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Ticaretine Benziyor: Profes~onel .?Lafım Mı? 
.- . Galatasaraylı · Burhan 

• 
insan 
Şimdi De Bitlisli ihtiyar Temo Ağayı B·ey TarEıftardır 

Teşhir Etmiye Kalkıştılar 
Amerika ve Avrupa tiyatrola .. 

tanda halka teşhir edilerek mu .. 
}'onlar kaı:anmak hulyasile Ame• 
rikaya götiirülen asırdide ihtiyar 
Zaro Ağanm elyevm Londrada 
bulunduğunu biliyoruz. Oradan 
buraya zaman zaman akseden 
haberler, Zaro Ağanm sefalete 
benzer bir bayat geçirdiği meY. 
keziodedir. Bu kısa hulclsayı 
buraya yazmakfaki maksadımıza 
gelince; geçenlerde şöyle bir ha .. 
her dercetmiştik: 

"Elyevm Bitlis taraflarında 
yaşıyan Temo Ağa isminde bir 
ihtiyar, kendisinin Zaro Ağadan 
daha yaşlı olduğunu, elyevm 165 
Yaşında bulunduğunu ortaya at• 
tııştır. 11 İşte gazetemizde bu haberi 
gören bazı açıkgözler, insan 
ticaretine benziyen bir teşebbüse 
girişmek üzere harekete gelmiş
lerdir. Bunlar, başkalarımn Zaro 
Ağaya yaptığı işin aynını yapmak 
tasavvurundadırlar. Yani Temo 
Ağayı bugiln yaşadığı köyünden 
almak, Amerika ve Avrupaya gö• 
tUrerek para kazanmak ve bu ka
kancın bir kısmmı da Temo Ağa
ya vermek istiyorlar. 

Müteşebbisler bu iş için kendi 
nralarmda uyuşmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre bu husus
ta bir dt.. mukavele yapılmııtır. 

f65 ilk olduiunu söyllyen 
ihtiyar Tamo Afia 

Bu mukavele mucibince Temo 
Ağa seyahate razı edilecek ve 
buna mukabil hisıl olacak te
mettüden kendisine bir miktar 
para verilecektir. MUteşebbisler 
Temô Ağayı Almanya, Avusturya 
ve Fransaya götürmek arzusun· 
dadırlar. 

Sırbistanda Siyas~ V azi
yet Çok Karışık Gidiyor 

• 
Gençler Ve Münevverler Cümhuriyet 
İdaresi Tesisini Lüzumlu Buluyorlar 

Belgrat 21 (Hususi) - Hafta
lar vardır ki, Yugoslavya~..ın siyasi 
havası çok karışı'< ve bulutlu bir 
ınanzara iktisap etmiş bulunuyor. 
lialkın yaşadığı korkulu saatler
Ve hatta günler endişeyi arttıra• 
cak derecede sıklaşmıştır. 

1003 senesinde Obrenoviç 
hanadaının son kırahnı öldüre
rek kırallık tahtına Kar:.ı yorgi
Yeviç henedanım geçiren (Beyazel) 
Yani Çerna Ruka ismindeki Cemi· 
Vet, 1908 tarihinde Bosna - Her
seğin Avusturyaya ilhakı ilzerine 
faaliyetini şiddetlendirmiş, fakat 
&on senelerde biraz yatıştırmıştır. 

Fakat Çema Ruka Cemiyeti 
Son günlerde tekrar korkunç iz
ler bırakacak surette faaliretini 
Renişletmiştir. Son zamanlarda 
biribirlerini müteakıp Tuna ve 
Sava nehirlerinden 65 ceset çıka
tılınıştır. Bu cesetler "ıetkik ediJ
lniş, Hıı·vat ve Boşnak gençleri 
t>lduğu, hepsinin de darülfünuna 
devam ettiği anlaşılmıştır. Halk, 
b.u ir.ıha hareketini (Beyazel) çetee 
8lne atfetmektedir. Birkaç gün ev
VeJ Lubliyanada Koroseçin .siyaset 
~~.hnesine atılmasının 25 inci yıl· 
t Oniimü münasebetile Hırvatlar 
rtrafmdan büyük bir nümayiş 
l'apılmıştır. Bu nümayişe yirmi 
beş bin .Sloven iştirak etmiştir. 

. O gün resmi dairelere çekil
~ış olan Sırp bayrakları, bu nti
tı ayiş esnasında indirilmiş ve 
l Uınayişçiler tarafından parça
l'~lltnıştır. Bu hAdise üzerine nilma-
ışçilerle polisler arasmda kanlı 

Ilı .. 
\isademeler vuku bulmuştur. 

ti Böyle gizli ve aşikAr, komite-: 
~omiyetler ve muhtelif unsu,.. 

Yugoslavya Kırall Aleksandr 
ve Kırallça Maryora 

lar arasında hüküm süren reka
betin, memleketi fena bir vazi· 
yete sokması endişesile fikir 
erbabı ve gençlik arasında bir 
huzursuzluk manzarası doğmuştur. 

Bu sebepledir ki münevver 
smıf ve yüksek tahsil gençliği, 
bu tehlikeli vaziyetin bir an evvel 
hitam bulması için en iyi çare 
olarak cilmhuriyet ilanı lazımgel .. 
diğini ileri sürilyorlar. 

Şayanı dikkattir ki bu fikre 
kanaat yavat yavaş kendini halk 
tabakaları arasında da hissettir
mif bulunuyor. Şimdiki halde bir 
çok kimselerde kırallık idaresi-
ntı hitam verilerek cümhuriyet 
idaresi tesisi kuvvetli bir akide 
haline ıelmiıtir. . l A. 

J-==~======~~:!!e::Zı:::==== 

, Darü/füı un 
Takımı 
Rusgaga Çağrıldı 

Haber aldığımıza göre, Da· 
rUlfllnun futbol takımının Rusyaya 
bir seyahat tertip etmesi maksa· 
dile bir davetname alınmıştır. 

