Türk 
tecelli eder. Bütün büyüklüklerin 

ve bütün ihtişamların yaratıcısı 
olan Türklüğün genişlemiyen me· 
kana sığamamış olan temelleri 

ve kökleı i daima genişli yen 

ve ıuüternadi' en uzıyan zamana 
da saplanmıştır. Ezeliyetin sahibi 
:~an Türk ebediyetin de suhibi-

ır. Bütün imtidat onundur. 

SON POSTA 

[son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Bir Fransız alimi, Suriyenin 
sıhlıf şeraitini tetkik ediyormuş. 

Şam valiıine sormuş : " Şehrinizde 
ölüm nisbeti nedir?,. Vali : "Ölüm 
Allahın işidir. İnsan karışnmaı,, diye 
cevap vermiş. 

2·- lnnnm.ak, terakkinin, kavganın, 
muvaffakıyet ve zaferin birinci şar
tıdır. lnanmıyan adam, no kuvvetli 
bir ahla!(, ne do kuvvetli bir •cciye 
tiahibi o'abilir. 

Uyıılan Kanaat J 

V - 1 "' .w.. .J '-j l( ••V• .& .U U .c; 

ve cahilane bir inanışa bağlıdırlar. 
Bu tınz inanma inıanı ltüçü!lür, uyu
tur, afyon tesiri yap:u. İnanınız, fa· 
kat düllünınemek ve araştırmamalc 
için değil! 

• 
SON TELGjt ~F HABERLER/ 

z me 1 • e iZ 
-

• er a le 
z 

Samsun, 3 ( Hususi ) - Türk güzeli Keriman 
Hanımın di.\nya güzelliğini lrnzanması burada hli
yi.ik bir alaka uyandırmıştır. Şimdi şehrimizde 
başlıca miibahasa mevzuu Keriman Hanımın bilyük 
zaferidir. 

memleket dahilinde uzun bir devir seyahati yap
ması \'e bütün şehir ve kasabalarımızı dolaşması 
fikrini ileri sürüyorlnr. 

Bu fikirde olanların, maksadın temini için ala
kadar makamlar nezdinde teşebbüse geçmiye ha· 
zırlandıkları haber alınmaktadır. -C.K. 

Birçok kimseler fstanbula gidip Keriman Hanı
mı görmek arzusunu izhar ediyorlar ve güzelimi
zin avdet tarihini öğrenmek isHyorlar. 

Diğer taraftan bazı kimseler de güzelimizin 

Bandırma, 2 (Hususi)- Buradaki hususi müesse
selerden biri Dünya güzelli le tacını giyen Keriman 
Halis Hanıma takdim edilmek üzere mükemmel 
Lir hediye hazırlamaktadır. 

- - ------------

üddeıumumi Diyor Ki: 
"İzmir Rıhtım Şirketi Komiseri Ken
disini 77 Bin Liraya Satmıştır,, 

lzmir, 3 ( Hususi , - Dün suzluklar i.ıah edilmektedir ve şirketin lehine çalıştığı, diğer 
Rıhtım Şirketi davasına devam irtikap olunan cürlimlerin delilleri maznunların ise sahtekArlık, 

k d tdd. b' b' taya atıl kt d •mniyeti suiistimal, rUıvet, resmi edil~rek iddianame o un u. ıa· ırer ırer or ma a ır. ~ 

ı f · ı k evrakı imha suçlarından ceza 
name iki yüz sayfa olduiundan Bundan baş ca arar omiser d' . görmeleri ve irtişada en 
ıekiz saatte ancak yüz sayfası Emin Beyin ken ısıni rlişvet mühim rolU oynadığı anlaşılan 
okunabilmiştir. Yarın diğer yüz olarak aldığı ( 17•500 ) liraya avukat Gad Franko Efendinin 
sayfası okunacaktır. mukabil şirkete sattığı, b• •aıiyeti nazarı dikkate alınarak 

İddianamenin dün okunan adamın hükumet ve halk men- cezasının ~iddetlendirilmesi talep 
kısmında şirketin yaptığı yol- faatlerini aya~_a_lt_m_a __ a_la_r_a_k __ e_d_il_m_e_k_t_e_d_ir_. ------

Almanyada / n gi / i ere 
Ve irfanda Hükumet Yeni Kanunlar 

Hazırladı 
Berlin, 2 (A.A.)- Hilkiimetin 

Rayi~tağdan kabineyi icraatanda 
ıerbeıt bırakan ve meclisin ara
ııra kısa içtima devreleri için 
davetini milmkiln kılan kanunlarm 
derhal kabultinll istiyeceği söy
lenmektedir. 

Arjantinin Borçları 
Boenos·Ayres, 2 (A.A.) - Ar

jantinin harici borçlarının itfasmı 
tehir edeceğine ve yalnız faizleri 
ödeyeceğine dair çıkan rivayetler 
üzerine Maliye Nazırı hUkümet;n 
bu mesele bakında hiçbir karar 
ittihaz etmemiş olduğunu söyle· 

miştir. 

Arasında 
Dublio 2 (A.A.)- EmlAk •• 

erazi vergileri senelik takıitleri 
hakkında İngiltere ile. _mlbaker~
ye tekrar başlamak ı~ın s~IAhı: 
yettar mümessiller tayın edılmesı 
hakkında yarın ayan meclisine 
bir takrir verilecektir. Fakat 
M. de Valer müzakere ıartları 
bakkmda aldığı vniyeti terke 
hazır gibi görlinmemektedir. 

Amerikada Cahiller 
Vaşington, 2 (A.A.) - Yap

lan tahriri nUfusta Cemahiri müt
tehidede okuma yazma bilmiyen· 
lerin 4,283,753 e baliğ olduğu 
anlaşılmıştır. 

İSTER İNAN, İSTER 

Bir Facia 
Bir infilak Neticesinde 

iki Amele Öldü 
Emmerih, 2 ( A. A. ) - Bir 

fabrikade şiddetli infilAk olmuı 
ve fabrika blnası yıkılmıştır, 
Evler hasara uğramıştır. Demir 
parçaları yüzlerce metre uıaklara 
uçmuıtur. iki amele ölmUı ve 
birçok kişi hafif surette yaralan
mışlar. 

rlaliye Vekili 
Kütahya, 2 - Maliye 

Abdiilbalik B. akşam 
gelmiştir. 

Kontejan Listelari 

Vekili 
buraya 

.. An~ara, 2- Teşrinievvel, teş
rınısanı, kanunevvel kontenjan 
listeleri hazırlanmaktadır. Yeni 
üç aylık liste 21 ağustosta ilan 
edilecektir. 

İNANMA! 
Diin lzmirde Rıhtım Şirketi aleyhindeki suiiıtiınal 

davasının muhakemesine devam edildi. Dünkü celsede 
Müddeiumumi iddianamesini okurken şunları da 

söyledi : 

halkın zararına ve şirketin lehine çalışmıştır. , 

ıışirketin firari komiıerl Emin Bey bu 

şirkete 77600 llrayJ (J'ı Rı su# 

Bu adamın bu mühim parayı ceste ceste aldığına 
ve ilk rüşvet hadise1inrfen sonrn aradan aylar geçtiği 
halde hadisenin neden sonra meydana çıktığına göre 
bu meselede bazı vaı:fed rların da ıneı;'ul olması 

elip I Al 

Sayfa ~ 

r gözün K sa ' 

İçinden 
Çı!alamzgacak 
Bir Mesele .. 

r-----------------A. ~ 
Bütün komşularmm şikayetine 

te. ciman olan bir zat, araba gll
rUltüsünden müştekidir. Adresi· 
ne baktım: Sultanahmette Nakil· 
bent sokağında oturmaktadır. 
Derhal hak verdim. 

""" - Hi lııı um s iz. " ultanahrııet pıı.rkı-

11111 Tie.ln•t ınokt C' Li önündo niha) et 
lıu 1 1 ııı:ı ıı ııok t:ıdıııı ola k ı vrı lnrak ta 
doni:. kl'ıı.ırmn kadnr iııcıı lııı sokağı 
hatırlar ını...ınız? Bon bir hayli zaman 
O\' f'i hır 111 11ddet oturduğum iciıı pok 
İ) ı hiıiriııı: yazın gllneşin .~ltıncla 

Ca) ır c.) ır )nnar, biraz buva nlmıık 

i.;·lıı JIOll<'l"rolori nçamazsınız: çtinkü 
kum, tnş \ eya toıırak t.aşı.} an nr:ıba· 
!ar lnı soknldau geçmeyi mutat cdin
ıni9lc rı.l'r, o' in içi lıir dattika içinde 
t.oza lı ,\tar. Faıla olarak gN•eleri 
U) unrnl, ta nıUmkUn değildir. Zira geo 
rnkto ı.. d!lr faali) ot halinde bulunan 
araL'\lnrın tckerlC'klcrl ile sivri birer 
diş hulirıdo yılksolon bozuk kal
clırıml:ırın milsndoınoııindcıı dch
şc tli hir t:ırraka s-ıkar. YUkscldikçe 
yfll,scJir. Gcco yarısına dof;'Tu kafa, 
bo) in harap, yatağınıza bitap dllşersi· 
niz. rııkat im dofa ela çok gcçmodon 
guııc,in yakıcı zil a ı başınızın flzori
ııo kızgııı lıir pordo goror l 

Bilirim. oturulmaz ? .. 
Fakat Belediye Reisi Muhid

din Bey ne yapsın? Farzedelim ki 
sokağın başına bir nöbetçi dik
ti. Arabaların geçmesine mllnl 
oldu. Bu defa arabalar başka bir 
sokaktan ge~cek, feryat başka 
bir semtten yükselecektir. Bele
diye Reisi mutlak bunu böyle 
dUşünmUş, o arada bizim eski 
mecellenin eski bir kaideainl 
hatırlamış: 

- Kadim kıdemi üzere ter .. 
kolunur, demiştir. 

"" Maamafih kariimizin gUrllltU
den şikAyet etmiye hakkı var 
mıdır? Bu da ayrı bir meseledir. 
insan fıtraten görllltllcD bir mah· 
ltiktur. Annesinin karnından do· 
ğar doğmaz, hatta ağlamasını 

öğrenmeden evvel feryada başlar. 
V akıi kendisini dünyaya getl· 

renlerin bu hareketlerini protesto 
etmekte hakkı yok dejildir. 

Fakat kendisi bu protestonun 
ıebeplerini bilmez. Bilmeden ba-
ğırır, zira dünyaya gllrllltll etmek 
için gelmiştir. Kilçükken beıikte 
bağıracaktır, büydüğll zaman ze
kAsma ve bilgisine göre tramvay· 
da, lokomotifte, vapurda, oto
mobilde, hatta talii ve kud· 
reti varsa meclislerin içtima 
kürsülerinde boru, çan ve.ya :ı.il 
çalacaktır: 

- Ben varım, diyecektir. 
Medeniyet demek gilrilltll 

demektir. Bakanız sinemalar bile 
sessizlikten bıkmışlardır. Kapı• 
larının öniine: 

- Ynzde yüz sesli climlesinl 
yazmışlardır. MalOm ya: 

- Nerede hareket, orada 
bereket derler, bu cümleyi 
çevirerek: 

- Nerede gUrültil orada işi 
diyebiliriz. 

Fakat Sultanahmet mahalle
sinde Nakilbent sakinleri: 

- A, birader, anladık, fakat 
kum, taş veya toprak taşıyan 
arabaların gürültl\sünden bana 
ne diyebilirler. Bunda haksız 
değildirler. 

lf. 
Sözlin kısası: Meselenin hallini 

yine Belediye Reisine bırakmak 
en çıkar yoldur. -----

rı Unir Beyin Mezarında 
Geçen sene vefat eden Ka· 

bataş Lisesi Müdür Muavini vo 
edebiyat muallimi Münir Beyin 
mezarında dün talebesi ve dost-
ları taraf mdan bir ihtifal yapılmış, 
mezara çelenkler konulmuştur. 
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Memleket A1anzaralarz 

Kırkağaçlı/ar 
Ve Emelleri 

Kırkağaç ( Husuıi ) - Kaza
mııın ekseri halkı toprakla meş· 
guldür. Tütünlerimiz geçen sene· 
ye nazaran az, fakat hastalıksız 
ve temizdir. Şimdi tütüncüler 
gece yarısından ıabaha kadar tU· 
tun kırmak ve dimıektedirler. 

Bağcılar bağlarından çok 
memnundur. Kavun ve pamuk 
geçen seneye nazaran çok iyidir. 
Herkes yazın şiddetli sıcaklarına 
rağnıen çiftinde, harmanrnda 
bağında ve bostanmda harıl hani 
çalışıyor. 

Burada bütün yaz karıncalar 
gibi çalışan halk kışın pek çok 
olan kahvelerde vakit geçirirler. 
Kadınlar evlerde koza temizler
ler. Pamuk, zeytinyağı ve un işle
rile uğraşan üç fabrika biraz 
faaliyetini kaybetmişse de yeni 
mahsulle beraber tekrar faaliyete 
geçeceği tabiidir. 

Belediyemiz t~nvir ve imar 
işlerine çok ehemmiyet ve
riyor. Yeni yeni caddeler döşen
mektedir. Fakat fimdiki halde 
Kazanın fiç büyük ihtiyacı var: 

Sıhhi bir ilkmektep binası, 

bol su ve temiz bir hamam. 
Belediye kasabamıza iki saat 

mesafeden demir borularla ve 
motör kuvvetile su getirmektedir. 
Ayrıca memba aular1 da vardır. 

Fakat motör anzalı olduğu için 
yaz mevsiminde azalan memba 
ıularım çok akıtmaya kafi gelmi
yor. 

Şimdiki halele burada üç ilk
mektep vardır. Ancak bunlar es
ki ve gayrisıhbidir. Ayni zaman
da bu mektepler, mevcut talebe 
adedine naza~an az ve dardır. 

Manisa vilayetinin yegane sıh· 
ht mektepten mabram olan kaza
ıı bizim Kırkağaçbr. Burada 
tahsil çağındaki 1000 talebeden 
ancak 600-700 U okuyabiliyor. 
Bu hesaba nazaran senede 300 -

400 yavru m~ktepıizdir. Hayır 

cemiyetleri her ıene pek çok 
fakir aile ve tehit çocuklarına 

1'ftyftk yardımda bnlunur. Mek
teplileri himaye cemiyeti geçen 
ıene 110 çocuğa 6ğle yemeği 
vermiştir. Mekteplilerin verdiği 

ıene sonu müsameresi çok par
lak olmuş, bilhassa küçük yav· 
rularm temsil eltikleri "Yeşil ay .. 
eseri halk tarafından beğenilmiş 

Ye içkiye aleyhtarlıklar teY1it 
etmi,tir. 

Her hafta perşembe gtinleri 
kurulan pazarlar, etraf köy ve 
kazalar halkı satıcı ve alıcılir 
riyle çok hararetli ve kalaba
lık olur. Garbi Anadoloda pek 
nadir olan hayvan pazarların
dan birisi de buradadır. Bu pa
Earda yüzlerce hayyan alım sa~ 

tımı icra edilir. 

Kaza balkı oldukça tenevvür 
etmiş, medeni ihtiyaçlarının te
mini için azami gayret göster
mişler ve gösteriyorJar. Şimdi 

halkın başlıca emelleri sıhhi bir 
ilkmektep, bol su, temiz ve ııbhi 
bir hamama kavuşmaktır. 

