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Tarihe ( Çok Eski Devir/f:rde İstanbul ) 

İnanabiliriz lstanbulda Evveli Mey
Artık Terkosun 

Gömüldüğüne vaya Narh Konmuştur 
~--~--~~-~---~--------~-

~ 

Bütün Dairelerde Hesap. Çıkartılıyor 
· ~· Bütlln lstanbullulara Terkoı devri tealim meselesin• ait hazır· 
Şirketinin arbk tarihe karıımak ~ ---· .__, - -~ lıklar etrafında mU:ı:akereler ce .. 
lizcmt olduğunu haber verebiliriz. reyan etmiştir. 
ÇUokU mevsuk olarak öğrendi• Diğer taraftan ıirketin imtiyaz 
iimize sı6re, Terkoı Şirketinin müddetinin bitmesine daha on 
ıatm alınmasma kat'ı ıekilde sene kadar bir zaman vardır. 
~~ar verilmittir. Bu karar, yeri• Şirket gerek bu on senelik mlld· 
len mal6mata nazaran yakın bir det, gerekae tesiıat için beledi· 
zaman içinde tatbik mevkiine yeden muayyen bir para iıtemek-
geç~cektlr. Bu mtinuebetle An· tedir. Şirkete verilecek paranın 
karadan ıehrimizdeki bütnn reı· mikt~rı ancak teıkil olunacak 
ml dairelere mühim bir tamim takdıri kıymet komlıyonları tara· 
gönderilmiıtlr. fından tesbit odifocek rakamlar• 
. Bu tamimde, devlet dairele- dan sonra anlaşılacaktır. 

rinin T erkoı ~irketinden ne mik.. Belediye, tirkete verilecek 
tar alacağı veya borcu olduğu, parayı taksite bağlayacak l ve ilk 
şirketle aralarında bir de.va bu- taksit bütçede mevcut ihtiyat 
lunup bulunmadığı ıort!lmakta, paradan verilecektir. Dairelerin 
neticesinin derhal biididlmoel is· v~receğl cevaba göre, hUkdmetin 
tenilmektedir. Ayrıca btanbul şırketten alacağı tahakkuk ettiği 
Belediyesine de bv hususta bazı takdirde bu alacak ıirkete 
emirler gönderilmiı, cevaplar iı- verilecek paradan taku ve 
tenilmiştir. ve mahsup ıuretile çıkarıla• 

Bunun Uzerlne dün Belediye caktır. Belediye, Terkoı tesisatı· 
dairesinde mühim; bir içtim;1ı ya- na daha mükemmel bir hale sıe· 
pılmış, lçtimaa bızzat V alı M~- Dalma su•u:z ve kuru duran tirmek, boruları genltletmek •• 
biddin Bey riyaset etmiştir. Terko• çe,melerlnden biri k 
lçtinıada belediye reis muavinleri, rangan mua!uklarmı artbr~a 
fen işleri mlldilrU ,ve belediyenin maU\mata göre Terkoa Şirketinin ıçln de tlmdıden eaaıh tetkıkat 

h l d bütün tesiıatl 6nUmllzdekl kAnu• yapmaktadır 
diğer mtlte assı11 memur arın an (S p • G L b l h b l l T nuıani ayı bidayetinde Belediye on oata ı autemllln, wu n•• 
ı azl arıd azır u unm~ı ar, er: tarafından tamamen devir ve te1• ticenin tahakkuku uğrunda yaptıl1 
ıcosun evir ve tesellüm mese.Iesı ail•ile hallndeJd neırlyatı karlleriml• 
etrafında aörllımllşlerdlr. Verılen lim alınacaktır. Dllnkü içtimada tabii tahattlll' ed•rler. ) 

Dünya Gümrükleri Kapandı 
Şu Dakikada İthalihnı Tahdit Etmiyen 

Hükômet Yok Gibidir! 
Ticaretı Odas k,r,ııanda llkcar"' 
~ k9&~ ~~h~ 
mllracaat eden ta· hemen mtltteff· 
cirlere:: kan vardıkları 

- Dlinya mem• neticeı 
leketlerinden han• - Tarafımız· 
gileri ile daha da~ bilmukabele 
kolayhkla iş yapı.. ittihaı odilen tod· 
labileceğinl gös· birlerin tamamen 
teren, daha evvel haklı ve yerfndo 
baiılmış bir bro· olduğu, yalnıi 
şUriin sun nüsha• bunlardan tatbilt 
tarını dağıttı. ıahaaındi baıf 

Bu b
4 

oşllro teferrüatın detit 
nazaran alfabe meal icap edec .. 
ıırasile: Avrupa malt yerine piyasamızda satılan yerll mamullt ildir. ' 

- Almanya, Arjantin, Avuı· 1 Amerika, Efganiırtan, Filisttn, Is· ı * 
turya, Belçik!I~ Brezilya, Bulga· panya, Kıbrıs, Romanya, hükü- Bu meyanda dtın buı taçlrlf' 
ristan, Çekoslovakya, Danimarka, metlerinden ibarettir. Fakat bu Ticaret Odaıma mllracaat edertkı 
Eıtonya, Fransa, Holanda, lsveç, hUkO.metlerin de dövizi mesele· - u 6 Atuıtoı tıribll karır-
Japonya, Litivanya, Macaristan lerinde verdikleri ufak . tefek nameye tevfikan ltbalAb tahdit 
Portekiz, Şili, Yugoslavya ve kararlar mevcuttur. eden memleketlerden ge"rtiJecek 
Yunanistan hükümetleri yani a- ._ mallara mukabil ödenecek par~ 
ıağı yukarı bütün dOnya, ya it.. Ticaret Odasının dağıttığı nan Devlet Bankaaına nakten 
halatı tahdit etmişler , ya . risaleden çıkan neticeyi hulasa değll, fakat bono ile yabrılmaa~-
dövi:ı itasını murakabe altma etmek lazımgelirse denilebilir ki na mUsaade alınmaeını ,, riça 
almışlar, yahut ta glimrtlk rüsu- dünyada kendi.sile serbest mua· etmişlerdir. Ticaret Odaıı bu 
munu yüzde ondan başbyarak mele yapılabilecek tek bir hükü- mllracaati lktısat VekAletlne bİl-
yüzdı;, yüze kadar tezyit etm~ş- met bile kalmamıştır. Binaena- dirmiştir. 
lerdir. leyh iş yapılacak hükumet hak- Kredi Me•eleal 

Yine Ticaret Odasının yaptı· kında en ince teferrUatma Diğer taraftan ihracat yapan 
tı hroıürden anlatıldığına göre varıncıya kadar malümat almak tacirlerin bir dllşllncelerl daha 
tahdidat vaıetmemiı olan hükti-nıetlerin adedi ıayet azdır. lbımdır. vardır: Bu tacirler evvelce ihraç 
Alfabe ıırasile: * ettikleri malın bedeli ile Avru· 

"'-- Arabiıt•n, Arııavutluk, Dünyanın bu umumi •aziyeU ( Denmt 1 lael ıarfacla) 

- --- - -
Bozuk Ekmek 
~ Kulaklarından 

Çıkaran Fırıneıları 
Duvara Çivilerlerdi 

j 

E•KI latanbulden : OakOder l•k•I• meydanı 
Eınaf teşkillb, bir ıehrln, bir Fatih zamanından ıon devirlere 

memleketin anahatları ~raıında kadar gelen eınaf teııkkOlleri 
en mlllıim bir çizıidir. Eıki lı· göze çarpar. 
t~nbuldan bahsederken, çok gl· İstanbul Bizanıhlardan alnı-
rıft ve karıtı~ bir k6rdütUm dıktan sonra Fatihin Sadraıamı 
manzaraıı gösteren eski esnaf Mahmut Pap bir çarıamba gtınt1 
hııekkUlle~nide burada araıtıra· İstanbul esnafmı kontrol etmiye 
cağız. Eakı fıtanbulun eaoaf t•t· çıktı. Sadrazam yanına ınçlu 81• 

~llitı dedltimiz zaman, çok ga• nafı dayak atmak suretile ceza• 
rıp 1abnelere do şahit olacatımızı !andırmak için, falakalar ve değ-
anlamalıyız. Bir defa lstanbulda •(Devamı 8 inel sayfada) 

Dünya Güzelinden Bir Hatıra 

DUnya Güzeli Keriman Hanım dün Cerrahpaıa baıtabanesine 
ııiderek orada tedaYi edilen yeğeni Sait ~eyi ziyaret etmif, 
hatırını ıormuıtu.r. Buradaki reıimler dUnkU ziyarete ait iki 
laatıradır. 
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-----------------------· ..... 
Halkın Sesi 

Bu Yaz Çok 
Eğlendiniz Mi? 

Yaz m~niıni dUııyanın her ta.
rafında. eğlcnee meYsimidir. Meııı-
1-ketiınil'de de y~zın kendine 
mahsus eğlencel~rindcn istH!Lde 
edenler ve edemiycnler oldu. 
Bu huawıta halkınıız diyor ki: 

Feriha Naciye H. ( Nurusmaniye 
Bozacı Sinan kar91sında Mis ıtrivat 
falırl kası ) • 

- Ben itçi bir kadıaım. Hergiln 
akşama kadar burada çalı41yorum. 

Hayatım1 kazanmak mecburiyet'nde
:yJm. Cuma riialeri ancak eYİJJIİD te
mi2liğHe meuuliim. Yazın bütün 
y1-ktcı sıcUclarını fabrikada ~ç:r
dim. Ne bir plaja, ne de bir eğlen
tiye ~idecek vakit bulamadım. Be-
reket veuin kolonya in11ana aı.:riulik 

veriyor. 
« 

€eyyit Bey ( BalurklSy YelliınahJıUe 
Turgut eeıtak 20) 

- 'Bu yu ıiki d~fa plija lir de
fa da Vtfa kJObile Beykoı: çayırına 
fİttim. Aldığım JGVm.İye pek &Z 

old ğa 1çio daha fula ejlen ek 
lmkinını bul•madun. Cuma Psıleri 
de Bakı:1d5y sahillerinde ejleuiyo-
rurn. 

* :Nodp Bey ( Beyaut Koska 17 ) 
- Bu yaıu, büt eğlentilerdeıa 

Ye aezintılerden mabnım oluak ge
çirdim. Bir defa çoc:uklarımla flor
ya plAjuıa aittim. Btr defa da Pano
rama bahçesinde ısu cünledinı. En 
.ncak pnlerlıa balta tatilini de Kam• 
kapı Ye Y enlkapa sahil kahYelerinde 
l'eçirdim. Altmkuma, Yalovaya, Tuz· 
la içmelerine ~itmeainl çok iaterdim 
amma oe, yapalım, bütçemiz bize yar 
olmadı "Yeaaellm. 

• HalQk B. ( Vefa-Kumkıtpı ldman 
.8irliA1 ) 

- BeA JUi .çok lyJ geçirdim. 
Heri'nn bahk gibi denuden çıkma

dım. Her akfam futa ıezin tileri 
J&pbm. 

« 
Sabri B. (Kurukapı Nipncaıu 121) 
- Azizim, be.lr.Arhk ault:Rnlık ciflr

lerae inan. l.oaaa çGIKk çocatmıa 
almadan bir yere Kidemiyo.r, gezin· 
tiai burnundan geliyor, y.iyip içtiti 
botannda kalıyor. Kör olaun bu •e
neJerde kazançlar da pelıı: az. Bu MDO 

bol bol Giilbaneparlruıda bedan 
tarafından etleudik. Bazan Sanııat
yaaın 1ahUJerlnde .l'ezindik. N. 
bir B~tu., ile de bir florya afaas 
1apablldik. Aman bu aeııelu cit· 
ı•.n de bir daha aelmeain. · 

Bir Sahteklrhk Hakkında 
Elemekleri Mecmuası Müdilr

lliğiiııden: 

• Gazetenizde memurlanm.ız
dan oldağıı bildiril en ve Beşik
tafta bir fotoğrafhne-yi dolandır
mak utiyen Ziya Nar Ye Sami 
namındaki ıah.SJarın müessese
miz.le hiçbir a1lkalan mevcut 
değildir. Lütfen muhterem g aze
teaizdo bunlan.n memurumuz bu-• 
Juumadıklanm taftih etmenizi 
(istirham ederim efendim. ,. 

........................................................................ 

Sokağa Atılan Çocuklar 
iki Günahkar ·Anne, Doğurdukları 
.,. 

Çocukları Sokağa Bırakıp Kaçlı 
Dün şehrimizde iki yerde iki metruk çocuk 

bulunmuştur. Dila gece Fındıklıda IJyas Çelebi 
caddeüııde mahalle bekçisi Mahmut Ağa tlev· 
riye gezmekte iken karariludar arasmöa ayağ 
büyücek 1'ir pakete takılmıştır. Mahmut Ağa 
yerden paketi almış, içinde bir kız çocuğu bulun-

ismi verilmiş olduğu anlaşılmış ve Darüliicezeye 
~nderilmiştir. Yine diln akşama doğru Şiflide çocuk 
hastahanesinin arkasında bahçıv~n Şaban Ağa
nm bahçesi :kenarında bir haftalık bir erkek 
çocuğu bulunmuş, bu da DarfllAcezeye verilmiftir. 

duğunu hayJ"etle görmüpür. · 
Yapılan tahkikat neticesinde bu yaTIUlamı iki 

günahkar anne tarafından terkedildiği n~ticesine 
varılmışbr. Polis lbu giitıabklr anneleri 81'8fhr
maktad1r. 

Çocuk bir .aylık kadardır ve hayaltad!r. 
Koynunda çıkau bir pusladan. kızcağua M~diha 

Üç Sporcu 
Adanadan Bisikletle 
Şehrimize Geldiler 

E lki akşam ıebrimixe Ada
nadan tiç sporıCll gelmiştir. 

Bunlar Adana ile İsbuıbul arasın
daki uzwı \'e oiaL esafeyi 
temamen bisildetle geçmişlerdir. 

Ada.nada Seyhan spw klübüne 
mensup olan La gençler Bekir 
mtkı. ehmet Te Necmi • . e-
rindedir. 

Gençler 18 ağustosta Ada
nadan hareket etmişler, Konya, 
Afyon, Knta!:ıya, Buna ve Ya
lova tarikile 3 eylülde buraya 
muva&alat etmişlerdir. Bu uzun 
seyahat esnasında Konya da 
iki, Afyonda bir, Bursada da 
bu buçuk gün kalınmış, ayrıca 

her kasabadaki klüplerde birkaç 
saat oturulmuştur. Bu sebeple 
seyahat on bu~uk günde Lmıam
lao.nuş demektir. Gençler birkaç 
gün sonra tekrar bisikletle Ada
naya döneceklerdir. 

Amerikalı 
Müşteriler 

Amerika rwe Avrupadan ban 
firmalar, Harid lıcaret Ofis.ine 
mllracaat ederek Tfirkiyeden mal 
almak istedilderiııi bilavmiJlerdir. 
A erikaltlar çiçek soğanı -.~ to
humu almak istemektedirler. 

lf- Malta ve Londrada.n Ha
rici Ticaret Ofisine mfiracaat 
edilerek lürk malı İstenı:nİftir. 
Maltalılar arpa, buğday, kasabhk 
hayvan; Loudra taorlan da, kuru 
meyva, sebze ve konserve ala
caklardır. 

Gümrükte T ebeddOI 
Baıı Gümrük &şmüdiirleri 

arasuıda tebeddülita intinr eeil
mekte olduğu haber alınmak

tadır. 