Davetnamede takımın Rusya .. 
da birkaç maç yapması teklif 
edilmektedir. 

Bu hususta tahkikat yaptık 
ve ıu malumatı aldık: 

Bu davet tizerine DarUlfllnu
na devam eden gençlerden bir 
takım teşkil edilmiştir. 

Kalecilerden Rasim ve Halis 
Beyler, mUdafilerden Tevfik, Ya
;cr, Ziya ve Hadi Beyler, 
haf hatbndan lzmirli fhsan, Mit· 
hat, ve Aziz Beylerle muhacim 

DarUlfUnun takımına aahll olan· 
lardaa: TevQk, SalAhattln, Rebll 

va Avni Baylar 
hattı oyuncularından SalAhaddin, 
Küçük Salahaddin, Rebii, Sabih, 
Leblebi Mehmet, Muslih ve Supbi 
Beyler bu takıma dahil hulun· 
maktadır. Takım kaptanlığına 
Galatasaraylı Suphi Bey intihap 
edilmiştir. 

Seyahat için, davetnamede 
13 temmuz tarihi teshil edilmiş• 
tir. Fakat hu seyahatin yapılıp 
yapılmıyacağı hakkında heniiz 
kat'ı bir karar verilmiş değildir. 

TİMURLE K 
• 

Yeni tefrlkamızı, dUnkU 
kısmın hulasaaila blrllkfe 
9 uncu sayfada bulacaksınız. 

• 
TiMORLENK 

Tarihin en heyecanlı 

faslıdır. 

Silahlar 
M. Huver Cenevre
ye Bir Bomba Atb 

Cenevredekl Tahdld• Tasll• 
hat Konferansı çok mUblm bir 
safhaya dAhll oldu. DOn Ama .. 
rlka murahhasları, Amerlkıt 
CUmhur Reisi M. Huverln bir 
takllflnl ortaya attılar. MUthlf 
bir dinamit gibi patfıyan bu tek
lifin esası fudurı BUIUn kara 
ve deniz kuvvetlerl Uote bire 
lnmelllltalya bu lakllf• bJIAkaydU 
fart kabul etti. Fakat lnglltere 
ve Fransa IUraz etti. 

se,ıncl eayfamızdakf lat•llltı 
IOffen okuyunuz. &on haberler 
Ut;UncU ••Yf•mızdatlır. 

---- . Diyor _Ki: "Ben Ayda Üç Yüz Lirayı 
Şimdilik Kafi Görüyorum. ,, 

Milnakaıa hararetlendi ve 
günün en ate,U mevzuu oldur 

Perofesyonel olalım mı? Ya· 
hut eskisi gibi amatör mil kala
hm? Bu iki sual ve bu suallere 
verilen cevaplar birçok muhitler
de akisler uyandırmaktadır. 

Ankaradaki umumi spor kon
gresinin ruzname mevzularından 

birini teşkil eden bu mühim 
mesele hakkında, kongrenin Kn .. 
tabya murahhası Recep Beyin 
fikirlerini dün hulasa etmiştik. 

Recep Bey profesyonelliği re~· 
dediyor ve diyor ki: "Paralı spor· 
culuk istisnai vaziyetler husule 

getirmekten ileriye geçemez. 
Memleketin umumi menfaati nok
tasından bir işe yaramaz. ,, 

Fakat bugün bilfiil spor ya• 
pan tanınmış sporculardan bir 
kısmı profesyonelliğin lehinde 

ırk eti 

l 

ı Burhan Be) 
bulunuyorlar. Bu zilmre arasmda 
Galatasaraym, lstanbul muhteli· 

( 
tinin ve Milli takımın mlidafil 

(Devamı 8 inci •ayfada) . 

Emir Faysal Dün Gitti 

. ' \ 

~-· 

Hlcu hükümdan lbnisıuut Hz. nin mahdumlan Emir Faysal Hz. 
bir mllddettenberi memleketimizin misafiri idi. Emir Hz. dlln bir 
ltalyan vapuru ile ıehrimizden ayrılmış, Batuma hareket etmiştir. 

Emir Hz... Batumdan Tahrana geçeceklerdir. Dnn nhbmdan va• 
pura kadar biuat Vali Muhiddin Bey tarafından samimi merasimle 
tet,t edlladılercİir. Rumimll Fayeal HL nin tcıyHudoa bir intibadır. 
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(Halkın Sesi lı 
Çoğalan Nüfusu- • 
muz Karşısında 8 U l GAR İ S TAN J Ceset l 

. ., •• ,, •• - · ...,.. - • ""· · · • '.. ıu.,.. • ' ' ,. . )'.-!',.. , . . • ., .., . • 

iHRACAT 
Dahiliye VeWli, mecli•teki beyana· 

bnda nüfusumuzun •eneden •eney• B ~ o·· ld ·· ·· ı Kad :ıt l 
utmakta olduğunu rakamlara isti• azı 1:t1Şganın uru en ının ·~ a gaga 
naden izah etti, bu •evindiricl ha• I H •• • • M h 1 V ·cY "' 
ber hakkında balkımaz memnunl- ı.thalini uvıyetı eç u n..ogun ve ıJıgır 
,.t1nı fU ,.ldıae ı..h etmokteClin Mıen 'ettı· Go··n Jerı· ı,·yor Velefendi çayırının Ustlinde- u~ ti 

Fazıl B. • Beyoğlu Sırucrvll•r 102 · ., iti tabiyeler civarında bir çukur• 

- Gazetelerde Büyük Millet Şehrimizdek1 ihracat Ofisine ela ıbolonan cesedin 'hüviyeti he-
Meclisinin mftmkerelerini okur- nüz anlaşılamamıştır. 
ken Dahiliye Vekilinin, nüfusu
muzun arttığı ve artacağı hak· 
kındaki haberi beni çok sevin
dirdi. ( 13) aene 90Dra nllfu-

&umuz ( 25 ) milyona baliğ ola
cakmış. Şöyfe bay.le senede bir 

milyon T-urk daha kaunıyo~ 
demektir. 

