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Narh Arbnca Ekmek Buh-j 
ranından Eser Kalmadı 

Ekmek Dokuz Buç~ğa Çıktı, Muhtekir 
Fırıncılar Adliyeye Veriliyor 

DUn fır1nların önU. hep böyle idi 

Buğday fiatinin ansızın yük· Dün sabah Müddeiumumi Bq-
•elmesile başhyan ekmek vaziyeti, muavini Hikmet Bey bizzat fırın· 
di.in do sabahtan akşama kadar larda tetkikat yapmıı, ayrıca 
devam etmiş, ıehrin hemen Belediye Reis Muavini Hamit ve 
her tarafında ve civar köylerin lktısat Müdürü Asım Stıreyya Beyler 
bazısında halk yine ekmeksiz de fırınları teftiş etmişlerdir. Bundan 
lcaJmııttr. Hatta bazı yerlerde başka belediye zabıta memurları 
bir kısım açıkgözler yirmi kuruşa da bUtnn fırınları kontrol etmiı· 
kadar ekmek satmışlardır. Diln lerdir. Dün ekmek buhram en 
•ahah baıı fırınların tablakar· ziyade Fatih ve Aksaray cibet-
~rı evlere 15 kuruştan ek"inek !erinde hissedilmiş, Beyoğlu ta-
\ğıtmışlardır. raflarında kısmen hafif geçmiştir. 

Fakat, dün de yazdığımız gibi, Bu vaziyet karşısında beledi· 
;knıek muhtekirleri ve hile yapan ye dün Beşiktaş fırınlarından 
ltıncılar hakkında iaşe kararna· 400 ekmek nldırmıJ ve Aksaray 
~esinin 9 uncu maddesinin tat· taraflarında halka dağıtmıştır. 
k ılc edilece~i habe!i'~ f~~ıncıları Evvelki glin sekiz fınn hakkında 
ısmen endışeye duşurmuş, bu- zabıt varakası tutulmuştu. Diin 

~un tesiri olarak öğleden sonra de Beyoğlunda Sinem köyünde An· 
uhranh vaziyet biraz hafifler don Vasilaki Hamam caddesinde 

~olmuştur. (Devam: 8 inci aayfada) 

Yeni Tefrikamız 
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Tlmurlenk kimdir? 
Eski bir mUverrlh diyor ki : 
" Timurlenk hem cihangir, hem el• 

handar idi. Yalmz yıkmayı deOll, yap· 
mayı da blldl. Atillldan bUyUk, Cengiz· 
den kudretli idi. lskender de dlhll ol· 
duju halde hiçbir hUkUmdar, onunla 
mukayese olunamaz. Tarihte &fi yok
tur. Ve belkl gelmlyecektlr. ,, 

En yeni bir tarih, cihangir TUrkU 
föyle tarif ediyor : 

" Bundan 570 sene evvel, bir adam 
dünyanın hftklml olmak istedi. O, neye 
tefebbUs ettiyse muvaffak oldu. O ada· 

\ma Tlmurlenk derler. 
"Tlmur, Asyayı dolafıp Avrupanın · 

et;ljlnde gtirUndUiiU zaman kırallar va 
lmperatorlar, mektuplar ve elçller gön· 
dererek BUyUk TUrke hUrmetlerlnl 
takdim ettiler.,, 

Yine bu yeni, pek yeni tarih : 
"Tlmura, dUnyamn son kumandam 

dense asla hata edllmlş olmaz ,. diyar. 
işte yeni tefrikamız bu adamı, bUtUn 

hususlyetlle, bUtUn azametlle ve bUtUn 
maceralarJle canlandıracaktır. 

Yakında 
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t ec i · de 
eseleler Görü Ü dü 

Dahili Nizamname Değiştirildi, Hasan Bey Meselesini 
Beş Kişilik Hususi Bir Encümen Tetkik Edecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Millet 
Meclisi don iki celse akdetti. 
Birinci celsede bazı IAyihalar 
etrafında müzakere cereyan etti. 
İkinci celsede meclis dahili ni· 
zamnamesının tadili etrafında 
hararetle mUnakqalar yapıldı. 
Evveli muhtelit encDmenin bu 
hususta meclise arzettiği tezkere 
okundu. 

Muhtelit encllmen, bir vekil 
hakkında Adliyeden yapılacak 
müracaat Ozerine no ıekilde mu· 

·Kartle 
Katili -----
Bir Köylü Kızkardeşini 

Tabanca ile Öldürdü 

Katti lsmall 
lzmir, 13 (Hususi) - Çeşme· 

oin Reisdere köyfinde KAzım 
oğlu İsmail isminde bir köylll, 
hemşiresi Aliye Hanımı f ecl bir 
şekilde tabanca kurşunu ile öl· 
dürmüştilr. Kardeı katili hAdise
den sonra zabıtaya teslim olmuı 
ve cUrmilnU teferrUabna kadar 
itiraf etmiştir. 

Katil lsmail bu sabah lzmire 
getirilerek Adliyeye teslim edil
miştir. lsmail, hemşiresini çok 
sevdiğini, fakat son zamanlarda 
onun hareketlerinden şfiphe etti· 
gını söylemekte, işlediği feci 
cinayeti böyle bir sebebe istinat 
ettirmek istemektedir. Cinayetin 
hakiki sebebi mahkemede anlaşa· 
lacaktır. 

Bektaşilik 
Yapanlar 

Ada1D 

Manisa, 14 (Hususi) - Be-k· 
taşilik yapmakla maznun olanla· 
rın muhakemesine dün devam 
edildi, Müddeiumumi tecziyelerini 
istedi. Karar cumartesi gllnü ve• 
rilecektir. 

Cclll 

Kanalizasyon Yapılırken 
Dun Y enicamide, Kemeral

tında kanalizasyon ameliyatı ya· 
pan ameleler, Bizanı'Jlara ait 
yedi metre tulUnde bir taş sil· 
tuna tesadnf etmişler ve derhal 
mllzeye haber vermişlerdir. 

amele icra edileceğine dair da· 
hill nizamnamenin 170 inci mad· 
desine icap eden kayıtlan koy• 
muştu. EncOmen bu maddeye ıu 
ıekli vermi~ti: "Adliyece bir işin 
takibi sırasında icra vekillerin· 
den birinin vanfesinden mlin· 
bais bir husustan dolayı 
vazife noktasından verilen ka· 
rarla Meclise mUracaat vuku bu· 
lursa heyeti umumiye bu hususta 
Meclis tahkikatına mahal olup 
olmadığını tayin için cvvelemirde 

5 kişilik bir encllmen teşkil eder 
ve Meclise bu encllmenin mazba
tası arzedilir • ., 

Teklifin mllzakeresine başlan
dığı zaman evveli Ge1Al Sabir 
Bey s6z aldı ve maddenin başın
daki " Adliyece bir itin takibi 
sırasıda ., fıkraıımn çıkarı!masını 
istedi. 

Buna encllmen namına Hakkı 
Tarık B. ( Giresun ) cevap vere
rek bu talebin doğru olamıyaca• 

(Devamı 11 inci aayfada) 

Prof esgonel Olalım Mı ? ----·---
Sadun Galip Bey Bu 

işe Çok Taraftar 
~~~~~~---~~~~~~-

Fakat, Bizim Futbolümüz 
Profesyonelliğe Yakışmaz, 

Sporda profesyonel olalım 
mı ? Bu sual bugnnkn spor mev· 
ıulanmn en hararetlisi ve en 
tazesldir. Sporcularda aylıklı 
ıporculuk fikri ve taraftarlıj1 

gllnden gUne kuvvet buluyor. 
Bu mesele etrafında açtiğımız 
anket ile tanınmış sporcularımı· 
zın fikirlerini topladık. Buglln de 

eski futboclllerimizden ve şimdiki 
spor muharrirlerimizden Sadun 
Galip Beyin ıayanı dikkat fikir
lerini yazıyoruz. Sadun Bey bu 
mühim mesele hakkındaki fiklre 
lerini ıöyle anlatıyor ı 

edeyim: Meseli çok zengin 

Henüz 
Diyor 

" - Bir şeyde profesyonellik 
demek, o şeyin tekemmül etmt ' 
şekilde san' at haline getirilm~ 
demektir. Fikrimi daha açık izah 

1 (Devamı 8 inci 1ayf ada) Sadun Oallp Bey 

Hüsnüzan! 

- Gliliıyorsun. Evde b ıuml ' lttin ıaliba. 
- Hayır. Bui<fay ticaret o 
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1 Halkın Sesi f 1 Günün Tarihi 

Darülfünunun Fazlı Bey Dün 
Islahı YER l İ SÜT Çiçek Sergisi I' TAT il Teşyi Edildi 

Mütehassıs Profesör M. Maiş Da
rülfünunumaz hakkında tetkikat 
yaptı. Bu ilim yuvamızın noksan• 
larının telafisi ve ıslahı için bir 
rapor hazırladı. Bu raporun bu 
ıcneden itibaren tatbik edileceği 
haber veriliyor. Bu hususta bal
kın fikirleri 'unlardır: 

Ethem B. (Aksaray KOçllklanga 9JJ 

- Bugün üı.erinde oturduğu· 
muz ezeli yurdum.uz küçük Asya 
ve yakın Şark bir :zamanlar 

medeniyetin ~a:hikasına kadar 
yükselmişlerdi. 

Hergün harabelerden parmak 
ısırhcı medeniyet eserlerini çıkar

dığımız Hititler ve onlar.:lan doğan 
Friçyalalar. Lidyalılar bugünkü 
garp medeniyetine beşiklik yap
mışlardı. 

Hala Anadolumuzda kıymetli 
•e muazzam eserlerinin bnkıye
sini ayakta tutan kuvvet, ilim 
kuvveti idi. Şarkta ilim; yerini 
cihalete terkettikten sonra me
deniyet ve san'at te garbe hicret 
etmiştir. 

T opraldarınuza esld parlak 
medeniyeti iade etmek ve yeni 

müspet ilmi kökleştirmek için de 
tek bir çare vardır: O da ilim· 
dir. Maarif Vekaletinin Darülfü
nunun ıslahı için aldığı yeni 
tedbirleri ha itibarla çok mu
vafık buluyorum. .. 

Mehmet Auır Bey - Tepebaıı Tozkoparan 
cadded 34 -

- Maarif Vekaleti önfimüzde
ki ders senesinden itibaren Da· 
rülfü~unun islah.ına başlıyacakmış. 

İlimden doğan garp medeniyeti
ni mademki kabul ettik. Bizim de 
ilim "·e irfanla daha iyi silihlan
mamız zaruridir. F cnebi lisana 
ehemmiyet verilmesi çok mühim· 

dir. Garbin ana kitaplarından 

istifade etmek için gençlerimizin 

mutlaka bir garp liaanı bilmesi 

Jinmdır. Bi1miyenlcr bence tek 
kanatlı kalmıya mahkumdurlar. 

lf 
Şakir B. (Beya:ııt Koska 57) · 

-Maarif Vekaletinin mütehassıs 
Mösyö Malşın ragorunun bir kıs
mını bu sene darülfünunda tatbik 

edeceğini okudum. Hakikaten 
darfilfünunumuzda ders malzemesi 
ve kitabı mühim bir mesele idi. Ta

lebe mühim para verdiği halde bile 
kitap ve not tedarikinde müşkü-

lata maruz kalıyordu. Yeni sene
den itibaren bu ihtiyaç. ehemmi
yetle nazarı itibara ahndrğı için 
çok sevindim. ----

Çikolatacılaı 
Hariçten 

Dedikodusu Birlrnç senedenberi vilayetinıiıi" 
V11z-tasz•yecı•ler nli muavinliğini yapan Fazlı blf 

H Ş .. k .. Ef ldd. 1 nı, .ru. alrpm trenile, yeni memurirtı 
acı u ru . ıa arı B A °'•n birinci umumi müfettişfitt ınar-
Şiddetıe Reddediyor İr n/aşma w,.. başmüşavirliği vazifesine başı•· 

Süt Getirtiyorlar 
Şehrimizde 13 çikolata fabri

kası vardır. Bwılar sen~de 400 
bin kı1oya yakın süt sarfediyor
for. Fakat bu sütler on halinde 
hariçten ithal edilmektedir. Süt 
müstahsilleri son zamanlarda süt 
sarfiyabnm azaldığını nazarı iti
bara alarak çikolata fabrikaları

nın yerli süt istihlak etmeleri 
için bazı teşebbüslerde bulunmuş
lardır. Çikolatacılar kendilerinin 
süt kurutma makinesi olmadığını 

mayi süt ile çikolata yapılamıya· 

cağrnı ileri sürmüşlerdir. Sütçüler 
bu makinelerin çok ucuza mal 
edildiğini, binaenaleyh çikolatacı· 
farın birer süt kurutma makinesi 
alarak yerli sUt istihlak etmelerini 
teklif etmişlerdir. Bu hususta 
sütçülerle çikolatacılar arasında 
müzakere cereyan ediyor. 

Orman Vergisi 
TemyizMahken1esi Bu Hu
susta Yeni Bir Karar Verdi 

intifa Kanunu mucibince köy
lülerin kendi vesaitleri ile kasa
ba ve şehir1ere getirip saUıkları 

odun ve kömürü tiCMet kastile 
miibayaa edenlerden orman res
mi almıp alınmıyacağı hususunda 
Temyiz Mahkemesi Üçüncü Hu· 
kuk Dairesinin iki kararı arasın-

da hadis olan içtihat ihtilafı 
üzerine mesele heyeti umumiyede 

müzakere edilmiştir ve neticede 
köylülerin İntifa Kanununa tev

fikan mahalli ihtiyaç için kendi 
araba ve hayvanlarile mensup 
oldukları pazar yerlerine ve ka· 

sabalara götürüp satlıkları odun 
ve kömür, ticaretgah esbabı ta-
rafından pazar yerlerinden alınıp 
sarf ve istihlak edildiği takdirde 

orman bedeli istifa edilmek lfı
:z.ımgeleceği ekseriyetle tekarrür 
etmiştir. 

Tavuk ve çiçek sergisine iştirak 
edenlerden bazıları sergide bo
yalı güller bulunduğunu, bunlara 
para mükafata verildiğini iddia 
etmişlerdi. Fakat sergilie mawi 
ve yeşil güller teşlıir eden hacı 
Şükrü Efendi b iddiayı şiddetle 
reddetmektedir. 

Hacı Şfikrü Efendi 68 yaşın· 
da olduğunu, 8 yaşindanberi 
göl yetiştirmekle nğraşbğınr söy
lemekte, bu meşga!enin baba· 
sından miras olarak intikal et
tiğini, teşhir ettiği güllerin ha
kiki yeşil gül olduğunu bildir
mektedir. 

Filhakika hacı Şükrü Efendi 
bu sahada büyük bir şönret 
almış, çok nadide güller ye· 
tiştirmiştir. 

c 

lhtısas 
Mahkemesinde 

İstanbuldaki fabrikacılaTdan 
birinin, gümrükten (30) bin lira 
kadar iptidai madde kaçırdığı 
iddia edildiğini yazımşbk. Müfet-
tişler bu husustaki tahkikatı bi· 
tirmişfer, evrakı İbbsas Mahke
mesi Müddeiumumiliğine vermiş-

lerdir. Müddeiumumilik mesel Jİ 
istintak hakimliğine vermiştir. 
Diğer taraftan öğrenöığimize gö
re, dört numaralı gümrük am-
barında kaybolan mallar ve q-
yaiar hakkındaki tahkikat ndli 
safhaya girmiştir. 

T tün Satışı 
Tütün lnhisar ldaresile ec.nebi 

kumpanyalardan baman memle
ketin muhtelif kısıınlanndan tfi. 
tün almaktadırlar. Aldığımız 
mevsuk bir habere göre b ay
lar :ı:arfında köylu '~ tacirlerden 
6 - 7 milyon kilo kadar tü üıı 
satın alınması ç.ok muhtemeldir. 

Malul Gazilerin 
Bir Müracaatı 

Kağıthane.de eski Darüleytam 
olan Çağlıyan kasrı uzun bil' müd-

Bir Müracaat dettenberi boş bulunmaktadır. 
Bunn nazarı dikkate alan ma-

Memlekette, ihtiyacın birkaç liil gaziler alakadar vekaletlere 
misli fazla kasarlı iplik imal müracaak ederek. bu büıamn 

V atak il:ıtte Diyarbekire hareket et• 
I aph/ar mittir. Burada bulunduflı müddet 

zarfında kenaisini bila istiana herke•e 
Haber aldığımıza göre şehri- aevdinn Fazlı bey dün Haydarp•I' 

mizde toptan ve perakend~ iş l.t.asyomm da biilüo Yila.yd ukinı fi 
yapan maruf kırtarsiyecifer, ara- diğer memurlar, gazetecitcr ve kert" 
larmda bir aııt~CJ'na VSın1Wak ~-_._ı h Ilı 

-r- J -r- ~ sevenlerle bir kıam a 
dükkanlarını akşam saat afhda f ti• tara ından hararet ve aamimiye kaparmva ka.raı: ver-;,.ı~Mdir. _11 

.r ~· teşyi edilmi~tir. B'u meyanda YP 

B eyaııda pazar günleri öğ- Mu~iddin, vaH mua rini Ali Ras' 
led~n sonra da tatil yapılması beylerle polis ve sıhhat müdürlerir 
esas • e tekarnır etmiştir. maarif müdürü ve mülkiye müfettif' 
Kutasiyecilerin b anlaşmalarm:ı leri ha.zır bulunmuşLudır. "15Ikiyelfo 
b.:ızı mamf tuhafiyeciler de dahil ler namına Fazlı Beye bir buket takdid 
o r. İtilaf e mucihin'Ce edilmiştir. Fazlı yin en büyük oıc-
herkim diikkiinmı ı:ıuayyen sa- ziyyeti i~ sahiplerine karşı çok miif' 
atten sonra kapatmıyacak olursa fik hareket etmesidir. Fazlı beyİll 
t:ayyaYe cemiyetlııe 25 lira vere- hpı81 her zaman için herkese çıkbı 
c:dmr. illafnam tatbikini Her iatiyen onun yanına ae.rbe•~ 
tetkik etoek üzere beş kişilik airu n derdini açıkça söylerdi. Faıt 
bir jüri heyeti teş · olunmuştur. bey de bütün bu işleri en kestir-' 

yoldu halletmek hususunda maba,.t s IAnik p na iri ve tam manasile hWınQ D "yet sabiiıl 
7 inci beynelmild Selinik pa• idL Yeni vazifMinde de mmffakiycl' 

ler dilediğimiz Fazlı bey Mid0Uiıılıl 
oayiri 11 eylülde açılacak, 25 te Molva kasab3sında doğ'muıtur. Ortl 
kapanacaktır. tahailini Mercan id disinde yapınlt 

Ayakkabıcılar 
Münakasafara Küçük Ser

mayeliler De Girecekler 
Ayakkabıcılu Cemiyeti all

kadar makamlara müracaat ed~ 
rek resmi dairelerin ayakkabı 
müna.kasalarına k.üç,ülc esnafın 
işfuakini de istemiştir. Haber 
verildiğine göre hu müracaat ka
bul edilmiştir. Bunun üzerine aon 

günlerde açılan bazı mUnakasalar.a 
küçük sermayeli ayakkabıcılar 
da iştirak etmişler ve bazı sipa
rişla almışlardır. 

Kaybolan Kızlar 
Beşiktaşta oturan 18 yaşında 

ikbal Hanım isminde bir genç 
kız on gündenberi ortadan 
kaybolmuştur. 

1f Halit Enver Beyin lıizmet
çisi 20 yaşında Kamran bir haf
tadanberi kaybolmuştur. Gaipler 
bütün taharriyata rağmen bulu
namamıştır. 

Duyunu Muvahhide 
Bazı haberler üzerine düyunu 

muvahhlde dün borsada 41 ku· 
ruşa kadar df~se de ağ-leden 
sonra Paristen gelen bir telgraf 
üzerine tekrar (42) kuruşa çık

· ıonra Mülkiye mektebine girmiş ~ 
oradan 329 senesinde yüksek dereci 
ile çıkmıştır. Fnlı bey Çal ve Bet
l'•ma kaymakarnlıklannda ve jzrnlt 
vali muavinfiğindc bulunmu~tur. 

Süreyya Bey Vef~t Elti 
Zahire ve buğday tacirlerindtO 

ve Ticaret Odası ikinci reisi Şerif 
zade Süreyya Bey Ni•ten geJirkd 
Pirede npur l~inde kalp sckte-1~ 
clea vefat etmiştir. 

Bursada Kar 
Bur.ada Uludağ eteklerine bit 

metre kadar kar yağmışbr. 

Sulh Kadınları 
Baynelmilcl Sulh ve Hürriyet 

Cemiyeti azasından olup şehri.ınİS' 
gelen kndınlara dün Cevdet Kerlılll 
Bey bfr çay ziyafeti vermiştir. 

Mübadele ls1eri 
' Muhtelit Mübadele Komisyonu#" 

da Türk ve Yunan heyetleri arasırt" 
daki ihtilaflar tamamen halledil" 
miştır. 

ille Tedrisat Müdürn 
Maarif Vclra.Jeti, ilk tedrisat rrıO• 

dürQ Ragtp Nurettin Bey şehrimi•' 
i'elmişli r. 

Muammer Raşit B. • 
Darülfünun Emini Muammer ~

'111" şit Beye bacağından ameliyat ı 

pıhaıtbr. 

Vapurcula1 
Ankara da edildiği halde, Tcşvikı Sanayi kendilerine tahsisini ve burasıDm 

kanunundan istifade eden bazı '' Malwler yurdu ,,. olmak üzere Birkaç gün eyvel Ankaradan ": 
fabrikaların hariçten kasar!ı iplik kullanılmasına müsaade edilmesini Bir Köşff Yandı uen vapurcular heyeti dün tel<r. 

mıştır. 

getirttikleri anlaşılmıştır. Yerli istemişlerdir. Kadıköyde Acıhademde Ya· Ankaraya gitmiştir. Vapurculuk Ş~, 
kasarlı iplik yapanlar, alakadar Haber aldığımıza göre bu te- kup Beyin çifte k<>flderi namile k t haHındaki layiha bugün fırl<f,. 

M 1 Ald 1 ı k k iÖrüşü[eccktir. Vapurcolar, Seyrse .,. Muallimler ıaaş arım ı ar resmi müesseselere müracaat şebbüse henüz bir cevap geme- maruf öş ten gece saat ı bu- in hariç oıarak nraıaııncıa yapt•"''; 
Muallimlerin haziran maaşı ederek kasarlı iplik ithalinin miştir. Malul GazHer bu hususta çukta yangın çıkmış ve bir ka~ Şirketin resmen teessüsü için teşe 

dün tamamen verilmiştir. yasak e dilmesini istemişlerdir. tekrar müracaat etmişlerdir. kamilcn yanmıştır. büse 2'irişmiş1erdir. 
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\ Son Pos.anın Resimli Hikii.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve imtihanlar 
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Dün Ankarada Bankaları 
Ziyaret Ettiler 

A.nkara, t4(Hu:.::i)-Muhterem mi-
~fıriıniz Emir faysal Hzretleri dün 
ş Ve Ziraat bankalarını ziyaret et
~İştir, Muhterem misafir lı ban
~sının her dairesini gezmiş, ban-
d 11ın faaliyet ve mesaisi hakkın· 
a kendilerine verilen izahatı 
~~ka ile dinlemiş ve Bankanın 
d ünıhuriyetin muvaffak eserlerin
d~~ biri olbuğ·unu öğrenince tak-
ıtıerini ifade ile : " Böyle bir 

teere görmeden inanılmaz., buyur· 
llıuştur. 
~ Meclis reisi KAzım Paşa Emir 
az.retleri şerefine dün gece Halk

e'Iİnde bir ziyafet vermiştir. Ya
;•n akşam Emir Hazretleri tara-
1tıdan Gazi Hazretleri ve hlikfı
~et erkAnı şerefine Halkevinde 
it ziyafet verilecektir. 

Güzel Bir Saat 
Sanayi Müzesi Tarafından 

Satın Alındı 

Sultanahmelte Sanayi ve Ti
caret müzesi (300) liraya bütün 
'ksaını Türkiyede yapılmış çok 
~tfis ve san' atkirane bir salon 
'-ati satın almıştır. Saati TUrki
~edeki birçok kule saatlerinin 
ltıili olan Mustafa Şem'i B. yap· 
~Ştır. Bu saat Avrupa saatlerine 
~ ~\lran başka sistemde yapıl
t 

1\lır, bütün aksamı meydanda 
e f .. d Yuvarlak bir cam anus ıçın-
tdir. Saatin rakkası yukardadır. 

d· D~kikalar bir müş'irle mlltema
b 1Yen okunmakta ve her saat 
t ilşında saat rakamı değişmek
bedir. Çok zarif ve yerli bir ıa· 
eser olan bu saati MUze idare

li . . J 
ı tına ı bir yerinde teşhir et-

~ktedir. Müze idaresi ayrıca 
~ ) ar liraya Mustafa Şem'i 
d t;.in bütün aksamını yerli mal
b~n yaktıği bir barometre ile 
it de termometre almıştır. 

Sabık imparator Tutuldu 
~ ~diaababa, 14 (A. A.) - 6 
~ '~•ran tarihinde Ras Kassa 
~illlishanesinden firar eden sabık 
,1ilheşistan lmperatorunun tekrar 
'd~ 1 .&eçirilmiş olduğu resmen ilin 

11Yor. 

Bir MahkOmiyet 
"~llfsilya, 14 (A. A.) - Sabık 
}'q ttya kıralı 13 ilncU Alfonsa 
l,~lttrulda hücum ve darbeden 
a anyol Gonzaleı Manzanares 

'di?. hapis cezasına mahkum 
llııştiıtir. 

~Oilte-re-ni_n_B_ir-Tedbirl 
~ili 0ndra, 14 (A.A.) - Yeni 
t~bd· hUkümeti ilin ettiği malt 
l~te itlere girişecek olursa logil
'it b hukameti Şili hükumetine 
~'Ci ankalarda mevcut paralara 

l:. koyacaktır. 

!dliye Vekili Ankarada 
~>'~ Vlcara, 14 ( Hususi ) - Ad
~tıb ekili Yusuf Kemal Bey Is· 

ltld- d • ... o av et ettı. 

•ııtıHUsnu Bey Ankarada 
~lc:-ı ·~ Umum MGdürlütüne tayin 
tı"'tr Gı"ü Bey dün Ankaraya .... 

SON POSTA 
k · = 

[Son Postanın Resimli ~-a_k_a_l_e_sı_· _____ •_Kı_a_de_r_•_- _] 

- insanlar akıllarının fevkinde 1 
kalıp izahına muktedir olamadıkları 
şeylere kader derler. Onun için cahil 
insanlar kadere inanırlar. 

2 - Hadisatın ıebeplerini keşfe
denler kadere inanmazlar. O hadise
lerin ıebeplcrini araştırır ve onların 
önüne geçmiye çalışırlar. 1 

3 - En büyük kuvvet kader de
ğil, kuvvettir. Kaderimiz, kafamızdır, 
kafamızdaki fikirlerdir. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

lzmirde Giz i Bektaşi i Ya
panlar Nasıl ak andılar? 

- --• • 

Aralarında iki Bir Talebe Var anım, 
- ----------

lzmir, 14 (Hususi) Şehrimizde Bozyakada esnasında (Necmi) babanın nefesi okunurken zabıta 
meşhur Sıvash Hasan babanın tekkeı;.inin müştemi- taharri hareketine başlamıştır. Bektaşiler bu ani 
latından olan küçük bir kulübede 13 derviş ve hareket karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlar ve 
;nüridin bir bektaşi ayini esnasında yakalandığım vaziyeti tevil yoluna sRpmışlardır. Adliye hadiseye 
iki gUn evvel biJdirmiştim. Yakalananlar arasında vazıyet etmiştir. 
çok genç iki münevver ve güzel hanım bulun- Maznunlar zabıtaya verdikleri ilk ifadede : 
duğu gibi bir de 18 yaşlarında talebe vardır. '' - Arkadaşlarla beraber bir rakı alemi tertip 

Uzun müddettenberi bu tekkeyi göz hapsi al- ettik. Şöyle birkaç kadeh tellendirdikten sonra 
tında bulunduran zabıta, nihayet perşembe günü coştuk. Mey başımıza vurdu. Bektaşi olduğumuzu 
akşamı tekkede bir fevkaladelik olduğunu sezmiş gizlemiyoruz. Eyvallah Bektaşiyiz. Fakat kimseyi 
ve bizzat po!is müdürü Feyzi Bey tekkenin bulun- Bektaşi olmıya teşvik etmiyoruz. Hükumet gizil 
duğu mahalde tertibat almıştır. tarikat toplantılarını menedeli beri erenlerin bağın-

Cuma sabahı erkenden tekkede .dördü kadın dan istifade edemez olduk. Kadınlar yabancıdır. 
olmak üzere on üç kişi toplanmış, deve derisinden Onlar bizim alemimize iştirak etmedi. ,, 
pöstekiler yerlere serilmiş, ayin kürsüleri ortaya Haklarında mUddeiumemiJikçe tevkif Müzekke-
getirilmiş ve şamdanlar tizerine konan mumlar resi kesilenler Yunan Konsoloshanesi Kavası Tay• 
yakıl!flıştır. yip, Derviş Mustafa, Hasan Baba ve Sökeli Meh-

(Ayinicem) saat on bire doğru başlamış ve ra- met Tevfiktir. Diğer maznunlar serbest bırakılmış· 
kılar içilmiştir. Öğleden sonra dervişlerin ve mürit- br. Adliye bu hadise ile çok yakından alakadar 
lerin bir kısmı hafif bir uyku kestirmişler, ondan olmaktadır. 
sonra yine ayine devam etmişlerdir. ( Ayinicem ) Adnaa 