Pe'frol 
Ve Kahve 
ihtikarı 

Yüksek lktı.sat ve Ticaret 
Mektebi me2unLırmdan Mahmut 
Bey isminde bir :ı::at Müddeiumu
miliğe mfiıacut ederek şehri
mizdeki ıpctroJ ve henrin şirket
lerinin llç ydanberi hiçbir ~ebep 
olmad1ğı halde petrolun teneke
sini (MO) kuruştan (360) 'kunıp 

ç.karmak suretilc ihtikaT yap
tıklarını şikAyet etmiştir. Müddei
umumilik havalesi nzerine th.tikAr 
komis1onu tetkike başlam!Ş ve 
meseleyi Ticaret müdüriyetinden 
sormuştur. Ticaret Müdüriyeti 
dün ihti~.fır komisyonuna bir tez· 
keı·e yazarak iş.in tetkikatile 
meşgul olduğunu bildinnifti.r. 
c~vap gelir gelmez hıtiklr Ko
misyonu, .şirkelleriıı defterlerliıde 
esash bir surette tetkikat yapa
catdardar. 

Ta is sokağında (11} numa
ralı m::ığ.:ızada Işık ticarethanesi 
..,ahibi lb:rahim Beyin kahveyi 
( 180) kunşa satmak suretile 
yaptığı ihtikar iddiası hakkındaki 
evrak tal dün MUddeiumum1lik 
tarafından Vilayet İhtikar Komis
yonuna gönderilmiştir. 

Meınul'luk - -
Defterdarlık imtihanında 

Kimler Kazandılar 

Maliye emurluğu imtihanına 
giren ( 432 ) kişinin imtihan ki
ğıtlarmm tetkikine başlanm1şbr. 

Netice ancak bir hafta aonra 
an1aşdacak ve kazananların iaim
fori D~fterdarlık binasına as:la.rak 
E.rasi.le ilan edilecektil'. Bu imti
handa kazananlar şubat nihaye
tinde Defterdarlıkla açılak olan 
memurluk\ara Jiıra ile tayin edi
leceklerdir. 

Adliyede 
Dün ikinci Tayin Listesi 

Tebliğ Edildi 
Yeni adliye layiılleri hakkın

daki ikinci liste dün tebliğ .dil
miştir. Bu listedeki yeni aalri1 
ve tayinleri aynen JUl:Joru.z: 

Antalya müddeiumnmilifioe 
İstanbul müddeiumumi muaYİlı
lttinden Mehmet Sabri, Geb-

Ce U~L:-t:~ Ç ı ze za •'AArn5me•nax-

kale AD Mü!aünü Mfhıir. Balya 
Ceza Hakimliğine Çerkq Ceza 
Hakimi Yaşar Hilmi, Karadeniz 
Ereğli Müddeiumumiliğine Burdur 
Aza Mn1Azimi Fuat Cemal, ltanbul 
Aza Mlll~nnlliğine Feri dun Ekrem, 
Pazarcık müstantikliğine Emia&ıtl 
polis mfirettebatmdan Sall
haddin, Hendek hukuk blkimli
ğine mülra Böyükçekmecc n.lh 
hclkimi Kelami, Nusaybin mllıt-
tantikliğine lata.nimi Müddeimn11-
mi!iği katiplerinden Mehmet 
Emi~ Garzan müddeiumum.ifiiino 
Magari .uıh hakimi FeridUD 
Beyler tayin edilmişlerdir. 

Hapishanede 
Bir Sünnet 

Dan hapishanede Abbaı ü
minde yaflı bir ma.h.kfun sllnDet 
ediJmiştir. Hadise pyle cereyaa 
etmiftir 

Abbas küçiik yaştan itibaren 
muhtelif cürn.ollerle üteaddit 
defalar mahkiim olm tm. V • 

yatı bugiine kadar hapishaneye 

girip çıkmakla geçmiftir. Bu Jiiz
den bir tiirlü sümıet olmıya nim: 
bulamamış ve düne kadar da siin
nct edilememiJtir. Nihayet 25-JO 
yaımda gele.n Abbaa bapialım 
idaresine müracaatle alinnet edil
me.sini istemiştir. Abbaaın bu 
ar.:ıusu dün yerine getirilmq n 
hapishane asistanı Ziya Bey ta· 
raf 111da11 sünnet edilmi§tir. 

Günün Tarihi ] 

Türk Dili İnkılabı 
Etrafında 

Yakında toplanacak olan Tül'lı 
Dili Cemiyeti kunaltayı münaaebetile 
~im •uuldtlar J'yı.lmaktadır. 
K.ruli:aya antaa .. atand11tlar ı,tirak 
edelıileceği için b6yl1k bir alika 
uya.ıunıştır. Kurultayda çaJıfmak 
here cemiye~ yapılan müracaatlar 
pek çoktur. 

Adliye Vekil; Ve Mtısteşarı 
Adliye Vekili Yu•uf Kemal ve 

Milateşar Tevfik Nazif Beyle.- dW. 
Aı:lliyede icra ifiaı k•-u tatbikatı 
ltlerile meşgll! olmuf!ard1r. VekU 
Bey, yeni .b.a.zırlanan ıicra daireaiııl 
~ea:miştir. 

A1ua1Hm1er Arasmda 
Bu seneki orta tedrüıat muaUiını 

kadrolarında pek faila tebeddül ol• 
mamakla beraber biT kuıın mualJim
luln iti"razlannı daTet etmi~ir. Bu 
muallimler maa, noktwandan milte
enlr olaıutlu "e Vekllete :müra
caat elıu.İflerdir. Gal&taaaray ıMü
dilrtl Fethi B. de, kendiaine .idari 
vaz.ifeaj Lariciııde fazla dera \'erildl~ 
tini ileri aürettk miidil1'Hlkten iatifa 
etal4tir. 

Darulfununa Hucum 
30 ağustos Zafer Bayramındaki 

ıreçlt resmine Darülfilnun talebe.i 
ittir.ak etmemqtfr. Bir p:ı:ete bu 
mOıaaaebetle Darülfüıauna hücum et-. 
miıtir- Fakat alakadarlar, Darülfü-
nun.un fatil olduğanu, bılebeıün 
memlekellenne dağıldıtını söyle• 
mekt. dirlrr. 

Muallimlere Yer Yok! 
Muamm mekteplerinin bu ~eneki 

mezunlarıudan bir kumı Yiliıetimiz 
emrilae ftJ'ilmif(:ir. Fakat rerCk lıu
rada, g-a-ebc clijer Yilayetle.rde ud
rolar tamamen dolmuı oldntund.uı 
yeni meuıniara yer bulm:aamam.ak .. 
tadu. 

Sov1st Sporcular. 
B• aym on bqmde Ru•yadaa 

fehrlmiı:e yedi ki§ilik biT •lire• heyeti 
lle bir futbol takımı ırelecalr, burada 
mh bakalar Jllpılan.ktır. 

TiltDn ihracatı 
Çekoalovak bükiimetinin bu •• e 

Ti!rkiyeden JkJ milyon ldlo tiitU.. 
alacaiJ haber TVilnıektedir. 

Mahkemslerin Tatm 
Bugc- mabkemelerba f&a: tat:t 

dnruinin ao.11 gii.nfidDr. Yarından 
itibaren lıütiin mahbmelade :bali
yete aeçilecektir. 

Balkan Birliği 
Balk.aa Blılitirıin üçüncü umuınt 

kongresi bir ay sonra Bükre,te top
lanacak. bizim murahlauJarrnıı:ı; d.a 
lmtinlk edecektir. 

Masonlar 
Toplanıyor 

Beynelmilil Mason Kon2ftd b• 
p phrimizcle ilk içimamı yapacak• 
tır. Fuat baziiakü i~tima hazuhk 
m&laiyetindedir. Aaıl W.Jlik içtima 
yana yap.laeak ye lmnpe 10 eyhlle 
kadar deum. edecektir. 

Koupe içiıa AvruP-a ·ya Amerika
dan .35 m11r.ahlıaa gehnittlr. Tilrlı 
Masoularım ~ede 1Mderri11 Muı• 
tafa e.Jda,, Rafit ve Nebme't Ali 
Hqmet Beylu temıll -edeceklerdir. 
Konve 1'11ZD•me•!nde mühim mad· 
deler vardır. Ezcümle kongre dünyı 
sulhün - devamı için do im k.i•lar 
araıtıracakbr. 

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

1 : Komşu - Ne o Ha
.dan Bey, bavulunu falan hazır• 
~mışsm. Ne tarafa yolculuk? ••• 

2 Hasan Bey - Sorma kom
ıu... Doktora gittim ••• 

1 

3 - Halia tereyağı yiyecek- 1 
~nl . 

4 - İyi ıüt içeceksin! dadi. ı 5 - Bakahm, AUab ne 
iç Anadoluya kadar bir 

yapac•A"t\11•. 

göslerlr. 
aeyahat 
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Birkaç Rakam 
Ve 
Birkaç ,·V/isal 

-- -DUnyanm gidişine ait birkaç 
misal ve birkaç rakam : 

Mollison isminde bir lngiliz 
layyereci, geçen hafta küçük ve 
hafif bir tayyare ile tek başına 
Atlas Okyanusunu geçerek Loo
dra ·an Amerika ya geldi. 

* Pikkard isminde bir profesör 
hava tabakalar.om üstündeki 
hoşluğu tetkik için bir balonla 
16000 metre yükseklere çıktı. 

lf 
. Bir kadın tayyareci, tayyare-

sıle yere hiç inmeksizin bir hafta 
havada kaldı. 

* Bir diğer tayyareci saatte 407 
mil süralle uçmıya muvaffak oldu. 

lf. 
Bir motörcü, bir yarışla saat-

te 500 kilometre ıliratle gitmiye 
muvaffak oldu. 

Denizde 
mil süratle 
oldu. 

* bir motorbot 1 t 9 
yürümiye muvaffak 

* İng il terede bir muhteri, ko-
nuşan, hesap yapan, gazete oku
yan, her suale cevap veren, bir 
diğeri de tankları yürüten, harp 
eden, telsi.de emir alıp emir ve
ren bir sun 't adam yaratmış. .. 

insanlar kal ada, denizde, ha 
vada, maddi ve manevi sahalarda 
mütemadi bir yarış içindedir. Dip
lomatlar ve sermayedıırlar yeni 
pazarlar ve yeni kıt'alar fcthe
dcmiyorlar. Fakat ilim ve- fen 
adamları tabialin meçhul kalmış 
sırlarını birer l,irer fethetmekte 
payansız bir muvaffakıyet göste
riyorlar. insanların fütuhat sahası 
değişti, işte bugünün hakiki 
fatihleri. 

Bir Dayak Davası 
Seniye isminde bir çocuğun 

2'nnesi mahkemeye müracaat 
ederek 29 uncu mektep mual
limlerinden Melahat Hanım aley
hine çocuğunu dövdüğü iddia
aile dava açmıştır. 

Kongre Raporu 
lstanbulun ilk tedrisat müfet

tişlerinin perşembe günll hitam 
bulan kongrelerine ait raporun 
hazırlanmasına devam edilmek
tedir. Rapor bu hafta içinde tan-
zitn edilerek Maarif Vekaletine 
gönderilecektir. -----

Afyon Birliği 
Afyon fiatlerini tenezzülden 

kurtarmak için İzmir afyon tacir
lerinin teşebbUsile bir Afyoncular 
Birliği teşkil edileceği yazılmıştı. 

Birliğe Ziraat ve fş Bankala
rı da yarım milyon lira kadar 
kredi açarak muavenette buluna
caklardır. Birlik bu paraya 150 
bin lira daha ilAve ederek 650 
bin lira ile afyon mubayaatma 
başlıyacak ve bunu harice sata
çakhr. 

OskOdar MUstantikliği 
Üsküdar mahkemelerinin fazla 

llleşgul ol'!lacıı hasebile Adliy 
Vekaleti Üsküdarda ikincı bir 
rtıüstantikliğin tesisine karar ver
miştir. Yakında Üsküdara ikinci 
bit müstantik tayin edilecektir. 

Bir Yangın 

l Son Postanın Resimli Makalesi • Hayatın fıtlaniveliisı • 

1 Ar,imet, " Bana bir munet 
ıröıtcriniz, aiz:e dOnyayı yerinden 
oynatayım. " demif. Bununla manl
velinın ehemmiyetini aolatmıya 

çahşmıf. 

2 - Hayahmı:ınn manivellsı ae
ciyemizdir. Seciyui Hj'lam bir adam, 
küçük bir meanede dayanmak im· 
klnım buldutu :zaman bOyük itler 
rörebilir 

3 Hayahmı:ıda her vakit böyle 
munetler bulunabilir. Marifet o mea
netten istifade etmek imkinını veren 
manivelayı haı.ır bulundurmaktır. Her 
feyden evvel mclckcleriniıden birini 
diterlerinin zararına da olsa, tenmiye 
etmiye çah,ınıı. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

.. liillm ...................................................................... . 

Amerikadan Memleketimize 
•• 
Uç Mütehassıs Geliyor 

--~·· ---

Nevyork, 4 (Hususi) - Maarif Vekaleti tara
f mdan Ankaraya davet edi!en mütehassıs Madam 
Dr. Beril Pnrker Ankaraya müteveccihen hareket 
etmiştir. Darülfünun mezunu ve Kindergarten 
( Çocui< mektep, bahçe ve terbiyesi ) teşkkilitı 

refakat etmektedir. Plastik işlerinde mütehassıs olan 
Dr. Şeham da Türkiyeye gitmektedir. Bu zat Türki
yede iki ay kalacak ve orada harbı umumi malulleri 
hakkında tetkikatta bulunacaktır. 

Aınerikada bulunan Tiirk-Anıerikan Dostluğu Ce
miyeti mümessili olan . Mr. Jenningste bu heyet 
meyanındadır. Mr. Jennıngs buradaki Türk talebe-

m\itehassısı olan bu kadın, Ankarada üç sene kala
caktır. Bu kadın müleha.ssıs Ankarada bir nümune 
Ginter Garteni tesis edece ktir. lerine daimi surette müzaharet ve muavenette bu· 

lunmaktadır. Türkiyede mühim temaslar yapacaktır. Bu kadın mütehassısa iki Amerikalı daha 
---- --- --- ------

Ama a Kararını Verdi 
---- ------• 

Silah Konferansına iştirak Etmiyecek, 
Herkes HeyeCan içindedir 

Bcrlin, 5 (Hususi) - Fon Papen hükumetinin, 
Alman ordusunun tezyit ve yeniden tensiki hak
kındaki notasına Fransa tarafından verilecek olan 

cevap heyecanla beklenilmektedir. Bu cevap men
fi çıktığı takdirde Almanya serbest hareket etmek 
hususunda tasavvurlarını tatbik sabasına geçirecektir. 

Berlin, 4 ( A.A. ) - Terki teslihat kongresinin 
12 eylfılde içtima edecek olan bütçe komisyonunda 
Alman hükumetinin kendini temsil ettirmiyeceği 
anlaşılmaktadır. Almanya, müsavatı hukuk hususun· 
daki talebine müsait bir cevap alıncıya kadar kon
feransın mesaisine iştirak etmemek hakkındaki 
kararını bu suretle tebarüz ettirmiş olacaktır. 

Adana da 
Kadın Hapishanesinde 

Kıyar.ıet Koptu 
Adan11, '.! - Kadınlar hapisha

nesinde bulunan mahkumlardan 
İstanbullu Mahmure, pencereden 
yarı beline kadar sarkarak gelip 
geçenlere laf atmıya başlamış· 
tır. Bu vaziyeti hazmedemiyen 
mahkumlardan idam mahkumu 
Ay~e ile hırsızlıktan mahkum 
Emine i~minde ikilkadın, Mahmu· 
reye, bu i şten vazgeçmesi11i söy· 
lemişlerdir. 