Topraldanmız '°k gcn:p. 
BugUnkll nüfusunun (1 O) misliui 
bile bol bol terfih edebilir. Ba
kir bir halde duran ormaılla~ 
&ın, mademeıimizin işlcnmes~· 
için de h6yle ıfeyiifi bir nüfusa 
ihtiyacımız vardır. 

* llmtafa IReırı%t Bey - llualllm $ll• 1 ı· 
aektobl • 

- Bugünkn ana yurdumuz 
Ye anadoiumuz. adama'kıllı ·~en-

mek ve :umrana kavuşmak ıiç.in 
daha faıla nüfusa ih'tiyaç 'Vardır. 

Bazı dUşmanlann T.ürJderin her 
eene nüfusça cksildiklcri hakkın

daki iddialarını Dahiliye Vekili 
ırakamtara istinaden ret ve iptal 

etmiştir. Tarihi 'tetkikler yaparken 
(Gota) 'Salnamesinde yalnız (Yıa

nık Friçya)Friçya Salutaris'tc yani 
Konya vilayetinde eskiden 9 milyon 

nUfus varmış. Bu tarihi bir ha
kikattir. Hemen her vilayetimiz 

bu kadar nüfusu barındıracak ve 
ıengin edecek kadar müsaittir. 

Nüfus ve maarif siyasetimize pok 
ehemmiyet vermeliyiz. 

Fuat B. ·Kanhca Baidat cadduı-

- :Cürkler çok doğurucu ~ 
feyizli bir millettir. Dahiliye Ve
kili Beyin beyanatı tamamen ha
kikattir. (945) senesine kadar 
nu'fusumuz buglinkün\in iki misli 
olacakmrş. Kemiye't itibarile ço
ğalan nüfusumuzu keyfiyel iti
barile de yükse tmemiı: 'bunların 
sıhhat \'e irfan işler.iııe hem
miyet 'vermemiz de lazımdır. 
Nüfusu (kuru kalabalık~ olmak
tan ç.ıkamıak için e1Gtep1eri
mizın adedinin de ~oğalhlmııkta 
olduğunu Vekil Bey söylüyor. 

A~kadaşmın Kaf asım Yıar41ı 
Kuag.ümr.ü'kte'ld çocuklar ı10yım 

cynar'kcn Hayali, a~ ismin
deki knpii'k arhdqmı aşından 

ıağır :sor:eUe yar.a1amıJbr. 

gelen maliimahl göre Bulgaristan 
hükumeti yeniden bazı maddelere Cesedi evvelki gün ilk daia 

zabıta doktoru muayene etmiştir. 
ait tahdit kararı vermiştir. Bu Müddeiumumilik zabıta doktoru-
maddeJer ipek, kereste, kAğıt, nun raporunu kafi görmemiş dün 
pamuk, kaya tuzu, :YUn ıre kahve aabab Tıbbi Adli Enver Beyle Müd-
gibi ıeylerdir. Bazı [tacirlerimiz deiumumi Muavinlerinden Muhid-
alakadar makamlara müracaat din Beyi tekrar muayene ve tahki-
ederek bu maddelerden bir lns- ka memur etmiştir. 
mımn memleketimizi de a1Almdar Cesedin otuz beş yaşlarmda 
e'ttiğini ~ildinnişlerdir. Bu 'Vaziyet bir katlına ait olduğu ve üç gün 

evvel .sabaha .kal".şı öldu··r·u·ıd·u··;vu·· Ozerinde 1hracat ofisi tetkikata !6 
fakat şiddetli aıcaklar dolayısile 

girişmiŞtir. 

Piyasada 
}ATpa, Afyon ve Tiftik 
f, Nasıl Gidiyor? 

Dün İstanbul piyasasına Cleni:z 
tarikile 1886 _çuval arpa gelmiş
tir. 4 kuruş 35 para ile 5 kuruı 
arasında sablmaktadır. P.!yasa 
gev,şektir. 

18 sandık afyon ıelmiştir, 
Zile, Tokat, Erbaa ve Tırakya 
malları 12 ,J.ir.a3an 1275 kuruşa 
kadnr sablmaldadır. Piyasada 
mal ..artmaktadır. 

75 balye lif tik gelmiştir, 
Karahisar malı 41 kuruştan sa
tılmaktadır. 

Gümrükte 
Muhafaza T eşkiiahnın Ye

ni Kadrosu Hazır1andı 
Glimriik ve · nbisarlar Vekii

e'ti, ""mrük mnbafaza ıteş'kıfatı
n ıv.aiife ııve mesaisine çok ehem
iyet vermektedir. Muhafaza teş-
ahnm aça'k&ıılığa arşı 'her 

oman · ç~u bardket halinde 'bu-
nması ok'tasmdaa yeni ted-
~ ~er ittihaz edilmiştir. 

T eş1ölit i~ın Vekalet 'tara'fın
ıdan yeni bir kadro 1hazır1 anmış

r. lBu bdro pkmda ye1ırimiı:e 
tebl.\ğ edilecektir. 

Muammer Raşit Beyin Sıhhati 
Dar.Wfmmn emini Muammer 

Raşit Beye son .günlcrôe ikinci 
bir ameliyat yapıhnış'hr.Muammer 
'Beyin s:lıbi vaziyeti gfinden güne 
iyileşmektedir. , ____ _ 

?~yva Satışımız 
İsviçre Hükümeti meyva, 

se'bze ve Cl\ğer ibaz.1 madöelerm 
ıitlıa"Iini h dit etmiŞtir. ~ · çreye 
olan eyvıı ve ehze ihr.acatunı
~n ta ditten müteessir olmanıası 
ıi~n bazı ıcsaSlar araşbrilmaktadır. 