~~~---..__~~--~~---~--~--~~~~~~-~-~~~-

Amerikada İçki Yasağı 
Şiddetli Münakaşalar 

Etrafında 
Yapılıyor 

Şikago, 14 ( A. A.)- Riyase· 
ticümhur namzedini intihap ve 

intihabat programını tanzim için 

bugiln burada açılacak olan cüm
huriyetçi konvansiyonunda içki 

memnuiyeti meselesi hararetli 
münakaşalara sebep olacaktır. 

Gerek cümhuriyetçiler ve ge
rek demokratlar bu mesele hak-

kında çok ayrılmış bir vaziyette 

bulunmkktadırlar. Maamafih inti
habat tabiyesi sebepleri dolayı-

sile memnuiyetin feshi leh ve 
aleyhinde müsbet bir karar 

Türklere Tecavüz fŞeker ve Kahve 
Bulgar Hükumeti Mese- Lauihası 

leyi Tahkik Ettirecek 
Sofya, 13 ( A.A. ) - Bulga

ristanın Kesarevo isimli Türk 

köyünde Türklere mezalim yapıl
dığı ve Türk camisile mektebinin 

yakıldığı hakkmdaki neşriyat 
üzerine Bulgar Dahiliye nazın 
gazeteciler~ beyanatta bulunarak 
bidisenin izam edildiğini, maahaza 
tvhkikat icra ettirerek mes'ullerin 

ve mllcrimlerin tecziye edileceğini 
söylemiştir. 

Ankara, 13 - Çay, şeker ve 
kahve ithalatı hakkında hazırla· 
nan kanun layihası Heyeti Veki
Jede müzakere edilmiş ve Millet 
Meclisine verilmiştir. Layihanın 
birinci maddesi: 11 Çay, şeker ve 
kahvenin memlekete ithali ilinin 
bir elden idaresini ~.karar altına 
almıya hükumet mezundur . ., şek· 
lindedir. LAyihanın esbabı muci
besinde bu salahiyetin istimal 
tarzı iı:ah ediliyor. 

i 

ittihaz ederniyecektir. 

Konvansiyon murahhaslarının 
Cümhuriyet Fırkasını memnuiye-

tin feshini talebetmiye sevketme
leri için M. Huver'in şiddetli bir 

tazyik icra edeceği s~ylenmekte• 

rlir. 

İki İdam 
Ankara Cinayetinin Ka-

tilleri idam Edildi 
Ankara, 14 (Hususi) - Bun

dan birkaç ay evvel şehrimizin 
eski ailelerinden ve zenginlerin· 
den F ah rettin Ef. ile karısını 
para için feci şekilde öldürenler
den ikisi hakkında verilen idam 
kararı sabaha karşı infaz edildi. 

Bir Tren Faciası 
Madrit, 14 ( A.A. )- lspanyol 

hacılarmı hamil bulunan bir 
katar Marsala ile Goivar arasmda 
yoldan çıkmıştır. Yolculardan4kişl 
ölmüş ve 50 kişi de yaralanmıştır. 

.... 
ozon r 

itfaiye 
Ve 
Miitehassıs 

Sayfa a 

Kı a ı 

, __ _,.. _____ A. E. 

" ls tanbul belediyesi etfaiyeyl 
islaha lüzum görmfiş, şehir mec
lisine müracaat etmiş, tahsisat 
istemiş ve almış!,, 

Bu haberde bir fevkalAdelilı 
yoktur, şu veya bu sahada hel'k 
gün görülen, işitilen ve yapılao 

tabii şeylerdendir. Fakat bir d• 
haberin aJt tarafına bakınız: 

" Alman tahsisat ile leva!!& 
tedarik edilecek değildir. ltfaiy•· 
nin yeni levazım ile teçhizi esas8, 
diişüntilmü.ş ve bu maksatla bu~ 
çeye ayr•ca bir para konul· 
muştur . ., 

" Bu yeni tahsisat ile Avru· 
padan, bir mütehassıs getirtilecek 
ve bu mütehassısa: İtfaiyemizde 

hangi noktaların ıslaha muhtaç 
olacağı sorulacaktır. Ben kendi 
hesabıma, getirilecek olan mü
tehassısın: 

" - Bana verdiğiniz para ile 
şu kadar metre hortum, bu kadar 
yükseklikte merdiven ve be, 
tane otomobil alsaydınız or• 
tada halledilecek mesele kal· 
mazdı, diyeceğini zannetmiyorum, 

muhakak kim bilir kaç sayfalık 
bir rapor hazırlıyacak ve sıcak 
yaz günlerinde güzel bir seyahat 

yaptıktan sonra memleketine dö· 
necektir. 

Fakat benim hatırıma başka 
bir şey geldir 

- Avrupadan bir mlitehasım 
getirteceğimize ayni para iltı 

itfayiyemizin lisan bilir ve işten 
anlar birkaç gencini Avrupaya 
gönderip oranın itafaiyelerindı 

Uç beş ay bilfiil çalıştırtsak ol· 
maz mı idi? dedim •• 

* Yalnız, acele etmeyiniz. Ha• 
her bitmedi, bir fıkrası daha 
var; bu fıkrada da: 

"itfaiyemizin levazımı daha 
evvel tamamlanacağı için ıslahat 
ancak zaptürapt ve idare sa• 

hasında yapılacak ve getirilecek 
miitehassıs sırf bu noktai nazar

dan bir rapor hazırlıyacaktır.,, de• 
niJmektedir. 

Ala, demek ki itfaiyemizin 
hangi noktalarda ıslaha muhtaç 
olduğu biliniyormuş ve bununla 

da düzeltilme çarelerini anlamak 
için mütehassıs getirtilecekmiş 1 

Fakat anlıyamamıya başla
dığımı itiraf ederim 1 Mademki 
sırf zaptürapt ' mevzubahistir. 

Herhangi bir zabitimiıin bunu 
hiç değilse herhangi bir Avrupalı 
kadar temin edeceğine kaniim r 

Sözün kısası: Bu haberin. as
hnda olmasa bile yazılış şeklinde 
mutlaka bir yanlışlık vardır. 

Kardaşini Yaraladı. 
Küçükayasofyada Medrese 

sokağında oturan 18 yqlarında 

Mubte,em Efendi anasını tahkir 
etmiş mani olmak istiyen büyük 
kardeşi Şebabettin Efendiyi ma
kasla bacağından yaralamıştır. 

r:::::::...;__j _____ j ____ /_S_T_E_R __ /_N_A_N_M_A_!_' Masonluk 
STER NAN, fltfeselesi 

iki üç gündür ekmek bulmakta miltkilit tekildi. 
Bunun sebebini tabii srazetelerde okuyarak öğrenmiş-
sinizdir. Bu sene mahsul aı olacal diye buğday flat• 
leri yükseldi. Belediye çarşambadan çartambaya narh 
koyduğu için. fırıncılar ucuz fiat nmanında konulan 
narh1 beğenmediler. Y,il'a~ii tlede/ı a ır. taklar 

için ekmek çıkarmamayı tercih ettiler. 
hıtlkir kanununa, iaşe kanununa, belediye kanu- Ankara, 13 - Fırka grupu-

nuna ..atmen halktan beı on kurut fada kurtarmak nun yarınki (bugün) içtimaında 
için ekmekçilerin aldıkları bu nılyete bakarak, eline Dahiliye Vekilinin, Mahmut Esat 
firaat ıreçlrcn tücc:ırın insaflı hareket edebileceğin• 
a tı' Bey tarafından Masonluk hakkm-

·R /NAN il Af da sorulan ıuale c•v•.P Yerroeal 
muhteıneldir • 

• 



• 

1 
Almanya da 
Kirli Çamaşırlar 
Teşhir Ediliyor 

Bertin (Hususi) - Rnyihştağın 

kapanacağı sırada muhafazakar 
meb'uslar ile milliyetperverler 
arasında iddetli bir münakaşa 
çıkmıştı. Bu münakaşa esnasmda 
muhafazakftrlardan M. Pik ba
ğırarak: 

" Sizin içinizde düzünelerce 
k til var<hr. ,, diye öylenmişti. 

Bu cümle bittabi kavgayı bü-
yUltU, masalarm devrilmesini, 
andalyelerin kırılmasını, hokka 

takımlarının küçük birer gülle 
hizmetini görmesini, hulasa kafa
ların yarılmasını mucip oldu ve 
nihayet bir hayli beyaz yakalık 
kırmızıya boyandıktan sonra ya
tıştı. 

Fakat hAdisenin tamamen bit
tiğini zannetmeyiniz. Aradan ge
çen mtiddet zarfında muhafau· 
knr fırka milliyetperver sosyalist 
meb'usların mazilerini araştırmış 

ve bulduğu malumat ile tamam 
(1000) sayfalık koca bir kitap 
vilcude getirmiştir. 

Bu kitabın sayfalarını karış
brırken bir siyasi fırka tarafın
dan değil, fakat polis müdüriye· 
tinin ihtimamile sabıkalılar hak
kında vücude getirilmiş bir ista
tistik zannederuitiz 1 

Kendi hesabıma dercedilen 
malümat doğru mudur, değil midir, 
bilmiyorum. Fakat hatikatin ifa
desi olarak kabuJ edilirse: 

Milliyeper sosyalistler iki ene 
içinde (62) kişiyi öldürmüşler, 
(3200) kişiyide yaralamışlardır. 

Fakat faaliyet yalnız öldürme 
e yaralama sahasına munhasır 

kalmış değildir. 

Kitabın içinde emniyeti sui· 
lıtimale veya silahsız olarak ya· 
•ı1mış hırsızlıklara ve doJaudmcıJık .. 
lara dair yüzlerce hldise vardır. 

Bununla beraber kitapta baş .. 
ka cins hidiselerin hikiyeıi de 
yok değildir. işte bir misal: 

Meb'us Mösyö Ruıt harp es
nasında binbaşı imlı Te bir gtın, 
o zaman Oç yaşında · bulunan 
oğluna şu telgrafı çekmiş: 

" Top gUrUltüleri arasında 

göğsüme demir salip nişanı talik 
edildi. Kahraman baban Rust ,, 

Halbuki binbaşı~Rust hakikati 
halde harbin tehlikesiz bir mın· 
taknsında bir binanın penceresi 
8nünde oturuyormuş, başına 
ıerseri bir kurşun isabet etmiş, 
korkuya tutulmuş, pencereden 
aşağı düşmüş, demir salip nişa· 
nını da yalnız başkalarının g6ğ· 
ıünde görmüş. Başka bir hAclise 
daha: 

Meb'us Kanf man, arkasında 
tayyareci zabiti Uııiforması ve 
göğsünde demir aalip nişanı 
taşıyormuş. Fakat brÇbir tiıman 
harbe gitmemiş 1 

Bir daha tekrar edeyim: Ben 
bu hAdiselerin doğru olup ol
madığmı bilmiyorum. Maksadım 
ıadece Almanyada aiyasi fırkala· 
no yekdiğeri karşısında ne gibi 
manevralara teşebbüs ettiklerini 
göstermekten ibarettir. 

Şurasını da söyliyeyim: Al-
mnnyada yakında meb'us inti-
habı yapılacaktır. Bu mllna· 
aebetle muhtelif fırkalar şim· 
diden hazırlanımya koyulmuşlardır. 
Ve yekdiğeri aleyhinde, bahset
tiğim kitap şeklinde muhtelif 
risaleler hazırlamaktadırlar. 

Bu itibarla siyasi fırkaların bu 
hazırlıklarına " Kirli çamaşırlan 
teşhir müsabakası,, denilse bata 
edilmez zannederir.ı. 

SON POSTA 
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d ee 1 tiyor 
----~ 

emmel Bir uşadası 
.h 

ydın iç· 
ç ske es· la ·ıir 

Aydın (Hu
susi ) - Son 
hafta içinde bu
rada sıcaklar 
tahammül edil
meyecek bir de
receyi bulmuş· 
tur. Hararet de
recesi gölgede 
( 40) olarak tes

pit edilmiştir. 
Herkes bu çöl 

harareti karşı· 
ımda 5ığınacak 

ıerın ve yeşil 

bir gölge, mene· 
vişli bir deniz köşesi, yahut 
berrak ve soğuk bir pınar ara
maktadır. 

Asırlardanberi birkaç impera· 
torluğa meskenlik etmiş olan 
koca Mendres vadisinin içinde 
bulunduğumuı halde bu cömert 
nehrin serin suyundan istifade 
edemiyoruz. Gönül isler ki bu 

• r 
On 

arul 
K vuşa 

Çankırı ( Nususi ) - Şehri
miıde birkaç sene evvel bir si
nema vardı. Güzel filimler geti
riliyor, bunları seyrederek eğlen
celi vakitler geçiriyorduk. Son 
zamanlarda bu sinemanın faaliyeti 

tatil edildi. Temennimiz şudur ki 
bu eğlence yeri tekrar harekete 

getirilsin ve biz de eğlence ihti
yacımızı bu ıuretle tatmin edelim. 

lf. Şehrimizde sebze fiatlcri 
oldukça yüksektir. Meseli maru· 

lun okkası 10, ıoğanın okkası 
beş kuruştur. Diğer sebzeler ise 

Ankaradan gelmektedir ve ok
kaları 30 - 40 kuruş arasındad1r. 

"" Geçenlerde yazdığım gibi 
burada hamam ücretleri muayyen 
değildir. 

Müşterinin verdiği para ile iktifa 
olunur. Fak at bu vaıiyet hal km 

aleyhindedir. Belediye bu ücret
leri tayin ve tesbit etse çok iyi 

olacaktır. Berberler için de böyle 
bir tarifeye ihtiyaç vardır. 

K. K. 

Balıkesirde 
Eski Bir Cinayetin Failleri 

Nihay«;t Yakalandı 
Balıkesirde iki sene evvel 

mUthiş bir cinayet olmuş, bir ka
dın yakılmak suretile öldürül
müştür. Fakat bu haydutluğu 
yapanlar o zamandanberi meç
hul kalmıştır. Nihayet bir 
ihbar ü:ı.erine tahkikata girişen 

Balıkesir zabıtası, bu müthiş 
cinayetin Kasaplar mahnllesinden 
Veysi oğlu Raif, Dinkçiler ma· 
hallesinden Ramaı.au oğlu Münir, 
Sahnihisar mahallesinden Ali oğiu 
şoför Ali isminde üç şahıs tara· 
fından ika edildiğini anlamış, ve 
hepsini yaknlamışttr. 