Bunun üzerine Mahmure bu 
iki mahkum kad.na kafat utmuş, 
neticede glirlıltülü bir kavga 
kopmuştur. Kavga neticesinde 
Mahmure bu kadınlardan fena 
halde d r'!yak yemiştir. 

Davakt:ın sonra Mahmure 
avazı Çıktığı kadar feryat ctmiye , 
ağzına iğne sokup kanatmıya 
başlamış ve sonunda da bayılmış· 
tır. O s ı rada hapishanede b ütUn 
mahklım kadmlar biribirlerine gir-

---------~------

Bir Şerir 
Öldürüldü 

Adana, 3 (A.A.) - Vilayeti
mizin Saimbeyli • Kadirli ve Ko· 
zan kazalarında şakavet yapmakta 
olan Musa Kiıım bir müsademe 
neticesinde ölü olarak elde edil
miştir. Müsademeden kaçan dört 
ark:tdaşı şiddetle takip edilmek
tedir. 

Bir Sovgel 
Tekzibi 

Moskova, 4 ( A. A.) - Tass 
ajausı bildiriyor: 

Lahasusu havalisinde Sovyet 
nehir harp gemil~rinin hbşit edil
diğine dair Harbınde çıkan bazı 
Japon gazetelerinin verdikleri 
bethahane haberleri tekzip et
miye salahiyettar olduğunu bil
dirmektedir. ...... ., .... _..._..._ ... - ..._.. . ·-

-~iiti;~ Neticede Mahmure hapis-
hanenin hamamına hapsedilmiştir. 

Halepte Galeyan 
Esnaf Grev Y apb, 200 

Kişi Mevkuftur 
Herut, 3 (A.A.) - Halep he-

yecan ve galeyan içindedir. 

Çarşılar baştanbaşa kapalıdır. 
Greve iştirak etmiyen Orozdibak 

mağazasının vitrinleri vataniler 
tarafından tamamile kırılmıştır. 

Bu hAdise, Fran5ız polisinin 

vatanif erin evini basarak bazıfa

rmı tevkif etmesi yüziinden çık-

mıştır. Halk diikkanlarını kapı

yarak büyük meydanlard., top· 

lanmıya başlamıştır. Tevkif edi
lenler 200 den fazladır. 

Maarif Vekili 
Mersin, 3 (A. A .) - lçel vi

llyetlerindeki tetkikatmdan d ö
nen Maarif Vekili Esat Bey bu
gün Ankaraya hareket etmiştir. 

-=========================== Kadıkö}'linde Y eldeğirmenin
de oturan ihsan Efendinin evin
den yangın çıkmış, bütün ev yan- r 
dıktan sonra söndürülmüştiir. Yan- I 
gın, alt katta oturan Fikri nam:nda 
birinin kestane pişirirken mangal· 
dan kıvılcım sıçratmasından çık-

iSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Son kon tenj •rn kararnamesinden en :ıiyade mate- \ Armistronr fabri kalarının, son kararname yüzünden 

C Sfilr olanlar ecnebi ti carethaneleri imiş. Vaktile bu- bu taahhüde sriritemiyeceği ni bildiriyorlar. 
tığı anlaşılmıştır. ----Bir Yı :dız Yaralandı 

Pari~, 5 ( A. A. ) - Maruf 
Fransız sinema yıldızl:ırından 
Üdet FJord bir otomobil idare 
ederken miisademe neticesinde 
ağır surette yaralanmı~br. 

raıan ı b ir müste mleke gibf kendi mamulatına pazar lthalitçıhkla meşgul ecnebi mücsseıelerinin iti kal• 
ya p<'n e<'nebi müesseseleri artık istecii!tleri gibi mal madııtı güo memleketin kurtulduğu gündür. Bu ac
relireıni yec ·klermiş. İngilix gaz:etelcri bundan dolayı beplo lnımz ııaxetclerinin şikayctlcr : ne ~h'!mmiyet 
t :kayct ed yor ve Türkiyeye Tayyare utmak iatiyen vcrmok lazımreldiğine, artık, 

I 1'-ER }NAN. ı rER Al 

'-----~·--------------------------------------------------------------------------

r .. zibı sı 

Mzıahazeden 
Kurtulmanın 
Tek Bir Yolu Vardır ! 

·----------------A. ~ 
Bir emrin tefsirini, emri tat-

bik edecek olanların ellerine 
ve.remeyiz. Aksi halde hoşa git
mıyecek sürpriıler kaşısında kala
cağımız muhakkaktır. 

- Emir, emirdir, aynen icra 
edilir! 

Harp içinde ilk mafevkimdco 
aldığım bu dersin büyük bir kıyme
ti baiı olduğuna el'an kaniiml 
Fakat beklenmiycn hldiseler kar
şısında emri tatbik mevkiinde 
olanların, mafevklerine derhal 
danışmak imklnmı bulamadıkları 

takdirde yeni vaziyetlere uy
mak kudretine sahip olmaları
nı da ayni derece faydah, hatta 
elzem görürüm • 

lf. 
Bu satırları yazarken daha 

geçenlerde işittiğim bir vak' ayı 
hatırladım : 

Zengin bir lngiliz, hususi oto
mobilile dünyayı dolaşma seya
hatine çıkmış ve bize yakın bir 
memleketin hududuna kadar 
gelmiş: Bu ikinci memlekete gi-
re bilmesi için otomobilinin güm
rük resmini depo olarak yatırma· 
sı JAzımdır. 

Gümrük memurları deponun 
miktarını tayin için otomobili 
tartmıya lüzum görmüşler, fa-
kat maalesef otomobili tartacak 
kadar büyük bir baskül yoktur. 
Bu vaziyet karşısında ne yapılır ? 
Gayet basit : Memurlar otomo-
bilin evvela ön, sonra da arka 
tekerleklerini basküle bindirerek 
tartmışlar, yekünunu almışlar: 

- 2000 kilo, demişler 1 
Her iki tartılışta da oto-

mobilin iki tekerleği yerde oldu
ğu için hesap yanlıştır. İngiliz 
iliraz etmiş, maamafih madem ki 
hududun öbllr tarafından çıkar
ken parayı geri alacakbr, nze
rinde fazla durmamıı. Fakat yeni 
bir mü,kUlat çıkmıı : 

Nizamnam~ye göro deponun 
o memleket parasile yabrılması 
!Azımdır. Seyyahın cebinde iso 
lngiliz lirasından baıka para 
yoktur. 

- Değiştir de getir! de
mişler 1 

Söylemesi kolay : bu güm
rük idare~i bir medeni şehir
den beş yüz kilometre uzak· 
tadır. Fakat İngiliz ne yapsın, 
içinden ne söylediğini bilmiyorum. 
Çaresiz gidip gelme 1000 kilo
metre fazla bir seyahat yaparak 
paralarını değiştirmiş ve nihayet 
salimen bu memlekete girmiş! 

* İşin asıl garibi şudur: HAdi-
seyi bizim gümrlikçnlerden biri-
sine anlatıyordum. Dinledikten 
sonra, anlaşılan her yerde bu 
çeşit nizamnameler ve bu nizam
nameleri tatbik edenlerde mevcut 
zihniyet yekdiğerinin ayni ola
cak ki: 

- Muamele usule muvafıktır, 
demesin mi? 

* Söziin Kısası: Öyle hAdiseler 
vardır ki bunların karşısında bir 
emrin aynen tatbiki de hatadır, 
tefsiri de! Muahazeden kurtulma
mn hemen hemen imkAnı yok 
gibidir. (J halde ne yapmalı? 
Bilmiyorum, fakat bana öyle 
geliyor lci, işe muabaze edile· 
cck mevkide bulunmamakla 
başlamak en kestirme hareket 
şekli olacaktır. 

GUmrUkte Teftişler 
Gümrük müfettişlerinden Vefik 

Abdullah, Fethi ve Celadet Bey
ler gümrük kalemlerindeki mua
melltı teftiş etmiye başlamışlar
dır. Bu teftiş, işlerin teahhur etme
mesi ve mevcut evrakın muame• 
latınm sUratle n eticelenmeıi mak 

• sadileyapllmaktadır. 
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Meınleket Manzara/an 

Viranşehirde 
Çöl Güzeli 

Viranıehir ( Huıuıl ) - Bura-
da aoıı zamanlarda sıcaklar 
ıw mtlthit .. denilecek dereceyi 
buldu. Hararet, güneıte 80, göl
gecfe 46 derecedir. Sıcağırı 

teıirioden kaplarda sular eteş 

ttstündeı durmu~ gibi el yak~cak 
kadar ısınmaya başlamıştır. Bu 
aracln bir de garip hAdice 
vuku bulmuştur. 

Hldiae, Urfa - Viranşebh· r~
lunu yapmakta olan nmclel'Jn 
baıında bulunan bir fen n emu
runun baıındar. reçr.ıi~tir. Memur 
Bey inşaata nezmet ederken ce
binden birdenbire alev fışkırmış 
Ye elbiseıinin bir kısmı yanmış

tır. Herkesin hayret <"ttiği bu 
hAdise, memurun cebinde bulunan 
bir kutu kibritin ııcak tesirile 
al•• almasmdan ileri gelmittir. 

Kazamızda ıu leşkilihna con 
derece ehemmiyet verilmektedir. 
lu husuıta Kaymakam Beyin 
lıi•metile Mertinden biı 'll ml:ı· 
bendiai celbedilmiı Y" bt>ttin ka· 
ıa au membaları k•tfettirilwi,J· 
tir. Bu meyanda Viranşehir - Re
•üliyn yolunun tam vaaat nokta
auıda bnJunan Beyazkulf denilen 
yude, yani çöl araıitinde bir de 
art et; yen kuyusu açhrrlacağı 

memnuniyetle haber alınmtfhr. 
Kazamı:r:da ıon gftnlerde ıpor 

tetkilibna da ıon derece ehem
miyet verilmektedir. 

Yeniden teşekkül eden Jan
darma ıpor klüblimüz bifl\mum 
apor leva:ı.ımahm i~nıal edip 
muntazaman ipor ıahasında, ba4-
ta kumandanlara yllzbaşı Hakkı 

BeJ olduiu halde çalışmakta
dırlar. 

On ıüae kadar Hudut Askeri 
Spor Kltıbile Jandarma KIDbO 
arasrnda yapılacak heyecanlı bir 
maç iç.in timdiden hazırlıklara 
baılanmııtır. 

Adaaada yapılacağı gibi bu-
rada da pek yakınlarda çöl ıü
ıelliği intihabı yapılacaktır. Bu 
huau9ta ayrıca tafıillt vereceiim. 

Yazılarıma nihayet verirkeo 
kazamız yerli halkınm garip bir 
Adetini de arıelmek iıterim: 

Bu havalide yerliler e•lerine 
çatal ve kapk almayı iyi sayma• 
yorlar ve bunu uğursm addedi· 
yorlar. Evlerine yabancı bir mi
aafir geldiği uman memur evleo 
rinden çatal ve kaflk tedarik 
ediyorlar. Bu fena tel~kkilerle 

mücadele ve halkı irşat etmek 
IAıımdır. - 0. E. 

Oltuda 
Siyah~ ehlibarl~dan Niçin 

f stıfade Edılmiyor ? 
Erzurum ( Huıuıt ) - su. 

memleketimizin gizli hazinelerin
den l>ab.edeceiim: Erzuruma ı~ 
ldl•metre mesafede bulunan Oltı, 
ka.ıaunın her tarafı m~yvalı 
ajaçlarla doludur. Manzaraıı, 
havaıı, ıuyu ıUzel ve iyidir. 
Buaa rafmen dahilde muntazam 
cadde yoktur. Civar k&1abalara 
gitmek için de fosa yapılmamııbr. 
Kıtın Kars - Erzurum arası da 
güçlOkle gidip ıelinmektedir. 
Siyah kehlibar madeni Oltuya altı 
ıcat mesafededir. 

Fakat bu madenlerden hAlA 
istifade edilememektedir. Sebebi 
de ciddi bir teşebbüaün çıkma
masıdır. Civardaki ahali bu ma• 
denden yüzük ta.•, ag" ızlık kolye _,_.h -r , t 
leı::i'UJ ve saire yaparak iç Ana· 
doluda pahalı fiatlerle aatıyorlar. 

Burada hayat pek ucuzduz. 
Bir tavuk 10, on yumurta 5, 
kıvırcık etinin okkasa 20 kuruştur. 

HABERLERİ 1 

l~~~--------------------~~~lık 

Tarihi Fıkra 

1 

Malatyada Sıcak Günler R~t~u~~ ;k •1.,. ilk Y•'•n. 
ilk ihanet, ilk cinayet gibi Hk 

H d At Y v B •• •• H Ik rüıvet te zaman zaman merak ava an eş agıyor, utun a erbabını dütündüren bir mevıu 
olmuflur. Miiverrih Ali, iyi bir 

N h. I d y k·t G . . münasebet bularak, isl•m a le min-e ır er e a ı eçırıyor deki ilk rüşveti tarihine geçirmiş. 
Keıki başka bir mildekkik te, 

Malatya ( Hu· aeferlcrinden lıtl· 
•mi ) - Şehri- fade ederek bu 
miı f U aftnlerde 
en ateşli aUnle- ~ 11cak günlerde ae-
rini aeçirmekte- rin ve rüzıArh 
c>Jr. Sıcaklar 

0 
f ırat :sahillerine 

k:ıdar miitbit ki, taşınıyorlar, et-
h o ,_. a. <] an ateı lenceli ve ıUıel 
yağmuru yağdı- vakitler geçlri-

iım ~"lonedersi- yorlar. 
ni:ı. Bu r.ıcaklara ll- 30 atuıtoı 
karşı hlçbirimi:ı- r.af er ve tay-
de tahammftl yare bayramı .. h-
kalmadı. Herkes :imiıde emaalaiz 
ıchir haricinde, tezahDrat araıan-
ıerinlik yerlerde Fırat kumsallarında banyo yapan Maıatyahlar d t ,. d'ldi a es ıt • ı . 
vakit geçirmektedir. Şehir çok çırpına• kalaltahk iaun kBmelf.• Bu mlnasebetle 62 inci alayın 
tenhtt l aştı. Ötle vakti gelince rile doludur. en ludemıiz zabiti Nevzat Bey 
heın en blitün eanaf dUkkAnlarını Ne yapalım; latanbulun, lımi· heyecanlı bir nutuk ıöyledi. 
kacıyuak y•mek tatili baban•· rin, Ankaranın plAjları ve yU:ıme ~ Bapekil lımet Paşanın 9 
rilt evleriu& ve yahut ıöisıelik ha•uzları nraa, biziın de ıaral eylôlde Sıva. - Samıun hattının 
yerle.re iltics ediyor. Şimdi bütün ıarıl akan nehirlerimiz vardır. kütadı ruminde hazır bulunaca-
ıençler, sıcakların yakıc: tesirin- Son samanlarda demiryolunun iı ve 15 eyHllde de Fırat tlze-
den kurtulmak için nehirlere Fırata kavuşma11 hasebile Fırat rindeki demiryolu köprüıOnU kDıat 
g•diyorlar. T ohme ve Fırat ıahilleri Adeta Malatyamn meıi- etmek Uzere ,ehrimi:ıi teşrif edeceji 

nehirleri aerinlemek İftİyakile resi o)muttur. Birçok aileler tren haber alınmaktadır. - Jh an 

Akşehirde 
Üç Bin 

Pancar 
Dönüm 
Ekildi 

Akıebir ( Hususi ) - Burada 
son &eneler zarfında p~ncar zeri
yatı ehemmiyet kespetmiıtir. Bu 
aene ıehir mülhakatında ftç bin 
cl6nlim araziye pancar ekilmiıtir. 
Ekilen pomcarlaları yalmz Uşak 
~eku fabrikası aldıtındaa f&zla 
pancar ekilmemektedir. 