Tiiı k cveıı 

Konyada Cemiyetler 
Konyada şimdiye kadar ber

ber, bakkal, lokantacı, tenekeci, 
nalbant, marangoz, demirci ve 
araba imalatçtsı san'atkar ve es
naf.mn cemiyet'leri teşekkül et
mi.ş, idare hey'etleri intihap olun
muştur 

• 1 Adana Haberleri 
1 -

E 1 -1 1 -----------·-----------_.Bir Cinayet 
Zonguldakta Facialar M~f:::~:!!~ Fatm•y• 

- __ __ döverek öldürmek suçundan maı• 

Sekiz Saat Toprak Aıbnda Kalan 
oun Dr. RüştU Beyle yalan yere 
ıehadette bulunmaktan suçlu 
Giritli Melek Hüseyin oğlu Mus-• 

işçilerden Biri Akıı nı O tafa ve Hüseyin oğlu asker Selim 

Yna tmıştı Efendinin muhakemelerine Adana 
ağır ceza mahkemesinde devam 
olunmuştur. - Bırakın! 

demiştir. Madem 
ki dışarı çıkmak 
istemiyor, o hal
de açılan deliği 
kapatın, büsbfl
tlln lçerde kal
•ın, bu hile 
Ur;erine amele. 
derhal sindiği 
köşeden sıçra-

Zonguldak (Hu· 
susi) - Son bir 
ay içinde havza
mızda yedi kur· 
ban daha verildi. 
Bunlardan üçü 
maden kazası 

neticesinde, nçn 
toprak çökllntü
s!.1 altında kata
ra!~ ve biri de 
elektrik çarpma• 
Ule can verdilel'. mıf ve : 

Bu kazalardan, - Aman Al-
bilhassa Çayda- lah l 
mar ocağındaki F eryadile de-
pek möthif ol- likten dışarı fır.. 
muştur : Bazan mUthlf facialara sahne olan bir maden kuyusu lamıştır. 

Ocak varagelinden kurtulan de işçilerin henUz yaşadıkları Dördüncü kaza, tehrin hasta-
dolu bir araba, kömür bacaları- anlaşılmıştır. Fakat, sekizinci sa- hane sırtlarında açılan bir toprak 
na uzanan dahili demiryolunda atte amelenin mahpus kaldığı yığınının alhnda olmuştur. Buradan, 
vazife gören köylU bir ameleyi kısımda ilk menfez açıldığı za- Şükrü ve Ali ustaların "tamirat ve 
altına almış ve bir an içinde man kömür tozları arasında bo- imalatı smaiye ,, fabrikasına 
zavaUının vücudüoü hardakaş el- ğulmuş bir amelenin cesedi mey- döküm toprağı taşıyan üç amele, 
miştir. dana çıkmıştır. toprağı kolaylıkla kazdıkları bir 

Bir ihmalden doğduğu söyle- Biraz ilerde de diri diri dağ eteğinde işe başlamışlar ve 
nen bu kaza, amelenin beyin gömüldükleri mezarın bir köşe- toprak taşındıkça kazdıkları ye-
kınntılarını ve et parçalnnm de- sine sin~n. gözleri yuvalarından rin adeta bir küçük tünel haline 
miryo!larındaki saçlara yapıştıra- fırlamış Uç amele daha görülmüş- geldiğinin farkına varmamışlar· 
cak kadar kNkunç bir facia ile tür. Bunlardan ikisi derhal dışarı dır. Burada hiçbir ihtiyat ted-
kapanmışt•r. fırlamış, fakat diğer amele kor- biri ahnmadığmdan tiç amele, 

Süleyman Sırrı Bey ocağındaki kudan akli muvazenesini kaybet- artık dağın altına üç, dört metre 
giren tünelde çalaştikları esnada 

kaza, bir kömür galerisinin ani tiğinden sindiği köşeden ayrılmak 

oJarak göçmesile meydana gelmiş- istememiştir. Yapılan bütün ihtar-
üstlerindeki kalın toprak tabaka-
ları birdenbire yıkılmış ve göçük 

tir. Çöken kısımda derhal tahlis lata, ricalara rağmen amelenin altında kalan üç amele ve bir at 
işine giri~ilmiş, diğer ameleler yerinden hile kunıldanmadığım imdat yetişinciye kadar havasız-
arkadaşlarmı kurtarmak için can- gören Mühendis Cemal Zühtü B. lıktan boğulmuşlardır. 
dan bir gayretle çalışmağa baş- her geçen dakikanın } eni bir teh- Beşinci kaza, Kozlu mevkiin-
lamışlardır. Göçen toprak yığın- like hazırladığım bissettiğindeu, deki bir elektrik aantraliaden 
ları kaldırılarak yapılan bu kur- maden kuyusunun yüzlerce metre ş :hre cereyan veren kabloların 
tarma işi yedi saat devam etmiştir. dedn)iğinde bu hailevi dekor ara- gerildiği bir pilonun üzerinde 
Bu müddet zarfında galerilere smda küçük bir hileye baş vur- olmuş, küçük bir mektepli pilcı-
gide.1 su borulanna vurulan dar- muştur. Derhal tahlisiye amelesi- na tırmandığı bir sırada cereya-
belere cevaplar alındığından içer- ne dönerek: na kapılarak ölmiiştür. - Ahm<'t 

Mu~lada 
Bir Okka Et Otuz 

Kuruştıır 
Muğla ( Hususi~ - Bu sene 

ilk defa olarak şehrimir.deki Or
tamektep talebeleri askerlik kam
pına iştirak ettiler. İstanbul ve 
1zmirde tahsilde bulunan talebe
lerden oralarda kampa gitmiyen· 
ler de buradaki kampa devam 

ettiler. Talebemiz kampta çok 
çalışmış ve muvaffak olmuştur. 

Gençlerimiz kamp hayahndan 
hayli hoşJaıımışlardır. 
~ Bu sene şehrimizde meyva 

sebze ve et çok ucuzdur. Üzü

mün okkası yedi buçuk, patlıca· 
mn on tanesi beş kuruştur. Bam
yenin okkası yedi buçuk kuruşa, 
karpuz yüz paraya satılıyor. Ha-

lis kuzu etini de otuz kuruşa 
ahyorm:. Bir tane körpe keçi de 
hami seksen kuruştur. - H. 

Uşakta Ucuzluk 
Uşak, (Hususi) - Son gün

lerde ucuzluk hayli artmıştır. 

Şimdi buz gibi etin okkası 25 

kuruştur. Karpuz, armut ve el

manın okkası da 100 paradan 

fazla değildir 

-------
Katran 
Keresteleri 
Kullanalım 

Finike ( Hususi ) - Geçen 
haftaki mektubumda katran ke
restelerinden bahsetmiştim. Bu 
hususta tafsilat vermek istiyo
rum. Katran keresteleri şayam 
hayret derecede mukavemet has
sasına maliktir. 

Çok eski devidercien kalma 
eserlerin katran kerestelerinden 
yapılmlŞ olan kısunlarııım bugün 
el'an sağlam bir şekilde durdu-
ğunu gördükçe hayret etmemek 
mümkün değildir. Bu itibarla 
katran keresteleri sağlamlık ve 
tasarruf noktalarmdan diğerlerinin 
çok üstündedir. Bilhassa lstan
buldaki doğrama fabrik.alarımızm, 
rnarangozlarmuzın ve bina inşa 
edenJeriu çok işlerine yarıyacak 
olan bu kerestelerden bunların 
haberdar olınadıklannı teessürle 
öğreniyoruz. 

Geçenlerde burada mühim bir 
te.şebbi.isünU likınal edemeden 
ölen Mustafa ustamn yetiştirdiği 
genç işçilerimiz bu kerestelerden 
çok güzel doğrama işleri yapıyor
lar. Dünya buhranı üzerine bu 
keresteJerimirio ihracatı azalmış
tır. Fakat bu vaziyet karşısında 
bu kıymetli malzemeden meml e
ketin dahilinde istifade etmek 
ve binaların ahşap kısımlarmda 
bu sağlam keresteleri kullanmak 
memleket iktısadiyalı için çok 
faydalı olacaktır. -F. N. 

Uşakta 
Gençler 

Devam 
Klüplere 
Ediyor 

Uşak ( Hususi ) - Burada ev
velce kahveler hıncahınç dolar, 
genç ve ihtiyar müşter.iler sa
bahtan akşama kadar vakit öJ.. 
dürür1erdi. 

Fakat son zamanlarda şehri
mizde tam manasile faydalı 
bir l<lüp hayah başlamışbr. Genç
ler birliği ile Ergenekon İdman 
Yurdunun musiki şubeleri par
lak merasimle açılmıştır. Şimdi 

gençler kahve köşelerinden uıak· 
laprak bu klt\plere devam edi
yorlar. 

Klüplerimizde faydalı kon-
feranslar da verilmektedir. Rua
ya eeyahatinden dönen ,eker 
fabrjkası müdürll Remzi Bey içti
mai hayat hakkmda çok ghel 
bir konferans verdi. MillAzim 
Memduh Bey de geçen akşam 
kalabalık bir kütle huzurunda 
zehirli gazlerin rollerinden bah
setti. - Ş. Kn) a 

Memleket haberleri 
Buratlabitmedi. Lut/en 8 inci 

say/ada okuyunuz. 

Evvela asker Selim Efendinin 
kefaletle tahliyesi hafokındaid 
talebi mUzakere edilerek reddo
lmımuştur. 

Sonra iddia makamının talebi 
11.Eerine F atmanın ölüm şekil 
hak.kmda verilen tabip rapor-
larının tıbbı adliden getirtll• 
meal ve doktor Rüştü Be
Yfn vaziyeti içtimaiyesinin mensup 
olduğu daireden sorulması, ask~r 
Selim Efendinin hadise günü ter• 
cftmanhk ettiği esnada sarho~ 
olup olmadığının tetkiki için mu• 
hakeme baıka bir güne bırakıl· 
lltlfbr. 

Etetctrik Şirketi Yangıın 
Bir müddet evvel Adana elek

trik tirketinde kasten yap1idığ1 
tilpbeleri beliren bir yangm ol· 
mııştu. Bu hadisenin muhakeme
sine devam ediJmektedir. Faknt 
tirket katibi umumisi ve tercu
manı Kami Bey Mücldeiumu• 
miliğe müracaat ederek mah
kemede delil olarak zikrettiği 

bazı evrakın kaybolmasına mey
daa verilmemesi için tirketten 
alınmasını talep etmiş ve mah-
keme karariyle naip olarak 
tayin edilen istintak hakimi' 
Huliisi Bey refakatinde Kamil 
Beyle iki polis memuru olduğu 
halde şirkete gitmişler ve bir
takım mühim kağıtlarla bazı def
terleri almışlardır. 

Bu meyanda Kemi Beyin ti· 
fa.'hı ttadesmde zikredildiği va 
sabık Mftddeiumumt Muavinle-
rinden Tabsin Beyin imzasını 
tqtehğtna gÖl'e mahkeme do; .. 
yesfnden bulunma!11 llnmgelen 
bir •esika da .şirket müdürü M. 
Blumenştay'nin mahrem dosyesin· 
da bulunarak alanmıştır. 

Adananın Sıcağı 
Adana ( Hususi ) - Sıcaklar 

çok müthiı ve yak1cıdır. Şimdi 
hararetten bunalanlar yayla1ann 
aerin rüzglrtarı arasında tatlı 
saatler yaşıyorlar. Fakat bir kt· 
sım halk Karataş plAjlanna gide
~k kumlu sahitlerde neş'e bayata 
yaŞty<>rlar. 

Adanada Kız lisesi 
Adanada bulunan Amerikan 

Kız Kollejinin lağvedildiği ve 
burada bir kız lisesi açılacağı 
haber verilmişti. 

Bu tisenin öntimtizdeki dert 
aenai zarfında açılması kat'I 
ımette tekarriir etmiştir. Açılacak 
o1aa bu kız li.iesine Adana Ye 

civar viliyetlerimizin talebeleri 
alaacakbr. 

Kaçak Etler 
Adanacla mezbaha haricinde 

et kesip kaçak olarak ut.an bir· 
kaç kasap yakalanmışbr. 

Antafyada tki Yangın 
Antalya ( Hususi ) - Son 

gtınlerde şehrimizde iki yangın 
hldisesi olmuştur. Geçen gece 
sabaha karşı Tahanpazarında Ni
hat Hafızan evinden yangın çıkmış, 
fakat itfaiyemiz derhal yetişerek 
bllyük bir tehlikeyi bertaraf et
miştir. Bugün de Y enikapı cadde-
ainde Nafıa Başkatibi İsmail 
Hakkı Beyin evinin bacası tutuş
mu~ fakat itfaiye hemen yelişe• 
rek söndürmüştür. 
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Siyaset 

!manga 
BirCürmÜ 
Tesbit Etti 

eşhut 

Alman intih batı bitti. Verllen 
resmi mallımata göre halkın yüzde 
seksen beşi reyini kullanmıştır. Hiç
bir fırka knt'i ekseriyet knzanmnmıf 
olmakla beraber Hitlerin Milli Sos· 
yalist fırkası, azim bir muvaffakiyet 
elde etmiş, 119 azalık birden kazan
mıştır. Popüli!t denilen Halk Fır· 
kuile Hükümet, Çiftçi, Sosyal De· 
mokrat fırkaları epey zayiat ver• 

mişlerdir. 

Bu hal, vaziyeti bir otorite ve 
lnkıyada götürmek i tiyen iktıdar 
mevkii 'Zimamdarlarını memnun etse 
gerektir. Çünki, muvakkat bir mahi
yet arı.eden Fon Papen kabinesi, 
ergeç, mevkiini Hitlercilerin de dahil 
olacağı bir hükumete terketmek 
mecburiyetinde idi. Bugünkü intiha
bat neticcsile bu gayeye kolaylıkla 
varmak mümkündür. fakat Alman-
yanın istediği, dahili intihabat 
muvaffakıyetleri kazanmak değil· 
dir. Onun istediği beynelmilel alem· 
de, kudret ve ıerefile mütenasip bir 
birinci sınıf devlet muamelesi gör· 
roektir. 

Ordusunu kendi istediği j'ibi ıslah 
edemedikten, komşuları gibi mil
li müdafaası için ıerbe&tçe ıiyast 
ve nal<eri tedbirler alamadıktan son
ra kendisini bu mü&avata hiçbir 
zaman varmıf telakki etmemek-
tedir. Geçenlerde, Milli Müdafaa 
Nazırı Jeneral Şlayşer bu noktaya 
iıarct ederek demiştir ki: 

"- Hiçbir kuvvet Almanyayı, 
diter milletler gibi ıerbt-stç~ MiJJi 
Müdafaa tedbirleri almaktan mene· 

demiyccektir." 
jeneral Şlay;:erin bu nutku çok 

manidardır. Çünkü Fran,ız harbiye 
nazırı 1\1. Pol Bonkur Loıanda, 
Fransanın silıihlarını a:rnmi derece
de auılttığını söylemesinden, fakat 
memleketine döner dönmez, ihti
yat z.abitlerinio kongresini açar• 
ken de "azaltılan silahlar, ordunun 
esaslı hiçbir kuvvetine dokunmamış· 
tır,, demesinden sonra ;rat edilmiştir. 