Güzel Aydmm umumi manzarası 

güzel nehir, Ren ve Mayn nehir
leri ı:ibi hususi banyo teşkilatile 
bezensirı ve yakıcı gfinlerde bize 
neşe ve serinlik dağıtsın. Gerçi 
deniz buraya oldukça uzaktır. 
Fakat eğer Kuşadası buraya 
bağlanacak olursa yakışıklı bir 
ihraç iskelesine ve temiz bir 
plaja kavuşmak müşkül olm ıyn· 

Kuyu ·çinde 
Saklanan 

ir Firari 
Söğüt, (Hususi)- inhisar ~a

hiyesinden bakkal İsmail Efendi, 
pazardan dönerken Sakarya ke
narında iki şahsın taarruzuna 
uğramıştır. Haydutlar İsnınil Ef. 
nin parasını aldıl<tan sonra onu 
dokuz yerinden yaralamışlardır. 

Tahlcikat neticesinde bu iki şerir 
yakalanmış, tevkif olunmuştur. 
Fakat bunlardan biri, &on günler· 
de bir fırsatını bularak kaçmıştır. 
Jandarmalar firariyi sıkı bir şe
kilde aramışlar ve onu saklandığı 
bir kuyunun içinden iple çıkar

mışlardır. 

Uşakta 

Dört Kooperatif Faaliyet 
Halindedir 

Uşak 12 (A.A.) - Vilayetimiz 
dahilinde kooperatifçilik teşkilah 
inkişaf etmektedir. Halen 4 koo
peratif hali f aaliyE>ttedir. 4 koo· 
peratif te derdesti teşekkiıldür. 
Sene nihayetine kadar 24 koo
peratif faaliyete geçmiş buluna
caktır. Halk kooperntiflere bü
yük bir alaka göstermekte ve her
kes hissedar olmaktadır. 

Yedi Bin Senelik 
Bir Hf!ykel 

Sıvas, (Hususi) - Kangalın 
Havuz köyli civarında bulunan 
bazalt taşa işlenmiş Aslan heykeli 
Ankara müzesinde teşhir edilmek 
fizere şehrimize getirilmiştir. 

Hitit devrine ait olan bu 
heykelin tarihi kıymetinin çok 
büyük olduğu ve yedi bin senelik 
bir tarihe maJik bulunduğu an
laşılmıştır. 

l{onyada ezbaha 
Konya 11 ( A.A. ) - Şehri

mizde inşa edilecek olan fenni 
mezbaha münakasaya konulmuş
tur. 

l 

<:aktır. 

Bu suretle 
hem yazlık bir 
sayfiye kazanırız, 
hem de Kuşa
daiını bir ıahil 
cennetine kalbe
debiliriz. Öyle 

zannediyorum ki, 
Aydın meb'uSları 

bu mevzu etra
fında uğraşırlarsa 
bu arzuyu başa
rabilirler, bu su-

retle halkın teıek· 
kürlerini kazanı
rlar. 

Eğer Kuşadası Aydının ihraç 
iskelesi yapılırsa, Aydın Vilayeti 
bu kiiçük limandan zeytinyağını 
ve diğer mahalli mahsulatını 
kolay ve ucuz bir şekilde ihraç 
edecektir. Tabii ithalatını da 
buradan yapmak suretile hayli 
fayd alar kazanacaktır. 

E. v. 

Json Yağ ur alkı 
Sevindirdi 

Geyve ( Hususi ) - Bir aydır 
yağmur bekliyen memleketimiz 
nihayet yağmura kavuştu. Cu
martesi sabahından başlayan yağ
oıur akşama kadar bilifasıla de
vam etli. Yağmur o kadar çok 
yağdı ki dere ve çaylar ziyade
sile taştı. Hatta Sakarya Nehri 
bile biraz yükseldi. Halk ıevınç 
içindedir. 

Burada buğday ve un fiatleri 
yükselmiş ve fırıncılar narhın 
Belediyeden yükseltilmesini iste· 
mişlerdir. Belediye narlı koy· 
muştur. 

Yerli ekmeğe 5, has ikinci· 
ye yedi buçuk ve has birinciye 
de 8 kuruş narh koymuştur. 

Muhafızgücli Sporcuları 
Antalya, 12 (A.A.)- Muhafız

gücü bisikletçileri dün Bucaktan 
şehrimize geldiler. Hararetli bir 
istikbal yapıldı. 

Uşak, 12 (A.A.) - Cuma gü
nü şehrimize muvasalat eden 
Muhafızgücü atlıları bu sabah 
İzmire hareket ettiler ve halk 
tarafından hararetle teşyi edil
diler. 

Elazizde 
Belediye Su ~1eselesile 

Meşgul Oluyor 
Elaziz ( Hususi ) - Bugün

lerde buradaki çeşmelerin kısmı 
azamının suları kurumuştur. Çeş• 
melere su doldurmıya gidenler 
asgari iki saat beklemek mecbu· 
riyetinde kalıyorlar. Bu yiizden 
çeşme başlarında kavgalar vuku· 
a geliyor. 

Polis idaresi vukuatın önllne 
geçmek için çeşmelere bir polis 
ve bir bekçi bırakmıştır. 

Sıhhat Vekaletinin emrinde 
olarak gelen su mühendisi Sabri 
B. burada tetkikat yaptıktan 
sonra gitmiştir. Belediye su ge
tirtmek için teşebbüste bulun· 
muştur. 

Haziran 14 

Memleket Jl1anzaraları 

Garbi nadolu 
Şimendifer 
Tenezzüh/eri 

Klitahya ( Hususi ) - tznıirİO 
kıl•~ 

bunaltıcı sıcal larmdan sı b~ 
lzmirlileri, haftada bir civ~~ şegtl' 
ve kasabalara çıkarmak ıçın bJ 
:r;el bir teamül var. lzmir - ı<as~afl 
v lzmir • Aydın Demiryol 

1 
idareleri, müna ebe ile her cllııı~ 
bir tenezzüh katarı tertip ed~~ti, 
halkın gezme ve eğlenme 1 İJI 
yacını çok ehven şeraitle teıtl 
ediyorlar. b~ 

iki hafta evveline kadar h , 
havalide devam eden scya :, 
tim esnasında, İzmir - Kasaba fi•,. 
bmn tertip ettiği tenezzüh ~t , 
rile Salihli kazasına gittim· ~· 
tan çok kalabalık bir halk ·r 
leıi ve şehir m zıka takımı ~ 
tikbal etti. Bu kasabaya . a) bV 
basar basmaz çok kuvvetlı rr 
belediye elinin şehrin her t.~·ııl 
fına ve her işe yetiştı~st 
rösteren muhtelif manzara d• 
vardır. istasyonun arka tarafı~ 1 
geni.ı bir yol Belediye Bahçesı~i 
gidiyor. Bahçe, henüz pek )er 
ve iptidai teçhizatı olmakla bere' 
ber, biraz daha sonra güzelJeŞ~ 
bilecek vaziyettedir. f stas} oıı i1 
diğer tarafında geniş ve tefli r 
caddeyi süsliycn çok yaşlı çıtlar 
ların bahşettiği l~tafet başJıbllş 
na bir gu-zelliktir. • 

pııf' Bu caddeyi Mithat ... 
d' eO" merhum açtır mış. Bele •; j1 

bütçeye tealliiku olmadan yapl~ 
işler cümlesinden, toz ) a~e
vesaiti nakliyenin bu cadde c:Jt 
. l . . t· k rın 
ıı emesı memııuıye ı ço a ' 
bir tedbirdir. Otellerde S,.,~ 

b. . l'k 71'l"' çarpan ır temız ı var. tfşt 

nnfuslu şehrin J l 000 liralık o~ 
belediye bütçesile yapılan ç)e' 

kıymetli eserlerden dolayı bae~ 
diye reisi Hamit Sinan beY Jr 

ff k• l . . d bt muva a ıyet erının evamı 

lenir. ~ffl 
Oznm, pamuk, zahire, nıeY ,; 

k8kU gibi muhtelif mahsulat )bıl 
tittiren ve iki fabrikası o!311 Sol' 
kasabayı, çok sevdikl ~r~ botf 
Posta vasıtasile tanıtmayı bır 
telakki ettim. 

11
,it 

Civar kazaların büyOk trıı 01~ 
k . 1 • . 11.ı'' mer ezı o ması ıçın yo ııı~ 

sür tle ikmali,,e ihtiyacı. ~şıı' 
Salihlinin ticari işlerinin 111 

111 
fına çalışan Ticaret ve . 5:ı~if 
Odası Reisi Haşim Beyııı 

metleri kayda şayandır. 1vı 1 

Hııırı dl 

Bahkesirde Spor Cıl111• 
Balıkesir, (Hususi) - çl•' 

günll devam edilen lik fll.ıı iti' 
l'"' rında Kolordu idman ~ir 1jdf11ııı:ı 

man Birliğine yenildı. . 
1 
g~ 

Yurdu da Susığırhğa hükır•c' 
lip ...addedildi. 

- Konyada Spor 
1
, 011}'" 

) "' \o· Konya, l l (A.A. . - d:ı r s 
İdman Yurda 24 hazırıııı A. ı '·ll' 

r• s,• karayı ziyaret edecek ve ) ııP 
Gençler Birliği ile iki ınaÇ 
caktır. 

Aydm HaH<evinde ıbe''' 
Hı ti· 

Aydın 12 ( A.A.) dnı' JJ
1 il 

musiki şubesi 18 parça ' teşt< 
• h' b dosu kırt rekkep hır şe ır . an besi ıı 

1
,. 

etmektedir. Ternsıl şu al<tııd. 
piyesini temsile hazırlanın R 51111 

Çankırtda Bir ı<tışat tki 6~ 
Çankırı, 12 ( A.~ )ok-;e ol~,: 

d b . . ecliJ.JJı.. 11 
ne en en ınşa t balch:ııı ı ftl• 
fenni mezbaha ve b a .. 0 :- • ~ 
. b't 'ş ve ugu .as 
ınşaatı ı mı Bu 11 ~ 
merasimi yap lm1ştır: e re 
betle Vali ve Be~edıy edilın i ~ut• 
fından nutuklar ırat 
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F' ransız - /ngiliz 
Mülakatı Ve 
4vusturya 

---~----------------a.-- Kadınla Erkek 

Fransız-İngiliz Mülikatı Dünyanın lktı- ~~=Z~':: Mi? 

adi Istırabını Teskin Edebilecek Mi? Paris 13 - Hariciye Neza· 
relinde İngiliz Heyeti namına 
~erilen ziyafetten sonra f ngiliz 
aş\ekili M. Makdonald sesli si· 

llerna mikrofonu önünde beya
natta bulunmuştur. M. Makdo
llald, Lozan Konferansının meşgul 
olacağı müşkül meseleleri tavzih 

~~ksadile M. Heriyoya ve Fransız 
• Ukfımeti erkiimna miilaki oldu
rndan dolayı memnun olduğunu, 
bu mülakattan beklediği ümitlerin 
F' Ofa çıkmıyacağmı söylemiştir. 
d ransız Başvekili M. Heryo Mak 
0naldın sözlerini teyit etmit ve 

dtrni,tir ki: 
- Gerek temsil etmekte ol

duğumuz milletlere, gerek bütün 
llaiUetiere karşı ifasına mecbur 
Olduğumuz bUyük vazifeleri düşü
llerek hali hazırda mevcut olan 
~lltün meseleleri tetkik ettik. 
Cllea'ul mevkiinde bulunan hU
kftnıet adamlarından iş ve soğuk 
~lllılıhk istenen pek mUşkOI bir 
evrede bulunuyoruz. Sulh da

~laına hadim olmak istiyen biz 
l'ansızlarla lngilizler bütün 

~U'lvetlerimiıi bu gayeye tevcih 
' ttik. 

Bu mesaimizin Lozan ve Ce
"'\'re konferanslarım kolaylaştı
ttcağmı Umit ediyorum. 

. Beyanattan sonra İngiliz Ha
litiye Nazırı Sir Jon Simon bir 
~onıobille Buliye gitmiş orada 
ıııkdonald'ın kızı Mis habel 

•• diğer zevatla bir golf 
~t!si yapmıştır. Makdonaldla 
•rıyo da otomobil gezintisi 

~Pınışlardır. Bilahara M. Mak
;"aldla kııı Versayda bir ge
-.cqtis yapmışlardır. 
lııtuıakatta Neler Konuşuldu ? 

~ Paris, 13 - Dünkü mliliikatta 
i.Ub~s~a Avuaturyanın malt vaziyeti 
ıÖrüşulmliştür. İngiltere bankası 
'aasen evvelce Avusturyaya 200 
'-ilyon şilinlik bir kredi vermiş 
"doğundan lngiltere ve Avustur
)•ya mutlak surette liizumlu olan 

:~ı muaveneti yapmanın şimdi 
L_ier kefil milletlere ait olduğu 
"naatindedir. 
.._ : ransa, Tuna memleketlerinin 
1-ııılı ve ikbsadl ihyası için yapı
d Cııık beynelmilel müşkül vaziyeti 
:layısile teşebbOsten evvela 
~Usturyanın istifade etmesine 
> ar verilmesi şartile böyle bir 
'rdıında bulunmıya amadedir. 

Gazeteler Ne Diyorlar ? 
~ Raris 13 - Tan gazeteıi mü
te trnelerin müsait şerait içinde 
~ ~Yan ettiğini, iki tarafta da 
'l~ 1~i bir uzlaşma zihniyeti 

Ugunu, Cenevre ve Lozanda 

Lindberg 
Hadisesi 
Alevleniyor 

Nevyork 13 - 1..indberg'in 
çoçuğunun kaçırıldığı akşam Miı 
Viyoles Şarpe yanında bir kadın 
dostu ve kaçakçı Ernest Brinkert 
ile ayni ismi taııyan bir delikan· 
lı olduğu halde bir otomobil 
gezintisi yapmıştır. 

Polis, bu isim miişabeheti do
layısile Viyoles Şape yi yanlışlak· 
la tevkif etmiş ve bu kadına taz· 
yikli istintak usulu tatbik etmit
tir. Viyoles Şape bunun üzerine 
intihar etmiştir. Birçok kimseler 
Viyoles Şapenin masumiyetinden 
bahsetmektedirler. 

Karaya Oturan 
Gemiııin 
Yolcuları 

Vey hey vey - Kesif bir sis 
dolayısile Şiming adası açıkların

da karaya oturan Veng King ge
misinin 350 Çinli yolcusu kurta
rılmıştır. Yolcuları 2 İngiliz: tor
pito muhribi kurtarmıştır. 

görüşülecek meselelerin son de
rece karışık bulunduğunu, Ame
rikanın borçlar meselesinde takip 
ettiği hattı hareketin kafi ve 
cezri kararlar ittihazına imkan 
bırakmadığını yazmaktadır. 

Beynelmil sıkıntıyı İngiliz-Fran• 
sız mükalemeleri inkişaf mm hal· 
!edeceğini ilave etmektedir. 
Fransız Gazeteler Ne Diyor? 

Paris, 13 - Eko dö Pari ga
zetesi diyor ki: 

Fransa Avusturya tarafından 
istenilen 200 milyon şilingin 
biiyük bir kısmını vermiye ve 
1931 senesinde İngiltere Ban
kası tarafından Avusturya ban
kasına verilen avans ile lngilte
renin bu baptaki vazifesini ta
mamen yapmış gibi addedilme
sini kabul etmiye amadedir. 

Ancak Fransa, Avusturya 
istikrazınm Tuna devlet!erinin 
mali ihyalarına ait umumi planı

nın aksamından bulunnıas nı isti
yor, bunun için de Avustmya 

maliyesinde ciddi ıslahat yapılması 
hususunda muavenetini ibzal ey
liyecektir. Fakat Alman-Avustur
ya gümrük ittihadından kat'i 
sur~tte vazgeçilmesini talep et· 
mektedir. 

EDEBi TEFR1KAMiZ: 39!::===::===:==:====== 

V İKTOBYA 
Muharriri: M..nut Hams•• Nakleden: H. Ş. 

'f 0~arsıcı ve derin bir heyecan 
()l\ .. anın gözlerini bulutlandırdı. 
•nr~ke geçilmez bir silrurun 
'hkı leyici tesirife gidip onun 
~Ut arına kapanmak, ona teşek-
~bıtelcnek istedi. Fakat bunu 
~-p sonra, yemeği müteakip 
lll~(!~~nın daha ihtiyatkiirane 

)( R"ını düşündü. 
~t "nıila, sağında ve solunda 
~tl}il.tılnrla konuşuyor, yüzünün 
"ıts' :ı hututu gülüyordu. O, 
''l\ h~tu.. On yedi yıllık ömrü-

ıçbır demini bir yeis lekesi 

kirletmemişti. Genç kız, ayağa 
kalkması için, mütemadiyen Y o
hana başile işaretler yapıyordu. 

Nihayet şair kalktl. 
Kısa cümlelerle, gür ve mü

heyyiç bir sesle söze başladı. 
Kendi hakkında bu kadar lii
tUfkar sözler sarfeden zat 
ile, mes'ut bir vak'ayı tes'it 
için verilen bir aile eğlentisine 

kendi gibi bir yabancıyı davet 
etmek liitfunda bulunan muhte
rem şahsiyet ere teşekkür elınck 
istediğini anlattı. Kendisini bu• 

Rcsmimizdo yeni teıekkül eden Alman kablnul azaları göriihnektedir. 
Satda Başvekil Fon Papen, yamnda Adliye 1'.a:ıım Fon GGrtner, Arkada 
Harbiye Nazırı Fon Şlayşcr, Hariciye Nazırı Fon Nöyrat, Ziraat Nazın 
Fon Bravn, onun arkaunda Dahiliye Nazırı Fon Gayl, onun arkuında 
lktısat Naz.ırı Fon Varmbold, en arkada Heyeti VOkell Umumi Kltibi 
Dr. Plnnk. 

Romanya 
Parlameııtosu 
Feshedildi 

Bükreş, 13 - ParlAmento, 
feshedildi. Meb' usan intihabatı 
17 temmuzda ve ayan intiha· 
batı 20 temmuzda yapılacaktır. 
Her iki meclis 30 temmuzda 
toplanacakbr. 

Bliyük Bir Yangın 
Singapur, 13 - Bir antrepo

da yangın çıkmıştır. 17,500 lira 
kıymetinde hindistancevizi stoku 
yanm· ~tır. 

Markın istikrarı 
Bal 13 - Banknot ihracına 

meı.un olan bankalar müdürleri 
dün beynelmilel tediyat banka
sında toplanmışlardır. 

Rayşbank miidürii, bankanm 
Alman hükumeti ile itilaf ederek 
mazide olduğu gibi markın istik
rarını müdafaa tasavvurunda ol
duğunu söylemiştir. -JE 
Harici Haberler 

- -
Burada bitmedi lut/en 8 inci 

sa11/ada okuuunuz ...,. ...... &•--
· lunduğu ıneçhuliyetten çıkarmak 

lfıtfunda bulunuşları; ve huız.arın, 
kendi gibi şöhretsiz bir muharrir 
hakkında sarfolunan sitayişkar 
sözleri dinlemek kadirşinaslığını 
gösteri~leı i cidden şayanı t~ek
kürdii. Onun bu akşam araların· 
da bulunuşu, anc:ık kendisinin 
o civarda ikamet eden değir

mencinin ~oğlu olmakla izah edi
lebilirdi. 

Bu sırada Viktorya, gözleri 
ansızın parıldıyarak, kendini tu
tamaz bir halde bağırdı: 

- Hiç. şüphe yok. 
Bütün nazarlaı· ona çevrildi. 

Genç luzm yanakları kıpkırm zı 
olmuştu. Göğsü şiddetle kalkıp 
iniyordu. 

Y ohan susmuştu. Müz'iç bir 
sükut ortalığa yayıldı. Şato s11hibi 

Şaııghag 
Yuvarlak Masa 
Konferansı 

Londra, ı 3 - Deyli T elegraf 
gazetesi, diplomasi mebafilinin 
Japonyanın yakın bir tarihte iç
timaını iltizam ettiği Şanghay 
Yuvarlak Masa Konferansının 
tehiri ıçın ecnebi sefirlerinin 
Tokyo Hükümeti nezdinde te
şebbüslerde bulunmalarından do
layı hayrete düşmüş olduğunu 
haber vermektedir. 

Bu teşebbüs, Çinin bu kon
feransta IAyıkı veçhile kendi· 
sini temsil etmesine Japon· 
yanın mini olmak arzusunda 
bulunmuş olmasına, Amerikanın 
ise Çinin bu konferansta diğer 
devletlerle müsavat dairesinde 
kendisini temsil etmesi hususun-
da ısrar eylemiş bulunmasına 
hamledilmektedir. 

Çinin konferans azası meya
nında bulunması takdirinde Man
curi meselesini ortaya atmasın
dan ve bun m üzerine Amerika 
ı ~ Japonya arasında şiddetli bir 
ilıtilaf zuhur ey!emesinden de 
k >rkul,. aktadır. 

ha) retle kızına hitap etti: 
- Viktorya! 
Genç kız bağırdı; 

- Evet, devam ediniz. Sizin 
davetinizin hakiki sebebi budur. 
Siz lulfen söziinüze devam ediniz. 

Ve birdenbi!"e ~özleri karardı, 
başını iki tarafa sallıyarak çılgın 

gibi gülmiye başladı; sonra pe
derine doğru dönerek: 

- Hayır, ben mübalağa etti
gr:nı zannediyordum. Halbuki 
mübalağa eden kendisidir. Ben 
bunu söylemek için onun sözünü 
kestim. 

Y ohan, bu müphem sözlerde
ki manayı anlamak istet gibi 
Vikt<•r> anın izahabnı dikkatle 
dinledi. Kalbi göğsiinden fırlıya-

cakmış gibi şiddetle çarpıyordu. 
Y aşh gözlerinde nihayetsiz. l·ir 

Erkekle kadının arkadaşlığına 
daima şüpheli nazarlarla bakarlar. 
İnsanlar, fena niyet beldemek
ıizin, erkekle kadının biribirile 
arKadaş olabileceğini kabul et· 
mek istemezler. 