Hım havaliıiode pancar eldl.a 
caba 1500 dönümdür. Beher dö
liilmJen 2500 okka pancar alan
t.ıaktadır. Yapıtjım heaaba 16re 
t 1 ZS00,000 milyon okka pancar 

istihsal ediliyor ki bu da Uıak 
f . 1.A'iknsıoa kifayet etmektedir. 

Akıehlrde ayrıca ktılliyetll 
miktarda tiftik ve yapalı lıtihaal 
edilmektedir. Fakat, fiatlar dli
ıUk olduiundan fazla iıtihıalden 
aarhna.ıar edilmiştir. BurHı bir 
mensucat v• şeker fabrikasını 
idare edecek malzemeyi havidir 
Ye bu nokta nazarı dikkate alın
malıdır. Bu busuıta eaaıeo vill
yet• bir de rapor yerilmiştir. 

T. N. 

Keşan da 
Kasaba Yeni Binalarla 

Güzelleşiyor 

Keşan ( Hu•usi ) - Bundan 
evvelki mektubumda tarihi husu-

ılyetlerlle labit manzaralarından 
bahsettiğim Keıanın irfan haya-

t.oda kazanmı, olduğu parlak 
muvaffakıyetler göxleri kamaştı
racak bir dereceyi bulmuftur. 

ldarei Hususiyenin tahsis ey
lediği 20 bin lira ile mUceddeden 
inşa edilen gayet cesim ilkmek

tebin kftşat resmi yakında bil
yilk merasimle icra edilecek· 
tir. Bu muazzam bina kasaba
mıza cidden müstesna bir şeref 
ye ihtişam bahşetmiştir. Geçen 

-
lzmirde 
Güreşler 

Güretıere l•tlrak edec•k olan 
Bulgar pehllvanlarmdan Corclr-yef 

İzmir ( Husulİ ) - Bu haf ta 
lçerilinde ıehrimizde beynelmilel 
aıaçta pehlivan güreşleri icra 
edilecektir. HilAliahmer, Himaye
iitfal cemiyetleri mOıterek bir 
program hazırlıyarak Türkiyenin 
baıhca alaturka ve alafrarıgıı 
gllreıçileri olan Himmet. Çoboın 
Mehmet, Kara Ali, Dinarlı Meh
me , Manisalı Rifat pehlivan
larla Bulaarislan, Yoiuılav, Ro
manya ve Rus gftreşçilerinden 
en mllhimlerini ıehrimizdc karşı
laıbracaldardır. 

Ecaebi ıtirefÇİler pazartesi 
ıthıl ' busUn ) ıehrimizde bulu
nacaldardır. Bu mühim müaaba
kalar için Al1&ncak stadyomu 
anstaje edilmiştir. Civar vilayet 
ve kazalardan birçok pehlivaııla
nn bu mllsabakalara iıtiraki te· 
min edilmiıtir. - Adıınn 

i 

ıenelerde belediye akaretiııe 
ilaveten yaptırılmış olan ve alt 
katı zarif ve muayyen mağauları 
mftştemil bulunan kagir binanın 
üst: kahnı Ziraat Bankası işgal 
etmiştir. Bu glizel müessese ile 
yeni yapılan büyük mektep tari
hi beldemizin umran vaıiyeti 

huıuıwda iki btıyük phittir. 
H.H. 

Bolu da 
Dikkatsizlik Yüzün

den Bir Facia 
Bolu (Hususi) - Birkaç rUn 

evvel şehre yarım saat mesafede 
buluaan Alpagut Bey karyesinde 
feci bir hadise vukua gelmiştir. 

1 
Birkaç arkadqtan mürekkep 

bir rurup srti:ıel •e neı'•li bir 
gin ııeçirmek için Alpagutbey 
k6yüne 2ezmiye gitmifler. Bahçe-
lerden birine oturup eğlenirlerkea 
bir aralık icra ki.tiplerinden 
Cemal Efendi tabancasım çıkarıp 
havaya doğru ateı etmiye haıla
mışhr. Fakat kurıunlard,tn bir 
tanesi her nasılaa kazaen arka
ıında bulunan arkadaşı muallim 
Mehmet Zeki Efendinin karnına 

isabet ederek zavnllı genci kan
fçinde bıralcmı~hr. 

Yapılan muayene ve tedaviye 
rağmen zavallı muallim kurtarıla
mamış ve ölmüştür. Camal Ef. 
yakalanmıftır. - M. G. 

Adana da 
Belediyenin Yaptığı Ve 

Yapamadığı işler 

Adana ( Huıuıi ) - Şehrimiz 
belediyesi ıun zamanlarda buraya 

güzel bir mezbaha hediye •ttİ. 

Gerçi mezbaha, et fiatlerinia bir 

miktar p'ahahlaşmasma sebep ol· 
du. Fak at bu suretle haatabk 

füphe ve endiıesini, fena et y .. 
· mek korkusunu ortadan silip all-

pl\rdU. Fakat belediye bir taraf
tan böyle iyi işlerle uğratırken 

diğer taraftan bazı vazifelerini 

ihmal ediyor. Meseli tehrin ın
:ı.elleşoıeai maksadile binlerce lira 
aarfedilerek vUcuda getirilen ır• 

mak kenarındaki park buı<l\n 
bakımsız bir haldedir. Bura• 

elyevm gayrimuntazam ve kirli 
bir vaziyete bllrilnmUştür. 

milfetlerin ahlakım asırlarca ke
mirmiı ve tarihte facialar yarnt
mıı olan bu meş'um idetin t ohu
munu dünyaya kimin ekliğini 
çıkar1a? 

Bu temenniyi tarihin tekem
mUlü namına, izhar ettikten son
ra, Ati merhumun yazdıklarını 
aynen naklediyonımı 

"Bir gün Şemıi Pa;anın hal
Yeti hasında idim ki saadetlü, 
padişahtan milfarekat etmiş, ke
mali ıUrur ile geldi; kethudatı 

Koçi kethudaya "buaön Kıııl 
Ahmetli intikammı Ali Osman
dan aldım •. Anlar biıim ocağımı· 
ıa ıu koyduklJt .. ı ıibi ben dahi 
onların ocafrını .öndörecek bir 
mukaddeme tertip ettim,. dedi. 
Koçi kethuda, mtıokabiz oldu 

ve "ne veçbile?,, dedi. "İrtişaya 
dadandırdım. Kark bin altın bir 
bDyllcek lokma idi, yutturdum, 

Bundan sonra irtişadan fariğ ol
mazlar ve irtişa ile devletleri 
ıebat bulmaz, yıkılır,. dedi ve 

gayet ferah izhar eyledi. Benim 
dahi hatırıma ge.di, latife yü:din
den dedim ki: 

"İptida devleti İslamiye ncs• 
linden olmakla teEahur ell•ğinia 
Halit Bin Velit, Halife Osman 

devrinde haımandan evvel huzu
ra duhul ıçm bevvaba iki 
altın verdiği ve devleti is 
de iptida alınıp verilen rlişvet 

bu idüiü tarihlerde muaarrabtır. 
Siı dahi ceddinizin yoluna git• 
mit ve onun sünnetini icra et• 

miııiniz. 11 Şemıi Pqa ı.ıyet mün· 
fail oldu ve biraz durup başım 

ıallada, "hot. çok bilirsin Alil,, 
dedi,, 

Bu fıkrada ismi aeçen '-emsl 
Pqa, Kıztl Ahmetli diye de am
laD Çandar oğullarındandar. Üçüo
c.ll Muradın nedimidir. Arzabal 
toplamaktan ve irtişa suretile 
para avlamaktan ibaret olan va
ıifesini telmih ıçm kendisini 
"Ar.ııhal şahini,, diye likapla~ 
dırmıfh. Onun birinci ımıftan 
bir mürteşi ve rai~ olduguna 
ıüphe yokıa da, rUıvetin daha 
evvel de Osmanlı lmperatorlu· 
tunda cereyan elliği muhakkak· 
br. Ali merhumun fıkrası bize 
İıllm Aleminde ilk verilen rüşveti 
•e ilk rü~vet veren adamı öt-
retiyor. - ** 

Aaadoluda Tetkik Seyahati 
f Yui(.ek Ticaret Mektebi mU
derriıtlerinden Salih Zeki Bey 
Orta ye Garbi Anadohıda iki 
ay kadar süren bir tetkik seya-

hatinden dönmüttilr. Salih Zeki 
Bey birçok vilAyetlerimlzde zira1 
•e ikbsadt tetkiklerde bulunmuı, 

k6yllllerle, alAkadar memurlarla 
temaslar yapmış, bunları not 
halinde lesbit etmittir. 

Tireboiuda Bir Tevkif 
Tirebolu ( Hu.sust ) - On Üf 

ay evvel irtikap olunan bir ci· 
nayetin müş.evviki olmakla müt

tebem Him oğlu Ali Riza ismin• 
deki ıahıa tevkif olunmuştur. 
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~= .1:Z Yardım Fransa Cevabını 
l.osan Konferananda Merkezi 

Avrupa bükiaetleriain mali n lk
tısadi vaıiyetlerinin ıılabı lıla Lu
gano rlSlilaln yanında Str ...... r1 .. 
de bir konferanıuı teplanmaaı ka
rar lqbnlmıfb. &. konfwanm ba ..... 
filen iflıh ..._de ltalaaa A't'1111tar
fa, Macariıtan, Çekoalovak,a ve 
Balku clevhtleriaift malt vasiyetle
rinin vahametine karı• alınacak ted
birler tetkik •• mlzakere e.nec.ktir. 

Saltık Frau'\ BoMJe Naun ,.. •~ 
ruf IQllliyecl iL Jorj Boae'ua riyaaetl al• 
bnd• topLaacalt olH bu k_,_..a 
bugünlerde içtir.loı edecektir. M. 
Jorj Bone, hGIEamotten aidatı talimat 
iizerin• 'billtaıw&ı yelufiterleriae ay· 
kırı .. at .... ..ktai nazarları 
telife çabfacütar, iL Boıae keafe. 
ran•ı ıayaaı memaualyet Wr netice
Je vardırabUmek lçla eDnden gelditf 
kadar çal•dı. 

Berllne ıtderek orada tetkik•t 
rapt.. Banc..ın hatfra Loncfraila lari
wiliz ..... kin il. Makıhinfclıa 1•••.... aç ... ..Wir kalarak 
bu b.hr•ı laükmtla t.mular t•ph, ........... De..t.t ...... 

aaa MidGrl il. HeneJ ile yapbtı 
aaiUilcatlv fok .. ,._ •bttt 

Konfw... tik it nl•ak. ..U 
•azl~ boa& otaa deYletleri:D ı..aı. 
ldv~ı..w.-..ıecetı, m•lttee 
llf c1...ı..ı.r1a .... ftlerhd" &tibaı 
laleplMinl tetldlı ı•ıealr ... pphi
eak ......... _......-.. ta7ia 
ecleceldlr. 

s ••• ....,.~ ,._.ridl ... 
:\:s:=ra=t~= 
.... ..,...... ........ nsfJ.wtl' 
lnılaliaa F..._ 99 ı.ınr.aeaS.. 
h m H• ,. bW e•HI~ ~ 
hu_p~~lıt~ 

s.. -•1 1:r·- ........ lar ~I ~a..ı· 
11bıa ~ IH*teMlr. Bu 
ıttbatıta ~,...ı. ... v ktikraı 
••ra. -=-- tfayı.tler tara
(laifd ~-- kai olma• 
Chkça Bal Bnkaıının lau muamele-
leri kabul ıtmemeıi muhtemeldir. ... 

M. ao •••• _.. Wt8ii ~ 
tlnewe ....... ...-..t~ 
•in ıstıra .................. .. 
•oatwuı llwkur Anapa t1e.ı.t1 .. 
•luin derdlae ...,.... ol•• mım. 
konferautald ..,.. 4ewlellain 
•Jm1•e1111 ... .. ........... 
•e1a ra..S bir cenp ftl'ffileeektir. 

Avust~ 
Mali Vtızigeti. 

c... ...... - 8etler cem. 
rethiil ~ ..a komitesi 
ID6ıaeaili AY111tmJum DİIU, 
... ,.., ..... a,larmdaki .... 
•azı;.ti helr•ı-M Wr rapor Def" 
r~t....-. a.. m nakil .... ...... ........ 
d - 1lareti 
·~,. ...... ~., .... ., .... 

Roma 4 - Bal .. ,... .... 
lllelc kere Rw. Veae liL, ~ 
poliy• plec;_ek yeai eYlilere P. 
-·· ...... ylzcle 80 tead&t ,........,. Biletler iıdi-
Yaeı wn, .... - ..... için
de aleueak 99 .adcleti bir ., 
•Calcbr. --
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Almanlar, Verdikleri 
sızlann Gösterdiği S .. 

Berlin 4 - Alma,... lillla
laamak laumasaDcla allant iate
meıi Ye ba JMwta Framya bir 
nota v..- Fra111ada imli 
eclilea akWeri yapma-.W. Frn
aanın aotaJJ lllk&Detle bqda
maıı hlkOmet mılaafiliacle lalr 
nepıizlik dojurwwwwtar· 

Milliyetpe~--· Fraa
mın eald • • •• ..... 
gillenmek iatetlijİDİ ft ı.. ... 
selenin hallhü tlladidi .....w..t 
koafenm• laanle ........, 
doğru olmachiuu ,.... ........ . 
Çelik miifelileria ...... .... 
Krtz ZeJtaD1 .,_ ki: 

T ... di hn8 t lmı f•ı 
iflll ilbıiitlir· Fı v. ..ıı•w·d 
konf- uwde ebleW. ... 
lrtbaı etmek Wipeeldir, Fakat 
AlmBllJa laiçhir nan 111J1e Wr 
oyana "1a ...,_...lir. 

Atm•a'• Tdl8ıll T•ı• .. 
K ...... •••• ı•ır•ı .. . ........... . s--. 4 - il .,.... tor 

1aUc:* o1aa T••• Te Pat 
JC.enf• n•a Almnı- _.. ....u ................ ... 
iir . .Nmıa,.- lıJ•n ı lr.. 
<= ...................... tea-

lhat la ıı• at• ..,.. iltiJ• 
ve Frr111p ...._ Alman no-
taa hakkiada Wr karar ittiba 
edDinciye kadar devam edecektir. 

Ayni zamanda Framaya veri
len nota bekla,qu "!"!.'l!"ai.Jet 

Doku ~ pe.t ,..._ btunadaa ~ Bltl•~ Yakarı Sltn1ada 
D1• Po .. IDp& ı..-.aa Wr ko•talıtl aa...uia giblerl' lnbtl• 1141~ 
mlf&enti BGJtea llan.ı ~ -.. bet mtıeftiıl w..a. ._.... M9lt'l· 
BiU., BOJte• ll&lat•..W• aı:.rm iıdas ediNfli tU.W. 1 yh lria llli•ea 
•11nliep ola ille .. kltaatml• J8P8uit ~ bir laanketteaJ ... ,.ı 
.ı .. ,.caııu ..,..il r .. r.,..• ldWlrtti ... ~ ap11 yukarı ı.Wtt 
etti. Bllaaa ıaen.e Beiaiel•l• .,. 5 llitlereiıda idaıaını alebbet ttink et
usın tüftl 9"1. 