Jeneral Şlay.şer, bu cürmiı meş· 

budu tespit ettikten sonra, Alman· 
yanın maksadını açıkça söylemekten 
çekinmemiştir. Hitler, falan, filin. •• 
Bunların hepsi birer unsurdur. Ealcat 
hepsinin üstünde Almanya vardır, 
ve sırasında hepsi çekilerek mevki
lerini yalnız ona vereceklerdir. Fakat 
bu aıra henüz gelmiş değildir. 

Siiroyy.a 

80 Kişi Boğuldu 
Şanghay 2 - Kanton 1ima· 

nınında birçok tahribat yapan 
feyezanlar esnasında 80 kişi bo

ğulmuştur. 

60 Komünist Tevl<if Edildi 
Varşova 2 - Bir alay esna

sında komünistlerle zabıta ara· 
sında arbedeler olmuş 60 kişi 
tevkif edilmiştir. 

• 
ı 

Berlin 2 - Hükumet, intiha· 
bat neticelerinin kendi tahminle
rine uygun olduğu kanaatinde
dir. Kabine, Rabyştağ Meclisinde 
kuvvetli bir ekseriyet bulacağını 
ümit etmektedir. Fon Papen ka
binesinde Hitler fırkasından iki 
veya Uç mümessilin bulunması 

meselesi 12 Ağustosta miizakere 
edilecektir. Fakat Hitlercilerin 
kabinede iki aç azalık ile iktifa 
etmiyecekleri zannedilmektedir. 

Evvelki glinkü intihap Al
manyada yekdiğerine düşman iki 
zümrenin bulunduğunu gösterme· 
si itibarile şayanı dikkattir. Bu 
zümreden biri sağ ve sağ cenah 
mensupları olup müntehiplerin 
yii:zde 44 ünü, diğeri de sol ve 
sol cenah mensuplarından ibnret 
olup müntehiplerin yüzde 36 rnını 
teşkil etmektedir. 

Sabık Başvekil Brünningin 
mensup bulunduğu merkez fır· 
kası erkanınddn biri mühim be
yanatta bulunmuştur. Bu beya
nata nazaran, merkez fırkası ica
bında Hitlercilerle beraber çalış
mıya amade bulunmaktadır. Mer
kez fırkası komünistlerJe beraber 
çalışamıyacağına, ve Rayihştağda 
ekseriyet temini imkansız buluna
cağma göre bu yolu ihtiyar et
mesi icap etmektedir. 

Milliyetperverlerin bir gazetesi, 
intihaptan sonra vaziyetin can 
alacak noktasının Merkez fırkası 
elinde olduğunu yazmaktadır. 

Diğer bir sosyalist gazde, ko
münislerin muvaffakıyetini, amele 
kütlelerini .sinirlendiı en Fon Pa-, 
pen hükumeti siyasetinin bir ak
sülanıeli olarak tavsif etmektedir. 

Viyana gazeteleriI&den Növ 
F rey Pres diyor ki: 1ntihabat 
beklenen neticeyi vermemiştir. 
Bitler galebe çalmamıştır. Kızıl 
kıtaat ile merkezciler her zaman-
dan daha kuvvetlidirler. 

Bazı gazeteler de, Hitlerin 
büyük bir muvaffakıyet göster· 
diğini \'e henüz son sozunu söy· 
lememiş olduğu mütaleasındadır
lar. 

Fransız gazeteleri, son inti
hapta Hitlercilerin inkisarı hayale 
uğradıklarını ve son vaziyetin 
Hitlcrciler için ümitsiz bir hal 
olduğunu yazmaktadırlar. 

Başvekil Fon Papenin m v
kiini Bitler tarafından gösterile· 
cek bir na,nzede Hitlere terket
mesi lazımgeldiği söylenmektedir. 
Fon Şlayşer Milli Müdafaa neza-
i·ıde kaJacahtır. 

ÇOCUKLU 
Mefhur Ru• Edibi Makslm Gorklnin hayal romanı 

=::=:==::==::=:=:=:=:=:=:=:=Türkçeye Çeviren: Muvaffak 
ismi nedir unutmuşum. Asıl onu Y evğenişa dadı şarkısına 

devam ediyor: 
f a'kat pazar glin U ayinden S<'llr:l 

uc~ r• uırısı na k:ı.d:ır d.ı ııs eder. 
Ali.ılı '.11.ık ki paznr gfıııOnü 
Bu l-.11hrcık ı,ı :ı yapını~ .. 

Oyundan sonra ninem tekrar 
semaverin yanındaki yerini alırdı. 
Herkes onu tebrik ederdi. Fakat 
o saçlarını düzelterek derdi ki: 

- Yeter artık bitirin l Sanki 
hiç önıriinüzde iyi oymyan 

g6rmemişsinizt Valahnada bir 
kız vardı ki.. Kimin kızıdır 

oynarken görmeli ediniz. İnsan 
sevincinden ağlardı. Onu [seyret· 
mck ne keyifli idi yarabbi! 
insan baktıkça bakacağı gelirdi. 
Ben de günahkar karı ona gıpta 
ederdim .. 

Dadı Y evğenişa ciddiyetle: 
''muganniler ve oyuncular dünyanın 
birinci insanlarıdır! dedi ve Kral 
Davide ait eski bir şarkıyı çnğır
mıya başladı. 

Yakof amca kolunu Çingene-
nin omuzuna atmış diyordu ki: 

f kAmerikada reisicü ıılıur ınt habı iç n Demokrat fırkası ıle Cümhuriyet 
~r ası .şinıdiden ft:aliyete geçtiler. Orada günün meselesi içki mcmnuiycti 
_ anun':'n.un ilgası meselesidir. Millet ,. Yaşlnr " ve " Kurular " olmak 
ur.ere ıkıye ayrılmışhr. 

k Re~ınimizdcki ltalyarı karikatürü yaşların kurulara lıücumunu göster-
me tedır 1 - d 1 · k" · • ıucurn eınası ı a yaş ar, vıs ·, cın, şampany şişelerini mitral· 
yoz, şarap ve bira fıçılaırnı da tank ve batarya olarak kullanmaktadırlar. 

Hindistan Paraguvag 
için İçin J!olivya 
Kaynaşıyor lhtilô.f ı 

Bombay 2 _ Sünniler ve Şii· Santiyago dö Şili 2 - Bolivya· 
ler arasındaki mücadele devam lılarla Paraguvaylılar arasındaki 

k kanlı miicadelc devam etmekte· 
etme tedir. Pencap eyaletindeki dir. Teleda istihkamı civarında 
cemaat meselesinin halli işinde yapılan bir rnlisademede Bolivya· 
hakemlik yapacak olan vali umu· hlardan 8 Paraguvyalılardan 9 

~ f ı · kişi ölmiiştür. 
mı s am ekseriyetinin taleplerini Arjantlnln Bir Tavassutu 
kabul ettiği takdirde 3 milyon Boyrnes Ayres 2 - Arjantin 
Şii Sünnilere karşı ilanı harp hükumetinin Bolivya ile Arjantin 
edecekleri tehdidini ilan etmiş- arasında çıkması muhtemel olan 
lerdir. harpten doğacak herhangi bir hu· 

Umumi Bir Kargaşalık Mı? 

Bombay, 2 - Hint milli bly· 
rağına tazim için toplanan 50 
kişi tevkif edilmiştir. Bunların 
aralarında kadın da vardır. Biri· 
birini takip eden suikastler ve 
Kalkütada bir lngiliz zabitine 
karşı yapılan suikast teşebbüsü 
iktısadi vaziyet düzelmediği tak
tirde bütiin memlekette umumi 
ve şiddetli bir hµreket yapılaca· 
ğını göstermektedir. Siyasi mah
kumlardan bazıları Andaman 
adalarına uzaklaştınlacaktır. 

Nadras 2 - Vet jikaddır 
köyünde Müsliimanlarla Mecusiler 
aras nda şiddetli müsademeler 
olmuştur. Ölenlerin miktarı he
nüz malum değildir. 

== --
Har ·ci Haberler 
Burada bitmedi. liıtfen 9 uncu 

sav/ ada okugunıız 

dut tadilatının tasdik edilmemesi için 
Brezilya, Şili ve Peru hükumet
leri nezdinde teşebbüslerde bu· 
lundnğu söylenmektedir. 

Cemiyeti Akvam MUdahale Ediyor 
Cenevre, 2 - Cemiyeti Ak· 

vam Reisi, Paraguay Bolivya hü
kümetleri mlimessillerine birer 
mektup göndererek, gerginliği 
arttıracak hareketlerden çekinil· 
mesini tavsiye etmiştir. 

Hint Kadınları l<ongresi 
Bombay, 2 - Hint kadınla· 

rı kongresinde, kadınlar siyasi 
haklarda müsavat istemişlerdir. __ ....., 
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Kagınbirader 
•Sevilir Mi? 

"J 7 yaşında iken ailemin ıs• 
rarı üzerine 35 yaşında bir 
erkekle evlendim. Fakat bu ada
mı sevmedim. Gönlüm karde in 
kaçtı. Kayınbiraderim de bu alA· 
k mı hissetti, fakat yllz vermek 
istem.iyor ve benden kaçıyor. 
Ben ıse onu unutamıyorum. Ne 
yapayım?., O: a. 

Çok yanlış bir yoldasınız. Ka· 
yınbiraderinizin yilz vermemesi iz• 
zetinefsinizi rencide etmiyor mu? 
İsteyerek kurduğunuz yuvanın 
damını çökertmek için kendinizde 
hak görüyor musunuz? Bu hare. 
ketinizden vicdanımı muazzep 
olmuyor mu? 

Kızım, çocukluk heveslerine 
kapılıp evini bozma. Aklını ba• 
şına al, mesut olmağa bak. Bu 
geçici hevesler insanı tahmin 
edemiycceği uçurumlara sürükler. .. 

" 20 yaşında bir genç kımn. 
2 sene evvel 42 yaşında bir er-
l<ekJe tanıştım. Daha ilk demler• 
de erkeğin kalbimi değil, vilcu-
dümü istediğini anladım. Fakat 
ne yapayım ki gönlüme hakim ola• 
madım. Ben onu ciddi evdim. 
Aradan bir sene geçti. Bu mUd· 
det zarfında beraber yaşadık. 
Her arzusunu kabul ettim. Fakat 
sonunda yüz çevirmiye • başladı. 
Halbuki ben gün geçtikçe daha 
fazla seviyorum. Onu başka bir 
kadınla gördükçe tahammlll 
edemiyorum.,, A. B. 

Kızım, çok çocukluk etmişsin. 
Elbette kırkını geçmiş bir adam 
sif ve samimi bir aşık olamaz. 
Hayatın çemberinden geçmiş bir 
adamın sen yaşta bir kıza Aşık 
olmasına imkan var mı? Bunu 
fnrketmiyerek gönliiniln iradesine 
tabi olmuş, bOyük hata işlemişsin. 
Artık onun arkasına dOşmendo 
mana yok. Geçen geçmiı, olan 
olmuı. Yaptığı muamele sende 
nefret vo istikrah uyandırmıya 
kAfidir. 

HANIMTYE 

Ege Seyahati 

6 
Ağustos Akş·amına 

Kadar Müracaat 
Kabul Olunur. 

CELE EDiNiZ 

MUracaat Mahalleri: 
B yoğtu 2612 v 45t 

Sen bir kere meyhanede 

---~--------------------
Her defasında bana babamd~an~~~~~B~u~n~e~Y~a:r~a:b:b:i!::B:u~=ne:d:i:;r ?~ 

oynamalısın Vaynal Vallahi 
adamları deli edersin! 

Çingene yavrusu yine: '' Ah 
sesim güzel olsaydı 1 " diye şik4-
yet ediyordu. " Eğer Allah bana 
bunu verseydi on sene mUtema
diyen şarkı çağırır ve sonra bir 
muna-;tıra girerdim. ,, 

Hepsi şarap içiyorlardı. Bil-
hassa Grigori durmadan atıştırı
yordu. Ninem onun bardağını 
mütemadiyen dolduruyor ye ayni 
zamanda nasihat ediyordu : 

- Dikkat et Grigoril Sonun
da büsbütün kör olmıyasm! 

O: '1 Bırak camın!,, diye ce-
vap veriyordu. "Bana artık gözün 
lüzumu yokl Ben göreceklerimln 
hepsini gördüm!,, O, hiç sarhoş 
olmadan i.çiyordu. Yalnız biraz 
fazla konuşuyordu. 

bahsederdi: Ne için böyle oluyor? 
- O çok bliyük kalpli bir Yanaklarını, alnım ve göğ-

adamdı. Ah sevgili dostum Mak- sünU yumrukluyor, ıiddetle 
sim. Ninem "Evet 0 Allahın ha- hıçkırıyordu: 
kikl bir çocuğu idi ,, diye ıçmı - Ah ben.. Sefil canavar •• 
çekerek tasdik ederdi. Bu tefer- Ben mahvolmuş bir adamım. 
ruatm hepsi benim için' alaka- Grigori onun yüıüne karşı: 
bahş idi. Herşey beni mütemadt - Aha görüyorsun ya 1 

Diye başını salladı. 
bir heyecan içinde tutuyor, kal- Tamamile ayık olmayan ninem 

bimi şifa veren ince bir acı sarı- oğlunun elinden tutarak onu 
yordu.. Bu insanların göğsünde teskin etmek istiyordu: 
matem ve sevinç hep bir arada - Yapma yavrucuğum! Allah 
yaşıyordu. herkesin taksiratını affeder .. 

Bir akşam Yakof amca hiçte Ninemin sarhoşluğu pek hoş 
o kadar sarhoş olmadığı halde oluyordu. Siyah gözlerinin içi 
beni çok korkuttu. Gömleğini gülüyor, kalbi ısıtan bir ziya 
parçalıyor, deli gibi, açık renkli, neşrediyordu. Al al olmuş sıcak 
seyrek saçlarım yoluyor, sarkık yih:ünU bir mendille yelpazeleye-
dudaklarmı koparıyordu. yanak· rek şarkı öyler gibi konuşuyor-
larmdao tiddetle )"llf sızıyordu: du •• (Arkası var ) 



e Sayfı. 

1 
1 Dünya Garibeleri 

1 
Yer Altından ~1"( 
Bir Ses. Geliyor I 

Geçen gün Pariste bir bahçe .. 
nin orta yerinden geçenler müte
madi bir kedi sesi işitmişler, et· 
raflarına bakmmışlar, kedinin 
aaklanabilecegi bir yer yok. Me
rak etmişler, durup dinlemiıler 
ve nihayet anlamışlar ki, ıes 
yerin altından gelmektedir. 

Durup tetkik ederek sesin en 
fazla olduğu noktayı bulmuşlar 
ve kazma kürek toprağı açmış· 
lar ve görmüşler ki bir sandığın 
içinde küçük bir kedi boğulma 
derecesine gelmiş, mütemadiyen 
bağlfmaktadır. Tahkikat netice• 
sinde anlaşılan fudur: 

Elektrik şirketi amelesi bir 
kanalizasyon açarken zalimane 
bir eğlence düşUnmUşler ve kab
lonun yanıbaşına bir ıandığm içine 
bir kedi gömmüşler, ıonra topra
ğı ti:ıerine örterek kedinin nasıl 

bağıracağını dinlemeye koyul
muşlardır. 

Hayvanlara bima)'e cemiyeti 
bu kediyi diri diri gömenlerin 
aleyhine dava açacakbr. 