Halbuki iki erkek arasında 
olduğu kadar, bir erkekle bir 
kadın arasında da samimi arka· 
daşlık teessüs ettiği çok defa 
g8rü1miiftür . 

ŞUphesiz kadınla erkek arka
daşlığında yaratıcı ve tenbib 
edici bir kuvvet vardır. İnsanlan 
en iyi eserlerini yaratmaya sevke
den yaratıcı kudreti bu dostluk 
takviye ve tarsin eder. 

Büyük şair, ressam •• hey• 
keltraşların hayatını okuyunuz. 
Ekserisine en bUyük ilhamlan 
veren kadın arkadaşları olduğunu 
göreceksiniz. 

Kadınla erkeğin arkadaşlığı 
bir noktadan tehlikelidir. Fakat 
her kıymetli şeyin az çok tehlikesi 
vardır. Fakat bu tehlike arkadaş• 
lığın busulilne mini değildir. Kadıı 
arkadaı, bilhassa erkek için, çok 
kuvvetli bir ilham membaıdır. 
Erkek kadının yanında kendin
den başka bir mahluk oJmata 
daha yllksek bir varlık g6ster
meğe çalışır. 

Şunu da unutmamak lazım
gelir ki fikirlerimizde, ~ahsiyetl• 
mizin inkişahnda cinsi ihttyacıD 
büyük rolü vardır. Her fert en 
iyi şeyi, daima muhalif cinsia 
tesiri altında yapmıya çalışmıştır. 

Meseli muhtelit mekteplerdeki 
erkek ve kız} çocukları tetkik 
ediniz.I Bu mekteplerde çocuk· 
larm daha ziyade kabiliyet göa
terdikleri görülür. Erkek kadının 
tesiri albnda, daha nazik, daha 
terbiyeli, daha kibar olur. ED 
salAhiyettar terbiyeciler çoculf. 
farın muhtelif mekteplerde tedriıl 
IAzım ieldiğinl müdafaa etmit· 
lerdir. 

iki taraf biribirinden ne kadu 
uzak kalır, biribirine kartı ne ka
dar yabancı yaıarsa, o kadar 
zaif, mukavemetsiz ve çorak 
olurlar. 

Binaenaleyh kızınızın erkek a1 

kadaş edinmesine muhalefet et
meyiniz. Bırakımz zaman ile ter
biyesi yükselain ve kendiaial 
kurtarmasını, erkeğ~ ilham menı• 
baı olmasını öirensin. 

HANIMTEYZE 
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şef~atle ~'idesinin kızına baktı
ğını farketti. Neden sonra sözüne 
devam etti... Evet, kendisi mü
balağa etmişti. Matmazel Viktor· 
yanın hakkı vardı. Onun bu zi
yafette bulunuşu yalnız komşunun 
oğlu olmasından değil, ayni za
manda genç yaşındanberi şatonun 
çocuklari!e arkadaş olmasından 
ileri geliyordu.. Ve bunun için 
onlara teşekkür etmekte idi. Ço
cukluğunda bu yerler onun mel
cei, şatonun ormanı onun bildiği 
ve sevdiği yegane dünya idi. Bu 
ufuklann arkası ona meçhul bir 
ülke, bır rüya memleketi gibi 
geliyordu. Halbuki bu masumiyet 
senelerine kaç defolar Viktorya 
ve Ditlif onu gezintilerine. oyun• 
larına iştirak ettirmişlerdi. 

(Arkaaı var) 



8 Sayfa -
Dünya Hadiseleri 

Muharebe 
• 

/sfemigenler 
Toplanıyor 

Paris, (Hususi) - Fransız 
ediplerinden Hanri BarbUs ciha
nın her tarafında gUnden güne 
ziyadeleşmekte olan harp tehli
kelerine karşı koymak maksadile 
1 ağustos 1932. tarihinde (Ce· 
nene) de beynelmilel bir kongre 
toplamıya karnr verdi ve bu 
maksatla ilk teşebbüsleri yap· 
mak üzere bir komite teş
kil etti. Bu komitenin aza
aı arasında: Madam SUn Yat 
Sen, Katagama, Teodor Dreyser, 
Senkler, Con Das Passos, Mak
ıim Gorki, Heinrib Man, Ayn
ıtayn, Rollan, Pol Leynak, gibi 
btıtun dOnyada tanmmıt almalar 
•ardır. 

Komite ilk lçtimaını akdettl 
•e ıu beyannameyi nefl'• karar 
Yerdi: 

.. Cenevrede tahdidi tealibat 
konferansı en faal saatlerini ya· 
ıuken Japonya Aıya toprağına 
abldı, Şapey' do aılm bir muum 
insan kütlesini öldtırdtı, Man· 
çuriye el attı. Mançuri, bu
gön ıahte bir müstakil cUmhuri· 
yet kıyafeti altında, Sovyet Rus
yasına karıı yapılacak olan mu· 
harebenin tabiye noktasını teşkil 
etmektedir. 

Bunun haricinde '•militarizm,, 
lerin çoğaldığını, Alman asker
liğinin ihya edildiğini, harp büt· 
çelerinin Arttınldığım ve bUtün 
devletlerde harp silAhları imaline 
hararet verildiğini de görmek
tedir. 

Hiç şilphe yok, yeni bir cihan 
harbinin tehdidi karşısında bu
lunuyoruz. 

Bununla beraber biz yeni bir 
cinayetin önUne geçmek için her 
ıeyl yapmıya karar vermiı bu
lunuyoruz ve bu maksatla da 
kadın, erkek, çoluk, çocuk, btıtUn 
dilnya halkına hitap ediyoruz : 
.. Geliniz, harp aleyhinde bizimle 
birlikte beynelmilel bir kongre 
aktediniz. 

" Bu kongre 1 ağusto.s 1932 
tarihinde Cenevrede toplanacak 
'Ye beynelmilel bir tezahür tek
linde harp arıyanları ve harp · 
bazırlıyanları bütün dünyaya ilAn 
edecektir. 

"Zamanın vahametini geç an
lamış olmanın utancına meydan 
Yermeyiniz, vicdanınızı uyandırı· 
nız, azminizi kuvvetlendiriniz ve 
kntleler mukavemetini teşkil et
memiz için bize yardım ediniz. " 

Bu beyannamenin altmda 
meşhur muharrirlerden Romen 
Rolan ve Hanri Barbüsin imzaları 
yardır. 

Paris Sokaklarmda 
Dört gUn evvel bir sabah 

Pariste Faber sokağından geçen
ler yaya kaldırımının üzerinde 
heybetli bir aslanın başını ön 
ayakları üzerine dayayarak uy
kuya dalmış olduğunu gör
müşler ve tasavvur edersiniz 

' 
derhal tabanları kaldırarak ön-
lerine çıkan ilk köşeye 

ıapmıslar veya ilk tramvaya at
lamışlar.. Bununla beraber bu 
halkm jçinde Uç beş tane cessur 
adam varmış! Bunların bastonları 
ile aslana hücum ettiklerini bit
tabi zannetmezsiniz. Hayır, böyle 
bir teşebbüste bulunmamışlar, 
fakat doğruca karakola giderek 
haber vermişlerdir. 

Karakoldan bir müfreze Jaıı-

IOlt POSTA Haziran 

T ARIHI MUSAHABE --tr--._...------------------T~ 

Birinci Ahmedin Gözleri Döndü Ve Ba- D . v. _ ... •• avıs .n.upası 

Dünyada Spor 

ğırdı: "Seviyorsun Ha! Dur Oyleyse ! .. ,, Müsabakal~rı 
Devam Edıyor 

Ve Hançerini Çekti, 
Güzel Kadının Yüzünü 
Dilim, Dilim Doğrad~ -·-Birinci Sultan 
Ahmet, yarı deli· 
lerdendi. Çocuk 
denilebilecek bir 
yaşta, henUz on 
dört yaşında 

koc6 bir imperatorlutun başına 
geçtiği için delilik istidadı hayh 
ylikselmişti. Ne yaptığmı, ne ya
pacağını bilmezdi. DilşUncesinde 
ıttırat, işlerinde intizam yoktu. 
Bir günü bir gününe uymazdı. 
Etrafındakileri güldürürken ağla· 
tır ve ağlatırken güldUrlirdU. 
Türkçesi, ipiyle kuyuya inilecek 
adamlardan değildi. 

Onun hususiyetleri cidden 
dikkate değer, düşündürUcU 
şeylerdi. Mesela: Birinci Osman
dan kendisine gelinceye kadar 
on üç kişi padişahlık etmişti. 

Bunların çoğu hunhar idi, cel· 
lit tıyneti taşıyorlardı. içlerinde 
amcasını, kardeşini, evladını ve 
batta babasını öldürenler vardı. 

LAkin, birinci Osmanın, elile am
casını 5ldllrmesi istisna edilirse, 
hiçbiri bizzat katle teşebbüs et
memişti. istediklerini, emir ver
mek ıuretile, Bldürtrürlerdi. 
Birinci Ahmet, bütün ecdadına 
hunharlıkla tefevvuk elti. Sad· 
razam Derviş Paşanın kafasını 
kendi elile kesti ! 

Fakat bu yarı delinin hem 
gillünç, hem feci zirzoplukları 
aşk meselelerinde görülür. Daha 
baliğ olmadan kadınlarla düşüp 

kalkmaya başlamıştı. ·Çiinkü Valde 
Sultan, tacdar yavrusundan is
tikbalin tacdarı olacak yavrular 
yetiştirmek istiyordu. Bu masla-

• -=-
darına çıkmış, elde süngülü tü
fek, kemali ihtiyatla aslana yak
laşmış ve o zaman görülmUş ki 
bu aslan diri değil ölüdür. 

Mahallenin komiseri aslanı 

kaldırtmış, sonra sahibini aratmış 
ve buldurmuş. 

Paris sokağında ölU olarak 
yatan aslanın sahibi bir at cam
bazı imiş. Bu adam karakola 
gelmiş ve şu ifadeyi vermiş: 

" - Aslanım şehir civarında 
Sen Kluda öldU, ormana göm
düm. Fakat polis komiseri haber 
alınca ormana aslan ölUsU gö
mülemiyeceği iddiası ile hay-
vanı mezardan çıkarttı. Ne 
yapacağımı bilmiyordum. Pa-
rise getirdim, alacakaranlıkta 

sokağa bıraktım. ,, 

Aslanın ölilslinUn nakil ftcrc
tinden başka, Belediye nizamına 
riayet etmediği için de, at cam
bazından, ayrıca bir ceza alına-

caktır. 

~ Saraya hentız getirllmif olan hlr 
kızı görmek istiyordu. Berabe
rinde g3tl1rdUiU kadınlar aruı~ 

,,. da birinci haseki de vardı. Edir
hata okadar ltfna edllmlf ve o neye girileceği iUn emir verdi, 
kadar acele göıterilmitti ki birinci aarayın harem kapısından merdl-
Abmet, daha on beı yaımı bitir- ven başına kadar çuval çuYal 
meden babalıkla kAmyap ol· altın döktUrdü, kendisi atla bu 
muştu! kıymetli çakılların Uzerinden ieç-

0, her padiıah gibi, kadın- ti, merdiven başında attan iner· 
ları nefis bir et kUmesi sayı- ken yeni gözdesini çağırdı: 
yordu. Bu telikkiye göre de du- -Gördün mil, dedi, senin için 
şUnce, duygu, heyecan ve hulasa altından yol yaptırdım. latersen 
beşeri hiçbir varlık, hiçbir hak, bunları kendin için toplat, iıter• 
kadın zümresinde mevcut ola- sen dağıt veya suya at l 
mazdı. Binaenaleyh serçeli piJAv- Öbür kadınlar, eşini görme-
~an bıldırcın kızartmasına, kek- dikleri bu ikramı kııkanç 
lık tavasından kuzu dolmasına gözlerle seyrediyorlardı. Padi· 
iştiha değiştirir gibi mecnuu şahın bu genç kıza gösterdiği 
bir harekete uymuş gidiyordu. yüksek cemileyi de, içleri bur• 
Bu renk renk kadınların hiçbiri kula burkula, dinliyorlardı. 
onun üzerinde vicdani bir tesir Birinci Haseki, klime içinde idi 
yapmıyordu, yapamıyordu. Kalbe ve acıklı buhranlar geçiriyordu. 
değil kalıba hitap eden her duy- Nihayet dayanamadı, mecnun 
gusuz insan gibi vefasızlıkların bir hamle ile ileri atıldı, padlıa· 
arkada nasıl izler bıraktığım hın kollarına asıldı: 
düşünmiye lüzum görmüyordu. - Aslanım, dedi, aldanıyor· 

Halbuki onlar 
0 

kad 1 sun. Kadın kalbine altın yoldan , ın ar, .. 1 O k 
bUtün hemcinsleri gibi d gırı mez. alenin anahtarı tatlı 

' uyan d'ld"r f 
ve duyduğunu duydurmak istiyen 

1 1 

birer yürek (taşıyorlardı. Hemen .. Genç hUnkir, bir ıtırU kadın 
hepsi atıldıkları köşelerde hicran fönküntde kolunak yapışanklkUstabh, a a yumuşa parma arı lr 
acısı, haset acısı çekiyorlardı. ·ık· · t x dU. 
M h

. . sı ınış e ÇuZ , 
u ıtlerınden de teselli, ıifa D l' ı d d' · · 

fJ 1 d 
- e ı - e ı - ne ııbyor-

ve ga et arıyamaz ar ı. ıun, anlıyamadım 1 
Birinci Haseki, padişahı sev· - Şu kıza yüz verişinize 

mekte en ileri giden bir kadındı acıyorum. Siz, sizi sevenleri 
ve bu muhabbeti, kendi için s~viniz. Daha dUn buraya gelen 
mü t b' h k t d l hır et parçasından ne çıkar? 

m ~z ~r a an~yor u. şte - Ya, bu et parçası da ıen 
bu mumtazıyetle padışahı, diğer nur parçası mısın 7 
odalıklardan ziyade, kendisine - Belki nur değilim ilkin 
ait buluyordu. Fırsat buldukça aşkınızı taşıyorum, demek

1 

ki nur 
da iştiyakım izhar etmekten çe- taşıyorum 1 
kinmiyordu. Birinci Ahmedin gözleri dan-

Bir gün padişah, Edirneye gitti. dU, dudakları titredi, çirkin bir 
ıey işitmiş gibi hırladı: 

POS'"f A 
Yevmi, l::)i):asr, Havadis ve Halk 

ga7.etesi 

- · 
ıdare: Jı;tanbul: Eski Zaptiye 

Çatalçeıme sokağı 2~ 

Telefon lstanbul - 20203 

Post& kutusu: 1sta.nbul - 74l 

Telgraf: lstan bul SO:N POSTA 

ABONE Fl A Tl 
T0RK1YE 

1400 Kr. 
750 ,. 

400 • 

150 • 

1 Sen• 
6 Ay 

8 • 
ı ,. 

Ecneb i 

2700 Kr. 
1400 > 

BOO • 
300 • 

Gelen evrak geri verilmez. 

lJAnlardan mes'uliyet alınmaı 

cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
Pul Ulvesl lAıımılır. 

Ad re~ de~i,tirilmnel ( 20) kuru~tur. 

- Vay kahpe vay. Hem utan
madan beni seviyor, hem kork
madan sevdiğini itiraf ediyor. 
Our, öyle ise! 

Şerefine altın yol yapılan kız 
başta olduğu halde bütun kadın
lar, aşkı günah ve aşkın itirafını 
cinayet sayan Hünkarm ne yapa
cağını merak ile düşünürlerken 
deli adam, hançerini çekti, tali-
ıiz kadının ipek saçlarını yakala
dı, zalim bir huşunetle yere ya-
tırdı, tıpkı sadrazam Derviş Pa
şaya yaptığı gibi mazlumunun 
göğsüne oturdu ve sakal traş 
eden bir berber itinasile gllzel 
hasekinin gill renkli yllzUnU 
dilimledi. 

Çehresinde sayısız ıerhalar 

vUcude gelmiş olan kadın, daha 
ilk yarayı alınca bayılmıştı. O ya· 
ralar iyileştiği zaman, şüphe yok 
ki, çirkinleştiğini görecek ve kal
binde taşıdığı •• nura,, IAnet 
okuyacaktı! 

Berlln (A.A.)- Davis Kup.,. 
için Almanlar ile lrlandahlar arr 
ıında yapılacak taıfiye ma9"' 
bqlamııbr. 

Pren (Almanya) Mak Girl ., 
Rogers (İrlanda) Con Kraoı-' 
majlilp etmiıtir. 

Varıova (A.A.) - Davit ıar 
p11ımn ikinci turu için Leblilel' dl 
lngilizler arasında yapılan mafl11 

neticeleri tunlar dır: Lee (in~ 
Stolaroffu ve lngiliz Perri de ~ 
ıampiyonu Tloaıunıkiyi mafl# 
etmiştir. 

Kopenhag, ( A. A. ) - Dafi' 
kupası için Danimarkalılarla Jt' 
ponlar araıında yapılan 111afl' 
neticeleri : 

Çift erkekıerı Sato ve -
( Japon ) , Ulrfb " Henrlk,..1 
maglfıp etmittir • 

ikinci gllnün nihayetinde Jll 
ponlar sıfıra karp Oç aafer .-• 
zanmıı bulunuyorlardı. Biaa.r 
aleyh Danimarka, taıflyeye ~ 
mııbr. 

Robert ( A. A. ) - 1)11" 
Kupası Amerika mmtakaaı ,...
lfnde MUttehldei Amerika, ~ 
zilya'yı mağlup etmiıtir. şı..,.P 
Amerikalılar ıimdiden ııfıra kaıf 
Uç zafer kazanmıılardır. 

Yugoslavya Ve Olimpiyat 
Belgrat, 1 l ( A. A. ) - ~ 

goılAvya sokolları teknik kodd
tesi, Los Angeloa olimpiyat oyUO
larına iıtirak edilmemesi kararılll 
teyit etmiştir. 

Bir Cihan Rekoru 
Londra, 12 ( A.A. ) - AlifJ'ea 

bir mil mesafeyi 4 dakika 12 tr 
niyede katederek yeni bir Bıf
tanya rekoru teıiı etmiş olaO 
Oksfort Darülftınunundan ve Y eıJ 
ZelAnd koıucularından Y. Lo.,.. 
lok, dUn bir millik mesafeolP 
dörtte UçllnU 3 dakika 2 ıaoi1f 
Ye 1·5 te katetmek ıuretile ~ 
cihan rekorunu teaiı etmiştir. ~ 

Evvelki resmt rekor 181"' 
tarihinde ayni mesafeyi 3 da~ 
2 saniye ve 4-5 te katetmit ~ 
Amerikalı Konef tarafından t,.... 
edil mitti. 

Geçen aene Ladumeg tarafı'; 
dan tesis edilmiı olan rekor 
dakika 3-5 henl1z tasdik edlldlt' 
miştir. 

Kano Yarışları 
Londra, l2(A.A.)- Vallen, dl/' 

Prop Dorsette 100 mil m•"" 
Uzerinde motorlu kanolarla y•P"t 
beynelmilel senelik mukave11''1 
mUsabakasını bu mesafeyi 4 ,.. 

21 ve 30da katederek kazanııı•~ 
Geçen senenin galibi 1ta11.,. 

Salvi, bu mesafeyi 4 saat 29 CI 
kikada katetmiştir. 

Diker yarışçılar, yarıtı b~ 
memişlerdir. 

MalOlleri Davet 
Fatih Askerlik Şubeainden ı ılııl 
Birinci derecede mal6llerd•• ,~ 

bacağı, iki kolu ve iki göz.ündell dl .,ıı 
rum olan nbltan ile efrad•11 tJ,,I 
hafta sarfında tubeye mürac•• 
kendi menfaatleri lkhıuındandıt• 

Bir MU~abakaya Dair 
Hllll apor kHlbilndenr babf' 
10 - 6 - 1932 tarihinde fener n11cı• 

atadında Fener bahçe klübil Oç 011e8 
takımlle lcHlbümilz ikinci .,e OÇ J•• 
takımları muhtelitl araaınd• y•PtlOP 
huauai maç neticesinde 6 - O 

111
'atf•" 

oldutumuz, birinci takımırrıııa i•• d• 
muteber ra:ı.eteniıde yazılırı•t uı111el 
oynıyan takım birinci olmayıp btelitl 
ve üçüncü takımlarımı• ınu tıibl 

n erine t•• 
oldutu aörülen )(l:ıum z. bil"r" 
kezfiyet edilmek üzere arz v~endillll• 
aile teyidi ihtiramat olunur e 



PAZAR OLA HASAN BEY 
Pazar Ola 
Yazıcı Başı 

Senede elli bin lira... Lira 
amma İngiliz 1iraaı 1 Yani bizim 

paramızla yarım 

milyon... işte ka
zanç diye buna 
derle• . .. Buhran 
demiyor, ifsizlik 
demiyor, her sene 
yarım milyon lirayı 
kıvınyorl "Allahın 
bu sevgili kulu 

kimdir? " diyeceksiniz ? Acaba 
meşhur bir banker mi? 

Ne milnasebet 1 Bankaların 
slmbllr gtlmbllr top atbkları 
laayle bir zamanda aenev1 yanm 
IDilyon lira kazanan banker ne
rede ?.. lıte kibrit kıralı Kröger' 
~ Akıbeti meydanda .• Adamcağız 
keneli elcejizile kendini 6bllr 
dlnyaya dar atb ..• 

• O halde mutlaka meıhur 
fabrikat6rdllr ! ,, diyeceksiniz. Bi
lemedin kaldır güm !.. F abrikat6r 
enell çahfbrdığı amelenin alln
delijtal venin de aenede yanm 
milyon lira kazancını aonra dn
ılnatln 1 

Tllcar demiye aiıin de diliniz 
•armaz zannederim. Bu sene si
neklerin iyiden iyiye azaldığını 
ıiz de farketmişıinizdir. Ben ken
di heaabıma, bu kadar sıcaklar 
olduiu halde, bu sene tek bir 
linek tarafından iz' aç edildi;imi 
habrlamıyorum. Bu aiyah bqe
relerin ne olduğunu merak etti
Diue ben aizi bu meraktan der
hal kurtarayım: Mevcut sinekleri 
lfsiz kalan tüccarlar avladı! .. 