Blilmt•is •.rtea •un....ıaa, Nawlaa kutulu 5 Bitlerclyt 
~-
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Binlerce IŞsiz Ameleye Belediye 

Edecek Muavenet 
-- ....... '. ____ .,,..1:8Rıoil•'.ıi.U(#! 

~ ..--~~~ .. -~ı,.;--..,,~····= llinacU: T.Udl• T~ ((e~ 
ransa dlYamna ela iştirak etmi· 
yecektiı-. 
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cliii mhat R.Wrl•• " Na
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( Afacanın Resimli Hikayesi 

Afacan - Bakkal Haaan Efendi 
aababtan akşama kadar uyku uyu-

r•r- E.naf bir adamın uyku uyu

•••• biç muvafık detil ! 

Açgözlü! 
Afacan - Cing6z, çok aç 

ılzlG bir çocukıun... Masanın 
b&flna oturunca hemen en büyük 
elmayı kaptın .• 

Cing6ı - Peki kapmasaydım 
.. olacaktı? 

Afacan - Ne olacak.. Ben 
bpacakbml 

Ruyada 
Afacanı evin

cle pdtlm, yat-
mak bere idi. 
pijamaauu giydi. 
Dikkat ettim , 
ıözlerine de göz
IOk takıyordu, bu' 
hllini merak 
edip ıorudm: 

- Ne o Afa- ' 
ean, yatarken 
16zlllk mü takı
yonun? .• 

- Ha evet, 
ıece gözlerim 
bir az bulamk 
ıörtyor dal.. 

- Ne zarar 
Yar Afacan. Şim· 
di zaten uyuya-
cakıın ..• 

Afacan bu sa
ınmo garip bul
du.. 

Afacan - Ber. onc bir oyun 

oynayayım da akla ba4ann gelain ••• 
Uyku uyuyacatana rröıünG r;çup 
tnüıterI bc-ldef: n ... 

Tatil erdi ıonuna ... 
Doğrusu yandım bunal 
Pitman oldu Afacan 
Afacan oldutunal 
Ha7di ıözüm mektebe 
Yolları tepe tepel 

- Daha iyi 
dylclin ya, dedi, 1ııw ... !ll!!ll!~""'!!"!!~-------------
,. uykuda rüya 
ıMnem, riiya
ma giren insan 
lan nastl farke
deyim!.. 

Cingöz - Aman Afacı.n, ~J~ gece tuhaf bir 
rUya glrdUm: Sen bana on kuruf borç ver
ml••ln ı 

Afacan - Öyle 1•• b•f kurutunu geri ver, 
bet kurufu bafk• zaman verlraln 1 

AFACANIN 
DEVRİALEM SEYAHATİ 

Afacanın Tefrikası: 21 

llu•aa - Arkadatı Cingözle beraber 
Amerikaya giden Afacan ora
da kendini Türkiyenin en 
meıhur çocuk ıinema yıldızı 
olarak tanıtıyor, bu yüzden 
&engin oluyor. Bunun üzeri
ne Şikago haydutları parasına 
tamaan Afacanı kaçırıyorlar. 

Amerikada yerletmit olan 
Tuzsuz Ahmet isminde bir 
TUrk Afacanı himaye ve ne
sareti altına almııtı.] 

Ayni zamanda duydupm fena 
bir kahkaha tllyleriml örpertti. 
Diler bir ıes: 

- Kundura boyacısı Tllrk 
tehlikeli bir adamdn·.. Hem kuv• 
vetll, hem de kurnudır. Ameri· 
kayı da pek iyi bilir. Onun için 
herifin otele yerleımeaine meydan 
Yermeden hareket etmeyi muwa• 
fak buldum. 

Tuzsuz Abmetten bahaedildiğiol 
anladım. 

Otomobil yolculuğu yan at 
kadar ıtirdii. Nihayet Stop ettik. 
içinde bulunduğum bavul yerden 
kalktı. Asansörle çıkanldığamı 
hiuettim. Biraz sonra bavul yere 
konuldu. Kapağa açıldı. Bqa 
kuketli, ıurab tarqlı, iri yari 
bir adam Ozerime doğru eğilmifti. 
Evveli ağzımdaki tıkacı çıkardı. 
Derin bir nefes aldım. Adam 
elimin ayağımın bağlannı çözer
ken gülerek: 

- Gördlln mO? DedL lıte 
Amerikada ioıanı boyle bavula 
koyarlar! 

Ben de glllerek cevap Yerdim: 
- Ben bGtOn Amerikablan 

kafese koydum... Siz de beal 

Afacan Uyuşuk/ardan Hoşlanmaz I ) 

Afacan - Hasan Efendiyi uyan• 
darmadan ,u kalın defterleri önüne 
koyalım, Üılüne de fU hokkayı yer
leştire! nı. Ha o'du ! 

Bakkal thun Efendi - HorrrrL .• 
HorrrrL •• 

Bakkal Hasan Efendi - Su ne 
reıale\L.. Şu burnumun haline ba· 
kani 

Afaun - sabah 'erifler hayır 
olsun Haaan Efendıl 

MEKTEBE! 
MoşKOJ Mesele 

Afacanın baba11 uzun uzun 
şiklyet etti: 

----------·----------Mübarek ne hoı ıeçtil 
D;yemem ki bo, ıeçti. .• 
Yalnız fU ıon haftası 
Bir parça mayhoo ıeçtil 
Haydi l'Özüm mektebe 
Yollan tepe tepe! 

Afacanm Oyunlarmdan ..• 
Afacan iıkambil klğatlarile 

baıı güzel oyunlar yapar. Size 
bugun bu oyunlardan birini an
latacağız. 

Bir deste iıkambil klğdmı 
teni sizin tarafa, yüzü onun ta
.rafına gelmek ,f.Vtile arkadaıı
nıza sıateriniz. Ve ıonra 
arkadqanıza si.termeden deateyi 
ortamndan ayırıp yarıımı ters 
olarak koyunuz Ye arkadşmıza 
desteyi o suretle gösteriniz. Des· 
tenin her iki tarafında da kağıdın 
yüzil vardır. Meseli farzedin ki 
sizin tarafınızda kupanm birlisi 
var. Kendisine deyiniz ki: 

- Şimdi ben kupanın birlisini 
bulup destenin llstüne koyacağ.m. 

Desteyi arkanıza götürünüz 
ve sizin tarafınızdaki kupa birli· 
sini ön tarafa koyup gösteriniz. 
Sizin tarafta bu sefer meseli 
sinek onlusu vardar. 

- Şimdi sinek onlusu çıka
cak ! deyiniz. 

Ve bu suretle devam ediniz. 
Arkadaşınız bu ufak kurnazhğı· 
n z püç anlıyacaklar ! 

bavula koymuşsunuz çok mu'? ... 
Bu cevabım üzerine herif 

gllrllltnltı bir kahkaha attı. Elleri 
kalça11nda durup bizi seyreden 
diğer bir adam merak etti: 

- Amerikalıları nasıl kaf eae 
koydun bakayım? •• 

- Daha nuıl kafeae koya
yım. TDrkiyenin en meıhur Ço • 
cok IİDema yıldızıyım diye kuy
ruklu bir yalan uydurdum. Herkea 
inandı. Bu uyede arkadqımla ce
bimiz para prdO. Yedik içtik ... 
Keyif çattık 1 

- Ay aen sinemacı deiil 
misin? 

Bu sefer ben bir kahkaha 
attım. 

- Ne mllnasebet ayolf .. Hep
ıi yalanl ıizde bu enayilik var• 
ken daha çok dolma yutaraınız.. 

Haydutlann ikiıi de bu İfe 
çok tafblar. 

- Olur ıey değil ! .. Dedi. Bu 
Tllrkler cidden yaman teyler 1 •• 

- Elbet te yamaa ya.. Siz 

Tatile kim bayılmaa? 
Çok ba11lan ayılmaz! 
Oyundan yorulmıyan 
Çalıtmaktan da 1ılmazl 
Haydi 1'6ailm mekteb• 
Yollars tepe tepel 

AFACAN 

1 J J! 

- Şu çocuiu bir ttlrlll bir 
yere yerleştiremiyorum. 

- Niçin? 
-Bir ttırltl ua kanaat etmiyor, 

fakat zenıin bir adaman yanına düte
cek oluna ikisi de peripn olur. 

- Niçin? 
-Çünkft bir hafta ıonra adamcatıı 

bizim Afacanın ytlzftnden iflh eder. 

iMeşgulyet 
Afacan zıp 

zıp oynıyan ço
cuklan aeyredi
yordu.! Arkadq
lanndan biri 1e1-
lendi: 

- Afacan, 
burnunda bir ili-
nek var?. 

Afacan ıine
ği kovmada.. Ar· 
kadaşı ıözllnl 
tekrarladı .. 

- Afacan 
bir aaattir ıi
nek ıenin bur-
nunda!. 

Afacan hiç 
istifini bozmada •• 

~ ......... _. ....... lıMl .. lılıl 

- Sen de 
ıimdi anladın 
ya, dedi. Bir sa
attir nekadar 
meşgulüm. Sine-Hasan Bey - Afacan sen dojdujun zaman 

ajzında bir tane dlf yokt • BUyUdUkçe dlflerln 
birer birer çıktı ••• 

ği burnumdan 
kovacak kadar 
bile vakit bula· 
madım •• 

Afacan - Baba, bUyUk annemin de dlflert hl-
11 çıkmamı .... O hep böyle çocuk mu kalacak? .. 

VÜ!·kleri ne zannediyorsunuz.. 
Bacak kadar bir çocuğu bavula 
takıp otelden kaçırmak marifet 
değildir. Hem bu yaptığınız ya
nımza kalmıyacak.. Bakın başı
nıza ne işler açılacal.. 1 

Bu tehdidim llzerine haydut
lardan biri omuzlaraDI silkti : 

-Biz burada kimseden kork
mayız, dedL Koca Amerika za
bıtası bizimle başa çıkamadı. Biz 
.. na hceden haber verdik. 
Mektup yazdık. Sen aldırmadın. 
lıteditlmiz parayı verseydin ba
tına bu gelmiyecekti. Fakat aen o 
aptal Harry'nin sözüne uydun, 
iıtediğimiz parayı vermedin. Biz 
de ıeni kaçarmıya D1ecbur 
olduk. Şimdi elimizdeain. Elli bin . 
dolar gelmedikçe bir yere gide
mezain... Ne derain, Jim? 

Jim ismindeki haydut bquu 
ıalladL 

- Ona ne tllpbel Dedi. Za· 
bıta falan bin vaz ıelir ••• 

O sarada haydutların Tuzsuz 
Ahmetten "tehlikeli adam" diye 
bahsettikleri batm ma geldi. Bun
dan istifade etmeyi dOşündüm. 

- Ya Ahmet? ••• Ahmetten de 
korkmaz mı11D11?. 

uAhmet,, iımi haydutlar Oze
rinde derhal tesirini gösterdi. 
Heriflerin adeta ytlzleri sararır 
gibi oldu. Jim dtlflinceli bir ta
vırla öksllrdO. 

- Evet, dedL Ahmedi bili
yoruz. Ahmedin meıhur bir Tllrk 
detektifi olduğunu da biliyoruL 
Bilhassa Şikago haydutlan hak· 
kında malimat almak için Tllr
kiyden Amerikaya geldiiini de 
biliyoruz. 

Tuzsuz Ahmedi poliı ba6yelİ 
Harrye takdim ederken athğım 
palavraya derhal aıina ÇJkhm. 
Bermutat uydurdupm bir k Y
ruklu yalan döne dol"tn haytlut
ların kulaima g t ı ı u. B un 
böyle oluıu benim isme ge c·i. 

( Aıl&-.aı vaıj 
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----·M-uha-rriri-, 'f- 'f- M. Venizelos Selinikte Muhalifler Ta

T evekkül, Bunu Sizden rafından Fena Bir Şekilde Karşılandı 
Beklemezdim Diyordu Yunan Başvekili Nutkunu Güçlükle İrat Etti 

O çekilirken Timur da yiirü-
Jordu, adımlnrı st"ı.sizdi, yürlldüğü 

•deta bef1i olmuyordu, kendisin· 
den evvel nefesi, korkak mahlu
ku sıkıştırıyor, terletiyor ve tit
retiyordu. Biri, daha geri gide-

1 rniyerek, öbiirü de son adımı 
atarak durdukları vakit ilk muha
vereyi gözler yaptılar. Timur, 
ıert ve kuvvetli bakışlarile tek 
lAhzada uzun bir ruh neşidesi 
okudu. Kıı, ayni Mhza içinde 
hoşnutsuz!uiunu, telaşını haykırdı. 

Kaplanla ceyl<\n aulaşanıamış· 
lardı, biribirlerinin dilinden biha
ber görOnilyorlardı. Biri hudut· 
•uz. iştihalar terenn\im ediyordu, 
di(eri ancak korku ve ıstırap 
kekeliyordu. Kaplan, bu anlaşa
mamaz'ıktan 11kılmtf fibi idi. 

,Ytbftnil ekşitmişti. Fakat ric'at 
etm~yi dütünmi1yordu, kuvvetine 
gftvenerek b:~k~ tftrlft hamleler 
yapmağı tasarlıyordu. Ceylftn, 
tımatma kadar akıp giden titr~ 
yi,ler içinde ku•netin ac%e a11lıya-
2eldiği buhranları geçiriyordu. 

Timur, kısa bir teenniyi rnü
teakıp elini uzattı, güzel Tevek· 
lrOllln kollarını yakaladı, incite

cek surette sıkh ve kızın ağı· 
andan bir tiklyet kelimesi 

çakmaaına, yahut menfi bir ha· 
reket yapmasına meydan ver· 

meden onu ta başının üstüne 
kaldırdı, hararetli bir mcftuniyetle 
her tarafını gizden ceçirmiy• 
clalclı. 

Şimdi kız, yerden kapdıp 
ıöie çıkarılan %ayıf bi.. kuı 
ıibi bunalmıfb, kendini kaybet· 
•if ti. O bir metreden az fazla 
irtifa, zavalltnan göıOndc birkaç 

•iaare boyu kadar yUkuklqi
yordu ve Timurun kmalı aaçları 
• ynkıekliiin araaanda - tel tel 
elmut kızıl bir bulut gibi • içine 

bayıtDhk ıetiriyordu. Kendini 
tutan pençeler açalaa, cana12 

IMr cneee ıibi yere diife
eekti, o kadar ıuunuzlaımıt· 
b. Fakat o peaçe, avını yuvaaana 
kadar götirmek istiyen bir kar-
tal eli gibi sıkı idi, açılmıyordu 

•e her aaniye bw ltqka ateşle 

pHhyan gözlerin bunalbct f8au-
11u da ayra bir tazyik yapıyordu. 