1 . Bir Konsolos Kayboldu 
· Yunanistanın Bombay Jene .. 
ral Konsoloau M. Y orgiyadi bir 
müddet ortadan kaybolmuş ve 
bütün taharriyata reğmen bulu
namamıştı_. Nihayet konsolosun 
cesedi Hugl nehrinde bulunmuş
tur. Cesette yara ve bere görül
mediği için konsolos M. Y orgi
f .ıdinin yıkanmak için nehre gir
diği ve suların cerayanından 
kurtulamıyarak boğulduğu zanne
dilmektedir. 

Garip Bir Avul<at 
Milano mahkemelerinden bi

rinde otomobil koşucusu Levenş
teyni müdafaa eden avukat Getta, 
heyeti hAldme mahkumiyet kara· 
rı verince ayağa kalkarak: "Efen
diler. MUekkilimi haksız yere 
mahkum ediyorsunuz. Bu karar 
yanlıştır, haksızlık ediyorsunuz. 
Verdiğiniz karar adilane değil· 
dir.,, diye bağırarak hAkimleri 
tahkir etmiştir. Avukat Getta 
derhal tevkif edilerek müekkili 
Levenşteynle birlikte hapishaneye 
aevkedilmiştir. 

67 Senelik Bir Amele 
Fransada kundura fabrikala

rından birinde çalışan 81 yaşla-

nnda Jozef Freyer isminde bir 
ihtiyar kunduracı Lejyon donör 
ni~anile taltif edilmiştir. Jozef 
Freyer 14 yaşından şimdiye k:t-
dar biJAfasıla ayni fabrikada tam 
67 sene çalışmıştır. 

Beynelmilel Bir Müsabaka 
Önümüzdeki 22 Teşrinievvel

de Vaşingtonda çocuklar arasın
da beynelmilel "Güzel ve heye
canlı nutuk ıiSylemek,, mlisabak_· 
ıı yapılacaktır. 

lngilizler bu müsabakaya işti
rak etmek için 15 yaşlarında 
Çarlz Smit isminde bir çocuğu 
göndereceklerdir. Bu çocuk İngil
tere de en güzel ve heyecanlı nu
tuk ıöyliyen çocuktur. 

Araba Yasa!< 
Londra polisi yavq yava~ 

beygirlerle tahrik edilen vesaiti 
nakliyeyi kaldırmıya karar ver
miştir. Bu suretle otomobilciler 
benzin sarfiyatından tasarruf et· 
miş oldukları gibi otomobil ve 
kamyonla yapılacak nakliyata 
sekte verilmemiş olacaktır. 

Bir otomobil caddeden ge-
çerken önüne bir araba çıkarsa 
yol buluncıya kadar beklemek 
mecburiyetinde kalarak bot yere 
benzin sarfetmekte idi. 

Daha şimdiden Londranın bU
yDk caddelerin de beygirli araba
larla nakliyat yapılması men' edi1-
miştir. 

SON POSTA 

• 
lbnülemin Mahmut Kemal Beyle Birkaç Dakika 

Elminnetülillih Yazılarımız Vesika 
~ Yerine Geçiyor.. Mingayrihaddin .. . 
"Beni Kudemaperestlikle İtham Ederler. Gôya Ben ... ,, 

lbnUlemln Mahmut Kemal Bey ve içinde çok kıymetli eserler bulunan lallm eserleri mUz••I 
Taş kapıdan, ayaklarımın ıe- bu satırların dar çerçevesine ıı· - Hayır, llstat.. dedim •. Sa-

sini dinliyerek geçtim. Geniş av- kışbrmak kahil mi? Karışık hatlı dece .ziyaret arzusu •. 
luda, d.em çeken birkaç gUver- padiıah turalarına bakarken bir - Memnun oldum ıörOı-
cinden başka kimseler yok. SU- fermandan şu &atırları gUçlUkle tllğUmüze .. 
knn, burada kendine en mUnasip okuyabiliyorum: Dereden t0peden biraz koM 
yuvayı bulmuş. Belli ki gürültü· "Siğle sancağında Cezirei Si- nuştuktan sonra üstat bahsi, ede-
sUz _çalışılan bir yerdeyim. sam demekle maruf Cezire, hali biyata intikal ettirdi: 

Önüme ilk gelen odaya gir-
ve harabe iken reayadan bazı - insanın canım sıkıyor ba-

dim. Siyah elbiseli bir hademe, 
.zimmilere hazinei amirece yirmi ZI haller... Geçenlerde bir mec-

beni yerlere kadar iğilerek se- b b k 
lamladı: eş in a çe verilmek üzere ... " mua benden " Nedim " e dair 

- Kimi görmek istiyorsunuz Bu düşüncesiz, sersemce bazı malumat talep etmişti. Efen-
efendim? fermanlar, gayriihtiyari şu iki dim.. Memlekette hasbelkader 

- İbnülemin Mahmut Kemal mısraı hatıra getiriyor: bir parça tanınmış adamız. 
B. burada değil mi? •Kendi elimle yare kealp verdiğim kalem Bazı şeyleri sual ederler. Kudre-

Ellerl'nı· ogv uşturarak o··nu'' me •fetvA}'I hunu n!hakkımı yazdı iptida,, • b • 
düştll: Demek Cezirei Sisamm otuz 

- Birazdan avdet ederle .. 
Yemeğe çıktılar. Eğer müzeyi 
dolaşmak istiyorsanız .. 

- Fena olmaz .. 
- O halde buyrunuz, ben 

sizi gezdireyim ... 
Tarihin sinesine gömülmüş 

birçok kıymetli hazineleri, saldı 
altında toplıyan Türk ve lslam Asa
rı müzesi, ancak erbabmm takdir 
edeceği milzeler dendir. Burada, 
hazan öyle kırık dökük şeylere 
tesadüf edersiniz ki, eski eser 
meraklısı bir adam için bunların 
herbiri, başlıbaşına birer cihan de
ğer. Dünyanın en eski halıları ile 
burada karşılaşırsınız. Türk, Arap 
ve Acem tezhibinin harikalı nu
munelerini zevkle temaşa ede· 
bilmek fırsatını, ancak bu müze
de elde edebilirsiniz. Selçuki-
lere ait iki bin senelik 

kırk sene evvelki akıbetini, başı

mıza padişah diye geçen adam· 
lar pazırlamışlar. 

işte şurada Yavuz Selim za
manının Şeyhülislamlarından Zem
billi Ali Efendinin bir fetvası: 

•• Bir kasabada cüzüleri olan 
kimesneler, yaylık zamanında cü
zülerini terkedip gitseler, Zeyid 
mütevveli, terkettikleri zama
nın vazifesin vermeyüp ve hem 
anların vazifelerin ahere tevcih 
etmiye tevcih, mütevelliye mü
fevvaz olucak, şer'an kadir olur 
mu ? Efcevap Allahalem olur.,, 

Eski dalkavukluklara bir misal 
istiyorsanız, ikinci Mahmudun 
yaldızlı çerçeveli resmi altındaki 
Şu kıt'ayı gözden geçirin: 

"Sultanı Salltinl cihan Mahmut Han 

•.surett• melek seyret! :ullı yezdan, 

•Didarına mir'atı nlgah lfüfte, 
mezar kitabeleri, eski İran, •Tasviri hümayununa fnun h:ıyranl,, 
Hint, Acem minyatürleri önünüz- · Müzeyi dolaşırken İbnülemin 
de geçit resmi yaparlar. Mahmut Kemal Beyin odasmda 

Şurada, bir kumaş görürsü- olduğunu haber verdiler. 
nüz ki en aşağı altı yilz senelik ' Şurasını söyliyeyim ki, Türk 
bir mazisi olduğu halde, tezgah- ve İslam asarı miizesi ile lbnül-
tan yeni çıkmış gibidir. emin Mahmut Kemal Bey, biri-

Camekan içinde mini mini bir birlerini tamamlayan şeylerdir. 
cami modeli gösterirler ki aslına Müzenin kıme::tli müdürü de, de-
bu kadar benzeyişine hayret rin vukufu, kuvvetli bilgi ve gör-
edersiniz. Sıra sıra dizilen gü- güsU ile bir nevi canlı müzedir. 
laptanlar, buhurdanlar, şamdanlar, Kemal Beyin hafızası, içinde bü-
çekmeceler, muhtelif kitap mah- tün Türk, Arap ve Acem eserle-
fazaları, sadef ve gümüş kakmalı rinin muntazaman istif edildiği 
rahleler, tuğlar ve sorguçlar ara- bir şarkı kadim müzesine ben-
sında dolaşırken tarihin on beş, zer. Ona ne sorsanız, mutlaka 
Yirmi asır evvele ait sayfalarını 

cevabını alırsınız. 
karıştmr gibi olursunuz. 

Müzede bilhassa Türk ve lbnlilemin Bey, beni her za-
Acem minyatürlerile süslü bir manki kıyafetile odasında kabul 
şehname var ki, bir tek say- etti: Başında siyah bir takye .. 
faıına dahi kıymet biçmiye imkAn sırtında zeytuni renge çalar bir 
bulunamıyor. Hele ceylan derisi redingot •. 
tistüne yazılmış mushaflar içinde Mahmut Kemal B., biltUn ilim 
Hazreti Osmanın el yazısı olduğu adamları gibi kalıba değil, kalbe 
tesbit edilen bir Kuranın erbabı bakar. Zahire değil batına kıymet 
nazarında birkaç milyon değeri verir. 
var. - Ne var evllt .• Bir şey mi 

Müzedeki blltiln nadide eşyayı ıual edeceksin? 

tımiz yettiği merte e cevap verı-
riz. 

Bu mecmuaya da bir şeyler 

yazmış bulunduk. Bir: de, basıJmış, 
geldi. Ne göreyim efendim .• 
Hepsi yanlış ..• 

"Men çi gôyem tanburem çi 
mizente •.• ,, 

Tarih aşinalardan herkesin 
tanıdığı bunca senelik Sahaflar 
şeyhi .zade Esat Efendi, Sahaf
larda Şeyh zade Esat Ef. olmuş. 
Meşhur mUlAkkap Mustafa Efen· 
diye bir zadelik uydurmuşlar, 
mü1akkap zade yapmışlar. 

Hatayı azim!.. Hayır, bir şey 
değil de işi benim cehaletime 
verecekler. Mahmut Kemal, bu 
kadar meşhur adamların ismini 
yanlış bellemiı diyecekler. 

Eiminnetülillah, yazdıklarımız, 
tarihi vesika yerine geçiyor. 
Frenkler, sözlerimizi ihticaca sa
lih asar meyanında mecmualarına 
dercediyorlar. Eh, mingayri had-

. din bir parça şundan bundan 
okuduk. 

Hala da okur dururuz. 
Sakm ha.... Bundan kendime 

bir hissei iftihar ayırıyorum zan
nına düşmeyin! Ben nefsime ehem
miyet vermem. Merdivenleri ka
deme kademe çıktıkça, aczimi 
daha iyi anlıyorum. ÜzüldilğUm 
nokta şu: Gençlerimiz, bizim gibi 
yetişmiyorlar. 

Hoş beo de daha ihtiyar sayıl

mam ya... Yaşım, elli iki ile elli 
Uç arası.. ismimi işitenler, beni 
çok yaşh sanırlar. Seksene reside 
olmuş filan ... 

Mahmut Kemal Beyin musa· 
habeti okadar tatlı ki, insan onu 
dinlerken derin bir zevk duyu· 
yor. Fazla olarak istifade ediyor. 

Üstat bir aralık dedi ki: 
- Beni kudemaperestlikle it

tiham edenler var. Gençleri is
tihdam etmezmişim. Yanımda, 
hep yqlı başlı adamları çalııtı-
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Kari Mektupları 
r 

Fedakar Ruhlu 
Memurlar 

Bir gazetede Beylikköprll fa
ciası dolayısile fedakdr memur 
ve Aciz ruhlu memur unvanlı bir 
yazı intişar etti. Bu yazıda biz 
aciz ruhlu bir memur olmakla 
tavsif ediliyoruz. Şimendifer tel· 
grafı cereyanı daimi ile işler; 
hUkt\met telgrafı ise cereyanı 
miltenaviple. 

Binaenaleyh bizim hilkt\met 
teline müdahalemiz fennen kabil 
değildi. Esasen biziin böyle bir 
mlidahaleye ihtiyacımız yoktu. 
Çilnki Eskitehlr tarafı ile bilhas
sa esaslı imdat vesaitine malik 
bulunan ve nitekim hAdisenin 
ihbarı ile imkanın bahşettiği bir 
aUratle hadise mahalline tam tertip 
bir imdat treni yetittiren Eskl
ıehir merkezi ile muhabere mel'• 
cuttu. 

Eaklşehlr lıtasyonu mülkiye 
telile Polatlıya hAdiseyi blldir
miıti. Likin Polatlı hilkümet tel
grafbaneıinin nöbet .zamanı yani 
tele girip telgraf ahzll keşidesl 

ıaat 19 dan sonra başladığından 
Eskişehir hiikftmet telgrafhaneıi 
bu telgrafı Ankaraya yazmış ve 

Ankara telgrafhanesi de Polatlıyı 
bulmak imkAnı olmadığı için An
kara ve Polatlı istasyonları vaaı• 

tasile şimendifer telinden istifade 
etmek teşebbüsünde bulunmuıtu. 

Binaenaleyh hakiki bilgi ve 
tetkiklere milstenit olmıyan mil• 
talea ve yazılarla, vazifelerini ya .. 
pıp yapmadıkları ancak salahi
yettar amirleri tarafından takdir 
edilebilecek olan bizim gibi dat 

başı ve ıssız istasyonlarda her 
türlü mahrumiyet içerisinde ge
celi g~ndüzlii lfayi vazife eden 
memurların efkArı umumiyeye 
Aciz ve korkak ruhlu olarak 
gösterilmeye çalışılmaması çok 
iyi olurdu. 

Vazifemizi ifadan dolayı biç 
bir takdir beklemediğimize göre 
leh ve aleyhimizde bir şey söy• 

Jenmemesi de kadirşinaslık olur
du kanaatindeyiz. 
Hareket Memuru 

hrlt Baha 

BeylikköprU latuyon 
Şefi: Cahil 

rırmışım. Bakın hele şu işe 1 
Elbette, yaşlıları tercih edeceğim. 
Gençlerin zaptedilmesi kolay mı
dır? Yaşlı adam, dünyadan ziyade 
abırete yakındır. Günahlardan 
elini eteğini çekmiştir. Gençler 

öyle mi ya.. Her uçan kuıun 
etini yenir zannederler. Böylele
rini yanıma alıp ta mektep mi 
açacağım?. 

AkıUı uılu adamlar dururken, • 
ıeytanı bol gençleri başıma 
toplayamam! 

lbnUlemin Mahmut Kemal Bey
den müsaade istedim. Kapıdan 
çıkarken: 

- Bir ricamız daha olacak, 

dedim, küçük bir fotoğrafınız 

varsa .•. 

Kaşlarını çattı: 

- Tasvirim yoktur. Evde bir 

tane numunelik bulunuyordu. O· 

nu da geçende' biri aldı. 
- O halde fotoğrafçımız gelip 

bir resminizi çeksin .•• 
- Siz bilirsiniz! 
Üstada veda ederek dışan 

çıktığım zaman odadaki duvar 
saati, alaturka dokuzu çalıyordlL 

lf-* 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İngilterede b:r lcilisenin 
içınde 200 5enedenberi 
büyüyen iki ağaç. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Kalf'mi 
kaldı m-ı • 
d a n ç' ılcn 

- murabba 

Bornouda pa ·a yer:ne 
tedavül eden çlJm1ekler 
kıymetleri boylarına rört 

Yeryüzünde Cennet adası 
300 •edenberi cennet iı· 
rninde bir ai' eye a'ttir. 