•o halde aenede yarım mil
yon lira kazanabilen bu fevkala
de adam kim? ,. diyeceksiniz. 
Bu fevkallde adam otuz iki 
Jap~da bir mubanirclirl Bu za
tm bizlerden olmadığını ı&yle
mlye lllzum var mı? 

ltla içinde bulunan bir adam 
••tile ben lise temin edeyim ki 
bu memlekette kalem ıallamıf, 
b&ylllr, ldlçlk, ne kadar muharrir 
•ana topunun kazanç yektlau 
bile yarım milyonu bulmamıtbrl 

ln,Utprede Noel Konard is
.U.de otu iki y&flDda bir mu
harririn aeaede yanm milyon ka
,_cLimı gazetede okuyunca mua 

Komfu - Hsana Bey, bu un bolululnda hrınlarda ekmek yok .. Bu ı,e ne dersini 
Hasan Bey - Kahvecllerln vurgunu unculara a.111 geldl. Onlar da halkın aırbndan ekmek parası 

çıkarmak istiyorlar, derimi 

EKMEK DERDİ! 
DUn gece acıkıp indim mutbala .. 
Gertl vardı yemek ku,hanelerdel 
Bakındım bir mUddet kıyı bucaıa •• 

Ellerl llBlrUnde durur hamurklrl 
Ablm•• bir yana merdaneler de .. 

• Bir dirhem ekmek yok çekmanelerde •• Apostola baktım, bir tek kalmamı•• 

lf. 
Seslendim oradan karfı bakkala. 
Bakkal dedi " bir bak sUtçU 'Vllhalal .. 
Mlhal dedi: •• Ekmek nercle budalal. " 
...... ble 'ok .aa..nelerdeL .. 

Bir dlllm mezeHk ekmak kalmamı•• 
Fınnda un delil kepek kalmamıfl 
Hiç ekmek kalır mı meyhanelerdel. .. 
Ry Ha-n. bu ı,ı uncular yapb.. 
Onlar da ihtikar ,oluna -pb .. 
Bunda da kUIAhı kapanlar kapb. 
T•elll ara gft peymanelerdel. 

.. 
Oradan uzandnn hrına kadar .. 
Baktım ki tamtakır bUtun fırınları 

bqmda çala kalem yazı yazan 
bir muharrir arkadqm yanma 
kotup bu haberi verdim. Bu 
arkadq yorpn bllfllll kaldınp 
bir m&ddet hayran hayran y&
zlme bakb. 

- Senede bet ylz bin liral 
diye tekrar ettim. 

Muharri biraz dlltündll. Önün
deki k&ğıdın !zerine bir 5 raka
mı yazdı, 6n8ne bir 8lfır, bir aı~r 

~!J 
\ 

Yeni OlçUler 
Komıu Ha· 

aan Bey, bu sene 

batından itibaren 
eski ölçüler kalkı

yor. Onların yeri· 
ne yeni metre usu· 
ltt ölçüler kullana· 
cağız .. 

Hasan ~e'y Fe
na değil.. Yalnız 

yeni ölçftler kabul 
edildikten ıonra 

biıim etki darbı· 

mesellerden birço-

gunu metre ueulüneD 
lepdil etmek icap 

edecek.. lleıelA 

c Halep orada iıe 

meke burada .. • 
dınlleoekl Sonra 

daha, bir aıfır daha, bir ııfır 
daha, bir 11f11 daha, bir sıfır 
dahL •• 

- Oldu 1... diye elini tuttum. 
Bu llzllm zavallının zihnini 

altüst etmifti. Bırabaydım galiba 
alqama kadar 3 rakamının 6n6-
ne aıf11 koymakta devam ede
cekti 1 

Sonra bir ıayretle kendini 
toplayarak elimi itti. 

- Alayı bırak Allahqkına 
dedi. 

Ve 1aburane yazısına devam 
etti ... 

Bunun llzerine benim de içim
den ıeldi: 

- Pazarola, yazıcı başı !... 
Paur Ola 

Fili Yuttu Bir Yllan 
Komıu - Y abu, yolda hlı dilenci 

ıardGm. Karııını yere yabrmıf. •Ka
rım kazara bir 11lan yuttu. Yılanı 
çıkarmak için ıOt llzım. Allah rizHı 
için bana bir ıGt paraıı veriniz " 
diyor... Acaba bu ne 11lanı olıa 
ıerek? 

Haun Bey - Azizim, hani fU 
fiil yutan 11Jan yok mudur? Herhal
de o yılan olanld 

Erkekler Solda Stflrl 
Komp - Haıan lk7, lnailterede 

bir otomobil yarııı olmuto Birçok 
erkekler lftlrak ettikleri halde yarlfl 
kadınlar kasaamaflar. Ne derıla? 

r. o. Ha•n & 

Vecizelarim 
Tahdidi T ealilaat diyorlar. 

F arıedelim iuanlana lillhlannı 
ellerinden aldık. Diflerile brnak· 
lannı da l&kemeyb yal 

* Dolu bir para cllzdanı en 
mtıkemmel bir cep kaloriferidir. 

* Aç tokun balinden anlama, 
derler. Bırakın biraz acıksın, 
bakın o zaman ne iyi anlar! 

Klrh iş 
Komıu . Ha-

san Bey, gazetede 

okudum: Hayır sa
hibi bir zat gaze· 

teye bir illn ver· 
miı. Kendisine bir 

posta pulu gönde

ren iteiı. kimıelere 

fiysebllllllh lit bu· 
luyormuı. Böyle 

pul gönderenlerden 

biri de it bulmadı 
diye bu zat aley

hine dava açmıı .. 
Ne derıln, acaba 

ben de bir mektup 

göndenem mi? 

Pazar Olanın 
Duydukları .•• 

lzmirde son 11caklar eınaaın
da bayılanlann çoialmaıı nzerine 
sokağa çıkarken 
ihtiyaten cebine bir 
limon koymak lz
mirliler aras1nda 
ldet olmuıtur. 

• Son glbıler zar-
fında Şehzadeba
ıında .. dilsizler 
cemiyeti " merke
zinde reis intihabı meselesi etra 
fında pek ıtırnlttllll mllnakqalu 
etmipe de febl hikmeti Huda 
bu hlcliseyi etraftan hiç duyd 
olmamıptr. 

* latanbul 10kaldaruua toaa son 
kuırga mtınuebetl lauene.Ue 
denize aamddupdan Belediye 
bir mtlddet 10kaldarı aulamaktaa 
aarfmuar etmlftir. 

* Kadınlar Birlijl ua81 IOD lt-
timaında Adliye koridorlannda 
bir erkeji tokatlayan rum mada
ma bir tebrilmame g6nderilmeU. 
ne karar vermitlerdlr 1 

Pazarllkl 
Haaan Bey alqam eve ıelcll-

ii zaman evde kendiaiae ıa 
haberi verdiler: 

- Ayol haberin var mı ? 
Bugün hizmetçi d&ıtip kolunu 
kırdı •.• 

- Kırdı ha L.. Hemen eimcH 
laeaabanı keaia, evimden çıkıp 
aitsin!.. 

- Neden cammL. Kabahati 
ae?I 

Pazar ola ısrar etti. 

- Olmaz, flmcli pdecek. •• 
Ben onunla 6yle puarhk ettima 
•Evimde bir f9J kırdıtın ıGn 
aenl bir dakika tutmam!,, dedim. 
O da kabul etti ... 

Piyasa Haberi 
Komtu - Huan Bey bu ... 

ne pamuk fiatlerl dllfbyormuş. •• 
Huan Bey - Aman komıu, 

iyi ettin de l&yleclin. Bu klf 
kendime iki pamuklu yapbrayım 1 

• 

Homfu - latanbula gelen lllr ltaly .. ı kadın 
~":'-rrlM .. Bu •ehrln bUtUn gUzelllll dar •okllk• 

ndallır. " Dlyormuf ..... n ne de .... n? 
...._ Bey - Y-111 llll"lltler, dar •okaldara 
~ llokunulmall11t1111 ltaluhN• kadının 88zllllll• 

...... ltlr hlk ............ 

• Doetluk. tonla 
alıt verit UDtig· 

ramla!. > Sonra 
• kilo her yerde 
bla paml > ıf bl •• 

Huan Bey - Kadanlu laer bu· 
1U1ta vkelderdea bukm çıkmıJa 
b8fladılar. Yalnıı beal dlfladlna 
bir meıele yu: Kaclanlu da tofar
llfı batlarlaraa lav itte oldutu ılbl 
lnıan çitaemek •uuada da erkek
leri ıer141e buakacaldar dl1e kor
k111oruml 

Haıao Bey -
Azizim• benim an· 

ladıtı ma göre bu 

tııizllk zamanında 

aııl k&rlı iti o ha· 
yır uhlbl u.t ken· 

diılnı bulmuıl. 

Kom•u-Haun Bey, Bulgarlstanm geri verdlll 
tarihi evrak hAll gUmrUkte duruyormu,,.. 

Hasan .. , _ ... en Hn• de gUmrOkte durur
• lllPllll k11mea.r1 lllP kat daha artar .. Fena mıY 



Narh Artınca Ekmek Buh
ra d Eser almadı 

Ek ek Dokuz Buçuğa Ç ktı, Muhtekir 

Fırıncılar Adliyeye Veriliyor 

aporda, Hünk3.rm İfakat Bulması İhtimali öyle 
Hayatı Bile Tehlikededir Deniyordu 

Dursun 

(Baş tarafı l inci sayfada) 1 
(24) numarada İlya, Taksim İstik
lal caddesinde ( 13) numaradn 

Dimo, Kalyoncu caddesinde (49) nu
marada Gavril, F eriköyUnde Andan 
Kalyoncukulluğunda (25) numara· 
da Psilaki ismindeki fırıncılarla 

Tarlabaşı caddesinde ( 186) nu
marada fırıncı madam Katina 

tacirler bu buğdayları almışlar
d r. Bu ay içinde ve. meseli 
buğday fiatinin yükseldiği son 
günlerde 7 haziranda (39) , 8 de 
(32), 9 da {38) , 11 de (53) vagon 
buğday gelmiştir. 

MuharrJ,I 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-34-

Heyeti teşkil edenler, odaya 
girerken, hürmet ve tazim ile 
selAm veriyor, fakat hissiz ve 
şuursuz bir halde oturan Sultan 
Murat, hiçbir mukabelo göste
remiyordu. 

E'!erini, gayritabii bir ıckilde 
dizlerinin natfine koymuş, başı 
göğsiine doğru sarkıyordu. Az 
zaman zarfında o kadar zayıfla
mıştı ki Sadarazam Rüştn paşa 
bile görür görmez: 

- Suphanallah ..• 
Demekten kendini alamadı. 

Siması, toprak rengini almıştı. 

Çehresi, mahzun ve bitaptı. 
Gözlerinin nuru sönmüş ve 
bakışları, sanki sonsuz bir 
uçuruma doğru si.izUlmüştii. 

Hiçbir hayat eseri göstermi· 
yor, eski bir mumya gibi hissiz 
ve hareketsiz oturuyordu. 

Doktorlar, muayene etmek 
için ayağa kalkmasına rica elti
ler. Sultan Murat, ne kalktı; 
ne de ~evap verdi. Bu rica, 
Valide Sultan tarafından tekrar 
edildi. O da hiçbir semere ver
medi. Yalnız bir aralık dudakla
n kıpırdadı. Ölgün bir sesle, 
anlaşılmaz bir iki söz mmldandı. 
Ve yine hissiz ve biyhuı bir 
halde kaldı. Bu suretle, bü
tün emellerinin sukutunu gören 
sabık Valde Sultan ( Şevkefza 
Kadın ) oğlunun omuzuna da
yanmış, sessizce ağlıyordu. He
yet, yavaş yavaş geri çekildi ve 
yandaki odaya geçti. Bu odada, 
Sultan Muradın daimi tabipleri 
Atıf Paşa ile doktor Kapliyon ve 
Monceri bulunuyordu. Heyet, bun
larla gfüüştil. Rahatsızlığın şekli 
ve seyri hakkında verilen izahatı 
dinledi ve sonra bu doktorların da 
iştirakile bir rapor tanzim edildi. 
Bu raporda, Hakanı Sabıkın el'an 
hali cünunda bulunduğu ve ifakat 
kesbetmek ihtimali şu tarafa 
dursun, hayatının bile tahtı teh
likede .olduğu sarahatle. yazılmıştı. 

Bu rapor, Valde Şevkefza Ka
dının bütün ümit ve hayallerini 
tarumar eden bir dube olmuştu. 
Bir taraftan, gazetelerle ve bü
yük bir lisam teessürle bu rapor 
neşredilerek daha hala Sultan 
Murattan ümit bekliyenlere müs
kit bir cevap verilirken, diğer 

taraftdn da her ihtimale karşı 
mlikemmel bir tertibat almıyo~du. 

Su!tan Muradın dairesi mii
kemmelen abloka altma alındı. 

BUtün kapılar kapatılarak bir 
tek açık kapı bırakıldı. Bu ka
pıya da en ziyade emniyet edilen 
kapıcı lar yerleştirildi. Zavallı Sul
tan Murat, artık diri diri mezara 
defnedilmişti. 

Bizzat Sadrazam ile zaptiye 
nazırı Pepe Mehmet Paşanın 
nezareti altında bu tertibat ya
pıhrl<cn, Beşiktaş Sarayında da 
başka bir snhne canlanıyordu ... 

dairesinin denize nazır 

1 

salonunda Sultan Muradın ben
degiinından, harem kahyası topal 
Süleyman Ffendi ile katip-
lerden Seyyit Bey ve Raif 
Efendi ·dAhil olmak üzere on kişi 
ayakta duruyor, hepsinin de 
renkleri atmış, titreşerek teşrifi 
şahaneye muntazır bulunuyorlardı. 

Birdenbire kapı açıldı Abdül
hamit göründü. Bekliyenler, ev
vela yerlere kapandıktan sonra 
iki bnklüm olarak dururlar ve 
Hünk~rın iradesine muntazır ol
dular. 

Abdülhamit bir eli arkasında 
olarak yürüdü. Bu, on kişinin 

önünde durdu. Bu adamlar şu 
anda bütün mukadderatları
nın, Abdülhamidin iki dudağı 
arasında olduğunu hissediyorlar, 
hepsi de şedit bir tekdire uğra
dıktan sonra kim bilir nerelero 
sürüleceklerini bekliyorlardı. Ab
dülhamidin gür ve kalın sesi 
duyuldu: 

- Bana bakmL 

Profesyonel 

Bu hitap onları yeniden tit
retti. Fakat bu titreyiş, bir saniye 
evvelki gibi korkudan değil, 

bilakis, düşüncelerinin aksi zuhur 
etmesindendi. Çünki Abdülhamidin 
sesinde şiddetten ziyade mülaye
met vardı... Abdülhamit sözüne 
devam etti: 

- işittim ki biçare biraderi
min "hval ve vaziyeti hakkında 
birtakım hilafı hakikat haberler 

işan ediyormuşsunuz. Sizi ayıp· 

lamam. 
Biraderimden ötedenberi iyilik 

gören insanlar olduğunuz için, 
sonuna kadar ona sadakat gös-

termeniz, bir an evvel şifayap 

olmasını istemeniz, tabiidir. Bira-

derimin ifakat bulmasını ben do 
canü yürekten isterim. Fakat, 

kaderin hükmü, ne sizin söyle
meniz, ne de benim istememle ' 

tebeddill etmez. Memleketin hali 
ahvalini görüyorsunuz. 

(Arka11 var) 

Olalım Mı? 

hakkında zabıt varakaları tutulmuş

tur. Bunlardan başka baha birçok 
semtlerde zabıt varakaları tutul
muşsa da geç vakte kadar lktısat 
MüdürlüğUne bildirilememiştir. 

Aynca Beldiyc memurları ekmek· 
çiler cemiyeti reisi /\hmet Riza Bin 
Şehreminindeki fırınmda (105) 
noksan ekmek tesbit etmişlerdir. 
Haklarında zabıt varakaları tutu
lan fırıncılar bugün Mtiddeiumu
miliğe verileceklerdir. 

Dün Belediye lktısat Mildür
lüğll bir haftalık borsa fiatlerini 
tetkik ederek ekmeğe dokuz bu· 
çuk ve francılaya on üç kuruş 
narh koymuş ve daimi encümen 
de bu narhı tasdik etmiştir. 

Narhın bugünden itibaren 
tatbikine karar verildiği için da
ha akşamdan Ekmekçiler Cemi
yeti vaziyetten telefonla haber
dar edilmiştir. Bu vaziyet karşı
sında buglln buhran tamamen 
ortadan kalkmış olacaktır. 

ad un 
işe 

Narh şu suretle tesbit edil
' miştir: G a ı ip Bey Bu Bir haftalık yumuşak bir çu· 

val un sahşmın vasatisi (567) 

o ara f tar göre ekmekler yUzde dokuz yu-Ç k T 
kuruştur. Kabul edilen formüle 

muşak ve ylizde bir sert un çeş--· nisinden yapılacağı ıçın bir 
hafta sert buğday çeşnisinin (9) (Bat tarafı l inci sayfada ) 

bir adam, keyfi ve zevki 
için doğramacılık yapar. Bir 
taraftan zevkini iyice tatmin 
için, bir taraftan da parasının 

kuvvetile uğraşa uğraşa doğra· 

mncılığı mükemmel bir şekle 
getirir. Fakat parası olmıyan bir 
adam doğramacılığa istidadı 
olur da, bunu yavaş yavaş te
kemmlll ettirirse meydana getir
diği eserleri para ile satmıya 

başlar. 

" Spor da ayni şeydir. Ama
törlük ya zenginlerin, yahut ta 
yaptıkları şeyi tekemmül et
tirememiı kimselerin işidir. 

" Ben sporu müteklimil bir 
şekilde görmek için profesyo
nelliğe taraftarım. Fakat hu, biz
de kabili tatbik midir, yahut 
ta tatbik zamanı gelmiş midir? 
Bunu henüz zannetmiyorum. 

"Yukarda demiştim ki amatör
lük zenginlerin işidir. Bundan 
dolayı bize amatörlükten ziyade 
profesyonellik yakışır. Fakat di-

Lozan Kon/ eran
sında Alnıanga 
Ne Yapacak 

Pariı 13 - Lozana gidecek 
olan başvekil Fon Papen'in 
riyasetinde Alman heyeti yarın 
hareket edecektir. Almanyanm 
Lozanda nasıl bir hattı hareket 
takip edeceği hakkında hükfi
met çok ketum davranmaktadır. 

lnglllz Ve Fransız Heyetleri 
Paris 13 - M. Heriyo ve 

Makdonald, Sir Jon Simon, Pol 
Bonkur Cenevreye hareket et
miştir. 

ğer taraftan zengin olmtyanlarm 
profesyonelliği tekemmUle istinat 
eder: Bizde ise spor tekemmill 
etmemiştir. Yani hulisa edersem 
bizim fut bole yakışan prof es
yonelliktir. Fakat bizim futbolü
milz henüz profesyonelliğe ya
kışmaz. Sonra profesyonellik me
selesi ,bir de muhit [meselesidir. 
Muhit denince spor karii, spor 
seyircisi spor sahası, spor klübil 
ve saireyi kastediyorum. 

Bizde spor karii, spor seyir
cisi profesyonelliği değil, profes
yonellik fikrini bile besliyemiye
cek kadar zayıftır. Sporu az 
okuyan memlekette spor seyircisi 
az olan yerde profesyonellik buz 
üstüne yazı yazmak demektir. 

"Netice: Profesyonelliğe taraf· 
tarım, fakat henüz bizde kabili 
tatbik olduğ·una imanım yoktur. 
Tatbik iml<anı hasıl olduğu za
man bu vadide yapabileceğim 

işler için kaç para istiyeceğimi 

söylerim.,, 

Avusturya 
Parlamentosunda 
Bomba 

Viyana 13 - Meçhul bir ta· 
hıs bu sabah parlamentonun pen
ceresine bir bomba atmıştır. 

Bomba infilak etmiş, birçok pen
cereleri tahrip etmiştir. 

Sabık Habeş imparatoru 
Adis Abea , 13 - 17 sen&

denberi mahpus bulunduğu ha
pishaneden birlrnç hafta evvel 
kaçan sabık Habeş imperatoru 
Lici Assu bulunmuştur. 

da bir fiati de ( 53 ) kuruş 

tutmuştur. 

Şu halo iÖre bir çuYal un 
(620) kuruş Uzerinden hesap 
edilmiş, buna (62) kuruı mua
mele vergisi ve (2 J 5) kuruı ta 
imaliye zammedilerek bir çuval 
(897) kuruş hesap edilmiştir. Bir 
çuval undan (94)- ekmek çıktığı
na göre do beher ekmek (9,5) 
kuruşa mal edilmiştir. 
• Son ekmek buhranı hakkında 
Daimi Encümen Azasından Avni 
Bey bir muharririmize şunları 

söylemiştir: 

- " lstanbulun haftalık un 
sarfiyatı 16 bin çuvaldır. Buğda
yın pahalılaştığı birkaç gün için
de borsada ancak ( 3 ) bin çuval 
un satıldığını tespit ettik. 