Z.Yalh kız, kollarının ıst.rabuu 
baygm bir teslimiyet içinde haz-
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SeJAnik ( Hu
susi )- intihabat 

mederken o fUsunun alevlerinden mOcadeJesi mllna-
kurtulmak için gözlerini kapı-
yordu. sebetile nihayet 

liberal fırkanın 
Timur, belki beş dakika bu 

şefi M. V enize-
vaziyeti muhafaza elli, sonra na- los ta intihabat 
zik ve muatlar hamulesini yavaı 

propaııandası se-
yava, } ere indirdi. Semavi bir yahatine çıktı. Bu 
girdaptan kunuluşa benziyen bu 
inif sırnsında Tevekkülün gözleri seyahat dört ann 
yine kapalı idi. İçine, uzaklaşan sllrecektir. 
bir tehlikenin hazzı yayılıyordu. Yapılan proı-
Ölçmekten aciz olduğu korkunç rama nazaran 29 
irtifadan kurtulup ta yere ayak ağustoı sabahı 
basar basmaz kaçacaktı. Haya· M. Venizelos re-
linde uzayıp gıden mesafeyi iıte falcatinde sabık nazırlardan Zana, 
bu hulya ile aııyordu. Dingas, ValaYas oğla Sofoklis Y• 

Kız, bir kış ~ecesi kadar uzun diğ•r meb'ualar ;e fırka erk*nı bua 
luaduiu halde "lruai" vapurile 

ıUren iniş saniyesinin ıon Ianıaa seliniğe nıuvaulat ve Beyaz.kule 
ermek üzere idi, ayaklan nerede iskelesinden şehre çıkmıfbr. 
İH yere deiecekti, ruhunun ti Burada M. V cniıeloı, hUku-
derinlijinden kopup gelen bir met ve fırka erkim ve halk ta· 
" ob 1 ,, dudak)arma yapıtmıfb, rafından samimi bir şekilde ia-
onu püskürür piiskıirmez itkence tikbal edilmiftir. M. Veaiıelo•, 

vapurdan çaktıktan .onra .,.il u 
dakikası da tükenmiş olacaktı. bir müddet iskele nzeriode durmuı, 
ffte bu srrada yiizöne bir alevin jandarmaların, hllkümet erklmnın 
çarptığını duydu ve feci bir he- teşkil ettikleri bir halka dahilin-
yecana kapıldı. de yavaş yavaı yfirOyerek nutku· 

Bu alev, sağ yanaiında ta- nu İrat edeceği Beyaıkule tiyat· 
hammlll edilmez bir yanık yarat· rosu binasın. dAhil e>lmuthır 

Tiyatro binua dahilinde da-
mıştı. O, hem bu ate, darbeaini, ha ubabın aekiıinden itibaren 
hem bıraktığı yanıgı vuzuh ile gelen kalabalık bir halk kütlui 
biı..etmitti, fakat darbenin nere- M. Venizeloıa intizar etmekte 
den doğdujunu anlamaau~h. idi. Bura venizelist gazetelf!rinio 
Cebren ve bir hamlede çakanl- neşriyatında Bqvekili iıtikbale 
mıt olduğu tebükeü irtifadu gelen halkan adedi yirmi bmden 
geri at.lırkea cellenneml bir im- fula o&.ak ~rilmekte İle de 

k aa.a iç m teav&s .-.,.tdu. 
fUll anam mı ylb9ne çmp- M. V ~nizeloa tiyatro k.,..an-
mışta, yoksa o irtifalarda dan içeri gir• pnn silo ıeda-
yaııyan ıimşeklerden birine mi ları ve alkıtl ... '8aber kulak-
temaa etmlıti? Bunu bilmiyordu, ları hrmalıyan ıslıklarla kal'fllau-
yalnız yliznnde kalan yamtı du- dı. Alaali bir dalıa lae'iacle ıa~ 
yuyordu. Ayağı yere baahİJ anda neye dojTu akıyordu. M. Venize-

loau, refakatiade buluND aevat, 
ve ıözleri yine kapah ilcen o mllşklllltla Aluıeye çıkardılar. 
haia alev, yliziniı. öbür tarafmı Alkıılar arasmda R6rtllt8, patırdı 
da yakmıtlı ve bu sefer, alevde ye alık MClalan IMltla lmnetile 
tuhaf bir bnaet, ürkiitücU bir de••• ediJordll. 
ae• te vardı! Bu pkikle M. V ı 01el11 ı 

T eYekkül, kollarının barakü- * ...,...-. tleiil, ••• _. _... bile i.-a. yolda. SM-
maaını mfttealup gözleriai 1a9aea az.iade v .n.a... ,.. ... 
odayı dejil, ancak Hin Huret- buluNa •bak aazır1an1ma il 
ferinin Akalını flrdl. Bu omca lua ye ctii• Wr ...... _ "wp-
kıl kftmesi, kızıl bir tftl gihi yl- releriai çatlabr dencede ........ 
zUnO örtftyordu ve gözlerini per- rak ahaliyi •ki ete dawt etmi-
deliyordu. O vakit, işte o vakit ye çabfıyorlar .. Fakat • .... 
yftzllnfin iki tarafını da yakan kin. .. 

Bir taraftaa silolar, 11iier ta-
alevlerin hu kıl perdenin bir ye- raftan dhklar tiyatroya mhtiı•·· 
rinden doğduğunu anladı ve hır· ı.lık çalmak takdire ••illet 
çın bir hareketle geri ııçrıyarak ebaiyeceil cilaede "- ,.,... 
haykırdı: lana araya ........ _..... 

- İstem elQ, böyl..! teY lale- oldap ............ idi. 
meml .M. v..-ı- -- fn~ 

Tevekkül, ellerini yüzladea ilde ............ Elleri titrİJ-
ç.ekti. muğber ve cok muiber la .Wa - .. ..... pk ayıl 
bir bakıtla Hakam mdll: " ildiJarla-I .....,......._ 

- Bunu, dedi, ıisdea blbd .. • Bllla H ı•llta ",..... 
mezdim. Çok fena yaptınız. __... iL Vı•'.,.._ _.. •• 

- Ne yaptım kl\ç&k? Slyle llleriae k.,.. patama aprM 
de ;:nlayıml aatlmaa alt aetlan çalrarmya 

- Ne yapbğınızı liz daha a..ı llllflach.. Olamak S.U,onla.. Fa-
Fak ·~· kat aleatinln AhMJ• dulıa 

bilininiz. at yapmamalı1clum, a'--· " jandanaalarla ola ..u... 
beni incitmemelidiniz. aıw w-v-

detli mtlcadelelİ •• el' an de-.am 
Timur glllilmıedi. eden ıslık odam karpllDda oku-
- Hakikaten toymUfSun. EH- mak tmklnını balamtyorcla. 

ne güzel bir bai geçiren adam, Bu hal kartııında M. V eniz .. 
atzını tatlılatmak için bir tek a.. taayret ifade eden bir ta· 
lztlm de mi yemez? nola llaftfçe ayala kalktı Ye 

- Baıkaaımn bağına ılrmek ellerini yaalarana dotra açarak 
gllnabtır. alaaliy• hitaben : 

-Sen bafkasının mııın, benim - Beni llcllrmek mi ilti1or-
değilmisial .. ua 1 dedL 

Bu hitap lwiDe •ldnet ltir ( ArkuJ Y&r) 

Sellnfkten iki manzara 
parça iade edilir aibl oldu ve 
M. Veniıelos ta nutkunu okumıya 
bapadı. Fakat d&rt b.. dakika 
ıonra ayni gOrftltll •e patırdı 'fe 
wlık aadaları yeniduı blltlln pd· 
clatile dn- .mip batlaJIDC8 
M. V emel• natlnnm lre•re• 
ahaliye: 

- YoU& ltma 1161 a6yletmek 
lıtemiyor musunuz? diye bağırdı. 

Bu eaatla M. 7.aaa da ı&ze 
....... ytlksek ..... ~ 
tle•am eclildiji takdirde herkelri 
•ıan ~karblcajwu •• Bapelö
lin yalnız batma radyo miknfo· 
• kaqamada autkuau irat etlıe
ceii teladidiade buluacl.. &. .. 
a..ine yİIM arada •• ıliriltl 
ef-Ula beraber lllkaaet iacle 
edilebildi n M. VMiı.ıoa'ta aut 
kuau okudu. il. Venizcloau 
....._un her taraftaa ititilmaini 
tetaia içia nime lnrİIMle raciye 
t..tilNm 1apddiktaa maada, Be
,azble hüçaine ela ~ Jı...,.. 

... k-'•llfhl. 
il. Veniael• bu nutkuatla 

1128 H•ıaimden 22 eylel 1931 
ı•e._ kadar olu 'faıiyeü ik
mHiJeyi bulha ederek bul(la
kl nziJetia ı•tercliii veluuaeti 
tnlit -- mkleri cihan buhra-

nında aramak lA· 
zımaeldiğini izah 
ettikten sonra 

kendiıinden evvel 
iCfen kabineleri 
ve bilhassa her 
Uç kabine de Ma· 
liye Naım olarak 
bulunan Kafan· 
dariı'in maliye 
aiyaHtini şiddet-
le tenkit ederek 
Yunan maliyesi· 
nİll bu derece 
boz.uklutunun a-

111 •llaebbipleriniı 
bunlar oldujwıu ıöyledi, bunu 
iapat edecek birtakım rakamlar 
zikrederek nutkuna nihayet verdi. 

M. V eaizeloa aaat on bir 
buçukta bqlacLjı nutkunu tam 
aaat yarımda ikmal etmiflir. 

M. Venizelos diier busuHt 
hakkındaki tenkitlerini ve hüku
mete ait icraatı Mediteranedeki 
ziyafette ve uirıyacağı diğer 
yerlerde vereceji nutuklarla izah 
etmiye çahıacaktır. 

M. Veniıeloı nutkunu irat 
eder etmez, Makedonya Valil 
Umumisi Jeneral Gonatas ile 
birlikte Yalılardaki vali konağına 
azimet ederek irtirabate çekilmlt 
ve ziyaret kabul etmemittir. Ge
ceyi de konakta g~rmiflir. 

M. Venizel.&a Valli Umumi 
Gonatas Ye diğer flrka rüesa11 
ara11nda cereyan edea mlizakere 
neticııillde Makeeloaya meb'aa 
nunetl•i• iai.a..mm tnbit 
edildiği ve bu hafta zarfıacla 

U.. ediJeceii llJl•-.kteclir. 
BuıünMrM lllırriyetperverler&. 

bir lalcliM ttl•1lfhlr· Buna Veai
uliatler fe'lkalide elaemmiyet 
yeraıekteclirler. TaltWilri Alma .. 
yada yap-. ol• Kozananıa 

Mqhar ye geaç avukallann
U. M. Vaniti aammda bir zat 
iN •n sllller aarfıHa Çaıdaria 
fırkuından Wifa .-relr V enize
liatıere ;ltilud& etiaipir. Bu zat, 
Kozanatla feftallMle ufizdir. 
S6ylendiiiae naura bu zatın 
blrriyetpeneriere Utilaalu umum 
Kozananuı ela iltihakı ıekliodedir. 
811 defa Selbikte keadiaile ko
DUfU M. V e11aeloıun ıenç avu
kata iltifatta bulunarak .. Seni 
bet Venizeliıt meb'uaa tercih 
ederim " dediii rivayet edilmek· 
tedir. 

intihabat propaıandaıı seya
hati yapan M. Papuaaatasiyuda 
iki ıiln e'IYel Atina7a aYclet et
miftir. - Pertev Ferit 

Maraşta Bir Teşyi Rasim esi 

. 
Marat (Musuai)- Valimiı Bekir Sami Hey vilayetimizde bir 

buçuk sene süren muvaffakıyetli bir vazife devresi geçirmif, f kat 
ıon gftnlerde Y uzgat valiliğine nakledilm · ~tir. Burada çok h yırlı 
ifler gi>ren ve iyi habralar barakan Be'<ir Sa1111 Bey ıehrimi den 
ayrılırken hararetle teıvi ~dılr. iştir. C ·n erc!iğ" ::ı reıim teıyi 
tezaimratına ait bir iDtibaı cuAandaımak~adır. - A. R. 
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ÇANAKKALE 
Tngllt~re Hilktlmatl ta.ra.fınrla.'l Ga.zl 

Ilı. ne hediye edile'\ eııerh torci1meal. 

Yazan : 
Cen•rtıl Oglander 
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lngiliz Ve Avustralya Kıtaatının 
Hücumlarındaki Cesaret Müthişti 

-------- - ----------
'•mamlle askeri noktal nazardan halde hiç fllphe edilmiyecek bir kadar 8000 ve akıama doğru da 
karaya çıkııın ilk gflnleri gerek cihet varsa, o da V sahilinin 26 (15000) asker çıkardı. 
amiralin, gerekse baıkumandanan, nisana kadar zaptedilmemesinin Bunlara karıı da sabah 9,30 a 
erklnı harbiyelerile birlikte, do· bUtUn logiliı: plAoımn iflAs etme· kadar Türkler ancak (500) nefer 
nanmayı kontrol etmek, emirler sinin en euılı ıebebi olmuı ol- koyabildiler ve mütemadiyen art-
vermek ve karadan malumat al- masıdır. brdılar. Fakat hiçbir zaman boş 
mak için bütün muhabere ve lngiJiz ve Avustralya kıtaa- bin neferden fazla koyamadılar. 
IJaret tertibabnı haiz sureti mah• tının aahillere hlicumlanndaki ce· Fakat denizden vaki olan istilA-
ıusada ihzar edilmiı ıilAhsız bir saretl ve bahriyelilerin onla· lara karşı kara mUdaf aası 0 ka-
aemido bulunmaları IJl-ımdı. ra karaya kardar çıkarmak • uı. ' ' dar kuvvetlidir ki bu kilçUk 

Sabah erkenden yapmış ol-- hususunda gösterdikleri fe.. müfrezeler mevzilerini muhafaza 
dukları hazırlıkla yorulmuı, karaya ragatl nefsi. inkAr etmek kabil ettiler. 25 nisan akşamı artık 
çıkıı ameliyatı ile vazJyetin gara- değildir. 
beti. ve zabı'tanca v .. rı'len telefa- F k • b bDtiln esrar perdesi yırblmış, ... a at 11ti sal edifen netice 1 
tın çoklutu ile asabı bozulmuı noktal nazarından ve hututu ogiliz plAn1 biitün açıklığile mey~ 
Olan efradın Vazı·yotı' daha ı'lk mi 1 d kk dana çıkmıştı. Türk kumandanlığı 

umu yes nazarı i ate almırsa 
au·· nu"'nden ı·tı'baren çok fena ı· ..ıı b. · ı da artık her tehdit edilen 
• w;. ırınc gUnlin muharebeleri her-
Bilaolerdi, karıılarmdaki dO•- h ld TU ki . 1 noktaya icap eden ihtiyatları ., a e r erın ehlnde idi. Ça-
man da ayni vaziyette idi, her kk 1 rahat rahat sevketmek kudretine 

na a eye hücum edilecetl hak· 
çetin muharebede vaziyet böy- d k malik olmuştu. Kın a i vAıi ve velveleli neıriyata 
ledir. Her iki taraf ta daha faz- rağmen Sir jan Hamiltonun elin- Jaoeral Jan Hamiltonuo Bolayır 
la ilerlemenin imkAnı olmadı"-ı d civarında karayae çıkılmasına itiraz a e 25 nisan sabahı mUhim bir 
zehabına dUıer ve bir tecrübe koz vardı; oda, ant bir hareket edişi mahzı nimet olmuş, çünktl 
daha yapmak hususunda ısrar yapıp faik kuvvetlerle düşmanın üçünün müdafaa tertibatı olmıyan 
edecek · kadar azimkAr kuman- müdafaa müfrezelerinin üzerine beı aahili kullanarak karaya çı-
dana malik olan taraf ekseriya atılmak serbestiıi idi. Jeneral kan topu topu iki taburun mU-
muzafferiyeti kazanır. 25 nisan Hamilton, sahillerin vlisati mUsaa• dafaası karşısında bocalayan, 29 
gUnU cenup mıntakasında bulu- de ettiği derecede bu fırsattan uncu fırka şayet tek bir aahili 
.nan Türkler, muzafferiyet kaza- istifade etti. Cenupta, saat olan ve her an hucuma muntazır 
nacak kadar faik ve kuvvetli 1 e kadar sahile 12 1/2 tabur iki fırka ile tahkim edilmiş olan 
değildiler. Fakat kumandanlarının çıkardı ve bUtlin gün bun- şimaldeki bu mevkie çıkarılmıı 
azmi onlara mUhlm muvaffakıyet· lara yalnız 2 tabur Türk as.. olsa idi, mUthiı bir hezimete 
temin etmişti. 9 uncu Türk Fır- kori mukavemet etti. Anzac'ta uğrıyacağı muhakkaktı. 
kası Kumandam Miralay Sami saat (5)o kadar (4000), saat (8)0 ( Arkıı.sı var ) 
bey 26 ıncı alay kumandanına 

gönderdiği bir emirnamede: 
44 Size bir tabur asker gönderi· 
yorqDJ, 

6' Düşmanın zayıf olduğunda 
ftlpbo yoktur. Hepsini denize 
dlSkünUz ve geldiğim vakit cenup 
mıntakasında bir tek lngiliz ne· 
feri görmiyeyim. " diyor ve bu 
metin emirle askerlerine cesaret 
veriyordu. Blltün gece W ve X 
ırnhiliodeki bu zayıf Tllrk kuvvet· 
)eri İngilizlerin ilerlemesine mAni 
olmuıtu. 26 mcı gUnU, sabah 8 
de do Y sahilinin tahliyesi baş
lamış ve devam etmekte idi. 