çabuk tefessühe başladığı iç.in 
yüzünün hatlarmı v.e eşkalini arif 
-etmek mümkün olmadığı an1aş1l
mışhr. 

Siyah saçlı \fe .kaşla olan bu 
kadının başında siyah bir b&§ör
tüsü, s!.l.bnda bey.az benekli bir 
m&nto ve ayaklarmda da a91k 
renk bir çorap ve iskarpin bu
JunmaktacLr. 

Cesedin başında da -bir yar.a 
vardır~ Kafa kemiği kınlmışbr. 
Ayrıca boğazına da bir jp ge
çirilmişlir. Cesedin yanınc1a ~2) 
me'tre uzunluğunda bir de taş 
çıkarmıya mahsus ( iskarpela ) 
bulunmuştur. 

Evvela bu .iska~pela ile ba
şına v.uru1ara'k !'.ar.a1andığı, sonra 
da boğıilduğu, ta1unin edilmekte
dir. Ceset Morga nakledilmiştir. 

iMorg'ta otopsi yapılacak, !ka
dının boğularak mı öldürüldüğü, 
yoksa ba§ka bir yer:de öldüriile· 
rek sonradan boğazına 'p mi 
geçirildWI, yahut ası1arak ımı öl
dürüldüğü esbit edı1ecektir. Ka
dınm parmnğmda 1bir nişan yü
züğü 91kmı§ ve fakat bu y.üzükte 
ra!nız ni§an tarihi ıbulunmuş, 
ismi görülememiştir. 

T.avuk H1rsızı Kadınlar 
Seyyar sepetçi Nuriy2 ve Ha

tice isminBe iki 'kadın Fmdıkhda 
ismet hanımın :tavuğunu ~alarlcen 
yakalanm1şlardır. 

Hırsız Hamallar 
Beyoğlunda Dr. Nazım Beyin 

ev enasmı ınakleden lhamal Dilo, 
Hasan ve smail baı:ı eşyıılan 
çalchklarmdan yaka1anmıŞlardır. 

Havaya Silah Atmış 
Sandık burnu gazinosunda 

işr.e.t eden Ali Riz.a .Bey havaya 
silah attığından yakalanmıştır. 

Kalp Sektesi 
Bahriye Binbaşılığından mUte

kait Vasıf Bey Düyunu Umumi
yeden teke.üt maaşını .alırken 
kalp sektesinden ölmüştür. 

lkttsat Vekileti muhtelif 
.memleketlere ne ıibı ihracat 
yapabileceğimiz hakkında bir 
müddettenberi tetkikat Japbr
maktadır. Bu tetkikatın ilk saf
haları neticelenmiş bulunmakta
dır. Buna nazaran Türkiyeden 
balyaya sığır, koyun gibi hayvan
lar ihraç edileceği anlaşılmııhr. 
1ta1yaya koyun ihracatına esasen 
şimdiden başlanılmıı bulunmak
tadır.Sur.iye ve Mısıl".da koyu nih
Taç etm~ için tetkikata bqlan
mıştır. AlAkadarlar Ticaret Ofi· 
sine müracaat ederek koyun ih
racatımn artbnlması için ltetbir
ler alınmasım temenni etmişlerdir. 

Adliyede 
Dün Bazı Memurlar.a 

Takdirname ~erildi 
.Adliye Memurin E11cllmeni, 

ılıimat Dairesi memur1anndan 
A 1bdülkadir ve MuStafa Bey-
lere fazla gayret göster-
melerinden e "ntizamperver
liklerinden do1ayı bir.er takdir
name vcrmiye ve daktilo Belkıs 
Hanımın maaşının ( a200 ) den 
( 1400) e, Hüseyin Beyin (1400) 
den ( '2000 ) e, Emin Beyin de 
( 1000 ) den ( ! ~00 ) e çı'karılma
s .na karar vermiştir. Dün _ me
murların bu ıterfi ve takdirleri 
kıendilerine tebliğ edilmiştir. 

K nduracılar 
Hariçten Gelen Mukavva 
Eşya İçin itiraz Ettiler 

Avrupadan memlekete ithal 
edilen kauçuk bel kayışlarile fi. 
bir denilen tazyik görmüş renkli 
mukavva., bavul l\'e saireıiin gtım
rükten ehven bir .resimle girmesi 
dolayuile :ayakkabıcılar :ve saraç
lar hükümete müracaat ederek 
bunların ithal olunmamasını iste
mişi erdir. 

A\akadarlarm 1Vcrdiğ:i ma1fıma
la eör,c, lbu tazYik '&'Örmiiş mu
lkav.valar ve llüfik1er bizim den
cre ıÇC>k urar vermektedir. 

Soförler in •o~acaatı ., 
Taksimden Büyukdereye oto-

üs1er gibi taksimz müfteri ta,... 
mak ıiQin Belediyeye müracaat 
eden şoförler bu taleplerini tek
ırar1amış1ar&r. Müracaat kabul 
edilirse Taksimden Be§iktqa 
atı am :başına 1 i ,5 kuruş alına
caktır. 

Lamba Şişesile Yaralamış 
. Beşiklaşta oturan şoför Meh

met 'Ef. zevcesini lamba şişesile 
yüzünden yaralamıştır. 

Günün Tarihi 

Gayrimübadiller 
Heyeti Ankarada 

Gayrimübadiller Cemiyeti yeni 
iiare heyeti faaliyete başlamıştır• 
Y.eni heyet, Cemiyetin hükümetl• 
Olan bütüp 1Jlerini halletmek esıUil• 
çahımaktadır. Bu maksatla Ank•• 
rada daimi surette çalışmak üzer• 
ltir bGro vücuda getirilecektir. Sür• 
Oç kitiden mürekkep olacaktır. 