Meşhur Alman 
caıuıu Bergera 
feld harp ea• 
nasında ıekiz 
muhtel f ordu· 
da vazife ııör· 
mÜflÜr 

Vücudunuza 
bir elinizle 
dokunduğunz 
zaman diğer 
elinizle tuta· 

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

cletıs·r . 
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Bilir 
Misiniz 

Niçin ·ı 
Buzda Niçin Kayılabilir De 

Onun Gibi Düz Herhangi 

Bir Yerde Kayılamaz? 
Buz llzerinde kolaylıkla kaya· 

biliriz. Kızakla kayarız, sketle 
kayarız. Niçin buz üzerinde böy· 
le kolayhkla kayabiliyoruz da, 

herhan&i diier bir düz satıh 
tızerinde kayamıyoruz ? Ç&nkn 
buz gibi düz, ve parlak bir satıh 

yapmak mümkilndilr, faket buz 

ıibi kayıcı bir satıh yapmak 
ıtıçtllr. Buzun kaymıya bu kadar 

elverişli oluşunun sebebi ıudur: 

Buz, Ozerinde kaydığımız zaman 
tazyikten azıcık erir ve hafifçe 
ıulanır. Buzun eriyip sulanması 

kaymamıza yardım eder. Çok 

ıiddetli soğuklarda buz ayakları· 

mız albnda erimez, o vakit buz 

n:ıerinde kaymak ta güçletit. 

Kalp NiçİD 

Çarpar? 

Bu suale cevap vermek için 
bir kitap yazmak llzımdır. 

Yalmz kat'i surette biliyoruz 
ki kalp dimağdan ve vilcuttan 
tamamen mllatakil olarak çar
pabilir ve çarpar. MeaelA bir 
kurbaianın, bir ta•ıanın veya 
bir kutun kalbini vücudundan 
çıkarıp avucunuza alıraanız daha 
bir mnddet çarpmaktM" d vam 

ettiğini g6rürailnüz. 

Bir hayvanın kalbini muayene 
ettiğimiz zaman birçok ainir 
h&creleri bulunduj'unu görlirfiz. 
Kalbi parçaladığımız zaman 
sinir hllcerelerinden ayrılan kısım 
arbk çarpamaz. Fakat ainir 
bllcerelerini havi olan kııım 

gıda oldukça çarpmakta devam 

eder. Nitekim kalbe kan 

damarları yerine kllçDk borular 

• rapteder ve onu besliyecek tuzlu 

ıu verirsek lıalp günlerce hatta 
aylarca çarpmakta devam ede

bilir. 

Annem 
Bana 

•• • 
Oğretmemiştı 

Bethofenin en büyük musiki 
parçalarını yarahrken ıağır o( .. 
duğunu ve kendi eserlerini 
çalarken seyircilerin alkısını 
işitmediğini; 

* 

1 Bazı Alimlerin Söylediği 1 

lnanılmıyacak Şeyler 

Bugün sesli filimlerin 661 ~ .. · ,.["' 
lisanda çıkarıldığmı• 

1 

\.-' 

Romada bi: fazilet, diğeri 
şerefe ithaf edilmiş iki mabet 
bulunduğunu ve bunlardan birin· 
cisine girmek için ikinciden geç· 
mek lAzım olduğunu; 

* Şekspirin kullandığı lisamn 
16 bin kelime ihtiva ettiğini; 

( Köylülerin kullandığı kelimeler 
200, vasat bir adaman kullan· 
dığı kelime miktarı 500 dür •• ) 

• 
Sezar, Napoleon Ye laanan 

birer basta oldujunu; 

* Midede tahammOr etmiyen 
yegAne meyva suyunun kavun 
ıuyu olduğunu; 

* ROyada öldOğfinll görebil· 
diğin halde kendini 61Drken 
göremediğini. 

Toprakta Çok Mikrop 
Var Mıdır? 

Sayılmıyacak kadar çok mah
suller mikropsuz bOyllyemezler. 
Toprakta Oç tlirlO mikrop vardır. 
Nebatın bllyllmeaine bu mikrop

lar yardım eder. 

ı - Bir ltalyan Alimine göre 
ay bir dağ lb.erine geldiği zaman 
daği kendine doiru çekerek 
uzatır. 

2 - Bir tayfun bir köy evini 
galun bir tarafından abnr tara
fına nakletmiıtir • 

3 - Baza opera artistleri iyi 
aktör değildirler. Bir mlibendis, 
aktör oynarken aeslerini elektrik
le veren bir alet icat etmiıtir. 

4 - Moskovada bir makineyi 

azw v~ ~ena çalıştığı, az iş çıkar
dıgı ıçan mahkemeye vermişler. 

5 - Bir doktorun fikrine 
göre sebze ve ınt. bir hafta oruç, 
en hırçın kocayı kuzu gibi yapar. 

6 - Bir doktor, muzun, ço· 
cukların blltlln uzuvlarını ıslah 
ettiğini söylemektedir. 

7 - Bir Fransız arkeoloğuna 
g6re ilk insanlar kanlarım döv· 
mezlerdi, fakat bacaklarına ok 
atardı. 

Her Uzvu Tersine Bir Adam 
Londrada, 50 milyonda bir 

tesadnf edilmiyen garip bir 
adam bulmutlardır. 

Bu adamın kalbı ıolda delil 
ıatdaclar. 

Btıtnn diier uzuvlari teraine
dir. Bu ıebeple ricudu, bizim-

kinin aksine olarak çalıımaktadır. 
Bu adam otuz dört yaşında· 

dır ve bir itte çalıımamaktadır. 
Harp eanuında F ranaJz cepbe
ıinde aıkerlik etmiıtir. 

Askerlik eınuında rantgenle 
kalbini muayene etmek llzım 

gelmiş, doktor kalbin aağda oı .. 
duğunu aörilnce, bunu ukerlik· 
ten çıkarmak iıtemif. Bunun 
&zerine bir bp heyeti adamı mu
ayene ve tetkik etmif ve ıu ga· 
rip neticeleri bulmuıtur. 

Bitin uzuvlar yerlerini değir-

92 
Seneden beri 

Çalan Bir Saat 
fngilterede Oksfort Darilftı• 

nununda 92 senede beri bilif asıla 
çalan ve bir defa bile boxulmıyan 
bir saat vardır. Gidiıine bakılana 
bozulacağa da benzemiyor. 

Bu saat 1840 ta bir 11atçı 
tarafından yapdmıtbr. O vakit• 
tenberi hiçbir tamir g6rmemiı, 
hiçbir iletini değiıtirmek mec
buriyeti hAsıl olmamıştır. 

Saat, {koropil) denilen bir 
elektrik bataryesile işler. Bu ba· 
tarye üzeri çinko ve bakırla 
kaplı 5000 kGçllk kAğıttan mD
rekkeptir. Bu batarya bir cam 
kutu içine konmuttur. Hertllbe 
telle bir çana bailıdır. Çan• 
lar arasında da ipek bir iple 
bağlanmış kOçilk ve madeni bir 
yuvarlak vardır. Batarydan cer
yan alan ziller ortadaki yuvar
lağı birbirlerine çekerler. Bu 
suretle çanlar mlltemadiyen çalar. 

Bu aaat, bir nevi devir daim 
makinesini hatırlatıyor. Çtlnkil 
hiç bitmiyor ve biç durmuyor, 
fakat bir gün ·bir tarafının yıp
ranarak bozulacağı muhakkaktır. 

• Sipariş 
Üzerine Hava 

Ruslar, imkinaazları mümkün 
kılmaya çala11yorlar. Bu buıuıtaki 
teıebbOslerinden birisi de istedik· 
leri havayı yapabilmek için aar
fettikleri gayrettir. Muvaffak ola
caklarına okadar emindirler ki, 
bu makaatla Moıkovada bir •\lD'I 
yağmur müessesesi teıiı ettiler. 

Rusyamn en bliylik serveti 
toprak mabıulüdlir. Rua ilimleri 
büylik çiftliklere istenildiği zaman 
yağmur yağdırarak istenilditi 
zaman kuraklık yapmak mllmklln 
olduğunu iddia ediyorlar, tayyare 
ile yapılan tecrübeler bunun 
ıntımklin oldujunu göatermiftir. 

Bulutlan dağıtmak auretile 
yağmur yağmasına mini olmıya 
muvaffak olmuılardır. Yağmur 
bulutlanmn gelmekte olduğu 
lelefonla bal:>er verilince, topçu
lar ateş bqına geçerler, havada 
yaptıkları çereyanlarla bulutlan 
istedikleri istikamete çevirir Ye 
yağmurun llizumlu yerlere yat· 
maaını temin ederler. 

tirmittir. Fakat bepıi muntaza .. 
man iflemektedir. Doktorlar böyle 
bir yak' ama 60 milyonda bir bile 
teaadOf edilmediğini aöylemit-

lerdir. Tabiat· n bu oyununu doktor
lar izah edememitlerdir. Y alma 
bp Alemi için bir bidise teıkll 
eden bu garibenin aabibi hllviye
tinio meydana verilmesine ra11 
olmamııtır. 
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ra adı ar 
Yaşmaklı Başlarını Kupa 

Selamlık 

Arabalarının Penceresinden 
Resmini Seyrederlerdi Sarkırırlar, 

Malıarrl'I 'f 
fler Hakkı Mahfuzdur 

-85-

5aray kapılarının önünde du
ran bu tlç maiyet kıt'asından 
maada, diğer askeri kuvvetler, 
şu suretle sıralanırlardı: 

( Saltanat kapısı ) ndan itiba
ren aşağıya doğru sağ tarafta, 
başta bandosu olmak üzere 
( Pilevne taburu ), (Sarıklı Zuhaf) 
denilen Arap alayından bir tabur, 
• Hamidiye camisinin karşısında-

"' !ki köşeden Beşiktaş caddesi 
kenarında da - fesli Zuhaf deni
len Arnavut alayından bir tabur 
ve en sonda (topçu taburu) ile 
(istihkam ve inşaat) bölükleri. 

Yine saltanat kapısından iti-
ı>aren aşağı doğru inerken sol taraf
ta,(ikinci fırka nişancı alayın)dan 
bir tabur, başta bandosu olmak 
üzere (bahriye silahendaz tabu· 
ru) ve (bahriye müfrezesi) cami
nin köşesinden itibaren Beşiktaş 
caddesi kenarında birinci fırkaya 
mensup tabur .. 

Camiin arkasındaki yokuşlu 
yolda da, ikinci fırkadan iki 
tabur ..• 

Süvari bölü~leri; caminin kar
ıısmdaki (Talimhane meydanın) 
da ve fesli auhaf taburunun ar
kasında. 

Caminin etrafı bu suretle iha
ta edildikten sonra, cami avlu
sunda da fU tertibat alınırdı: 

Avlu kapısından girince sağ 
taraftaki köşede ve saat lrn
lesinin dibinde (muzıkai humayun) 
d nilen AbdUlhamidin şahsi ban
d su ile (hadeınei şahane) efradı 
dururdu. Kapıdan itibaren camie 
kadar sağ ve sol taraflara vü· 
kel,\, ( yaveri ekrem ) ler, kıdem 
ve rütbe sırasile ( selamlık def
teri ) ne dahil olan paşalarla mi
ru.ay ve kaymakamlar dizilirler
di. Bunların tertip ve tanzimine, 
(lncirköylü Hasan Pş.) memurdu. 
Btıuclan dolayı Hasan Paşaya, 
( Paşalar onbaşısı ) derlerdi. 

Bu dizilerden sağ taraftakinin 
nıkasmda, ( selamlık resmi ) ne 
iştirak eden bir böliik jandarma ile 
bir miifreze polis durur, sol taraf
taki dizinin arkasında da selamlığı 
temaşa etmek için gelen saray 
ve vükela kadınlarının kupa ara
baları bulunurdu... Namaz vak
tinden yarım saat kadar evvel 
gelen bu aubalar, haremağala
rııun nezareti altında cami avlu
suna girer ve bir hizaya dizilir· 
ferdi. Arabalar durur durmaz 
derhal hayvanlarile okları çıkarı-

lır, caminin arka tarafına götürü
lür. Ekserisi ( Bender ) fabri
kası mamulatından olan bu 
kupa arabalarının kapalı camları 
ve yarıya kadar indirilmiş perde
leri arkasında, başları ve göğüs
leri inciler ve pırlantalarla mü· 
zeyyen sultan \'e saraylılar, bir 
taraftan (selamlık) resmini tema
şaya hazırlanırken, diğer taraftan 
da, köpük gibi beyaz ve geffaf 

----
yaşmaklarının arasından büklüm 
bUklUm taşan kıvırcık saçları, 

mahmur ve fllsunkar gözlerinin 
şuh ve fettan bakışlarile nice 
zavallıların kalplerini yakarlardı. 

BütUn hazırlıkların tekmil ol
duğu teşrifat ve inzibat memur
ları tarafmdan ( teşrifi hümayun 
mildürü, Hacı Mahmut Efendi ) ye 
haber verilir verilmez musahipler 
tarafından hünkara arzedilir, hün-
kAr da eğer hazırlanmışsa araba· 
nın kapıya gelmesi için emır ve
rirdi. 

HUnkarın bineceği ikl atlı 
araba ( haremi humayun ) kapı
sından girerek ( dairei huma
yun) un önünde durur. Birkaç 
dakika sonra Abdülhamit yanın
da Burhan ettin Ef. olduğu halde 

bu hususi dairesinden çıkar, ara
baya biner, orada elleri göğsü
nün üstünde kavuşturulmuş bir 
halde duran Sarasker Riza Pa
şayı da arab~a davet ederdi. (t) 

Araba yavaş yavaş yürllyerek 
harem kapısından çıkar. Orada 
bütün damat paşalarla saray 
ricali Abdülhamidi selamlarlar 
ve araba geçtikten sonra 
arabayı takibe başlarlar. Bü
yük mabeyin deiresinin karşı· 
sında da bütün yaverler dizilmiş 
bulunur. Bunlar da hünkarı selam
ladıktan sonra diğerlerine iltihak 
ederler. 

(Ark .. ı var) 

{1] !faz! Osman P:ı~:ının vefatın· 

dnn sonra ... 
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3 Ağustos Çarşamba 
fstanbul - ( 12o0 ınotra ) 18 ~rıı.

mofoıı, 10,51.ıiriııci kısım alatıırk:ı kon
ser Hoda.yii ııı usik iye lll'ycıi t.ır.ırı ıı· 

dan, 20,3 gramofon :!1 Milııir Nurı•1tin 
Bey ilo ark.ul.ı~larının koııı:cri, ~.::! 
cazl•aııt. 

Bülueş - ( 39-1 nıotro J 20 l\lavye 

solo. :.?0,3) konferans, :.?O, l; sonat, 

21,:ı:; hafif musiki. 

Belgrat - ( 429 mc-tro ) 20, ı:> Hus 
~arı lok:uıfasınrlan nald<'ıı hir mu a-

mer(ınİn muhtt>lif :safhaları. 
({oma 441 metro) ~l grnrııofoıı, 

21, 1:; doktorun tavsiyl'l ri, :!1,..t:ı B<ıris 

Goıhıııof. 
Prağ - ( 4 ~ nıotro ) :.o Hriıııodnn 

nakil, ::!1, ı;; kt•ııı. ıı J,oı !;f·ri, 21, 13 g-rıı.· 

nıofuıı. 
Viyana - ( ~ı17 ınf'trrı ) ~O.:.!:i koıno· 

di, el :-'ahlı ırrrtlan nnklı•tı lıir ın ı:s•ı

ıuen•. 