"Şu bale göro yapılan ekmek
lerin unu daha evvel satın 
alınan ucuz undur. Eğer ekmeğe 
zam icap ederse bu zam yüzde 
dört t\! kdarında olmak IA.umge
lirken fırıncılar yüzde yirmi zam 
istiyorlar ki bu tamamen yanlış
tır. Bu yüzde yirmi zammı 
icap ettiren sebepleri ararken 
fırıcıların da pahalılığa sebep 
oldukları meydana çıktı. Bu hu
susta tetkikata devam ediyoruz. 
Alacağımız neticeye göre kırıcı
lar hakkında kanuni takibat ya
pılacaktır. " 

Diğer taraftan dUn, son buğ
day yükselmesinin esaslı [ve ha
kiki sebepleri üzerinde de derin 
tahkikat yaptık. Aldığımız netice 
şudur: 

Mayısta lstanbula, nisan ayına 
nazaran bir misli çok denecek 
kadar fazla buğday gelmiş ve 

Piyasada buğday bolluğuna 
rağmen, ortaya kuraklık ha.erleri 
çıkarılmış ve bazı tacirler elle
rindeki buğdayları depolara 
kaldırmışlardır. Bu arada bir mü· 
essesenın de mübayaa yapması 
buğday piyasasını müteessir 
etmiş, buğday fiatini birdenbiro 
yükseltmiş, bazı tacirler bir iki 
gün içinde epeyce para kazan
mışlal:"dır. Ticaret Odasının, Ha· 
rici Ticaret Ofisinin ve Ticaret 
Müdürünlin verdiği malümata 
göre, bu sene buğday mah· 
sulü noksan olmıyacaktır. 
Vaziyet böyle olduğu halde ku· 
raklık haberleri nereden ve nasıl 
çıkmış, borsada kimler ne gibi 
hareketler yapmışlar da buğ~ay 
fiatleri bu şekilde yUksel 
miştir? Bu noktalar üzerin· 
de Ticaret Müdilriyeti, Ticaret 
Odası ve Borsa F omiserliği tah· 
kikata başlamışlardır. 

Bazı tacirlerin spekOIAsyon 
yaptıkları iddiasile mahkemeye 
verilmeleri muhtemeldir. Fakat 
söylendiğine göre ekmek buh· 
ranmın hakiki mes'ulleri imalat 
miktarını azaltan ekmekçilerdir. 

Dün • Anadoludan lstanbula 46 
vagon buğday gelmiş ve en iy! 
buğdaylar yedi kuruş on para 
ile yedi otuz para arasında 
satılmışbr. 

Fransız Ayanlan 
Paris 13 - Vefat eden dört 

Ayan azası yerine radikal sor 
yalistlerden M. Gostiye Dupar 
intihap edilmiştir. Diğer azalıklar 
balataja kalmıştır. 

Bir Banka iflas Etti 
Londra 13 - Nev Y ersey Naı· 

yonal Bank Tröst Bankası cumar
tesi gUnli kapılarım kapamışbr. 

• 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling ~ 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Penio 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

1 Kapanıt 
00 

773 
47 
9 
3 

• 71 
02 
67 

1 
15 
57 
15 
03 
02 
04 
78 
27 
10 

12 
73 
46 
25 
40 
73 
43 
21 
17 
09 
75 
()() 

75 
()() 

23 
84 
40 
86 

06 
00 
25 
25 
51 
25 
15 
00 
32 
95 
00 
00 
93 
73 
25 
oO 
oo 
00 -

Kapanış 
~ 

= 
t. Dahili 00 00 
D. Muvabhide 41 00 
~ Demiryolu 00 ()() --

Borsa Harici -
Altın 9 39100 
Mecidiye 

2 = 00 Banknot 1 -



14 Haziran 

Athıs Denizi Üzerinde 
Tayyare istasyonları 

• 
Deniz Üzerinde Adalar Yapılacak 

üstte: çelU< adamn umuml plam, altta: Müstakbel 
faaliyet manzarası 

Mis Amelya Erkostun, tayyare J 
ile bir hamlede Nevyorktan Lon-
draya uçuşu bütün diinyanın hay
retini mucip olmuştur. 

Bu cessur Amerikalı kadını 
takdir etmemek kabil değildir. 
Londrada ve Pariste ona karşı 
.gösterilen samimi alaka, memle
ketine avdet ettiği zaman kim 
bi ir ne kadar coşkun bir hal ala
cakhr. 

Cessur insanlara karşı halk 
kütleleri daima hassas olurlar. 
Tabit olan bu his, sevki tabiileri
mizin eo iyisidir. 

Bahrtmuhitiatlasiyi tayyare 
ile geçmek ancak birkaç güzide 
•e ceuur tayyareciye nasip ol
muştur. 

Mühendis Armsrrong 
deki muazzam projektlSrler tay· 
yarelerin oturacakları bu istas
yonları birkaç yüz kilometre 
uzaktan tenvir edebileceklerdir. 

Okyanos hava yolunu tesis 
etmek Lindbergin uçuşundanberi 
günln meselesi haline gelmiştir. 

Tibetli 
Dilberler 

Herkes bir proje hazırlamış, fa
kat hiçbiri tatbik edememişti. 

Bu hususta alakadar makam
lara Mister E. R. Armstrong is
mindeki amerikah mühendisin 
planım muvafık bulmuşlardır. Bu 
proje yakında mevkii tatbika 
konacaktır. Bu projeye nazaran 
Amerika ile Avrupa arasında 

uçacak tayyarelere birer istasyon 
•azif esini görecek adalar ya
pılacak tar. Bu istasyonlar re
ıimlerimizde de görüldüğü veçhile 
yekdiğerine bağlı küçük dubalar 
fizerine mevzu çeJik birer satıhtan 
ibarettir. 

Fırtınadan ve dalgadan mü
teeuir olmamalan ıçıo dubası 

d :mizin 55 metre albnda buluna
caktır. Stitunlar 20 metre tulün
dedir. Dubanın aatbı denizden 15 
ınetre yukarda bulunmaktadır. 
Tamam en • çelik olan bu adanın 
J2 dubası ve 32 sütunu buluna-
caktır. 

Her ada 17500 ton sıklelin
dedir. Bir ada 4 milyon dolara 
rnalolmaktadır. Tayyareler bu 
•daların üzerine konacaktır. 

Nevyorktan Avrupaya kadar 
lıer 650 kilometrede bir ada ih
tiyacı bulunduğundan tayyareler 
için 5 ada lazımdır, beş ada da 
20 milyon dolara malolmaktadır. 
Her adanın üstünde otel,Iokanta, 
radyo, berber dükkfım, tenis kor
tu, sinema gibi her türlü konfor 
buluııa.:aktır. Tayyarelerin üzerin-

Tibet arazi
sinin cenup kı

sımlarına son 
zamanlara kadar 
medeni insan · ._ ..... 

r.~ "'-
ayak basmamış· r:~: 
tı. Bu havali ~ 
dünya coğrafycı ~ ~~ 
Alimlerine şimdi-- ~ ~ 
ye kadar meçhu ~~ ._,, 
kalmr$tı. Fakat 
bir fngi"iz ilimi soı. zamanlarda 
buraya girip tetkikat yapmaya 
muvaffak olmuş, bu kıs mdaki 
kadın tiplerine ait muhtelif fotoğ
raflar almıştır. Buradaki resim· 
lerde gördüğünüz kadınlar cenu
bi Tibettc yaşıyan iki kadın ti
pidir. Bu l<admlar cenubi Tibetin 

SON POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabiatinizi Söyliyelim 

32 laa Et.: Çalışkan ve ataktır . 
oturucu olmı· 

yan ameli İ§

lerde muvaf
fak olur. Eğ· 
lenceyi sever, 
tahakküme ve 
sert muamele
ye gelemez, 
iğbirarı devam-

lı olabilir. Ka
dın mesailinde 
kıskançlık gösterir. 

~5 Ziya lley: ~otoğrafının der· 
oini istemiyor.) Açık kalpli ve tok 
sözlüdür. Tavrü hareketlerinde 
mizaha kaçar. Sözleri pek batmaz. 
Çabuk ahbap bulur. Fazla konuş
maktan sıkılmaz, arkadaşları tara
fından aranır ve sevilir. 

Fetofra/ T.Jtlil Kuponun• 

11 inci Sayfamızda hulacaksın.z. 

== RADY0~-
14 Haziran Sah 

fıtanbul - ( 1200 metre ) 18 gra-
mofon, 19,5 alnturk:ı. ı;az Jb.fız 
Burhan heyetinin iştirakile. Ajans 
haberleri, saat ayarı, 20,5 gramofon 
ile opera ııar~aları 21 alaturka saz 
Hafız Burhan heyetinin İftirakilo 22 
orkestra. 

Bükreş - ( 894 metre ) 20 Had) o 
orkestrası, 20,5 konferans. 20, 1j şarkı, 
21,10 orkestra.. 

Belgrad - ( 429 motre ) 20,50 ses 
konsori, 21,5 Zagraptan nakil, 23,50 
aktam konseri. 

Roma - ( 441 metro) 20 Haber ve 
telgraf derslori, 21 gramofon, 21 ,4::; 
muhtelit konser. 

Prat - ( 488 metre ) 19 BrOııod<.1.n 
nakil, 20,45 fakülte mtıderrisi Dokotor 
Burian tarafından bugihıkil ccrrabt 
hakkrnda bir konferans, 21 BrUııodan 
nakil, 22 konser. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,15 Hava 
raporu, musahabe, haftanın halınleri, 
20,00 operadan naklen Faust. 

Peıte - ( 650 metre ) 20,30 Ko
medi, 21 ıen gece, 23,45 Çjgan orkee
trası. 

VarfOYA - ( 1411 melre) 21 Viya.
nada Stefan kilisesinden nakil, 21,30 
musahabe, 21,45 hafif konser, 22,GU 
radyo gaıetosi, sonra dana havaları. 

Berlin - ( 1635 metre ) 20 Eski 
zamanlar, 20,35 Şimalt Prusya gazctc
EI, 21 ,85 Kolonyadan naklen Gen ovo\·a 
trajedisi. 

15 Haziran Çarşamba 
latanbul ~ (1200 metre) 18 Gr:uno· 

fon, 19,5 alaturka saz Bedayi musiki 
heyetinin iştirnkile Ajans baborlcri, 
eaat ayarı 20,5 gramofon ilo opera 
parçaları 21 Hefik Münir Bey konseri, 
22 cazhant. 

Bükref - (:J94 metro) 20,4.i Piya
no konseri, :Madam Lahovari tarafın
dan, 21 Lida gazinosundan nakil. 

Bell'rat - ( 429 metre ) 20 gr.mıo
fon, 20,30 koııferans, 21 komedi 21 ,45 
keman konseri, 22,16 gramofon, 22,55 
orkestra. 

Roma - ( 441 metre ) 21,4:> Ope
radan naklen Tantaustır operası. 

Prat - (488 metre) 20 Askeri ban
do, 21,ms Smctea salonundan nakil, 
Vaıı. tarafından keman ile solo. 

Viyana - ( 517 metro) a>,25 Haber, 
gramofon, konferans, 21 Viyana, Vi
yana kalacalt ismindeki operet. 

Pette - ( 550 metre ) 20, 15 kon
fer:ın~, 20,40 salon orkestrası, 21 ,45 
operanın orkestrası ve Kora heyeti, 
23 Çigan orkestrası. 

VarfOYA - (1411 metre) 20,15 Muh
telif, 20,35 radyo gazetesi, 21~ıarkı, 23 
dans havaları, 23,2:; Fransızca konfe
rans, 28,50 dans ha •rnla.rı. 

Berlin- ( 1G35 metre) 20 Halk bil
gileri, 20,40 gaıetc haberleri, 21 \"i 
y:.ııa•l,rn nnkil. 

en güzel tipleridir. Burada yaşa
yan kabile Daruı ismini taşı
maktadır. 
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HARUNURREŞIT 
------121 Yazan: * lf.. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
.............................................. 

Abbase yerinden sıçradı : 
- Çocuklarımı d:ı öldüre

eeksio ? Behey zalim, behey in
aafsız, behey vahşi, onların cürmü 
nedir? Onlar iki masumdur, iki 
melektir. Elini onların kanına na
sal sokacaksın ? 

Harun, artık kendini zapte
demedi, bağırdı ı 

- Mesrur! 
Kara ve kavi k6le, kılıcını 

aallıyarak içeri girince Harun 
sordu: 

- Bu dairenin lıa?ısım ka-
padın mı? 

- Evet, ya Emlrl 
Halayıkları, köleleri ne 

yaptın? 

- Hepsi mahpustur. 
- Beraber getirdiğimiz köle-

ler nerede? 
- Burada. 
- Gelsinler! 
Köle çıkb ve biraz ıonra bü

yük bir sandık taşıyan iki 
zenci ile geri geldi. Abbase, 
Harunun yüzüne baktı, Halife 
başını iğdi ve Mesrura bir işa
ret verdi. Cellat, yalın kılıç 
ilerleyince güzel kadın, talisiz 
prenses ve zavallı ana haykırdı : 

- Ö~üyorum, fakat alçaklığı
m da yüzüne tükürüyorum ! 

- Belki ço<:uklarmı anacaktı, 
belki Caferin ismini zikredecekti. 
Lakin mcsrurun indirdiği darbe, 
o giizel dudaklardan başka bir 
kelime çıkmasını menetti; zarif 
baş, Harunun eteğine doğru 
yuvarlandı. O, gözünü kapamışb. 
Üç, beş dakika geçip te kara 
kara bulutlar taşıyan gözlerini 
açınca cesetle başın aandığa ko
nulmuş olduğunu gördü ! ... 

Bu faciaların cereyan ettiği, 

Ercivanla Abbasenin öldürüldüğü 
gece, Cafer saraya gelmek ve 
Halife ile görüştükten sonra 
ıevgilisine mülaki olmak fikrin-
de idi. Harunun DarUlkuar 
sarayına gittiğini haber al-
ması lizerine evde kalmak 
mecburiyetine düştil. Gece yarı
sından sonra sessizce "Yari can,, -
om yanına gidecekti. Fakat yat
sıdan çok sonra Halifeden bir 
adam geldi, Harunun kendisini 
kendi konağında ziyaret edeceği
ni haber verdi. Artık Abbaseye 
gitmek imkanı kalmıyordu ve Ha
lifeyi beklemek lazım geliyordu. 
Lakin, Halife gece yansı olduğu 
halde gelmemişti, ancak sabaha 
karşı . bir köle gönderip geleme
diğini, gelemiyeceğini, Veı.irin 
beyhude beklemeyip rahat etme
sini tebliğ etmişti. 

Cafer, uykusuz kaldığma de
ğil, Abbaseyi göremediğine ba· 
yıflandı ve hemen yatağına girdi. 
Harunun birçok manasızlıklarına 

alı~ık olduğu için o geceki ha
reketini de tabii buldu, endişe
lenmedi, güz.eke uyudu. Uyanır 
uyanmaz da bir sabah safası sür
miye karar verdi, sofra kurdurdu, 
mugannileri getiıtli, eğlenmiye ha
z rlandı !Lakin ilk kadehi içmeden 
Mesrur içeri girdi: 

- Seyyidina Erniriilmüminin 
hazretleri sizi Ç'iğmyor. 

- Bu kadar erken?.. Görü
yorsun ya gözlerimin heniiz ça· 
paklarmı silmedim. 

- Horasaııdan bir takım 

1 
haberler geldi. Halife reyinizi al
mak istiyor. 

Cafer, istemiye istemiye kalk
tı, sırtindaki "siyabülmünademe,, yi 
çıkard1, resmi elbise giyindi; 
beline bir kılıç kuşandı, çıktı. 
Maiyetinde süvari ve piyadeden 
mfirekkep bir mevkip vardı. 
Mesrur başta yürüyordu. Hult 
sarayının kapısı önünde mesrur 
atından indi, mevkipteki süvari
lere orada durmaları için işaretle 
emir verdi. Şimdi Caferle piyade 
askerlerin önünde yürüyordu. Ve
zir, bu erken davetin hakiki se
bebini düşünmelde meıgul idi. 
Süvarilerin dışarda kaldıklarının 
farkında değildi. ikinci kapı önün
de Mesrur, piyadeleri de alakoy
du ve Cafere yol gösterdi. An
cak üçüncü kapının önünde lrnd
retli vezir, yalnız bulunduğunu 
anladı ve sarsıldı. Ne çare ki 
geri dönemezdi, geçilen kapılar 
kapanmıştı. 

Üçüncü kapının örttüğü büyük 
avluda büyük bir çadır görünil
yordu, lcırk zenci köle çrıdınn 

etrafını sarmıştı. Cafer Halifenin 
bu çadırda bulunduğuna hük
metti. Zaten Mesrur da oraya 
teveccüh etmişti. 

Genç vezir, çadıra gırmce 
irkildi. Orada halife yoktu, min
der yoktu, şilte yoktu, yalnız bir 
ceJlat kütüğü vardı L 

Artık şüpheye mahal kalma
rnışb. Bu çadır, mezan örten bir 
perde idi ve o kütüğün altında 
mezarm deliği sıntıyordu. Neden 
ve niçin? .• Cafer bunu dllşünme
di. Sebep ne olursa olsun ölU
yordu. Mukavemet imklnı f yoktu. 
Maamafib bir teşebbn.te bulu~ 
mak istedi, MeSl'ure döndü, 
sordu: 

Ne Yar, ne oluyor? 
Ölüm sizi bekliyor! 

Cafer, yalvardı: 
- Kardqim, dedi, verdiğin 

haber, mlithittir. Anlıyorum ki 
bir iftiraya uğradım. Sen, alçak 
münafıklarm hiylelerinin beni yol 
etmesine alet olma. Seni ne kadaı 
takdir ettiğimi bilirsin. Seni, bir 
çok ricale tercih eylediğimi bi
lirsin. Her zaman arzularını ye• 
rine getirdiğimi bilirsin. Halifenin 
nezdinde işgal ettiğim mevkii de 
bilirsin. Halife, bir tehiivvür 
anında beni malıküm etmiş ola
bilir. Muhakkak ki biraz. sonra 
nadim olacaktır. Gel, sen beni 
bırak, buradan savuşayım, çölün 
ortasına kadar gideyim, gizlene
yim, h!lyahmı koruyayım. Sana 
yüz bin dinar veririm. 

- imkanı yok! 
- O halde beni Emirülmümi-

ninin huıuruna götür. Görecek
sin ki bana merhamet edecek
tir, affını esirgemiyecektir. 

- İmkanı yok! 
- Bana yalnız bir saat mü-

saade ver. Sen, git, Harunürreşidi 
gör., Ona beni öldürdüğünü söy
Je. Vereceği cevabı dinle. Soma 
yine buraya gel. Eğer senden 
başımı isterse, o zaman beni 
öldiir. Yok, tğer beni öldürttuğü· 
ne nedamet gösterirse hayatta 
bulunduğumu hnber ver. Eğer 
Halife beni affederse Allaha ka
sem ederim ki servetimi s ille 
payl ışacağım ve seni er uya 
emır ) apacağım. 

~ Arkı11ı v • ) 



NAKKALE 
lngiltere Hük~metl tarafından Gaıl 

Hr.. ne hediye edilen eserin tercümesi. 

Yazan: 
C•neral Oglander 
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Bir taraftan da İngili,; donanması·} 

nın Türklere karşı berri veya bahri 
bir nümayiş yapıp yapamıyacaA"ı· 
nı öğrenmek istiyordu. Bu haberi 
işaa ederek Türklerin Kafkas 
cephesindeki askerlerini geri 
çekmelerini temin etmek müm· 
ı,ündü. 

Bu telgrafın garip tarafı fU 
idi ki, Londrada bir nUmayif 
yapılması müzakere edilirken, bu 
lüzum zail olmuı bulunuyordu. 
3 kanunusanide Türklerin mu .. 
hasara hareketi neticesiz kalmıştı. 
Bu muharebeye iştirak eden kı· 
taatın sağ kalanlan da Sanka· 
nı.şta esir edilmişti. Fakat bu 
vak'a lngilterede malum değildi 
ve İngiltere müttfikioe yardım 
etmiş olmak için elinden geleni 
yapmıya hazırdı. 

O sırada elde fazla asker 
mevcut olmadığı için Lord Kiç· 
ner Mister Çorçille Tilrklere 
karşı bahri bir nümayiş yapılma· 
eını teklif etti. Muayyen bir plh 
yoktu. Fakat sıkışık vaziyete 
dtişen bir müttefiği kurtarmak 
için Lort Kiçner iki klnunusa• 
nide Petrograda şu telgrafı göa· 
derdi ı 

·· Gran Diike, yakında Türkle· 
ff' karşı nümayiş yapılacağım te· 
mitı rdiniz. Maamafih ne yaparsak 
} ap.dıın, bizim hareketimizin Kaf· 
ka., ceplıeı;ıindeki düşman kuvveti
nin !.:P-kilınesini veya azaltılması

nı intaç edeceğini zannetmiyoruz.,, 
Bir taraftan Lort Kiçner Miı .. 

tor Çorçile de şöyle yazıyordu ı 

'· Ruslara Kafkas cephesinde 
mii t>~sir bir yardım yapabileceği· 

mile kani değilim. Elimizde her· 
La ıı:ri lıir tarafa çı karılabiJecek 

a"'kPrimiz mevcut değildir. İımire 
) .. ı • lacak bir nümayişin büyük 
ı · 'ri olamaz. Suriye sahi11erine 
}Jpılacak bir nümayişin de fay· 
da-.ı olamaz. Düşmanın Kafkasa 
}ardııncı kmvetler gönderme· 
siııf' mani olabilecek yegane ted· 
hir, boğazlara karşı yapılacak bir 
ııiimnyi~tir- Bilhassa İstanbulun da 
lı•lılikede hulunduğu işae edilir· 
c! f1'akat birkaç gün için nıühim 

hir teşebbü~e girişmiye müsait 
vaziyette değiliz.,, 

GörtUüyor ki, lngiltere IUzu· 
mu kalmıyan bir sebepten dolayı 
nümayİf yapmayı taahhüt etmif 

bulunuyordu. Lort Kiçner boğaz· 
ları tercih etmekle beraber nü· 
mayiş yapılacak yer henüz tayin 
edilmemişti. Maamafih yukardakl 
mektuptan anlaşılıyor ki, o da bu 
işe henüz ehemmiyet vermiyordu. 
Son yapmak istediği şey boğaz· 
ları Türklerin daha stlratle tak· 
'\·iye etmesine sebebiyet vermekti. 