Mektep Sergi si 
Selçu'kbatun Kız San'at MektebİO" 

de teai• eC:tilen çok güz.el bir dikif 
n nakış •ergiıl dün açılmıştır. Ser• 
l'İde talebelerin vücude getirdijl 
e.erlerle cazip köşelel' vtlcudc ileti• 
rllmiıtir.· 

Birleşen inhisarlar 
Tevhit esasının tatbiki ür.erin• 

MGakJrat ve Tütün inhisarları ayni 
dairede miişterek iş görmiye başla• 
mıtlardar. 

HAkimler Kanunu tadilatı 
ıBikimler kanununun ba:z.ı mad

delerinin tadiline ait kanun layiha" 
Millet Meclisinde müzakere edilmek 
üzeredir. 

Takas Mul<avelesi 
Felemenk bükUmetile aramızda 

bir takaa mukavelesi akti bususundı 
milzalr:ere başlamıştır. 

Rtdvan Nafiz Bey 
Maarif tVekilcti Heyeti TefUşiy• 

Rei•i Rıdvan Nafiz B. Anadoludald 
teftiflerinden şehrimize avdet etmiştJr• 

Meyhane Cinayeti 
Ortaköy Cinayetini fşliyell 

Adam Mahkum Oldu 
Bir müddet evvel Ortahöyde bir 

meyhanede İ§ret esnasında çıkd 

kev~a neticesinde sabıkalı güruhun• 
dan Çakır Hasanı öldürmekle maı• 

oun Sadıkla Lutfinin mubakemeıl 
dün a,iırceza mahkemesinde intaç 
eailmişti r. ver ilen karara nuznr:ı1' 

Sadık 15 sene haple ve maktulün 
voreıeslne 2000 lira ta:z.minnt itasına. 
LOUI de 3 2"ün hapse mabldirn 
olmuıtur. 

thtikar ~Komisyonunda 
ihtikar Komis,Yonu dün Vali Mq" 

nini Ali Riza Beyin riyasc tind• 
toplanmıştır. 

Bu içtimada ~icaret Müdürü Muh-
•İn 1Bey de bulunmuftur. 

Aldığımız malumata göre bo 
lçtimada mahkemeye sevkolunan bit 
kahve işinde ihtikar Komisyonu il• 
Ticaret Müdiriyeti arasında eskiden 
tahaddü• eden 'bir noktal naur ih• 
tillfı ha\ledilmiştir. 

Tarih Kongresi 
2 1".e.mmuzda Ankarada topltn•'" 

cak olan tarih kongresine ittir.ak 
eclecek muallimler gelecek çartamb• 
pil lıtanbuldaD hareket edecek
lerdir. 

Liselerden 
Çıkanlar 

Son zamanlarda Jiselerin iyi rarı"' 
dıman Tcr~medikleri iddiası hara .. 
retle mevz.ubaba olmıya başlad•· 
Bu cümleden Darülfüaun ProfesBr 
!erinden Köprülü zade Fuat ve Ah .. 
met Reşit Beyler de liselerin umuıJll" 
yetlo İ•tenilell talebeyi yetiştireın,.. 
diğini ileri sürmüşlerdir. . ~ 

Son Pıoslanm Resimli Hikigesi: Pazar Ola Hasan BeJ/t
11

iJ~yor Ki: 
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Müntlerecatımızın çolclu
lundan Dercedilememiş
tir. 

Üçüncü Maç 
nbul Ve Ankara ~akım

ları 3-3 Bera'6ere Kaldı 
Ankara, 23 ( A.A )-Kongre 

lapası maçlannın Dçllncllsü bu· 
tin ( dlln ) Ankara • lstanbul 
.. uhtelitleri arasında yap,ıf m. 'Saat 
18 de lıtanbul ve sonra ~ara 
.. uhtelitleri sahaya pkblar. 

Hakem Fethi Tahsin Bey idL 
iter iki takım ıu ıekilde idi: 

Ankara: V aafi • Emin, Halis• 
Buaı, Hayri, Rıdvan • Selim, AH 
lt.iza, Sedat, Nevzat, Ihsan. 

lıtanbul : Avni• Hllsnii, Rulıl
~mih. Sami, Stıleyman • Şeref, 
'1ref, Hakkı, AIAeddin, Niyazi. 

Saat 18, 10 da maç başladı. 
8 inci dakikada lstanbul ka

leıine vaki olan bir hiicumda 
terbest VUl'UfU intaç eden hatalı 
bir hareket oldu. Ahlan serbest 
'1ıruı kale 8nllne dtlttll ve Alt
lara ut açıjuun mlldahalesile 
l.tanbul kalesine gol oldu. Pek 
tok alkıflanan bu gol lstanbulu 
laarekete getirdL Arka arkasına 
tapılan lstanbul hUcumları müs
l,et bir neticeye varamadı 15 inci 
dakikadan itibaren Ankaranın 
oyunu mtleuir olmıya baılamııtı. 

26 ınca dakikada lstanbul ka
lesine inen Ankara muhaclmle
l'inin uidan inldpf eden kom
hioe bir hlcum neticesinde mer
eıe gelen topu merkez muha· 
·m dafdwmadan çok ıiddetll 

ir ıtıte tahvil etti ve top lstan-
1.uı kalesinin ıat kCSfesinden 
kurıun ıibi içeri girdi. 

Z-0 galip vaziyete giren An
ltara Muhteliti lbu golden aonra 
"1ık ba11mlaramn btlcumlanna 
lıarıı koymıya bqlada. lstanbul 
takımında Şeref ile Eşrefin yeri 
değişmlf. Eıref ıol açığa geçmifti. 
8u tebeddtıl 31 inci dakikada iyi 
l.ir netice verdi. latanbul muha-
timlerlnln bir htlcamundı ıol açık 
tok 11kı bir tlltle ilk latanbul 
tolilnll 1 yapb. 6 dakika aoara 
"°mbine bir oyunla tekrar Ankara 
~esine inen labnbullular kaleyi 
"1cııtırmıya bqladılar. 