Pe~te - (fıj l metre :.?o. t:i . alon or· 
krstrn ı, 21, ı:; politika 11111 :ılıalıcleri, 

som .ı (,'ig:ın orkE: -;tra~ı. 
Varşova (l4ll ıııctr ı 1!),:?0 d rns 

hnv.\l.\rt e:?,::o .. \()il orl .. e:str:ı 1. 

Bertin - Hi lj mctn• :H 11.ıııılııır~

d:ırı u.ıklen '-Pi f.rni. 

Fransız Operasının Temsilleri 
l' ri op rı.,ı ilo l ı:ııı ·' :-- ıı.t)İ 

• "rh"I' NP1.:ırdı ara<ıııı• a bır ııı .!...ı\ ·lo 
akt ·dılııııştır. B ı ıııııı..a, ı 1 ı 111111·1 ııı o 
Op r ıl' tl nı,.,i (•Jill'L't ı• oln ı lıı ·~ ı "\ r 
raıh o 'aı;ıt.ı•il ı h'lt in rilı.ınd·, Jl!'ıjr•>· 
luıı.lt:ı.l tır. Tı•ı•rııho ın. l..s.ıdiltı '.t)'ıla-
c k olan bu u• 1riy. tın t.,rilılcri ş ın
larılır: 

[ MEMLEKET 

Borda 
qKocaman Bir l(oyun iki 

Liraya Sa tıiıyor 
Bor (Hususi) - Bu sene bu· 

rada görülmemiş bir ucuzluk var. 
Bu ucuzluktan bilhassa Adana ve 
civarmdan yayla yapmak üzere 
gelmiş olanlar çok 'istifade edi
yorlar. Bu ucuzluğa bir misal 
olarak etten bahsedelim. 

Pazar günleri kasabaya getiril-
mekte olan koyunlar hükflmet 
baytarı tarafından muayene edil
dikten sora iki liraya kadar sa
tılmaktadır. 

Üç dört aile birleşerek bir 
koyun alıp kesiyorlar ve arala
rında taksim ettikleri vakit bir 
okka ot ( 6 ) kuruşa kadar mal 

4 Ağustos Perşembe 
lstanb\jl - ( 1:?00 metre ) lS C:ra

ııwforı, l!l,:i ıılaturka saz \'odi.ı Hızıı. 

vıı ı 'oııııet Jl:ııııııılarııı iştiraklt>rılu, !?V,5 
graıuufun :.!L alaturka sa·ı Vildan :\i
~ azi Boy \'O ril-riyo Jlaııııııırı i~tirakile, 
2:! ork<.'stra.. 

BUkre!J · (39 ı metre) ~O Şnrkı kon
seri, 20,~0 S('nfoııi. 

?ie:grat - ( 4:?~) metre ) ~0,20 Or
J,t tr.ı, 21 konferans, :rn,G claııs lı:n nları. 

Roma ·(44lmotra) 20,1:> :Mem· 
)(•ket lı:ı.berlt>ri, 21 ~raıııofoıı, 21,45 
ukşaııı kom;cri. 

Prağ · · ( 488 metre ) 20 llnlk şarkı· 

lnrı, 21, 10 l\:ırlsbatt.rn na.kil c:cııfoni. 

Viyana - · ( 517 metra) 21 Hodas'm 
ha) atı iı-nıiııdo lıir komedi, 22,55 
:ık~:ı ııı lınlıerlori. 

Peşte· ( fi:iO ırıotro) !:o.:ıo Roııfe· 

rnıııı, ~1 opor.L orkc tr.Lsı, :.!:!,.ı:; piya-
110 orkPstra!lı, 2:3,30 cazlıaııt. 

Varşova • (1411 ınotre) Hl,:!O Dans 
h:n al arı, 21 hafif musiki, 23 dans 
ha' aları. 

Bcrlin - ( 1635 ınotre ) 20 siyaset 
lı.Llıt"rlcrı, ::.tJ, lO I\onigslJorgdon nıı.kil1 
::!..!, li kiı<;11k bir komedi, 23. 15 dane 
1 l \ ,\1.Lrı. 

ll .ırı, uf 
Tlı:ıi~ 

1 !) Ağuı-tosta. 

H Eyli'ıldo 

Lplı .. ııg-rın • 2:~ > 

t' ı '' alic-r !i l.ı r. '!O :-n .. 
1 :ııı'l 8 Tt•şrirıiovolde 

Bu es ·rlcrin raıl~ otla temsili mu

' .ıffakıy ıt v(•rtli~i t:ıJ,dirdo lıu temsil

lı re dıw:ıııı Pılil•ll'l'klir. 

HABERLERi -. -~ 

Kon yada 
İki Arkadaş Bir Evde 

Kadın Aramışlar .. 
Konyada tuhaf bir hadise ol

muştur. Şekerci Arif ve Mustafa 
isminde iki arkadaş Dolapdere 
mahallesinde Hüseyin oğlu Bekir 
isminde birinin evine girmişler 
ve aliifte kadın aramak iste
mişlerdiı". 

Fakat bu sırada evden iki 
seccade ve iki de halı kaybol
muştur. Polisler iki arkadaş hak
kında tahkikat yapmaktadır. 
ç:= 

oluyor. Hava müsait olduğu için 
etler bir hafta kadar da bozul
mamakta ve yeni kesilmiı gibi 
durmaktadır. 

Ağustos 3 

Telef on Şi keti Milyoner 
01 a e di 

(Baş tarafı 1 inci tayfada) 

daha birkaç gün evvel 
hem de peşin olarak vermişim, 

demeyiniz hiçbir zanıan konuş
manız ihtimali olmıyan bir 
Avrupa muhaberesi açın avans 
namı altında istenilen eili lirayı 
vermiyecek olursanız telefonunuz 
kesilecektir. İsterseniz mahkeme
ye gidebilirsiniz! 
Şirket Neden istifade Ediyor? 

Telefon Şirketini bu tarzda 
harekete sevkeden mesele şudurı 

İstanbul ile Ankara arasında 
bir muhavere hattı tesis edildiği 
zaman şirket bu iki şehir arasın
da konuşmak istiyen abonelein· 
den mutat Ucret haricinde bir de· 
po tahsiline kalkıştı. Herkes le bu 
fazla parayı yatırmıya razı olma
dığından İstanbul- Ankara mulıa· 
beresi inkişafsız kaldı. Bu vazi
yet le hükumetin gözüne çarptı, 
şirkete depo parası istemiye 
hakkı olmadığı bildirildi, bunun 
üzerine şirket tlbiyesini değiş
tirdi. Bu tibiye şudur : 

- "Pekala, depo parsı iste· 
miyecek, fakat bütün mUşteri
lerine kredi yapması mümkün 
lomıyacağından, alelhusus Avru· 
pa hattı da açıldığından abone· 
!erinden birer miktar avans iste
mesine müsaade edilmelidir.,, 

İşte bugün rşirketin istifade 
ettiği, fakat bu kelime oyunudur. 
Filhakika hükumetin mllsaade 
ettiği şey, şirketin nizamname
sinde esasen mevcut olan senelik 
peşin ücrettir. 

Ve bizim bildiğimize göre 
esasen bir avans teıkil eden bu 
peşin ücret haricinde ikinci bir 

avans tahsiline müsaade edilmiş 
değildir. 

Bir Hesap Meselesi •• 
Aksi takdirde vaziyet şudur. 
Telefon Şirketinin lstanbulda 

Hava Taarruzlarına 
Karşı Tedbirler 

Fransızlar Halk için Muha
faza Kulübeleri Yapıyorlar 

/ 

Betondan bir muhafaza kulUbaal 

Sanki yarın muharebe olacak· 
mış gibi Fransızlar, hummalı bir 
surette ordularını kuvvetlendiriyor
lar, hudut istihkamlarmı yenileş
tiriyorlar, hava filolarını da müm
kün olduğu kadar fazlalaşbrmıya 
çalışıyorlar. Böyle hummalı bir 
surette çalışmakta belki de hak· 
ları vardır. Ôyleyal İnsan ıulhn 
elde edebilmek için harbe hazır 
bulunmak gerektir. 

Müstakbel bir muharebe için 
Fransızların itina ile hazırlanma· 
larının bir sebebi de, sık, sık 
hava manevraları yapmaları, bu 
arada tayyare taarruzlarına karşı 
halkı muhafaza etmek için ted
birler almalarıdır. Alınan tedbir· 
lerin başlıcası, Fransız toprağı· 
nm muhtelif noktalarında ve 
halk için mu haf aza mevkilerinin 
inşa edilmesidir. 

Dercettiğimiz resim, böyle bir 
beton kulübeyi göstermektedir 

( 14,000 ) i mlitecaviz abonesı 

vardır ve şimdi ikinci avans 
olarak istediği para da abone 
başına evine ve müessesesine 
göre 50 liradan dört, beş yfiz 
liraya kadar yükselmektedir. Va
sati olarak her aboneden 75 lira 
tahsil ettiğini farzedecek olursak 
şirketin bir kelime oyunundan 
istifade ederek halktan tamam: 

75 X 14,000 - 1,050,000 lira 
aldığını görürüz. 

Bu bir milyon elli bin lira da, 
mütedavil paramız takriben 150 
milyon olduğuna göre Milli ser• 
vetimiı:in ( J 50) de biri demektir. 

Ümit ediyoruz ki, hUkümet, 
şirketin bir kelime oyunundan 
istifade ederek hiç mukabilinde 
bukaclar azim bir parayı topla· 
masına müsaade etmiyecektir. 

Ayasofyadaki Mütehassıs 
Faaliyetine Nihayet Verdi 

( Baş tarafı 1 inci ıayfada) 

Diğer taraf an söylendiğine göre, 
Amerikada Bizans Eserleri Enı
titlisü din propagandası için teşek· 
kül etmiştir. 

Diğer taraftan Temizleme 
ameliyesine Müze namına ne
ZRret eden Mimar Macit Bey, 
mozaiklerin yapıştırıldığı sıva
ların bazısının duvarla irtiba· 
tının kesildiğini, vaziyetin tehlike 
arzetnıekte olduğunu bir ra• 
porla Maarif Vekaletine bildir
miştir. 

Vekalet bu işin tetkiki ıçın 
derhal bir heyet teşkilini em• 
retmiştir. Evkaf Fen İşleri Mn
dürtı Fikri, Mnzeler Mimarı Ma· 
cit, Müzeler heykeltraşı Ihsan 
Beylerden mürekkep olan heyet 
evvelki gUn ilk tetkikatını yap
mıştır. Heyet bir rapor hazırla· 
maktadır. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 1 06-,,, 

lngiliı lirası 744 05 00 
Dolar 47 22 oo 
Liret 9 28 00 
Belga 3 40 00 
Drahmi 73 27 05 
İıviçr frangı 02 42 05 
Leva 65 98 00 
Florin 1· 17 07 
Kuron ç. 15 94 83 
Şiling A. 04 09 00 
Pezata 05 89 00 
Mark Ol 98 25 
Zloti 04 2 1 ()() 

Pengo 03 84 00 
Ley 79 31 00 
Dinar 29 50 00 
Çervonets . 10 87 50 

TahvilAt Kapanış 
-

l. Dahilt 96 25 
o. MuTabhide 55 75 
A. Demlryolu ()() ()() 

Boraa Harici 

Altın -9 ~7 ı: Mecidiye 45 
Banknot 2 51 

ve şimdiki Fransız Başkumandanı 
Mareşal Peten tarafından rnua• 
yene edilirken alınmıştır. Bu ku-
lübeler 12 kişi almakta ve hava 
değiştirmeden içinde 8 saat ka· 
lına bilmektedir. 
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Ulcay, -Dişlerile ipi Ke
Kemiriyordu • • 

mırıyor, . --

Nihayet İp Koptu, Fakat Kurtuldular Mı? 
--~~---

Esir erkek, iğne ile kuyu 
kazmıza benziyen bu ame
)iyenin ne kad:ır ywucu oı.. 
duğunu diışiınerek tlzül ·yordu. 
Lakin gn-ıel kansınıa kurtulmasa 
için başka çare görem"yor u. Bu 
ıKheple ıshrab nı içinde s y~ 
rak sert göriinüyordu. 

Gi!zel Ukay, başa ip kwçe:
nin üzerinde ateşli bir ihti
mam ile ayl'li noktayı kemiri
yor ve dişleri acıdıkça, du· 
daklara k.uruyup yaochkça lle
ddini bırakıp yavaşça kocasıma 
elini 6piiyordu. Yürekten geiea 
bu pus eler, kuvvetli bir kaynak
tan içilen ıifakar cüratar ıiW 
oau kuvvetlendiriyo• yelli -
tan ipi kemirmesini tesltil edi-
yordta. Göç adam, göz~rini 
önündeki inci destereuin f~ 
aliyetiae blaklarını ela mapr
kaps... yakfetmişti. Derin hir 
beyeca• ite ameliyeyi gG:nlaa 
geçirirken~ mağaramm mdJıa&.i 
de s~ bW _.:akabe altında tu-

tuJordu. 
Belki bir saat, iki saat bu şekil-

de geçti. tAcay Hatun yorgunluk
tan kesildi, kocası da ~eyecan
dan Adefa eridi, lakin ip te fıayli 
zedelendi. Genç binbaşı, elindeki 
tazyikın gevşeınesile bo mes'ut 
neticeyi anl'adı ve miıımett•lık, 
amit, ıataret ifade eden bir ses-
le fısıldadı: 

! kuvvetli parmaklar, bu ipleri de 
yapıışbkları yerlerden ayırmakta 
güçlük çekm~diler. &.ş on dakika 
içinde genç ınahpus, gerine gerine 
ayağa kalkt , m -teakıben gizel 
karısuıı da ayni saadete erdirdi. 

Gerçi gene mahpustca'ar, ge-

ne nemli bir mağanam -
köşelerinde bulunu Ol'fardı. Tam 
bir taürriyete laYUŞmak iiçia daha 
hirçoA m~derı PSIDÔ 
limndL Fakat elleri serhesl olaa 
geıas, hmbaşı., arbk eadişe etmi
y•ck Bet,, oa ve batti y6:a kİılİ 
ile ~ giııe aiay•da. 
ş.yet ft pJel ...... ..... 

ı.-e1R•-s-•~
~ ahde ,...,. 
ke..&si de uciadam aifie sile 
.,mileme~ 

itte M ~ ile mern n 
- mqeli aıeşeli aapa ip.de 
dıollaşıyord. .e ara _.. gi2d 
kaımm. hir pcek demeti ga.i~ ba-

nya kalcl.aırak a,I. *'" koldayor-
du .. ateşti ateşli kulağına fısıfdı
yordu: 

- Kurtulduk, Ulcay, kurtul
duk. 