SeddUlbahirdeki kilçliclik Ttlrk 
garnizonu, hiç glSrmedikleri milt· 
hiş deniz bombardımanına rağ· 
nıen nisanın 25 inci güntl bll· 
tün gfuı mevzilerinde bUyllk 
bir azim ve sebat ile tutu
narak Çanakkale müdafaası• 
na, nekadar takdir edilıe yine 
kıymeti mübalağa edilemiyecek 
derecede büyük hizmette bulun
duJar. Buradaki kuvvetlerin bi
dayette tek bir bölükten ibaret 
olduğu, fakat bilAhare kendi ta
burundan gelen bir ve Kirteden 
gelen diğer bir bölükle tak'liye 
edildiği, kuvvetle melhuzdu. Hor-

Fotolra/ Taltllll Kuponu 

Tabi:ıtinlıl öğronmelr. f11tiyor1&n11 

fotogTafıııı.ı: 5 adet kupon Ua bit · 

ı likte gönderiniz. Fotoğ.ra.fınu ıır"f" 

tllıitlir vo fo.de edilmeı. 

lı;irıı, mesle:C 
' eya. san'ıı.t? 

Hulııuduğıı 

nıınnleket 

ru togr..ı.~ iııtip: 

edecek ın : ! 

l otografııı ldit031 30 kuruıtu.it 
l'lnuııı ka.lıilinde gönderlla blfü. 

En Sıhhi Ve 
Binalara 

En Rahat 
Doğru 

Amerikan Mimarları, Şimdi, Camdan 
Ev Ve Binalar Yapmıya Başladılar 

Bugünlin bi
nalarında en çok 
ehemmiyet veri• A 

len pey, · ziya ve 
havanın bol bir 
surette ~ içeriye 
dahil olmasın• 
temin etm.,ktir. 
Onun içindir ki, 
bugün gördü· 
ğümllz kübik mf· 
mari meydana 
gelmiıtir. Maa· 
mafib bu ıekil 
binaların bile ı 

matlup neticeyi 
temin etmediğini 
gören mimarlar, 

ötedenberi taaav• 
vur edileıeldiği 

Uzere cam bina• 
lar yapmak mc• 
rak ve meyline 

dtişmlişlerdir. ilk 
cam bina, el
yevm Amerikanın 
Men eyaletinde 
yapılmaktadır. 

Bu binayı ya-
pan mimarın mil· Pencereaı ve camı pek çok olan yeni bir ev 
taleasına glSre, her türl\1 ihtimal olan elektrik düğmelerine basmak 
hilaifına olarak ç1m binalara ne ki.fi gelecektir. 

fazla sıcak, ne fazla soğuk ntıfuz Bu takdirde, binanın etrafına 
edebilecektir. Ayrıca toz ve gU· sureti mabsusada yerleıtirilmiş 
rUltti meselesi de yeni mimari olan kepenkler inecek ve bina 

ile halledilmiş bulunmaktadır. tamemen tecrit edilmiş buluna• 
Hariçle her tlirlli irtibatı kesmek cakbr. Yeni ruimarioin bütün 
arzu edildiği takdirde binanın dünyada büyük bir cereyana yol 
muhtelif noktalarına konacak açması beklenmektedir. 

r BiB.!YE l 
1 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan : Naci Sada[ /ah 

Bir Aşk Mektubu 
"Sevgllfalnl teahfr etmek latlycıı 
" her Atıf a elzem b ir nllmune. 

Hanımefendi; 
Bana bütfin tamyanlar 11zarif,, 

diye hitap ederler. Bizde bir 
tabir vardır. Bir insana kırk 
defa "hastasın!,, denilse hasta 
olurmuş. Kırk defada hasta J 
olursa kırk milyon defa söylense 
mutlaka ölUr. Telkinin ruhlar 
Ozerindeki bUylik tesirine misal
ler göstermiyo lüzum yok; bilir· 
ıiniz. 

"Zarifi zarifi" denile denile 
bende öyle bir kanaat uyandı ld 
hakikaten zarif bir mahliikum. 
Boyum bir metre yetmiı bet 
1antim, sıkletim do boyumla 
mütenasip. 

Adanadaki meraklılar bir de 
erkek vilcudU güzelliği mUıaba
kası yapsalar mutlaka rakipsiz 
kalırdım. O kadar da mütenasip 
endama malikimdir. YU.2üm; şim· 
di mezarda kemikleri çürUmüı 

olan " Rodolf V alantino ,, nun 
h1k demiş te burnundan dUşmüı 
kadar mUfabihtir. Hallerime 'ge
lince, onların herbirioi bUyUk bir 
müşkilpesentlikle büyük bir itina 
ile sinema aktörlerinden topladım. 

Topladım diyorum. "Kul ku· 
sursuz olmaz,, derler. Ben tam on 
senedir mütemadiyen sinemaları, 
bir aktör kaçırmamasıya takip 

ederdim. Dikkat ederdim. Nice gö
nüllerde fırtınalar koparmış olan 
o yıldızların hepsinin hakikaten 
ufak tefek kusurları mutlaka var
rlı. Meseli " Adolf Menju ,, tatlı 
gUlUyordu amma biçimsiz ağlıyor
du. Mesel& alalım .. Villi Friç,, i: 
Oturuıu gllzel, fakat kalkııı bt
çimıiz. Alalım " Hanri Gara 11 yı, 
bakııları çok glizel ve manidar 
olan bu aktörün sıUlmeıi cana 
yakan değil. Bu itibarla dUşUn
dilm, tqındım, birinden emsalsiz 
tebessUmUnU, öbUrllnden kahka
hatını, diterinden yllrUmesini, bir 
bqkasından bakmasını aldım, 
benimsedim ve nihayet kendime 
nıalettim. Eksiksiz bir adamda 
ufacık bir ekıiklik olur da " o
kadarcık kusur kadı kızmda da 
bulunur,. derler ya. Benim halle
rhnde kadı kızındaki kadar da 
akıakhk kalmadı. O cihetten do 
" komple ,, yim. 
·~ Aklama gelince: Akıl mUte· 
baıııı Mazhar Osman Beyı 
.. Tababeti Ruhiye ,, isimli 
kitabında ruhi, dimagl, asabi, 
ne•l nevi, tUrlil türlll gayritabii
likler tarif ve kaydetmiı. Lüzq
mundan fazla gülenler 11gülme• 
man,, , az gülenler 11 abusöman,, 
diılerini fazla karııtaranlar 0 kür
danömanl .•• ,, Falan filAn .•. 

Almanyamn lktısadi Programı / 
Berlin 4 - Baıvekil Fon Pa-

pen'in iktısadl programı Reisi· 

cumhur tarafından tatdik cdil

mıştir. Kararname aalı gUnU 
neşrcdilmiıtir. 

lngilterede Bir Set Yıkıldı 
Londra, 4 - DUo burada 

büyük bir fırtına hUkUm sUrmliş 
ve kuvvetli bir met dalgası Vin .. 

ıelıa sedlni yıkmııtır. Alçak 
topraklar nstiinde bulunan bir· 

çok kimseler au altında kalmıı· 
lardır. 

Ben de onlardan hiçbirisi yok. 
Zekim hakkında fazla bir şey 
söylemiyeceğirn : Şu kadar ki 
birtakım bilinmez gazetelerin 
son sayfalarında ilanlar vardır: 

"P. P. T. C.,, mUdiriyetin· 
den... C. C. C. C. dairesinden .•• 
(A. B. C.) lisesinden... Ben ba
kar bakmaz bu bilmecelerden 
makamı makıudu derhal lstldlAI 
edebiliyorum. 

Sonra bir papağamm var. 
Alafbrdım, ezberlettim. Benim 
bulunmadığım zamanlarda bana 
vekAlcten siı:o daima "çok gD
zelsin, ıeni ıevlyorum. ,, ilAh ..• 
cümleciklerini durmadan tekrar 
edec~k. -~ 

DUşiindüm, ilerde sıkıntı çek
miyesiniz diye aklıma bir çare 
de geldi: Şimdiden aiz daha 
yaşınızı saklamaktan korkmaya· 
cak bir çağda iken yaşınızı ktı
çUltürUz. Öyle yapariı ki siz alt-

mışmıza gelmeden otuz beıinizl 
bir dakika aşmazsınız. Siıi hiç· 
bir ıekilde gücendirmemek için 

seksen beygirlik bir makine kuY· 
vetile çalııırım. Olmadı darıldı· 
mı; farzedelim. Movıimine göre 

her seferinde ya bir kostUmlOk 
11 Krep Keriman " ına ya-
hut ta bir 11 lQtr " man-
tosuna banşırız. Buna da söz. 
Daha sonra hanımefendi·, bakımı: 
nekadar Atiyi dütUnen bir erke-

ğim anlayın - yaıayacağız vo 
ben dededen kalma ninemden 
yalvaracağım, o namaz sonlar1nda 
elinde doksan dokuzluk tesbibi He 
sizin 6mrUnUzo dualar edecek. 
Edecek amma "Hamidiye,, dir 
diye yutturulan mikrop dolu ter .. 
kos sularına insan midesi neka
dar ıaman tahammfil eder. Bir 

gün hastalanacak vo Allah gecin· 
den versin amma, nihayet emri
hak vaki olacak, öleceksiniz. O 
zaman, yemin ederim size, ölüme 
acımanın bu buhranlı devrinde 
tam otuz gUn yasınızı tuta• 

cağım. V o nihayet itiraf 
edeyim ki hanımefendi sizi in
aanlarm parayı sevdikleri kadar 
seviyorum. 

Mehtaplardan, tuliilardan bah· 
setmektense vukuu melhuz akı
betleri böylo şimdiden hesap 

ederek ber hususta anlaşmayı 
muvafak buldum. Kendimi met
hetmesini sevmediğim halde size 

yabancı kalmıyayım diye istemiye 
lstemiye Acizane meziyetlerimi 
anlattım. Şimdi, gelin sizinle, 
herkesin 11 cehennem ,, telakki 
ettikleri izdivaç hayatına birlikte 
atılalım. Evlenelim. 

Yeni Neşrigat 
Tıp FakUltesl Mecmuası -

1 t i nci yılının fi - li ıncı sayısı notro
dilmif lir . . fakülte ıııilderrlalorinin hir-
cok kıy metli y a1.ı ları vardır. 

Azerbaycan Yurl Bllgl•I -
6-7 inci numarası ııe~redilmiıtir. llıut 
ve har:-; i kıymetli ınakaleler vardır. 

Kooperatif - Ay da bir defa. ne ı· 

lunan c Koopera tif mocmuas ı ıı rn Ey ifil 
ayına ıııaheus ( 4 ) üne il n Us hası da 
çıktı. Kıymetli ve zengin mUnderi ca-
trna rağmen fiatl ( 10) kur ut olan bu 
ikttsadt halk ınocmua81nda lıiq;ok 

değerli makahler vardır. Kooperatif 
mecmuasında, d Uuyaya ve memleketi· 
mize alt en mllhl m b&di!eler, Ç'>~ 

müfit , ekilde bulı\u. edilmiı ve 1>1111-

b.rm ba.ılıoaları tab.\11 oluom:ıı tur. 
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Bir Kadın, Aşığının Yaphğı Vasiyetnameyi Kaybetmfıti. Aşıtının 
Babası Tarafından Çalınmış Olduğuna ihtimal Veriyordu 1 

- Marki Sen Tropez söyledi, ı 
- Derhal Parise mi döndünllı? 
- Hayır, kUçUk ismile Ailen 

diye çağirdığım kocamı çıldıra· 
•ıya seviyordum. Ne yaptığımı 

bilmiyordum. 
- Birlikte mi oturuyordunuz? 
- Evet, Malakof caddesinde 

el'aa iıgal etmekte olduğum 234 
numaralı apartımanda ! 

- Peki apartıman sizin gay
bubetiniz esnasında mı temhir 
edildi. 

- Evet, apartımanm mukave
lesi (Allen) in ismine yapılmıştı. 
Babası oğlunun vefatından haber
dar olunca gelmiş, hakkım kul
lanarak apartımana girmiş ! 

- Demek ki vasiyetnameyi 
çalan odur 1 

- Hiç şUphe etmiyorum. 
Esasen zevcime ait bütUn evrakm 
karıştırılmış olduğunu d~rhal 
anlamıştım. 

- Bu hldiıe üzerine dostu
nuzun babasını görmiye gitti
niz mi? 

- Hayır, cesaret edemedim. 
Fakat M. Sen Tropez vasıtasile 
nezdinde teşebbüste bulundum! 

- Ne cevap verdi? 
- Oğlunun herhangi bir va-

•İyetname bıraktığından haber
dar olmadığını, eğer böyle bir 
vasiyetname çıkarsa bittabi muh
teviyatına riayet edileceğini söy
lemiş!, 

- Anlıyorum ki bu .:dam 
kendisini gidip görerek halinizi 
anlatacak olursam hiç ehemmiyet 
•ermiyecektir. Buna mukabil 
kendisinden tehdit auretile bir
kaç yOz bin frank koparılması 
ihtimali mevcuttur. Müsaade eder
ıeniz yarın ıizi ziyaret edeyim. 
Mesele üzerinde biraz daha ko
nuşalım! 

- Saat kaçta gelirsiniz? 
- Öğleden sonra.. ikiye 

doğru 1 
- Beklerim! 
Hakkı olmadığı hald~ Kontes 

unvanını taşıyan kadm ayağ& 

kalkmıştı. 
- Unutmadan öğrenmek iaw 

terim, dedim. Beni size tav8iye 
eden kimdir? 

- Hiç, tesadUfen gazetelerde 
ilAnınızı okumuştum. Bir İngiliz 
detektifinin vaziyetimi herkesten 
iyi ıslah edebileceğini düşündüm. 
Esasen birçok seneler evvel an· 
llem de 11on derece karışık bir 
Dıiras işinin içinden Maksvel adım 
taşıyan bir 1ngiliz detektifinin 
ıayesinde çıkabilmişti. Unu da 
hatarladım~ 

O halde Madam, f"ski mes-

lektqımdan ıeri kald.ımıya çalt
ıacağıma emin olabilirainiz? 