Sai açaim ortalayışım mer
~eı muhacim kuvvetli bir ılltle 
!ole tahvil etti. Ve devre bu 
"'retle bitti. 10 dakika sonra 
'1.ıci deneye bqlandı. 

lıtanbul bu devrenin ilk 1 O 
«-kikumda çok hızlı ve mll-
'-lir oynada. Bundan son

AnkaraWar b~ DJıli
U hlcumla latanii. 

"-atalar ve 22 ind ki&da 
~ara merkez muhacimi kaleye 
hlc kuvvetli bir ıtlt ha~alo etti. 
'top clirete çarparalc geriye 
'dil. Bu unada "t~~fık yet~ 
hrek ıoll yapb. ~ artık 
-~ ıllratli cereyan ediyordu. 
~11\'a karanyordu. 

Nihayet 38 ma dakikada ı.. 
'bul takımı •i içi Alaettinin 

,_.,......., ....... • lçllnctl goll yaparak 

•berliji temiu etti. Maç bu 
etle 3 • 3 beraberlikle netice-
i. Yaran lzmir takamı oyna

latubal Ye Ankara ara- . 
bir NY&llf -. 1apdm .. 

1 - Bazı klmHler, ellerindeki 
parayı aburcubura ıarfederler. Para• 
larının bereketini 18rmealer. Ka· 
zançlanna rafmea daima •ıkınb 
içinde yaıarlar. 

2 - Baa kimseler de kabiliyet· 
lerini, zeki Ye iıtldatlannı bayle 
lıraf ederler. Bot yere dönen bir 
defirmen ıfbl, hiçbir umere ver· 
mekıl:ıdn kabllfyetlerini heba ederin. 

3 - Paramızı idare etmesini 
bilmek bize huzur ve rahat, siy 
ve kabiliyetimizi idare etmesini 
bilmek bize muvaffakıyet temin 
-eder. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yeni Bütçe Görüşülürken 
Tevfik Rüştü Bey Dün Mecliste Mühim 

Ve Açık izahat Verdi 
Ankara, 24 (Hususi) - Yeni 

blltço müzakereleri bitmek Oze
redir. Millet Meclisi dlln de bazı 
Yekiletlerin blltçelerini tetkik 
ve kabul etti. Ziraat Veklleti 
bütçesi görtişOltlrken Besim Ata· 
lay B. söz alarak ormanların 
muhafaza edilmesini, kuşlann 
himayesini ileri ıUrdtl ve dedi ki: 

- Çocuklar ellerinde listik· 
ten yapılmıt Aletlerle ( Sapan, 
ıesleri ) kutları öldtırllyorlar. Bu 
gidifle bir gOn ge!ecek, kut sesi 
duymaz olacağız. Kut sevgisi ile 
Maarif Vekaleti de alikadar ol· 
malıdır. 

Mnteakıben Halil Bey (lzmir) , 
zeytin ağaçlarımızın budama 
itinde mlltehassıılar kullandmasa 
lehinde idarei kelim etti. Ziraat 
Vekili Muhlis Bey bu yolda ve
klletin mesai sarfettiğini, f11kat 
itin daha ıenit tutulmasa için 
kAfi tahsisat bulunmadağım ileri 
ı&rdtl. 

Hariciye Veklletl bGtçesi 
16r8tlllllrken Vekil Tevfik RottB 
B. ktırıllye gelerek harici siya• 
ıet hakkında vazıh beyanatta 
bulundu. Tevfik RDttB B. bilhassa 

Vapurculuk 
Fırka Komisyonu Dün 
Tetkikatına Başladı 
Ankara. 23 - Fırka grupu 

idare heyeti milll npurculuğun 
inhisar altına alınması meseleıinl 
tetkik için bir komisyon teıkil 
etmi,tir. Heyet Celil ( İzmir ), 
Raif ( Trabzon ), Zamir ( Ada
na), Muzaffer (Balıkesir), doktor 
Galip ( Burıa ), Haydar Rüıtü 
(Denizli), Ahmet (Ellziz), Tahsin 
(Eliziz), Mehmet Nahit (Karklareli), 
Tevfik Fikret ( Konya ), Şevket 
(Ordu), Hamdi (Ordu), Atıf (Ri
ze ), ~tbem ( Samsun ), Nizam 
( Tokat ), Ali ( Rize ) Beylerden 
milrekkeptir ve hemen bugtha 
tetkikata bqlamıfbr. 

lngiliz Hariciye Nazın 
Londra. 23 (A.A.) - Haric~ 

ye Nazarı Sir Coa Simon Ceaev· 
reden tayyare ile Londraya gelmiftir. 

ıunları söyledi: 
" - Harici siyasetimizin tar

zı ve hedefi llzerinde yeni ma
ruzatta bulunacak değilim. Se
bebi dlinyada ve hariciye~izde 
faaliyetin azaldığından değildir. 
Bilikis her tarafta faaliyet her 
vakitten fazladır. Hariciyeniz iıe 
her ıene geçen seneden daha 
çok çahflyor ve daha iyi çalı
pcakbr. Ancak Ctımhu
riyet Ttırldyesinin harici ıiya
setl milltakar yolunu ve mukad
der tekAmillünü takip etmek· 
tedir. 

Müstakar dedim: Çünkll o öte
denberi beyan ve UAn ettiğimiz 
aulb yolunda ıaşmaksızın yllrtlyor. 