Ulcay Hatun. kocasım tekzip 
etmekten çekinmekle beraber 
endişeden geri kalamıyordu. Zira 
henttz meçhul içinde bmundnk
lannı giriiyorda. Kurulmak için 
mağ .. adaa pkmak,. haydutlarla 
uanı•ak liıEıwL. Halb...l&i aria
da kopanMm, iplercılıea btqlca bir 

- Yeter, Ufcay, 
tarafını bana bırakf 

yeler, list şey yokta. Ayni zamanda o, bağlı 
iken duyduğu ezadan daha 

Şimdi, k»netli bileklerini 
1edeleaeu ipia içiode bu1l luzh 
kımlldabyer, hain bağı paııal&-

...k i9a damarlannı ıere sere 
uğraşıyorcla. Niuyet, inci destere
nin hazırladığı neticeyi, Da sert 
didinme tamamladJ ve ip kınldı. 

Artık ikm de seYiniyorlardr 
ve sevinçlerini dudaktan dudağa 
mübadefe ediyorlardı. Bununla 

beraber yapılan teYin, yapılaca~ 
eeylere ıöre pek kıymew~ ol.W. 
pnu da 'Dlllltmoyorlarda. 

İk neşe bnhram geçtikten 
sonra kurtdfuş ameliyesinin ikinci 

aalhasına geç.tiler. Çalışmak sırası 
tabiatile erkeğindi ve o, karısının 

himmetile serbest kalan ellerini, 
ayaklarındaki ipleri parçalamakta 
kullamyord.a. Çelikte• farksı:.1 olan 
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ağır bir sıkıntı hissetmiye 
bqlalDlll ... HırSı1darın-mukavemet 

g&roedikleri halıde • yapacakları 
iş, Oll9D düıp.rcesiae ı«e, aiha· 
yet bir necat fidyesi almaktan 
ibaret olabilirdi. Paratarı olmadı
ğı için bu fidyeyi hemen vere
mezlerdi. Likin Semerkan.t'teki 
da.üara haber göoderuek tovi
ye ettirehilirleırdL Koeasama ~p
leri kırıp kavgaya haztrlamnasile 
vaziyet değifiyerdu, ölmek ihtt
malleri beliriyordu. 

Güzel kadın, bu mülahaza ile 
yeniden bağlanmayı tercih etmek 
derecelerine geliyordu. Maamafih 
kocaatDıl giKen.dirmemek ıçın 
güla yüz gösteriyordu: 

- Evet, yiğitiın; diyordu; 
kurtulduk! 

Genç B Jaşı, bir müddet 
elterinin ve ayaklartnın hürriyeti
ni tebcil ettikten sonra karısına 
yaklaştı: 

- Yüreğini pek tut l dedi, 
sakın korkma. Dı.şan çıkacağız 1 

Kvcaaa: ÔL, dese Ulcay hatwı 
öliiırdii. Çünkü onun h.er emrini 
ilahi bir emir olarak telakkiye 
alışıktı. LAkin dışar1 çıkmak 
tasavvuru ona korkunç prDndü. 
Kocasının kahramanhğma iti
madı. batta imanı vardı. Onun 
silah nalDIDa hiçbir feye malilc 
olnaamasıdr.r ki kadım eodişeleJJro 
diriyordu. Sitahsız erkek pençesiz 
arslan gibi bir şeydi. Nekadar 
kuvvetli olsa yine aciz sayıhrdı. 

Binaenaleyh dışarı çıkıp ta hırsız· 
larla boğuşmayı kuran zevcinin 
bu niyetini tehlikeli buluyordu. 
Şu kadar ki ıstırabını beni etme
di, hatta ceSttr " heşuş gö

ründü. 
( Arka• var ) 

SQ!N POSTA 

Amerik __ a_ U ___ a_lk_ın_ı_n._Z_ih_n_ig_ eti Değişmiş 

2 - BelediYeden iftelme im
tiyuı isteyen bir nakliyat bm
pan ya11, belediye reisine 26 bin 
dolir para vermiştir. Bu paranın 
b~ verildiği ıöyleniJor&a da -

Reisi Suiistimal 
Azledilemiyor 

Halk Kendisini Seviyor 
edilen ve yuka· 
nya kaydettiği-

miz esasları ih· 

c ~ARtcl HABERLER 

Almangada 
Kargaşa.lıklar 

~Amerikanın Çektiği Sı

Köoisberıı 2 - Zabıta nUma
yiflere ve kargaşalıklara mini 
olmak için mitralyozfarla mllceb
hez zırhla otomobillerle sokaklar
da dolaşmaktadtr. Y alıudi mağa
zalartnı11 bu gece yapa edile
ceğine dair . bi_rçok imzasız mek
t11plar ge!mıJtir.. DDnkll ıuikast
lerde nrban gıdenlerin isimleri 
idam 11tahlr6mlarına mahsaş kara 
liste)'e ithal edilmiıtir. 

Huverin Bir Teşebboso 
Vatiagton 2 - M. Huverin 

it g&ialnll beş aaate indirerek 
işçi miktannı fazlalaştırması muh .. 
temeıdir Beyaz Sarayda yapılan 
uzun minakaşalardan. ıonra, M. 
Huver işsizislik meselesinin halli 
iç.in, sanayi erbabımn liderinden 
mürekkep bir konferans içtimaa 
davet etmek niyetindedir. 

102 idam MahkOmu 
P~u .Sima 2 - Divanı Harp 

kararile idama mahkum olan 102 
komünistte. 44 il bu 1abah idam 
edil.U.,liı'. 

kıntı Cidden Mühimdir 
Birçok Şirketleri;- Hisseleri Paket 

Halinde Dükkanlarda Sahlıyor 
Londradan ya:lihyor: Son za

°!anl~rda, ~aıhca Amerika fe
b~~le~de bırtaklll! garip garlp 
dukkanların açıldıgı göıe çarp-o 
maktadır. Ucuz, fakat pazarlıksız 
mal satmak için açıldığı zannedi
len bu dnkkanlar, ilk zannlan 
derhal tashih ettirmişlerdir. 

Çünktl bu dükkAnlarda, iktı· 
sadi buhran dolayısile fiatleri 
son derece düşen birçok Ame
rikan şirketlerine ait esham ve 
tahvilat satılmaklad.r . 

Bunların beheri 25 tahvilat 
ve esham dan mürekkep paketler 
halinde satılmakta, bu paketlere 
geçirilen kağ:t hantlarm üzerin
de şu cümle yazılı hulunmakt..d r: 

Tali Kuponları 
Bu dükkanlarda, A91erik.ının 

en büyiik ve en kuvvetli şirket 

ve müeasaelerinin dahi hisseleri 
aahlmaktadır. Bunları alanlar, da
ha ziyade orta halli kimse!erc!ir 
ve ilerde, fiatlerin çıkml'sı ihti
maline binaen çocukları içi.1 şim
diden bir nevi tasarruf kumba• 
rası vücude getirmiş oluyorlar. 

Suriyede 
Siyasi Mahkumlar 
Affedilecek Mi? 

Şam, ( Hususi ) Şarki Erden 
Krah Emir Abdullah şu günlerde 
Şama gelecektir. Emir, burada 
Suriyeli ve Fifü~tinli vatanper\fer
lerle görüşecektir. Bu ziyaret 
hudut haricinde baluoan ~' uriye 
siyasi mahiimlar mn affedil rneleri 
meselesile a.lakadardar. 
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İşten El Çekmi$ Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muhnrrlrf, 
Arnold Golopen 

-65-

Manevranın Son Kısmı - Karı Koca Yalvarıyorlar - Sahte Polisin Bir Cümlesi -
Küçük Bir Suitefehhüm - Simdi Bu işin içinden Nasıl Çıkılacak? 

Her ne ise olan oldu, şimdi 
hapishaneye girnıiye hazırlanmak 
IAzımdır, ve itiraf ederim ki bu 
istikbal gönl ferah veren bir 

1ey değildir. Zira lngiliz ha· 
ishanelerinde ktirek mahkfım

nı nasıl çalıştırdıklara nıa· 

lümdur. 
Doğrusunu isterseniz itiraf 

edeyim ki, ben bu işte sizden 
ıiyade refikanıza acıyorum. Za
allı kadın zindan hayatana nasıl 

tnbammül edecek ? Onu düşü

nüyorum. 
Ben bu son cümleleri söyler-

·en bilhassa kadına bakıyor ve 
onun istikbali düşünerek şim<li· 
den ımğuk terler dökmekte ol
duğunu görüyordum. 

Kadın on kelimelerimi bitir· 
diğim zaman oturmakta oldu· 
ğu koltuktan yere kaydı, 
yaklarımın ucuna kadar sürük

lendi, potinlerimi öperek: 
- Merhameti Merhamet! di

ye yalvarmıya başladı. 
Ston hiçbir şey öy)emiyor, 

derinliklerinde cinnet fırtınal:ırı 
esen gözlerlerJe odanm bir köse
ıine dalmış, bakıyordu. 

Kadın ayaklarımı öpmekte 
berdevamdı: 

- Yalvar.mm siıel Diyordu. 
Bizi yakmayınız. 

Vakıa biz kabahatlıyız, ıefi
lliz, fakat göreteğimiz ceza da 
pek ağırdır • Rica ederim, 
bizi kurtarm1z • Şüphem , siz 
namuslu, vazifeşinas bir .me
mursunuz, aldığınız emri ifa ede· 
ceksiniz, fu1mt buna rağmen bi· 
liyorum ki isterseniz yine bizi 
kurtarmanın bir yo\unu bulabi
lirsiniz 1 

Dilşününüz bir defa: Biz ha
disede V\•el çok perişandık. 
Zevcem gece giindüz ça1ışıyo1'du. 
Fakat buna rağmen kazandığı 
para ancak ekmek parasına ye
tişebiliyordu. 

Bu vaziyette bir gün gözünün 
~nünde pang not yığınlannı gö
rünce şeytana uydu, fakat nrtık 
bu paradan da vazgeçtik, işte 
"ıe teslim ediyoruz, nız göt.il· 

riinüz, bankaya iade ediniz, fakat 
bizi de serbest bırakmızl 

Hakikaten mfitee sir olmuş
hım, gözlerimin yaşarmaya başla
dığını hissediyordum, eğer ken
dimi tutmasam bütün bunlarm bir 

omediden ibaret olduğunu anla· 
tncaktım. 

Kadmı omuzlarmdan tutarak 
aldırdım, yüzüne uzun uzadıya 

baktıktan sonra : 
- Madam, benim de sizin 

kadar müteessir olduğuma loan
mnnızı rica ederim, d elim. Polis-

Fotoğl'af Tahlili Kuponu 

Tabintinfaf tığrenme'c tstlyorsıı.ntı 

fotoğı-afınuı .5 adet kapon lle bir· 
likıto gönderiniz. Fotoğraftntı aır;ıya 

tAbiJir vo lada edilmez. 

1sinı, meslek 
veya san'at? 

Bulundu0 ı 

mc.mleket -'['oto0ırat in ti3ar 
edecek m1 ? 

rotoğrnfın klişesi 30 kuru~l~k 

\ 

--------- ---

ı lik hayatımda bu derece heye· 
cana kapılan bir vak'a karşısın

! da kaldığımı hiç hattrlıyamıyo-
rum. 

Fıilhakika epeyce uzun snren 
seyahat h yahnda size a1ı tım, 
e1inizi bir dost gibi sıkmıya 
başl dım. Bu itibarla imdi ısizi 
adaletin pençesine teslim etme te 
tereddüt ettiğimi itiraf ederim l 

Risar Ston yaklaşnuşh, kadın 
ellerimi öpüyordu: 

- Oh yalvarırım size Mister 
Dikson bizi lrurtannıı! Diyordu. 

Yavnş sesle: 
- Pekala! Dedim, çalışa

cağım l 
Rişar Ston aa öblir elime 

yapıştı: 

- Oh teşekkür ederimi T e· 
şekkUr ederimi Dedi. Size haya
tımı borçluyum. Ve ölünciye 
kadar minnettarınız kalacağım. 
Al.nız bu paranın yarısı sizin 
olsuuf.. 

Biliyorum ki.. bize yaptığınız 
iyiliği ödemek için bu bile kfıfi 
değildir.. Fakat ... 

Derhal te~avllze uğrayan bir 
damın tavrını takındım: 

- Anlamadınız! dedim! Ye -
s beııi vazifeme hiyanet edecek 
mi zannettiniz? 

Rişar Ston aşırdı, karısı 
kekeledi: 

- Evet, eveti Zevcim anla-
madı, affediniz, şaşfonhğına 
vcriniz1 

- Göıiiy.orum, öyle olduğu 

anlaııbyor, er ne ise geçelim ..• 
Bir saniye dllşilnllr gibi bir 

vaıiyel: aldım, onra devam ettim: 
- Her eyden evvel lngiliz 

bankasını temsil ettiğimi ve 
bu mfiessesenin menfaatlerini 
ihmal etmemek mecburiyetinde 
bulunduğumu unutmam k llizım
dır. Halbuki bu dakika bank 
iki yilz bin lira kaybetmiş vazi
yettedir. Vakıa müessesenin bu 
ziyana kolaylıkla hhammtil ede
bilecek kadar ıengin olduğun 
söyliyebilirsiniz, fakat bu mu
hakeme katmıştır, sonu çık· 
maz bir yoldur. Her ne ise ... 
Fakat mademki banka para
sını istirdat eder k ziyamın 
kapatacaktır. Bununla iktifa 
etmesi IAıımdır. fakat diğer ta· 
raftan sizin de hayattan çekilme• 
niı zaruridir 

Ston şaşkın nazarlarla etrafı· 
na bakınmıya başlamıştı. Ben 
ise maruf polis müfettişi 
Ailen Dik on'un bizzat bana kar
tı kullandığ usulü taklit ederek 
cllmlclerimin neticelerini daima 
şUphede, muall kta bırakıyordum. 

Evet, Jngiltere bankası için 
isminizin berhayat insanlar liste
ıinden silinmesi ıartt~, diye 
devam ettim. 

Biçare Ston ~aşkm ve perişan 
bir vaziyette: 

- Nasıl Mister Dikson, de
mek istiyorsunuz ki .. 

Diye kekeledi. 

(Arkaın vnr) 
c=..-:=~~~~=..:=======================-:-::: 

Resminizi Bize Gönderiniz 

* Size Ta.biatınizi Sögliyelim 

77 hm t Et.: Olgun ve baba-
) anidir. Haha· 
tına pek düş· 
künlük gös· 
termez" yi· 
yecek ve y.a· 
tacak Jıu usun
da müşküJpe

sent tlnvr.an-

maz. Fiil ve 
h s r c ket] erini 
tak}ide taraf-

~ 

tar değildır. Her şeye ehemmiyet 

vermek · ~tem ez, arkadaşlarile oi
gunca şakalarda Lulunur. 

7 8 Sabri Bey.: Ağır uaşlı ve şe
dittir. 1\1 iinaka· 

\ §acı ve idareci 
değildir. İ§i 
fili mücad le
} e intikat et· 
ıtirmiye müte
ma} ildir.lSözü· 
nü geri almak, 
inadından ~\ az· ... 
geçmek iste-
mez.. Olduğu 

gibi görünür, sözlrrı toktur. 