3 kAnunusanide vaziyeti bilen 
ve Rusyadan gelen telgrafı oku· 
muş bulunan Lort Tiçker, Bahriye 
Nezaretine, verilecek karar Uze· 
rinde müessir olan bir mektup 
gönderdi. Lort Fisher Türklere 
karşı bir hUcum yapılmasını tas• 
vip ediyor, fakat bunun derhal 
yapılmastnı istiyordu. Fransa top
raklarında bulunan 75 bin Hint 
ask erile bazı İngiliı kıt' alarmın 
derhal Marsilyada gemilere bin· 
dirilere Mısırm himaye edilmesini 
tekiif ediyordu. Bir taraftan da 
Yunan askerleri Gelibolu yartm· 
adasına çıkarılacak, Bulıarlar 

. '' • 

a 

us 
de 

ra af as 
o v. 

ıyecegız.,, 

Çanakkalede siper hayatı 

Edirne Uzerine yUrUmek için 
ikna edilecek, Romanyalılar da 
hllcuma geçeklerdi. Ayni 1.a· 
manda Amiral Sturdee de Majes· 
tik ve Konopus ayarında gemi
lerle boğazları zorlıyacaktı. 

Bu büyük teklif, Loit Corçla 
Jeneral Hankeyin tekliflerine 
benziyordu. Fakat daha ziyade 
himaye gayesini istihdaf ediyor· 
du. Bu teklif bütün kuvvetile 
tatbik ~dilebilirse, yalnız zaferi 
değil, sulhU de temin edebilirdi. 
Fakat planın istinat ettiği temel
lerden lôakal üçU yanlıştı. Aske
ri bir muzafferiyet olmadıkça 
Bulgaristanı kazanmanın imkan· 
sızlığı anlaşılm1ştı. Bulgaristan 
bitaraf kaldıkça Yunanistam Ge· 
liboluya asker sevkine ikna 

1 
mümkün değildi. Fransadan 75 
bin kişilik bir kuvveti çekmek, 
Fransayı kızdırmakh. Bu ıse, 
boğazları zorlamaktan daha 
güçtü. 

Lort Fisher Amiral Sturdee 
nin boğazları bahren zorlamasmı 
teklif ettiği zaman, bütün planı-
nın kül olarak nazarı dikkate 
alınacağım zannediyordu. Pro· 
gramın diğer kısımlarım ihmal 
edip yalmz boğazları zorlamıya 

kalkmak doğruda değildi. 
Maamafib, bu ilk defa sala

hiyettar bir bahriyeli tarafından 
boğazların bahren zorlanabileceği 
söylenmiş oluyordu. Şimdiye kadar 
bu meseleye yalnız askeri noktai 
nazardan bakılmış ve bu itibarla 
gUç olduğu kabul olunmuştu. 

(Arkası var) 

=====================ı=ı-=-:==:c:::ıo===::.;======~=-=:;..=:==============-= 

İngilterede Lale Mevsimi 
-- . --

lngilizler Holinda İle 
Rekabete Giriştiler 

Avrupanın şimalinde küçük bir 
köte işgal eden Holinda arazisi 
baştanbaşa göz alıcı lAlel~rle 
rnUıeyyendir. Holinda laleleri 
dünyanm her yerinde meşhurdur, 
Holindahlar süt, peynir ve tere· 
ya(ımdaıı sonra dünyanın her 

tarafına ille de ihraç ederler ve 
senede mühim miktarda para 
kazanırlar. Holindanm bilhassa 
kırmızı lileleri çok şöhret almit· 
tar. Fakat lngilizler kendi mem· 
ıeketleriode lale yetiştirmek husu· 
aunda birkaç aenedenberi faali-
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BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

------------------~------ Yazanı H. 

adın ys 1 a 
-----· 

Geniş Amerikan masasının 
arkasından başını yükseltti, çelik 
kadar sert bir sesle genç kadının 
sözUni.i kesti! 

- lmkim yok efendim; kad· 
romuz doludur. 

Kadın mukabele etmedi. Başı 
ile ·patronu selamladı, sessiz 
adımlarla kapıya doğru yürlidU. 
Eli topuzu çevirirken patronun 
aort sesi tekrar yükseldi: 

- Maamafih sizi hususi kati· 
bem olarak istihdam edebilirim. 

Kadm topuzu bıraktı, geriye 
döndü. Yazıhanenin başında 
konuştular. 

Güzel ve genç kız, ıert ve 
delikanlı patronun hususi dakti· 
tosu oldu. 

Genç yaşında büyük bir mil· 
essesenin sahip ve mildürU olan 
delikanlı o kadar sert tabiatli ve 
o kadar kadın düşmanı idi ki .... 
Her erkek hayatında muhakkak 
bir dişi parmağının az veya çok 
milessir olduğunu, ve bu tesir 
derecesine göre her erkeğin de 
muhakkak az veya çok bir felA
kete uğradığını, bunun için ken• 
disinin kadınlarla aHlkadar ola•, 
mıyacağını dostlarma tekrar eder 
dururdu. HattA annesi tarafından 
doğurulacağına bir erkek tara· 
bndan doğurulabilseydi daha 
mesut bir adam olacağını da ili• 
ve ederdi. 

Kadın, yeni hayata atılmış, 

çok genç ve çok glizel bir kim
sesiz kızdı. 

Rica ederim efendim bu ka· 
dar ağır işliyen parmaklarla 
hizmetinize devama imkan gCJ. 
remiyorum. Bir saatte yarım sayfa 
yazıyı çıkaramıyorsunuz, bu 
olmaz ki efendimf. 

Daha seri yazmıya çalışa· 

cağı ın efendim. 
Birinci ay böyle geçti. •• 

- Birinci satırın son harfleri 
düşecek gibi sıralanmışlar; üçUn· 
cü satırda tam dört tane imli 
hatası var. Bütün hususi muha
berelerimi hatalarınızla altüst 
ediyorsunuz: rica ederim bunu 
yeniden yazınız. Bu hal devam 
ederse maalesef vazifenize niha
yet vermiye mecbur kalacağım. 

- Hata yapmamıya çalışa· 

cağım efendim. 
ikinci ay da böyle geçti. 

if. 

Genç daktilo aksi patronun 

yet gösteriyorlar. 
Bir lngiliz müteşebbisi lngil· 

terenin Lickolnşayn şehrindeki 
geniş arazide lıile tarlaları vücude 
getirmiştir. Buraya şimdi ( lngiliz 
Holindası ) ismini vermişlerdir. 
Holanda lllelerine karşı açılan bu 
rekabet hareketi sayesinde lngi· 
lizler de çiçek ticareti yaptyorlar. 

Yukardaki resimde lngiliz 
kızlarmın lale tarlalarında çiçek 
devşirdiğini görüyorsunuz. BugUn 
çiçek ticareti fertleri ve milletle· 
ri zengin eden mühim bir teşeb· 
büstür. Bu sahada çahtırsak biz 
de istifade edebiliriz.' 

tekdirimsi sözlerine şuursuz ma· 
zeretler serdetmez, surat asmaz· 
dı. Yalnız iri gözlerinin saf ba· 
kışlarını yazı masasının bir kö· 
şesine mıhlar, masum tavırlarla 
hatalarının tekerrür etmiyeceğini 
söylerdi. Bu tavırları, gözlerinin 
bu zamandaki manaları o kadar 
cana yakındı ki, aksi patron bile 
deh~etıi kadın dilşmanJlğına rağ· 
men ondan hoşlanır gibi olu· 
yordu. 

ÜçUnçü ay daha az hatalı 
geçti ve bu ay zarfında · geov 
daktilo gittikçe işinde terakki 
ediyor, patron ise yavaş yavaf 
daha · tatla bir dille kAtibealni 
idare ediyordu. ÜçüncU ayın son 
gi.inlerindeJ patron kadın hakkın· 
daki kanaatlerinin sarsılmıya baş• 
ladığını hisseder gibi oldu. 
Demek ki dünyada kendi fikir
lerini doğru bulup kafalarımn 
dikine gitrniyen kadmlar da var
mış!.. .. 

DördUncil ayın ilk günü patron 
çok itinalı bir tuvaletle yaZlhane· 
ye geldi... Daktilosunun mutat 
selamına nezaketle mukabele etti.. 
Yazıhanesinin arkasına geçme· 
den yazı makinesinin başına di
kildi. Daktilosile konuımıya 
başladı: 

- Yazıda gittikçe terakki 
ediyorsunuz, sizi tebrik ederilD· 

- Teşekkür ederim efendim: 
- Ağızdan da ayni sllratle 

yazabiliyor musunuz ? .... 
Genç kız her zamanki safb

ğile cevap verdi: 
- Tecrllbe etmedim efendim. 

Maamafih yazabileceğimi zanne
diyorum. 

Patron gözlüklerini düzeltti 
ve emretti: 

- O halde yazınız: 
"Gtizel daktilom! 

Genç kızın parmakları lşlediı 
Çat çat çaçat çat. 

"Glizel olduğunuz kadar te-
miz bir kalbe maliksiniz. F e
na dUşlinceleri olmayan bir 
kadının ince parmaklarını ya· 
zı makinesinin tuşları UstUnde 
hırpalamak insafsızlıktır.... Siıi 
seviyorum .... 

Çat; çat çaçat çat çaçaçat çat. 
Genç daktilo tebessUmsOz, 

teredeütsilz yazıyı bitirdi. ( Dak· 
tilolaran Adetidir, onlara bu fct" 
kilde bir yazı verilirse beyenll· 
mekten doğan bir ıımarıkhkla he
men makinelerini bırakıp bir an 
için odadan savuşurlar. Akılları 
sıra nazlamrlar.) Patron da masa· 
sımn arkasına yerleşti. 

* Bu mektubun yaztldığı tarilı4' 
ten iki hafta sonra hususi daktilo 
aksi patronun karısı oldu. .. 

"Her gönülde bir arslan yaıar. 
derler!. Muhakkak ki her arsland~ 
da bir gönül vardır. Yeter k 
ona nüfuz etmeyi bilenler bu· 
lunsun. 

* izdivaç gerginliğe hiç tab;i"'" 
mülil o&mıyan bir rabltadır. .~ 
yatı iyi tetkik eden bir dakt: .. 
zevce olabilir, fakat hayatı ~n :. 
mamış zevce, daktilo dahi 0 ali\ 

* Kadın uysal olmalı l. 
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İşten El Çekmiş Bir ırsızın Hatıraları: 

Muharriri : 
Arnold Golopen 
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Latife Mi Hakikat Mi? Manzana Kızıyor - Bu Şerait Altında Nasıl 
Uyunabilir? - Elmas Meselesi Yine Meydanda - Anlaşıldı: Uyuşmak Mümkün 

Değil 1 Dışardan Bir Ses: Kanun Namına Kapıyı Açınız! 

Fena akıl değil amma. 
baksanız a, odanın ocağı battal 
edilmiş r 

- Allah cezalarını versin ! 
Fakat ne diye buraya geldik? 
Şehirde başka otel yok değildi 
ya? 

- Adam siz de ! Bir gece 
'abuk geçer !.. 

Civarda bir kilisenin saati 
cın defa çınladı, Manzana neden
le bir türlü rahat değildi. 

-Daha saat ancak on! diye hc-
llurdandı,sonra sustu. Ben uyüduğu 
na zahip oldum.Fakat biraz sonra 
dirseğimin üzerinde doğrulduğum 
zaman gözlerinin parlamakta ol
duğunu gördüm. Hemen: 

- Uyuyup uyumadığtma mı 
l>akıyordunuz? diye söylendi. 
Bahsa girişirim ki revolveri aşır
nıak arzusunda idiniz? 

- Dostumt yoksa sayıklıyor 
'musunuz? Revol ,.eri kendi arrum
ta verdim. Neden geri almak 
İstiyeyim? 

- O halde neden baktınız? 
- A}'lll suali ben de size so-

rabilirim: Siz bana neden bakı
yordunuzr Yoksa elması almak 
arzusuna mı kapılmıştınız ? 

- Y oo.. Azizim 1 işte bu 
olmadı. İnsanı zorla siniı lendiri
yorsunuz ! Eğer yekd!ğerimize 
karşı böyle mütemadiyen kedi 
köpek vaziyeti alacak olursak 
günün birinde ikimiz de deli 
oluruz f 

_Filhakika bu vaziyet de· 
•am edemez. Ben de sizinle be
raberim. Binaenaleyh size tekrar 
eski teklifimi hatırlatacağım 1 

- Elmasın banka kasasına 
vaz'ını mı 1 Asla 1 

- l3ununla beraber güniln 
birinde bu teklifi kabul etmek 
ınecburiyetinde kalacağınızı temin 
ederim. 

- Aldamyorsunuz! Maamafib .. 
İngilterede uzun müddet kalmı
Yacağımın ümit ederim 1 Doğrusu 
Lıgiltere hem de hiç hoşuma 
gitmiyen bir memlektttir. 

Ya ?.. Peki İngilterede 
uzun müddet bulundunuz mu ? 

- Hayır t Nihayet on beş 
ilin kadar bir şey ! 

- O halde İng iliz hayahnın 
güzelliğini takdire fırsat bulama
mışsınızdır. Orada insanın ömrü 
burada olduğu gibi gürültü ve 
P tırdı arasında değil, fakat cıcı 
bir sayfiyede mükemmel bir kok 
kömürünün karşısında ve bir 
bardak viskinin önünde geçer ! 

- O halde.. s~rveti elimize 
~eçirdiğimiz zaman İngilterede 
Yerleşeceksiniz demektir ? .. 

- Evet! Daha evvel beni öl
dürmezseniz .. 

J.otoğl'aj ı ablıli Kuponu 
·ı-. ~izi -,reıwıö·-~tıy0r,;amr. 
fot ~af ı m 5 • de t k ıpo ifo bi.r· 
likte gllnd nınz;. Foto.,.r ını:ı strıy.ı 

t. ti 1 r v' fa lo <!'film<.' •. 

l ·ın, meslek 
'eya san 'at? 

lian"i suallerin 
COl"ıtbt 'tı 

----~~~~-1'~~~·~~-
l'utnğra.f iııtiJ,ar 

edecek nıi ·e 
l'otoğr:tl'ın ldiıesi &>. k\Uu~l \lk. 
Plll DLuk:Uıilinde gönderilobinr. 

Manzana dirseğinin üzerinde 
doğruldu: 

- Fakat azizim, açık söyle
yiniz, giz beni kim yerine koyu· 
yorsunuz? Doğrusu bu fena liti· 
felerden nihayet bıktım. 

- Sükün bulunu~ azizim, sü
kiın bulunuz, maksadım sizi kız· 
dırmak d~ğilcii, sadece bir latife 
yapmaktı ... 

- Ha.. işte böyle söyleyiniz! 
Zira yavaş yavaş kızmıya başlı· 
~ or .ım. 

- Her neyse, artık mesele 
kalmadı, isterseniz uyuyabiliriz. 

- Uyumak, uyumak... Fakat 
azizim sizinle uyumak mümkün 
müdür? Birlikte bulunduğumuz 
zamandanberi bir dakika bile gö
zümü kapayamadım. Doğrusunu 

söyliyeyiın : Bu vaziyetten bir an 
vvele kurtulmak için hisseme dü
şecek servetin yarım milyon fran· 
gmı memnuniyetle terkederim .• 

- Tamam! Ben de aynı ar
zudayım ! 

- Eğer bu bal devam eder· 
se mutlaka hastalanırız! 

- Yok canım ! Bütün mesele 
yekdiğerim1ze alışmaktadır. işin 
sonrası kolaydır r 

- fyi amma buna da zaman 
lazım! 

- Ne yapalım? Münasebeti
miz biraz gayritabii bir şekilde 

başladı. İtiraf ediniz ki cidden 
talili bir adammışsınız. Zira 
küçük bir hatadan istifade ede
rek büyük bir servetin üzerine 
konuyorsunuz! Eğer ben aparb
manın icatlarını yanlış hesap 
etmiyerek M. Benoninin dairesi
ne girmiş olsaydım bu dakikada. 
Holandada bulunacaktım, ne ise .• 

- Ben de başımın çaresine 
bakmış olacaktım, çünkü birçok 
tanıdıklarım vardır. 

- O halde apartımanınızda 
size ait olmıyan ufak tefek eş

yayı satacak yerde bu mUnase
betlerinizden istifade etmeli 
idiniz!.. 

- Azizim yavaş yavaş yine 
beni kızdırmıya başlıyorsunuz •.. 
Yoksa bundan bir zevk mi du
yuyorsun n? 

- Yok canım, sadece latife 
ediyorum. Her ne ise aziz orta
ğtmt kafi derecede gevezelik 
ettik. Müsaadenizle ben uyuyaca
ğım. İşte size itimadımın bir 
delili 1 

- Böyle olrnasım tercih ede
rim .. Fakat şu lamba benim gö
züme dokunuyor l 

- Söndürebil'riz ! 
Ve elektrik dliğmesini çevir

dim. Hakikaten uyumak niyetin
deydim. Fakat ihtiyaten elması 
yeleğimin cebinden çıkararak 
tenimin üzerinde taşıdığım fani
lcnin hususi cebine yerleştirdim. 

Manzananın heni öldürmesine 
ihtimal vermiyordum. Çünl·d böyle 
bir h areket onu istediğinden 

daha uzak bir mesafeye gölüre
bitirdi. Buna mukabil elması çal 

······························································ 
Esk'şehirde 
Dr. Süleyman Sırrı 

B:uı\anıl:tr cad,ıo~ i~d'lJı;.i muaycne
b:uıe~ndo i~ h:ı.sta.1ıkl.;ırrnı lıergiin 

kabul ve 1 tedavi eder. 

mıya teşebbüs etmesi mümkündü. 
Bu takdirde ise taşın yeri 

değiştiği için zahıneti boşa gi· 
decekti. 

* Gözilmü henüz kapamıştım 
ki, otelin içinde müthiş bir 
gürültü koptu, kapılar açıl1yor, 
güriiltü ile kapanıyor, merdiven
ler gıcırdıyor ve ara sıra da mah
muz sesleri gibi şıkırtılar işitili
yordu. 

(Arkası -var) 

lstanbul DördUncU icra Me· 
murluğunden: 

Jıfadarn ll ri:mninin Haned:ı.nı S:ı.kıta 

efradından Seniha. II:ı.mm zimmetinclo
ki nlnca0rınıu t emini istüası zımnında 

malıcuz bı lıınan Pondikto Bağdat 

caddes indt} kain m:ı tarla zeytinlik ve 
Sapan tıaglar ııaıııt diğer Yeldeğirmo
n i u:ıevkiindc·l i Zeytinlik otuz gUn 
mü<ldPtle lha.lei evveliye ililnına kona
rak Bagd~t l':uldesindeki köşk ma.a arazi 
lıin lira 1 cdollrı ve Sapan bağla.n namı 
diğrr Y r.ldcgirmenindoki Zeytinlik to 
bet yüz lirn bedelle talebi uhtesinde 
olup ilıalei katiyoleri icra kılınınak 
üzere ve y llz<lo beş zamla. on beş gün 
müddetle mUzayedeye konmnttur. 

Dosyasııı<la mevcut resmi haritada. 
cA .. i9aretilo gösterilen Bağdat cadde
sindeki müfrez kısmın umum mesahası 
on dokuz bin sekiz yiiz altmış dört 
metro elli beş santim terlıiindcdir. 
Derununda koru h:ı.lindo zeytin ağ:.ı.cı 

mevcut olup kısmen de ıhlamur, dut, 
çınar ' 'e kavak a~açlan ve iki bina 
mcvcnttur. Bu binalardan biri yüz 
yirmi yedi metro seksen santim ter· 
lıiinue lıir ka t ah,ap bina olup kapısı
nın öııiindo mevcut camekiulı harici 
antrenin zemini çinidir. Da.hilen dört 
oda lıir belit. mevcut olup muhacir 
Iliiscyin oğlu Müminin tahtı itgalindo-
dir. Civarında iki kuyu vardır. Diğer 
binaya gelince bir katı kflrgir iist katı 
ahşaptır. Ktırgir kısımda bir mermer 
taşlık, bet oda zarları ve banyo tek
neısi emare zemini çini bir kurnalı 
haman tıi'r helft bir sofa, merdiven altı 
movcut olup kap1sının önünde camo
kll.ıılı zemini karsimon döşeli harici 
antre ve ahşap üst katta bir sofa üze
rinde dört od:ı. ve bir sofa, bir hem. 
movcut olup Hasan Efendi, Fatma, 
Ümmi Hanımlar ve sairenin İfgaliııde
dir. Bir odadan maadasının kapula.rı 
ayualıdır. 

l\Iesahaları: Bir kat k3.rgir kısmın 
seksen altı metre yetmiş santim diğer 
iki kısınm yüı. yetınit sekiz metro 
yirmi beş santim terbilndedir. 

Haritada c B > işnretile gösterilen 
~aparı bağları namı diğer Yeldeğirıuenin
do erıızi koru halinde zeytinlik olu11 
uınuın rn esahası on bo:J bin scki:ı yüz 
yirmi dürt metro altınış santim ter
biindodir. Derununda ş örnCındöfer hattı 
tarafında harap kul übo mevcuttur. 

«A> kı smıııın lıwludu: Bir tarafı 
Lıltfullah Bey ve hissedarlar ı cra1Jsi 
cliger tarafı mii frcı V() Anesti Haralam
bos ve saireyo ait mahaller; bir tarafı 
şömcmlöfer hattı diğer tarafı Bağdat 
caddeıs i ile mahduttur. 

cll» kısmının hududu: lki tarafı Ci
vana.ki dutluğu, diğer tarafı tarik ve bir 
t:.ı.rafı üıno ndöfc r hattı ilo mahduttur. 

!ıkı:kfır ev!laf ile mahallinin istas
yona kurbiyoti vo 9öıneııdöfc r hat 
üıerinda buluıım::ı.ları ve tahmin olunan 
irat kalı ili) Ptleri vo dorunlarında 
biıı:ı ve korıı ha li nd e zc,; t inlik bulun
ması itil.ıarilo Bağdat ca<ldesindek i 
cA> i ş aretli mahallin kıymeti muhaın
menc i altı b'n iki yüz l i radır Sapa n 
lıa• l arıIHlaki ha rita. la gö5 terilen c B > c 
kısmının d t kı) ıneti muhamınenosi biıı 
altı yi z. elli liradır. 