Tevfik Rüşttl Bey 931 • 932 
harici faaliyetimizden bahsederek 
Moıkova ve Roma seyahatlerinin 
semerelerini anlatb. Kendisinin 
Tahran ve Sofya seyahatlerin
deki faaliyetlere itaret ettL En 
ıonra da .,.alan 16yledi: 

Arkadqlar, ufak bir noktayı 
Sım Bey biraderimizin beyanab 
mllnuebetile tenvir etmek il
terim. 

Evveli arkad&flm ldeta iltifat 

1 Yeni Telclif 
Ve Fransa 
Matbuatı 

Paris. 24 ( Huıual ) - Ame
rika tarafından Cenevre tahdidi 
teslihat konferansında ileri ıil
rtılen teklif, Fransız matbuah 
tarafandan ehemmiyet ve fiddetle 
m6talea edilmektedir. 

Bir kısım gazeteler teallhatm 
tahdidi için bu tekilde bir eAS 
ortaya ahlamıyacajını, meselenin 
teknik noktadan tetkik edilmesi 
llzımgeldiğini ileri silriiyorlar. 
Sol cenah gazeteleri M • .Huverin 
teklifini daha sllktinetle mlltalea 
ediyorlar. 

Recep Beyin Ziyafeti 
Ankara 24 (Husuıi) - Fırka 

Umumi kltibi Recep Bey, dlln 
fırka umumi merkezinde Bulgar 

iSTER iNAN, iSTER 

edecek kadar •• 
Sırrı Bey (Kocaeli) - Haki· 

kattir. 
Tevfik Riiıttl Bey - iltifat ve 

ifadelerine: samimi teşekkür ede
rim. Bundan anlamak istediğim 
tudur ki, H. Fırkası hllk6metinin 

Hariciye Vekili 91fatile lsmette Pata 
htıkümetinde (tatbik etmek oldu
ğumuz siyasetin fırka haricindeki 
arkadqlanmızın da tasvibine ik· 
tiran etmesi nelkadar milli ol
dupnu 1_6sterir. 

Sırn Bey ( Kocaeli ) tabiL. 
Tevfik Rüştll Bey - bir hDkG

metin bir memleketin siyaseti bir 
ktlldtlr. Şlphesis ki. her aafbuı
nm her vekaletinin ayn ayn hu
ıusiyetlerl olmakla beraber heyeti 
umumiyesi okadar bir ktıldllr ki, 
hangi noktası zayıflarsa diğerleri 
de ondan derhal m6teeuir olur. 
(Bravo ıesleri). 

Nafia ve lktısat btHçelerinin 
mDzakeresi mllnasebetile Veldl 
Hilmi ve Mustafa Şeref Beyler 
de bazı izahat verdiler. Hariciye 
blltçesi 2,623,000. Nafia 10,046,000 
Ziraat 3,973,000. lktısat blltçesi 
1,258,000 lira olarak kabul edllclL 

j Mahkômlar 
Gündüzleri Hariçte Y ev
miye ile Çalışabilecekler 

Ankara, 24 (Hususi) - Hapis 
ve aju hapiı mahk6mlanmn gün
dtızleri hariçte it alabilmeleri 
hakkında bir llyiha hazırlanmlf'" 
tır. Bu liyibaya göre, Oç sene 
mahkQmları cezalarının yarısına, 

on seneye kadar olanlar llçte 
ikisini bitirdikleri takdirde ha· 
riçte amme menfaatine uygun 
itlerde yevmiye ile ve nezaret 
alhnda çalııabilecekler, geceleri 
tekrar hapiste yatacaklardar. Fa
kat .fıapialıiıfJıe komiayonile Adliye 
Vekiletinin mllsaadesi prthr. 

matbuat heyetini kabul ederek 
kendilerile iki memleketin samimi 
mlnaaebat ve rabıtalan etrafanda 
musahabede bulunmuştur. 

iNANMA/ 
Terkoa titketi Taksimde Sürparop caddui ile hal arasındaki mesafeye ana boruyu temdit için J'apa

Veniıebir cadJeıl arasını birlettiren Elmadaf cad- cata birkaç yls lira masrafı mlıterllerdea 1.temelde 
daılnin iki baflanna ana borulannı temdit •tmlt •• b L-LIJ k 
fakat bu borulara raptetmemfttir. Bu ıebeptea El- •e una •a-u i i sene mGddetle ıu par .. almı-
madat caddeıinin ortaıındakl binalar ıuıus kalmıtbr. yacatuu ılylemektedlr. Yapdan hesab. ı&-e bir erin 

e .. faııla da •• yapbranlar •udu utlfade edeme- lld Haede ıu sarfiyatı f40,50) liraya balit olacatana 
melrtecllrler. Şirkete •aki olu mtracaatt. firlret. ana slre TerkOll Şirketi birkaç yils Ura fada istemektedir. 
borunun buhındufu mahal ile e•lerln in .. edilclljl ana• Şirketin ba açık_ •özlOl&fGne, 

/STER- iNAN. /STER iNANMA/ .._ ___________________________________________________________________________ _. 
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Sözün 

Bir 
Yem 
Borusu! 

Kısası 

----------------A. & 

' 

- (Lozan)dan ne bekliyoruz? 
Siirt meb'uau Mahmut B. dlln 

( Milliyet) in bllflllakaleıindo bu 
suali soruyor 1 

Kendi heubıma lsnçrenin bu 
güzel ıehrinde hı11m, akraba, 
dost ve arkadq olarak hiçbir 
tanıdığım mevcut değil, binaen
aleyh bir beklediğim de yok 1 
Zannederim: Tnrkiyenfn on d6rt 
milyon halkı da ayni halde. 
Fakat birisi zorlayıp Lozan keli
mesinden orada toplanan konfe
ransan kastedildiğini hatırlata• 
cak olursa gördüğllm manzara 
ıu: 

Avrupa bqtanbqa gizli ve 
Aıiklr, korkunç bir lhtililin 
sar'a1arile çalkanmaktadır. Al
manyada alh, lngilterede d6rt, 
F ransada yanm milyon İfaİS 
vardır. Avuatarya lflla etmiftir. 
Macaristan ayni yola ayak bu
mıthr. Romanya, Lehistan, Çe
koslovakya, Yuğoılavya, Yuna
nistan, Bulgaristan, hullsa eıkl 
yeni, Avrupada nekadar hllkG
met varsa hepsi de bir hallidir. 