Kontes de la T our çekilir 
çeldJm.,z Edith içeriye girdi ve: 

- Bu ihtiyar ıUprüntn dft 
kimdir? diye sordu. 

- Karşılaştınız mı? 
- Hayır. Fakat anahtar de-

liğinden gözetledim! 
Gülerek: 
- Demek ki yambaşımdn 

bir hafiye varmış, diye latife et
tim. 

- Elbette, kadın müşterileri
nin kimler olduğunu anlamak 
hakkımdır! 

- Ümit ederim ki benden 
ıtiphe etmiye kalkışmazsın!.. 

- Hayır, malımın ne olduğ
unu da bilmez değilimi 

Peki öyle olsun 1 Fakat şura
sını bil ki, bu ihtiyar silprfintü 
dediğin kadının bize beş altı 

yüz bin frank kazandırması ihti
mali vardır 1 

- Ne münasebet ? 
- Bana mühim bir miras 

meselesinin hallini havale etti. 
Eğer muvaffak olursam alacağım 
komisyon yarım milyondan aşağı 
değildir. 

- Kendi hesabıma bu ko
misyonu "ayniyat,, olarak alman· 
dan korkarım l 

- Yok, bundan emin oiabi-

lirsin. Maamafih mftaaade eder
H!D biraz yalnız kalmak lıterim. 
Zira bir mOfterim daha Yar, 
onu kabul edecejim 1 

Edith dışarı çıkbktan aonra 
Kokıkombu çatıruak intizar 
odasında beklemekte olan mOte
kait kumandana yol ılıtermeıiDi 
emrettim. 

Bu mUtteri ıiYil elbiH içinde 
bii-az kaba görtlnen bir adamdı. 
içeriye zirer sıirmez ilk ıözü: 

- Efendi, zevcem beni alda
tıyor, cümlesinden ibaret oldu. 

-Bu, herkesin batına ıelen 
bir hAdisedir, diye mukabele et
tim. Fakat bereket v~raİD kJ ek· 
ıeriya tllphelerin boıa çıkblı ıö
rtilllr. Zevceniz kaç yaıındadır? 

· - Ellil 
Ne vakittenberi evlisiniz? 
ottuz bir ıene oluyorl 
O haJde itiraf ediniz ki 

zevceniz sizi aldatmıya biraz geç 
başlamıştır. Şüpheleriniz ... 

- Efendi. Siz benim ı&ylediği· 
me bakınız. Elalemin &nünde ke
paze olmak niyetinde değilim. 
Arzum zevcemin muntazaman 
takip Gdilmesidir. 

- Peki.la, nerede oturu-
yorsunuz 1 

- Renken sokağında, 129 
numarada. 

( Arkası .,ar ) 

~~ E~~~ ~e· EYT~ll{~ ~ANK~sİTLANATI --~ 
Kiralık Apartman, Dükkan ve Arazi 

Esas 

89 
B 

7B 
i65 
252-6 

zoo 

1-4 

428 
460 

Mevkii ve Nev'i 

Çırpıcıda 33 dönilm tarla 
Beyoğlu Y eniçarşı Galatasaray binaın altında 2 
No. dükkan 
Kandillide 200 dönüm arazi. 
Galatasaray Avrupa pasajı 22 No. di.ikkAa. 
Tokat Çiftliği müştemilatından Akbaba yolu 
üzerinde bahçe. 
Süley maniye de Katip Şemsettin mahaHesinde 
Harem sokağmda 2 No. hane ve ahır. 
Teşvikıye Hamacı Emin Ef. sokak 19 No. Teşvi
kiye Apartmanmda 4 No. daire. 

Teminat 

10 

20 
15 
50 

3 

12 

24 
25 Tophanede Kışla altında 345-335 No. dükkan 

Uzunçarşı başında Samanvirauısani mahallesinde 
mubterik Erkanı Harbiye dairesi kapı mahaHi. 5 

Balada yazılı emlAk bilmüzayede birer sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin iS-9-932 per~embe günü saat on altıda 
şubemize müracaatlara. 

* Mütekaidin Eytam ve Eramil Maaşatının İskontosu 
Hazioei Maliyeden maaş almakta olan Mlitekaidin Eytam ve 

Eramil maaşatının Kanunuevvl 932, Kanunusani, Şubat 933 aylık· 
ları Bahçekapıda Emlak ve Eytam Bankası lstaobul Şubesince ıs
konto edilecektir. 

Zat maaşları sahipleri: 
1 - Bir defaya mahsus olmak ve müteakip muamelelerJe de 

istimal edilmek ilzere nümunesine tevfikan Noterlikten imza 
ve mühür tasdiknameEini, 

2 - lşbu aylara ait maaşların ita miktan n.ıezkilr aylara ait ku-
ponlar arkasına Malmüdürlükleri tarafından tasdik edilmiş 
cüzdanı, 

3 - Maaş beratını, 
Hamilen bizzat veya vekili kanunileri milracaat edecekler. Birden 

fazla vekaleti haiz vekiller ve sarraflarm müracaatı lrnbul edil-
miyecektir. .. 

Satılık flane 
Kat'i İhale - Nısf ıTaksit İle Satış 
Kadıköyünde Osman Ağa mahallesinde Muhtar Efendi soka

ğında 6. oda, 2 sofa, bir taşhk, bir kiler, bir banyo, bir mutbak, 
üç hela ve odunluk ve bahçeyi muhtevi, Kadıköy iskelesine beş 
dakika mesafede cadde ve çarşıya yakın kargir bir ev 12 9 932 
tarihinde satılıktır. istanbul Dördüncü İcra dairesinde 930 1285 
numaralı müzayedesine iştirak edenlerin uhdesinde kaldığı takdirde 
ahkamı mevzua dairesinde ikrazatta bulunulacağı ilin olunur. 

Sayfa t l 

Balkan Tenis Maçlarına 
Dün Devam Edildi 
Maçları Bin Kişi Seyretti 

. Nlkollldl• - Stella• (Yunan) ve Ahmet Ferit - Tregubof 
( TUrk ) eklplerı 

Dnn )'İne Balkan tenis ıam· 
piyonasına Kadıköy F enerbahçe 
kJübünün tenis ıahalarında de· 
vam edilmiştir. 

Maçlara sabahleyin saat 10 da 
başlanmıt ve müsabakaları bin 
kişiye yakın bir halk seyretmiştir. 

Müsabakalar çok heyecanlı ve 
zevki olarak cereyan etmiştir. Alı
nan neticeler şunlardır: 

Çift erkekler: Bunea - Bot ez: 
Şirinyan - Şoduvar. Neticede Şirin
yao, Şoduvar çifti 8-6, 1-6, 3-6, 
7-5, 8-6, ile Ramanya kibine ga
lip. 

Nikolaidis - Stelios: Ahmet 
Ferit - Tregubof. Neticede Niko
IAidis, Stalios çifti 6-2, 6-0, 5-7, 
6-2 Türk ekibine galip. 

Tek erkekler: Nikolaidis • 
Karakaş.. Netice 7-5, 6-1, 6-2, 
Nikolaidis (Yunan) g111ip. 

Zeki - Botez. Netice 6-0, 
6-1, 6-4, Bote:z: (Romanya) galip. 
Tregubof: Şcduvar netice 6-3, 
6·1, 6-4 Tregubof (Tiirk) galip, 

Stalios: Şirinyan netice 6-4, 1 
7-5, 6-3 Stalios (Yunan) galip, 
Bunea: Jaffe netice 6-0, 6·4, 6·3 
Buoea (Romanya) galip, Sedatı 
PapadopuJo netice 6-1, 6-3, 

Son maç olarak yapılan Sedat
Papadopulo maçı havanın karar
ması yüzünden son kısım cuma 
glinilne bırakılmışttr. 

Maç1ara cuma 2'llnU devam 
edilecektir. 

Yüzme Müsabakaları 
Dün Modadaki deniz hama .. 

mında amatör gençler tarafından 
yüzme ve atlama müsabakaları 
yapılmış ve muyafEakıyetli neti
celer alınmıştır. 

İst. Maarif Müdürlüğünden: 
Orta tedrisat mekteplerine beden terbiyesi mualhmi yetiıtirilmek 

üzere bu ders sen~si başmda Ankara'da "Yüksek Beden lerbiye
si İhtisas,, mektebi açılacaktar. Fazla taf si\at idarenin divanhanesi
ne talik edilmiştir. Talip olanların 20-9-932 tarihine kadar ida
reye mUracaatları ilan olunur. 

"1Utehessıa Alman doktorların 
kontrolü altındadır. 

Ecıahanelerden urarla doktor Sandow'ıı markasını arayınız, 

Keşif bedeli 5066 liradan ibaret bulunan Şişlide Şair Nigar 
sokağı eski parke taşlan ile tefrişi kapalı zarfla münakasaya ko
nulmuştur. Talip olanlar şartname aln-.ak ve keşif evrakını görmek 
için her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeli, münakasaya 
girmek için de 380 liralık temiııat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektuplarını 8-9-932 perşembe günü saat en beşe kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. 

lstanbul Adliye dairesi eşy.ıyı cUrmiya Tasfiye konıisyonundan: 
Komisyonum~zca satılmasına karar verilen muhtelifülcins eşya ve 

silahlar ve rulet ve masaları 18 - 9- 932 tarihine müsadif pazar 
günü saat ikide İstanbul Adliye binasında Emanet dairesinde s~h-
lacağından talip olanların yevm ve saati mezkiirden Emauet daıro
ainde hazır bulunmaları ilan olunur. 



12 Sayfa SON POSTA Eylul 5 

Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü HASAN 
Ecza Deposu 

.. 
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ip ekiş 
Krep Damur'Jarı 
245 k uruttarı 
itibaren 
aahlır • 

• 
Ayni ayardt. 
Avrupa 
kum atlarının 
en ucuzu ıs· 

Dört lirad!r. 

·ı 

1 

~ Leyll, neharr, kız, 

Yeni Türkiye Mektebi 
YUVA, İLK 

. : ' .. ·. . i . 

J ·.._:. .' .:. • -:.. • • • • •. ~ ' 

Kıymeti mubammenesi 

Lira 
1678 

300 

K. 
"0 Ortaköyde Portakal ıokağmda 41-51 No. 8 oda iki 

sofa bir matbah ve saireyi ınüştemil mUfrez maa 
bahçe bir bap hane. 

00 t 20 zira terbiinde bulunan Şehzade başında Muhtesip 
Karagöz mahallesinde yeni sokakta 12 No. arsa. 

Baladaki emlaki mnlılüle yirmi gUn ı,nüddetle müzayedeye kon
muştur. halesi Eylülün 26 met paz.art~si gün·!i saat 011 beştedir. 
Taliplerin pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdüriyetinde 
Mahlülat kalemine müracaatları. 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
870 

~ 

Eyürte Bahariyedeki Mevlevi tekkesinin dedegin odalarile yemek
hane, mutfak, hamam kısımlarının ahşap ve kArgir enkazı yirmi gün 
mUddetle müzayedeye konmuştur. ihalesi Eyltılün 10 uncu cumartesi 
günli saat on beştedir. Taliplerin pey akçclerile beraber 1stanbul 
Evkaf MUdiriyetinde Mahlül4t kalemine müracaatları ilan olunur. 

1 LiRA YA YÜZÜ iLE KUŞTÜYÜ YASTIK 
l~taııbul'da <.:akmak~ılar, ~aııdıdyacılar'd::ı. Ku,tUyU Fabrika eında kut· 

tilyiiııUn kilosu 100 kuruş, yıııU ile yorgan !e, şilte 10 liradır, KuştUyüne 
ııııilısus kumaşlar bulunur, Toptan satıı,:ı tonzil:i.t vardır. 'l'el. 2 3027 

Aııkara'da satı' mağazası: SAL Ti FRANKO 

_.ANKARA.-

! ......................................... lll!li*Rii.Rl2::::~rı::D:Z'BDll!l~ma::ıemJ~~c_a::;ı&lDll 
HUSUSİ Bizim Mektep 

Ana, ilk, Orta 

ŞEHZADE BAŞI FERAH SİNEMASI 

Bugün - Bu gece 
Vefa - Kumkapı İdınan Yurdu 

Tarafından Fevkalade Olarak Tertip Edilen 

BÜYÜK SÜNNET DÜYÜNÜ - SABAHA KADAR 
Tiyatro - Varyete - Canbaz - Dans - Sinema - Bandomizika - ılokkabaz -

Karagöz - f ncesaz - Kanto - Ve saire 
Yurt gençleri tarafından: Piramit - B ufıks - Bolcs - Güreş • fskrim ınaç'.:ıra 

Şehrimizin Üç Sevimli Komiği 

Koınik Dumbullu İsmail Efendi - Koınik Şevki Bey - Kon1ik Ahıne t Bey 
Ve mnruf a1ttör ve aktrislerden müteşekkil heyeti temsiliyclerile birlikte icrayı ınıı'at edeceklerdir 

~. ',..,..;.~ >.· ·- . ......... "'~~-. .. ... .. "" ~ Zengin ve muhteşem program Miitenevvi f'ğlcnceler • ~--

• Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari ~ 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütün aııuflart mevcuttur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumartesi, Pazartea:, ÇartamLa günleri uat 10 dan 18 e 

l.:adar müracaat olunabilir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
) Telefon 22534 ( 

. ,... : ·:.__, .· . . _-: ·. . . ... ·,. . . . 

Zafiyeti unıumiye, ittihaaıılık ve kuvvetsizlik hallttnd.a 
faied n teıiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lr NAiM VAPUR 1DARESt 
lzmir sürat Postası 

( 20 aaat ) 
Lük5 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günleri Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

l:i.aat tam IS de hare1<clle doiru 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük kar~ısında Site Fran-
sez Han No. 12 yazıhanesine I 

- müracaat. Tel. B. O. 1041 

ÇANAKKALE 
Şehltlel"lnl ziyaret 

10 EYLÜL 
Gülce.mal v:ıpurilo 

E(•nobi lisaıılnrıııa ilk sımflıırd:uı itibaren başlanır. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 

Bioks Sabununun 
(l\remli sıılıuıı) 

Tt!rkilıindeki 

sUt, bal ve ıanolln 
ıııa<ltloleri , cildol::ı. tlılık 
vo yuıııtaklık verir 
vo tazeliğini ııııılıafaın 
etler. Hioks sabırnıımla 
mevcut külliyetli ıııik
tarılak i köpilğil mo a
ıırnt:ı ııilfıız vo beşero· 

ııirı hay.\ll kuvvotleri· 
ni tak,·iyo eder. 

Son Posta Matbaa•ı 

Sabibiı Ali Ekrem 
Neıriyat Müdilrü: Halil Lıltli 

4259 

J Ölçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağları 
Mido, lıarsak, bölırok 

düşk!irılüğilno 

Fenni 
Kor salar 

lstiyonloro ölçil 
tarifesi günrlorilir. 

Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 
ZAHARYA 
Oreopulos 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt vo dlhrevt baatahklar teda· 

vihane1i Karak<Sy Börekçi fmnı 

11ra11nda 34 

Be} oğlu 

halyan Lisesi ve Ticaret Mektebi 
Yeni Çarşı, Tonıtom sokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her• 
gün sabah I0-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydoJunur. 

Zayi - Beyoğlu On bc~incl llk
moktA•p heıti ııci sınıftan aldığım ' lı.~
uutııaııw ıayi olıııu11tur. Yenisini çı
k:ı.raca~ımda.n hUkınil yoktur. 

40& Rı~!- Sallhı.tUa 

-