71 • S ma H. : ( F otoğrafmın 
dercini istemi} or.? Zarif \'e narin
dir. Çabuk ... e,ilir. Sempati i kav
' tlidir. Konuşurk n nazik bir 

ta\ ır talmnr. l\fohit ve mnhata· 
hını sıkmaz, hassas ' 'e hedii he· 

ıcranlara ınii tuit inwan1arı ça· 

İlan 
Bur a vilayetinde Mustafa 

Kemalpaşa lan:asuıın Çatalca 
devlet onnanmdan her sene 
797 gayrımamul rnetre mikap 

hesabile beş senede 2458 gayri
mamul metre mikap kayın eşcarı 

beher gayrimamul metre mika
bı 115 kuruş muhammen bedel 
Uzerindeıı talibine ihale edil
me üzre 20 7-932 tarihinden 
itibaren eyynmı tatile hnriç 
olmak ilzere 20 giln müddetle 
müzayedeye konulrnuştur.Mü:z:a
fede ve ihale açık ve alent 
rsurette 661~7' 9 No.Iı kanunların 
abkAmı ommniyesi veçhile 
13-8-932 tnrihine mUsadif Cu
martesi gllnli saat on b~te 
Bursa vilfiyetinde mUteşekkil 
orman atış komisyonu huru
runda icra edileceğinden talip
lerin Uç bin lira sermaye vaı'ma 
mali iktidarlarını gösterir tica
ret ı0dası vesik sını ve muham
men bedelden aş ğı olmamak 

artile vereceği bir senelik bedel 
mllttannın % 15 nisbetinde te
minatı muvakkatesini muhtevi 

teklifoamelerini ibnle kanunu
nun tO uncu maddesi sarahati 
dairesinde meıkfır saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve 
şartname mukavelename sureti 
musaddakalarmın Ankarnda 
Orman işleri Umum MildürJüğil 
ile İstanbul Bursa Orman Mü
diriyetlerinden ima bileceği 
ilAn olunur. 

1 tanbul el lcr M mur. 
luğundan: Mahçu~ camh dolntrı, vo 
aıı.iro) i 7 ağustos 1932 tarihinde saat 
12 don itibaren .Kalyoncukulluğu cad
desinde {112) No. h hanenin önOrıde 
atıla n ı llAn olunur. 

Yazdan Kışa Hazırlık 
·- ----

Bir Mahrukat Kooperatifi 
Teşkili Muhtemeldir 

Ş hrlmlzd ki odun atokl rınd n b!rl 
Geçen sene kışın ıtbratsı zlığı, kadar dnha getirtilecektir. Bu 

mahrukat fiatlerinde bir nisbet- miktar 1stanbul istihl ki için kftfi 
izliğe ve kısmen fiat rtmasına gelmektedir. 
ebep olmuştu. Diğer taraftan önümüzdeki 

Öğrendiğimize göre Belediye kış mevsiminde yalnız ömür 
lktıs t Müdürlüğil önümüzdeki fiatlerinin bir mikt r pahallı 
kış mevsimi için ciddi tedbirler olması melhuzdur. Bunun ebebi 
alnuyn karar vermiştir. Bu ted· de in Ada, ve Şilede ancak b~ 
birler arasında, mahrukat fiatle- şer milyon okka kömür istihsal 
rinin daimi urette kontrol edil- edilmesi ve Bulgnristandan geti-

rilen kömürlerin kontenjan mik· 
mesi için bir murakıplik ihdası 

tarından gayet aı olmasıd r. 
fikri de mevcuttur. Belediye icap Son günlerde odun fial!erind 
ederse mahrukata narh ta koya- bir miktar tereffü husule gelmiş, 
caktır. Bundan başka gelecek se- fi tler 260 kuruşa çıkmışl r. 
ne bir " Mahrukat kooperatifi ,, 
teşkili de düşUnülmektedir. Yeni Neşriyat 

Bu hususta alakadarların fikir
lerin e müracaat ettik. Topladığı· 
mız malumata göre, mnhruknta 
narh koymak çok gUç bir iştir. 
Fakat kooperetif te kili suretile 
fiatlerin tesbiti mümkün ve faydalı 

Sor- B ı kı~-
metli ı ıecmua ın 7:-J iııci s 
rcd:l ııiştir. Milndericabf ıı 
bnı;:ı. bficumundnn korunoı 

kl at gOnü, 'fa) yırecilik '\'O 

t iri , l>U} ilk ııı ı a dair 

'ar ! r. 
görtilmektedir. Foto Silreyya - Foto 

Halihazırda İstanbulda tah-
minen 200 bin ton odun mev
cuttur. K1şa kadar 150 bin ton 

e 
a 

ı net· 
ıı ında 

t I} ada 
ınlnr, 

a ılar 

-
1) Artvin - Meradit şosesının 5+000 kilometresinde 937.73 Hra 

bedeli keşifli Artvin köprüsü 
2) 44+000 kilometresinde 5233.18 lir bedeli keşifli De,isk l 

köprü si\ 
3) 59 + 000 kilometresinde 973 lira bedeli keşifli Glo.skor köpriisU 
4) 60+ 000 kilometresinde 1881.82 lira b deli keşifti Heba kö r i sll 
5) 68+ 000 kilometresinde 254.36 Jira bedeli keşifli Maradit köprüsü 
6) Artvin-Ardahan şösesinin mebdeinde 6041.72 lira bedeli l şilfi 

Sotibar köprüsü 
7} 25 + 000 lcilometresiude 1223.18 lira bedeli keşifli Berta köprn-

il ki ceman 16550.97 lira bedeli keşifli 7 adet köprünün tamirnb 
21 gün müddetle ve kapalı zarf usulilc münakasaya konulmuştur. 
Şeraiti kanuniyeyi haiz taliplerin bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu 
nisbetinde teminat kçeleri ve teklif melctupları ile 15-ağuslos-
932 tarih ve pazartesi günU aat on beşte Artvin nafıa koınis-
onunn müracaatları ve tafsilft.t almak istiyenleriıı Artvin Nafıa 
Başmiihendisliğine mUracaatları ilan olunur. 

• 

uz hı sarı 
d ·· rlüğünde : 

İs ta ul •• 
aş -

Kasımpaşa ve Sirkeci embarlarına 932 senesinde gelecek tuzların 
Ucreti tahliyesi yirmi iki gün müddetle münakasa)'n çıknnlmışt r.Tah
liyeye talip olanlar 18 Ağustos 932 tarih"ine müsndif Perşembe günü 
saat on dörde kadar lstanbul Tuz inhisarı Başmüdiriyetio mura-

caatları ilan olunur. 

lstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: 
1 - 13 No. lı Yıldırım mot6rüne pazarlıkla elektrik makine i 

vazedileceptir. 
2 _ Yevmi ihale (6) Ağusto cumartesi günü a t 14 te icr 

edileceğinden fenni keşifn mesine göre isteklilerin mezkfır güııd 
% 7,5 teminat1arile Mlldilriyetlo hazır bulunmaları. 
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SUSUZ, SABUNSUZ, 
FIRÇASIZ SERi ve 

SIHHI TIRAŞ 

Ol11111k, yüzOnuzün tara•etini 

muhafaza, lurmızıhk ve çı· 

banların mutlaka zail olma
ıını iıtiyorsanaz. 

RAZVI
• TE.Kremini kullanmız. RAZVtTEdilnyanın hiçbir 

tarafında taklit edılememittir. Küçük ve 

bilyUk tüpler •ardır. Deposu Yt>ıildirek 

Sıvacıyın Hanı tO No. T&lefon. 2t03t. 

Leyli •• Nehari 

Kız fEYZIAJI LiSESİ Erkek 
ABAVUTidiY 

Aaa ...... - ..... _ - Orta ,,. ............ . 

1 Apıtostaı itillaren kayd muamelesine NflaRmafttr. 
Camarteli, Puarleli n Çarp•ha ılDleri ... t 10 daa 

18 • a•w •lracaat lrabal edilir. 
T.Woa : Bebek ı 

EMLAK ve EYTAM BANKASI lLANATI 

Satılık Hane 
Kat'i İhale - Nısfı Taksit İle Satış 
KadıklJinde Osman Ap m•hallesinde Muhtar Efendi ıoka· 

pda 6. oda, 2 ıofa, b.,. taflık. bir kiler, bir banyo, bir mutbalr, 
llç heli ve odualuk ve bahçeyi muhtevi, Kadık&y iskelesine bet 
dakika mesafede cadde ve ÇUllJ• yalaa klrgir bir ev 12 9 932 
tarihinde aatıJıkbr. latanbul Dlrdlacl icra daireainde 930/285 
Damarah mDzayedaine iftirak edenlerin uhdesinde katdıjı takdirde 
ahklau mevzu& dairesinde ikrazatta bulunulacağı ilin olunur. 

* Brtmbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
ıa...... bet .... la,...t takdir edilen Kachk6ylacle o.. 

manaia mahaDuİDİll Muhtaref. aokatında cedit 9 No. h haricen 
kArgir bodrumdan maada iç kath ve balkonu renkli ve buzlu camlı 
m8ceclclet maa bahçe kuyuyu havi kullamtfa hanenin tama1111 açak 
artbrmıya vuedllmif olup 25· 8· 932 tarihinde f&l'blameyi divaaba
neye talik edilerek 12·1 • 932 tarihine mtlaadif paz•rteal t&nll 
ıaat 14 ten 17 ye kadar latuW D&rcllncl icra clairesincle açak 
arttırma auretUe 1ablacakbr. Mezk6r hane Emllk Bankua kaaang.. 
nan maddei mahı11N1111a te.tllcaa birinci artbrmada en ziyade art• 
branın Uzeriade baralahr, Artbrmıya iftirak için % 7 teminat akçesi 
alımr. Mllterakim vergi. BeWt,e, Vakıf icar.:ıl m8fteriye aittir. 
lcra •e lfıAs kanununun 119 ~ maddesine tevfikan haldan tapu 
ıicillerile aabit olmıyu ipotekli alacaklılar lle diier alikadaranm 
ve irtifak hakkı uhiplerinin bu baklarmı ve huıuaile faiz ve mua• 
rife dair olu iddialanm ilin tarihinden itibaren 20 ,an içinde ev
rakı mOsbiteleri ile bildirmeleri llzamdar. Alui halde 1abf bedelinin 
paylaşmasından hariç kalırlar. Allkadarlann işbu maddel kaauniye 
ahkimma göre hareket etmeleri ve daha fazla malOmat almak 
iıtiyenle(İD 930• 285 doıya No . .U. Memuriyetimire mlracaat et
meleri ilin olunur • 

lstanbul Gümrük Muhafaza Bqmüdürlüğünden: 
Alb Açakcleniı motiflerine yaptırılacak teate, beli idareden 

verilmek prtile yalmı imaliyesl pazarlığa vezedilmiftir. 

l' evmO ihale 7 Ap.tq1 932 puar rllnD ıaat 14 te icra .. dilece

lia4ea ........,. tJ6ı 7.1 t...ı.ıtlarile Mldlriyette ltulwamalan. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

DUMLUPINAR 
4 Ağustos Vapuru Pel'fembe gilnD 

akşamı saat 18 de Sirkeci nh· 
bmından hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or

du, Giresun, Trabzon, ve Rize) 

J• uiaet ~ ect..ktlr. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Ham albnda acen· 
talıjana mllracaat. Tel. 22134 

NAiM VAPUR lDARESI 
lzmir surat Postası 

( 20 aaat) 
Lliks 

ADNAN 
vapuru 

.~ Perşembe ,u:._~~ta 
Saat tam 18 de hareketi• dotr• 

I Z MI R'e 
Ye Pazar gllnleri lzmir' den Aıt 
14 112 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

T afsilAt için Galata, Gllarik 
klU'flaıncla Site Framez Haa 
No. 12 yıııhu~e m&racaat. 

Tel B. O. 1041 

Cocull Bakımı Meldebt 

Hlma7el Etfal Ceml7etladeaı 
Türkiye Hlmayei Etlal Cemiyeti 

Umumt Merkezi idaresinde bulunan 
Ankarada KeçiOrende Çocuk Bakıcı 
mektebine talebe kabulUne bqlanmıı· 
tar. Mektebin mOddeti iki senedir. 18 
yatın• gelmit ve ilkmektebi bltirmlt 
b&Dlm kızlar alınır. Sıhhat hilıntt hal 
tahadetnameleri, nüfus tezkereıl ve 
üç kıt'a fotoğrafia müracaat edilmesi 
tlfidir. Hanım kızlar bu mektepte 
hem çocuk bakımını öğrenirler hem 
de ba sayede bir meslek sahibi olur
lar. tatlkballerini temin ederler. 

lzmlr Buca Köpek Hastanesi 
Sahllll ı BaJlllr Aziz 

t - Mo"a hastalığına karıı aıı 
n seram ıatıhr. 

2 - Köpek ahr ve satar. 
S Tahnit edilmiı kutlarla dört 

ayaklı hayvanat v&- hayvanata 
mahsus ıun't gözler satılır. 

..................... 
lülblı AU Ebem 
Netrira\ Mlcllrlı HaUI LMfl 

Eczacı başı 

S. FERiT 
Kolonya ve 

Sekiz muhtelif kokusu vardır: 
Balıar, Altın tlamla11, Unutma /Jeni, Senin ifln, 

Ma1aa66et çlçe(i, Y cue•in, Fal. 
Mahalli fmalit Eczaeıbafl 8. P'erll mUatahurat ve ıtriyat fabrlbaıa - lzmlr 

Alpullu Şeker F abrikalan 
Türk Anonim Şirketinden: 

Yeni mahsul Normal toz tekerinin ylll kllolak ltlr çuYab 
( 36. 75 ) otuz alb lira yetmif bet kul'Uflur. Algarl 10 çaftla 
kadar alınmak ıartile her istiyene aablmaia bqlammfbr. T ... 
radan talep vuktnmda derhal ılnderilir. Bu takdirde maha 
bedelinin ytlzde yirmiai IİparİfİD Yukuunda •e mDtebakW laamale 
senedi mukabilinde ldenmelidir. 

l.taoh~ ~Dac;O ~~ i~~· 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
932 maU aenai zaa:fıada farbaamesl ahkAmma tevfikan F• 

ambarlanndan Çamalb memlehuandan Karadeniz, Akdeail, lata.
bul ve Marmara HYahilincleki ambarlanauu 1evkol1111acak 
(30.000) ton tuzun nakliyul kapalı zarf aUile mllaakaaya 
konulmuştur. Taliplerin ..,tnameyi almak .._. herıla n 
mlbıakuaya iftirak etmek içia de teklif ve temlaat 1Mktap1arma 
hamilen (2518'93"~) peqembe ıtınll aaat (11 )de Galıtacla mlhayaa 
komisyonuna mllracaatlan. 

Büyük Tayyar 
PIY A·NGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 

1. inci Keıide: 11 Atuato- 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Eskişehir Vilayetinden: 
Eakişehir • Tayyare Kararrllu • Çifteler iltiaak ıoaflliala mebde

inden 3.590 ıncı kilometrelİDe kadar mevcut ewıla ketflJe ve f ... 
niyesi mucibince yapılacak tamirah esasiye ( 8906.24 ) Ura hedell 
ketfile 31 • 7 • 932 tarihinden itibaren 20-8· 932 cumarteli sini 
-t on bete kadar kapalı zarf mulile mtlnakuaya ftl8Clilmittir. 
Talip olacaldann bedeli kotfin % 7,5 uju niabetiacle teaaiaat ~ 
ıi ve inpatın devamı mllddetiace bir mlllaendla veya Fen • .....,. 
iatibdam edeceklerine dair uaultl ~aireaincle tamim edOmlt bir 
taahbtltnameyl teldifaameye lef eylemeleri lbamdır. lritaat halrkm
da izahat almak evrakı keffi1e ve fenaiyeyi flrmek ..,. ....... 
Bqmllaea.u.liiiae mlraaat eyle..ım illa oı.a.. 