T:ılip olanların k ıy meti nıulıarnmo

nesiııin .} ilzdo onu nispetinde pey ak· 
çcs iıı i ın Ü ::itaslı i be n '\'e 312 -10 dosya 
nuınarnsilo 30 G 1932 tarihine nıüsadif 

perşeııı bo gii ıı ii s:ı.:ıt on dörtten on yo
cliyo k:ı.d:.ı.r biu.11t vey~ bilvekale mü· 
n.ca:ıtl;ui ve faz.la ınalil.tnat dosyasın-

. darı ita edileceği lüz.umu ilan olunur. 

.Sayfa 11 

i.let ec is· nde Ü m 
Meseleler Görüşüld ·· 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ğınıt maddenin aynen kabulü 
lazımgeldiğini söyledi. 

Celal Sahir Bey tekrar ayni 
noktai nazarda ıs.rar ettiler. Bu 
fikre mazhar müfit Bey de işti· 
rak etti. ikisi de nizamnameye 
böyle her mesele için ayn hüküm 
konmaktansa umumi ahkam koy
manın mavafık olacağını anlattı
lar. 

Salahattin Bey ( Kocaeli ) en
cil menin bu maddeyi bu şekilde 

niçin tesbit ettiğini anlath ve 
sonra madde aynen kabul edildi. 

Encümen nizamnamenin 17 l 
inci maddesine de şöyle bir fık
ra ilavesini istiyordu: 

" Alakadar Vekil meb'us de
ğilse Meclis bir müddet tayini 
ile yalmz müdafaasını almıya 
karar verebilir. 

Bu fıkra okununca Mazhar 
Müfit Bey itiraz etti. Fıkranın 
tahriri veya şifahi müdafaa hak
kını katiyet ve vuzuhla teyit 
etmesini istedi., 

Sonra Recep Bey (Kütahya) 
söz alarak fıkramn en sonundaki 
"karar verebilir,, cümlesine itiraz 
elti ve noktai nazarmı . fÖyle 
izah etti: 

- Suçlu zat ya vekildir, ya 
meh'ustur. Yahut ta hem vekil
likt hem de meb'usluk hakkını 
kaybetmiş bir vatandaştır. Bu 
takdirde vekil veya meb'us olan 
bir zata hususi bir muamele ya
pılar. Ve vekil veya meb'us olan 
bir zata bahşedilen bir hak vak
tile vekil ve meb'us olan bir 
zattan esirgenirse bu karar adi
lane olmaz. Herhangi bir vatan· 
daşın ayni vaziyette ve ayni cü
rümden dolayı maruz kalacağı 
muamele ayni kalmalıdır. dedi 
ve fıkradaki "verebilir" kaydında 
parlamento icaplarına göre hazan 
aksi mana da çıkanlabileceği mil
taleasile fıkranın "karar verir,, 
şeklinde tashihini istedi. Recep 
Beyin teklifi kabul edildi. 

Yarınki Fırka içtimamda ni
zamnamede icrası kabul olunan 
tadilat mucibince Hasan Bey 
hakkındaki evrakı tetkik etmek 
üzere teşkil edilecek komisyon 
Azahklarma namzet seçilmesi 
muhtemeldir. 

Fakat meclisin perşembe 
günkü içtimaında bu encümenin 
Azaları mutlaka seçilecektir. Bu 
azaların, Teşkilatı Esasiye ve Ad· 
liye encümenleri izalarmdan 
gayri kimselerden de seçilmeleri 
ihtimali vardır. 

Bu beş kişilik encümen 
cumartesi günü tetkikatına baş
lıyacak ve irtişa meselesinden 
dolayı ifadesine müracaat edil
mek istenilen Hasan B. hakkında 
Meclis tahkikatına lüzum olup ol
madı ğmı tayin ederek kararını 
bir mazbata ile Meclise bildire· 
cektir. 

Bu celseden evvelki birinci 
celsede ev :ela tapu sicil teşld
latı layihası müzakere ve ka-
bul edildi. Müteaktben satıl-
ması icap eden arazi, bağ 

ve bahçe ve bunlara müte
ferri emlakin icra kanununun 
maddei mahsusası mucibince ya
pılacak ikinci müzayedelerinde 
belediyelerden, ziraat ve ticaret 
odalarından müntehap birer 
zattan mürekkep komisyon 
tarafından tayin edilecek kıy
metin yüz.de ycbnişinıe baliğ 
olmadığı talulirde aabşm geri 
bırakdmasına dair teklif hakkın-

daki Adliye ve fktısat encümen• 
lerinden mürekkep muhtelit ko• 
misyon mazbatası okundu ve 
kabul edildi. EncUme esas 
itibarile mevzuhahs meseleyi 
kabul etmekte, ancak bu gibi 
borçlu emlak ve rarazi sahibine 
yapılacak müsaadeden diğer 
borçluların ~mahrum bırakılması• 
om doğru olmıyacsğı gibi bu mtı
saadelerin umilmİ bir moratoryom 
tesiri yapması melhuz olup 'Du· 
nun da memleketin mali ve iktı• 
sadi vaziyetleri üzerinde tesiri 
doiayısile ehemmiyeti derpİf 
edilerek evvelemirde bükü .. 
metçe tetkik ve vaziyet 
teemmül olunarak hal ve icapla• 
ra uygun bir tedbiri ihtiva ede• 
cek bir kanun layihasının bu iç• 
tima devresinde meclise tevdJ 
olunması temennisile teklifin hft. 
kumete tevdii milnasip görüldüğU 
bildirilmekte idi. 

Yeni Kanunlar 
Ankara, 13 - Temyiz teşkf· 

lAtınm tevsii ve devlet memurla• 
rınm maaşabrun tevhit ve teadü· 
IU hakkında kanunlara zeylen 
hazırlanan layiha Millet Meclisine 
takdim edilmiştir. Bu liiyihaya 
göre yeni icra ve ifl!s kanununa 
tevfikan temyiz edilecek mevad• 
dın tetkikatı için temyiz mabke .. 
mesinde icra ve iflas dairesi 
unvanile yeni bir daire teşkil 

edilecektir. l 
4 teşrinievvel 006 tarihinden 

evvel' mevcut olan vakıflar hak• 
kında bir kanun layihası hazırla• 
narak Millet Meclisine tevdi edil· 
miştir. Aynca hususi hastaneler 
hakkında bu hastanelerin açıl• 
ma ve idare şartlarını ihtiva 
eden bir kanun layihası hazır

lanmıştır. 

Ruznamede Yeni Layihalar 

Ankara 13 - Askeri memur
lar hakkındaki kanunun ban 
maddelerinin tadili IAyihası ile 
Belediye Kanununun 110 uncu 
maddesinin tefsiri hakkındaki 
teklif ruznamededir. 

Sayfiye 
Arıyanlarl 

lstanbulun münasip bir sem• 
inde yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz: 
SON POSTA ya hemen bir 

ilan veriniz. Müşteri bulaca· 
ğmızdan emin olab ilirsiniı 

Doğum ve kadın ha.'italıklan 

mütehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe 

eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 

Telefon İst. 22622 

karşısında 

• binasındaki 
hergün öğ• 
etmektedir. 

·kimler 
Müellifi : Andre Moruva 

:llütcrciı.ni : Haydal" Ritat 

Kita.lııu a:;lı bir scneıfo 340 ılcfa 

baa:ı.1 m ıştır. 



1! Sayfa SON POSTA 

ve Plijı 
Her akşam DARÜTTALIM HEYETi terennümsaz olmaktadır. 

Kızkule Park 
Çarşamba akşamına kadar 12 kişilik ve 18 numaradan mürekkep muazzam varyete ile 6 kişilik 

cazband ilave edilmiştir. Ahvali hazırı nazarı dikkate alarak meşrubat ve mekulat son derece 
• ehvendir. Kapı duhuliyesi ve taşdelen suyu 5 kuruştur. 

Mükemmel 

Kamus Fransevi 
MUollifi : Hasan Ucdretlıliıı 

Eelde bulunan Fransızca kamuslarm en mükemmelidir. Bugiinün 
ihtiyaçları nazarı dikkate alınarak yazılmıştır. 
50,000 kelime - 1500 sayfa • OUzel bir elit 

fiatl 250 kuruftur. 
Merkez tevzii - Ankara c-addesi Tür Neşriyat Yurdudur. 

.-------.-------------------------.... -------------.~-----İstanbul Belediyesi ilanları * 
l(adıköy Belediye Dairesinden : Daire ambarında mevcut 

ayarları bozuk kullanılmış muhtelif el terazilerile kantar ve kırık 

dirhemler açık arttırma ile sablacağından talip olanların 18- 6- 932 

cumartesi günU saat 14 do Daire Encümenine müracaatları 
ilAn olunur. (B.) 

Yangınlara Karşı Yerli Malı "f 

TUFAN ve HIZIR 
Yangın söndürme makinelerile binalarınızı techiz ediniz. 

SELAHATTİN 
Galata, eski Gümrük caddesi Mader Han. Tel. B. O. 2894 

B.oğlu Defterdarlığından: 
icarı senevi 

Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi Lira Kr. Müddet 
Kağıthanede Çoban çeşmesinde 12 dönüm tarla 36 3 sene 
Kamerhatun mahallesi Çukur S. 32 Hane 160 1 " 
Mecidiye Balmumcu çiftliği 12 dönüm tarla 120 3 " 
Zincirli kuyu. 

Balada müddeti ve evsafı yazıla emvalin icarı alent olarak yirmi 
gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Yevmi ihalesi olan 29 
haziran 932 çarşamba günll saat ondan on bire kadar % 7-5 temi
nat akçelerile Beyoğlu Defterdarlığına nıüracaatleri. 

•••••••••,..Alaturka Alafranga•••••••••• 

YEMEK KİTABI 
Her eve Jizım olan bu kitftp yemeklerin nasıl pişirileceğini 

herkesin anlıyabil~ccği tarzda Öğretir. inkılap kitaphanesi No. 157 
.. _________ .. ._ Fi. 50 Kr • ..ııııl!!l __ .__l:.Si! _____ BI 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek,. 

Karaciğer, 

lvlide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve İngiltereye ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eskizaptiye 

~ caddesi No. 20 

Belediye Mühendisi Aranıyor 
Adana Belediye Riyasetinden : 
Adana Belediyesi Fen Heyetinde münhal bir şehir mühendisliği 

mevcuttur. Talip olanlar, diploma ve resmi evraklarının suretlerini 
birer adet fotoğraflarile birlikte Belediye Riyasetine göndermelidirler. 

lstanbul Asllye Mahkemesi 
OçUncU Hukuk dairesinden: 

Yasef Franko Çelebon efendi ta· 
rııfından Arnavutköy Kuruçeşme 
caddesinde 46 No. lu hanede mukim 
iken ikametgahı meçhul bulunan Ma
dam Ester aleyhine açılan davadan 
dolayı mahkemeden sadır olnn ve 
mumaileyh Y asef efendinin Madam 
Esleri 25- Şubat 1336 tarihinde tatlik 
ettiği sabit olmaaına binaen talakın 

doğum kütütüne kaydına mütedair 
bulunan ilamın Madam Estere ilinen 
tebliği tensip edilmlt oldutundan 
tebliğ makamına kaim olmak Gıere 
ilim ıuretfnin mahkeme diranbane• 
alne talik edilditl ilin olun•r. 

lstağbul 4 Uncu icra Memur
luğundan: 

Manisa hazinei rnaliyeıine 292 
lira 60 kuruş alacağındlln dolayı em
valinin hacı.ine karar verilen Beyoğlu 
Osman Bey Kır sokak 8 numaralı ha-
nede mukim Hacı Gafur efendinin 
birçok ihbar ve zabıtaca yapılan tah-
kikata r,.ğamen nerede bulunduğu 
anlaşılamamı§ olduğundan icra kanu• 
nunun 69 uncu maddesi mucibince 
yapılacak olan ihbarın illnen yapıl· 
mıısına karar verilmiş olmaaına bina· 
en 16- 6- 932 tarihine milaadif per
tembe günii ıaat 9 ili 12 de mezkur 
hanede haciz yapıalcatı 931 • 274 dos
J• ile ilinem teblit olunur. 

Eskişehirde 
Eskişehir Hoşnudiye mahalle

sinde Ülfet sokağında kAin t 1 
No. lı kat 2 ve birinci katta J 
hali, 1 mutfak 1 oda, odunluk, 
kömürlük, fist katta 3 oda, J sofa 
100 arşın kadar bahçe ve kuyuyu 

havi ahşup hane satılık ve kiralıktır. 
Eskişohirin ga.ıeto bayii Bahaottin 

Efendiye milracaat. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATiE~ 

Gazoz için! 
Arabacı ve tablakar 
Aranıyor. Ücret yüksektir. 

Bilecik gazozu : Eyüp No. 67 

fst. 7 inci İcra Memurluğun· 
dan : Paraya çevrilmesine karar 
verilen borçlu Fuat Beye ait muh-

telif halı, büfe, karyolalar, radyo 
ve granıafon ınakinelerile per-

deler ve saire şehri halin 26 ıncı 
pazar günü saat 12 - 14 de Maç· 
kada Subai aparhmanı kapısı 
önünde açık arttırma suretile 
yevm ve vakti mezkürda hazır 

bulunacak memuru tarafmdan 
satılacağı Win olunur. 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Miitehassısı 

Pazardan maada herglln l • 4 Tel ı 22174 
Balat Hızır çavuş Rlfatcfcndl ıokak: 9 

Devren Satılık Dükkan 
Beyoz.ıttn. Yodikulo 'l'raınvny tovok· 

kııf nınhaliıı<lo (2) ıı uıııaralı tiltiin \'O 

mihıkirat vo saire bulunan dilkkfinım 

dovron satılıktır. OSMAN 

Dr. A· KUT aEL 
Cilt ve ıührevl hastalıklar ted .. 

vibanesi Karakö1 Börekçi fırını 
sırasında 34 

Geyve Asliye Hukuk Mah· 
kemeslnden : 

GC'yvcııin l\lutalip köyilndcn Mus
tafa. oğlu llilsn u tarafııı dan ayni köy-

' c1on Mehmet oğlu .Musfafn. Aloyhino 
iknıııo eylediği darnnın icra kılınan 
tahkikatı S!rasındn. m üd<lofaloylıa gaze
te ile v:ıki olan tolıligata rağmen ıualı

kcıncyo gelmemiş "'O itiraz otmomit 
olan ınUdclcialcylıin gı) abınd:ı. icrayı 

tahkikata ve rııuamololi gıyap knrnrı· 

ııın tebliği için ırıulıakeıııeııin 2ti/G/932 
pazar saat 10 na talikine karar vcril
mi,tir. liu lrnpta dinlenen şahitlerin 
şalıadatın:ı kar~ı lıir deyecoğiniz varsa 
e~babıııı tahriren ıııllcldcti kanuııiycsi 

zarfında itirazen dermeyan veya bizzat 
mnhkoıııcyo geliniz nksi tak<lirdo ll. 
U. M. K. nuıı 40::> vo 40G mcı maddeleri 
mucibiııco bir daha ınıılıkomoyo kabul 
oluııınıyaC'nğınız tclıliği mnkaıııa k:ıim 

olmak ilıero ilfın olunur. -
Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci: Trabzon oteli yanında. 

Kadıköy Süreyya Sinemasında 
Çartamba aktnml 

saat 22 de 

görülmemiş 

muazzam bir 

programla 

( Ertuğrul Sa 
dettinin Gala 

Suvaresi ) 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali ıkrem, Selim Raııp 

Netriyat MGdGr• HalU Litfi 

.~adraa '' 

BÜYÜK AKDENiZ SEYAHATİ 
TUrk Maarif Cemiyeti lzmlr mUmesallllOlnln terUp ettlOI 

arafltrma, dinlenme ve •> lenme seyahati 

Atina, İskenderiye, Kahire, Rodos 
t - Ceruiyetiwiz bu hilyük 

Akdeniz seyahatini lıUUln Türk 
gençleri vo münevverleri için ha· 
zırlaınıtlır; ayni zamanda seya
hat; adliyocilcrinıizle ınuallimleri
mizin ittiraklorirıi teminen tatil 
znm:ınına tcsadilf ettiril ıniştir. 

2 - Seyyahlar (Ati nanın, Niliıı, 
Hodosun) Lıcdit güzeHikleri içinde 
on be~ glln geçirecektir. At.lalar 
vo .Akdcııizin serin vo sM havasilo 
b!ltlln bir senenin yorgunluklarını 
dinlcndireccklcrdir. 

3 - Seyyahlar, Yunan, Mısır 1 
tarihlerinin zenginlikleri, derinlik· 
leri içindo asırların hayatını id· 
rak odeccklor, l.ıcıert tokamüliln 
seyrini zevkle toma1a cyleycklerdir. 

4 - Seynhnte 20 temmuz 
çarfamba gllnU ha9lanacaktır. 

l Seyahat seri, lilks ve mükemmel 
konforu \'O birinci, ikinci ve 
i.içilncU mevki yataklı kamaraları 

havi büyük ve husust bir yolcu 
, vapuru ilo yapılacaktır. 
1 5 - Seyahat esnasında vapu-

run her neYI meşrubat ve mekQ· 
litı meYcut gayet ehven fiatll bil· 
fesi ve yüksek san'atklrlardan 
mUrekkop orkestrası seyyahlarıo 

1 emirlorino hazır bulunacaktır. 
Cemiyetimiz., her hangi bir pos

ta rnpuru ile 300 liradan aıağı 
yapılması imkll.nı olınıyan bu soya· 
bati tertip ederken herkesin ko
laylıkla iıtirak edebilmesini temin 
maksa<lile azamı fcdaklrlık yapa
rak bilot Ocretlerini asgart bir 
hadde indirmiıtir. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet ve avdet yemekli 90 lira' Pasaport Tı 
2 inci ,, ,, ,, yemeksiz 50 ,, vize masraf· 
3 üncü ,, ,, ,, yataklı ,, 30 ,, ları dahildir. 

Toplu gezinti ve ikametlerde ıeyyabinln temini menfaat 
ve iıtirahatları için lizlm gelen tertibat alınmıtbr. 

Seyahate lftlrak Şartları : 
1 - Soyabate i;tirak odocek çarşamba gUnü olduğuna nazaran 

zevat bilet bedeliyle hüviyet cüz· pasaport muamoH\.tının ikmal edi· 
dadı ve kiJçflk kıt'ada tlç fııtoğra· lobilmcsl için seyahate iıtirak edo-
fını nş:ı.ğıclaki adrese tevdi etmek cok zevatın 10· 7-932 pazar gilnü· 
suretiyle biletini almalıdır. no kadar mUracaatları lllzımdır • 

2 -Taşra vil!l.yotlcrdon iıtirak Bu tarihten sonra mUr:ı.caat edecek 
edeceklerin mahalli zalııtasınca zevat için münferit pasaport mua-
musaddak menıaliki ocnebiyeyo melesi yapılmak zarureti hasıl ola· 
seyahat beyannamesiyle birlikte üç cağ'ından pasaport ve vize masraf· 
kıt'a fotot'Taf, hüviyet cllzd:ı.nı ve ! ları kendilerine ait olacaktır. 
lıilot bedollııi Türk Maarif Cemiyeti ı 1 4 - lıbu seyahate Istanbuldan 
Izmir ınilmossilliğine göndermeleri iştirak edecek zevatın lzmiro azl· 
Hi.zımdır. met vo aYdotleri nısıf ücretle 

3- Harekat gUnU 20-7-932 t-0min edilecektir. 
Bilet eatıf va müracaat yeri : 

Türk Maarif Cemiyeti İzmir ınüınossilli~i ·: lzmirde SelAnfk 
Bankası k:ı.rıpsında. Telefon : 3011 

Ankara Nümune Hasta
nesi Baştabipliğinden: 

Hastanenin bir senelik ihtiyacı olan 3500 ton kok kömnrll 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların yevmi 
münakasa olan 19 Haziran 932 pazar gUnQ saat ikiden evvel 
hastanede müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte tekliflerini 
vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenlerin lstanbulda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada Hastane 
idare ve hesap memurluğuna müracaatları ilin olunur. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~--~~~~~~-~ 

_. Anknra'da IST AN BUL PALAS 4 

OTEL ve LOKANTASI AÇILDI 
Loz:ın Palas otelinin sabık binası İstanbul Palas oteli namile açıldı. 

Her odasında sıcak ve soğuk su, tolofon tesisatı, banyolu odaları, 
istirahat s:ılonları, fovkalAde yoni mefru,at, nezareti k!mileyi haiz 

• taraça, hususi ve resmi zlyafoUor kabul edilir, 

Sinop Vilayeti Defterdarllğmdan: 
Sinop, Gerze sevahilinde 13 mahalde kAin Dalyan yerleri ba· 

lık avlanmak hakkı şeraiti atiye dairesinde satılacaktır. 
1 - Sinop limanının dahil ve haricind~ on bir mahalde avlan-

mak hakkı 1 KAnunusani 933 iptidasından Gerze limaninda iki dalyaP 
mahallinde avlanmak hakkı 1 Haziran 932 tarihinden muteber 
olmak Uzere 12 - 6- 932 pazar gUnünden itibaren 22 gOn mUddetl• 
ve açık arttırma usulile mllzayedeye konulmuştur. 

2 - SürUlecek peyler haddi layık görüldüğü takdirde 3-7-932 
pazar günü saat 15 te defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale 
komsiyonu tarafından ihalesi icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için Oç sene bet 
aylık sabık ihale bedeli olan 416 liranın % 7 ,5 ğu 32 lira dip°: 
zito olarak sandık makbuzu ve yahut 661 numaralı kanunun 6 ınc 
maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti ve; 
ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili .ve ~bb:, 
borsa fiatından % 10 noksanile diğer milli esham ve tahvılAt 1 r 
etmeleri lazımdır. aluınat 

4 - Şartname muhteviyatını anlamak ve daha fazla m kla· 
almak istiyenler Sinop, Samsun, Ankara İstanbul Defterdarlı 
rına müracaat etmeleri ilan olunur. 

------------------:::::::::::;; 
Dr. H O R H O R U N 

Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 
3152 Beyoilu, Taksim. Zambak ıokak No. 41. Tel: B. O. 