Fazla olarak Yagoalavyada 
48 ıubesi olan 82 senelik bir 
banka bayraklara çekmiftlr. 
Köylll ile jandarma arumda 
mllsademeler olmaktadır. Bir ta· 
raftan c8mburiyet bir taraftan 
da iftirak cereyanları artmlfbr. 
Kara pençe, beyu pençe ıibi 
garip garip ilimler albnda muh
telif cemiyetler tetelddll etmiştir, 
aralarında çarpıtmalar bqla
mııtar. 

Koca A•rupada u çok •kin 
tek bir memleket vardır, o da 
lıviçredir. itte bu ukin memle
ketin gllzel bir tehrinde Avrupa 
hllk6met reislerinin kodamanlan 
toplanmlflar, bu umumi hutalap 
bir çare aramakla m91ıuJdtlrler. 

Ve Mahmut Bey soruyor: 
- Lozandan ne bekliyoruz? 
Dedim ya. bizim birtey bek-

lediğimiz yok. Bizde umumi dlln
ya buhrana aerpintİIİDİD bu ka
darla kalmallDI temenni ederek 
uzaktan ıeyircilikle iktifa edi
yoruz. 

Fakat itin doğrusunu iaterıo
niz bizzat orada toplananlaran da 
bu toplanııtan birıey tlmit ettik• 
leri yoktur. Meselenin eSUI f6yle 
beı on gtın ,&l ve dağ havua 
almaktan ve dtlnyanın 100 milyo
nu bulan aç halkına bir yem 
boruıu çalmaktan ibarettir. 

S6zlln kısası: Halk itikadına 
bakarsanız dllnyanıa dtlzelmul 
için adamalalh kantmam llzım
dar ve hentlz it o dereceye ıel
memiftir. Yani İfİmiz Allaha 
kalmııtır. 

Bir Yılan 
Torbalıda Küçük Bir KıaD 

Ölümüne Sebep Oldu 
İzmir, 23 ( Hususi ) - Tor

balıda bir yılan tarafından bir 
cinayet iflenmiftir. Hentb: oa 
yqanda bir im lmcla dolqarkea 
kendilini bir yılan ısırmıf, kızca
taı zehirlenerek ölmlltttlr. 

irtişa 
Meselesi 

Ankara 24 (HUUll) - Bant 
irtitasa haldnn&ıld clolyeyi tetkik 
eden Meclie Eadl._t tetkikat... 
bitirmek lı.-edir • 



!~------------------------------------------------~ --+--Ha-dis-eler-~-arş-ıszn-da-t-' J MEMLEKET 
Helvacı 
Dükkanında 
Piyaz 

Bizim gazete Belediyenin bir 
kararını neşretti: Bundan sonra 
manav ve sebzeciler ekmek sa
tamıyacaklar. Nanı aziz yalnız 
fırmlarda ve hususi clcmekçi 
dükkAnl nnda s blabilecek. 

Ben Belediyenin bu karnnnı 
ihtisasa hür met kabilinden tel~kki 1 

ediyorum. Mçsleği himaye uğurun· 
da meslckdaşlarm hassasiyet gös· 
t ermesini tuhaf bulamayız. Eğer ya· 
rın yine Beledıye tarafından, bak
kal dükkanından çocuk beşiği sa
tılamıyaceğı şeklinde bir karar 
verilecek olursa bunu da Bele
diyenin esnaf namına hassasiyeti 
eklinde görelim. 

Fakat bugün manavdan ek· 
mekçi tanımıyan Belediyenin ya
na buna benzer başka kararlar 
vermiyeceğini kim iddia edebilir. 
Size taş gibi cüsseli misaller slSy
liyebilirim. Lütfen dinleyiniz; 

Doktorlar tanıyoruz ki Tıbbi
yeden çıkalı seneler olduğu hal
de bir tek reçete yazmamışlardır. 
Fakat bunlar sütunlar dolusu 

l makalelere, hikAyelere, hafif fık
ralara ve tarihi fıkrafara imzala
rını atmışlardır. 

Haydi diyelim ki ediplik için 
diplomaya, ihtisas vesikasına lü· 
zum yoktur. Fakat daha garipleri 
var. Bakınız: 

Bir arkadaşım Hukuk Fakül
tesine girdi. Dört .sene muvaffa
kıyetli bir ihtisas tahsilinden son
ra yüksek derece diploma aldı. 

Bu arkadaş salahiyetli bir hAkim 
olabilirdi. Fakat nedense bu 
mesleğe iltifat etmedi. Bugün bir 
lisenin riyaziye hocalığını yapıyor. 

Dahası var: 
Avrupada senelerce dirsek 

çllriitüp maden milhendisi yetişen 
bir tanıdık, bugün bir bankanın 
kambiyo ~efliğinde çalışıyor. 
Eğer bankayı maden kuyusuna 
benzetirsek bu tanıdık için " ye· 
rini bulmuş ,, diyebiliriz. 

Litife değil, hakikatten b.ah
•ediyorum. Liseden beraber çık
tıktan sonra dilmeni eczacı mek
tebine kıvıran bir arkadaşım bu
gün bir avukatın yanında takip 

, lşleriJe meşguldür. 
En mllkemmel nfimuneyl en 

ıona bıraktım : 
Çok yakmdan tanıdığım bir 

ukadaş çalışıp cabaladı, nihayet 
tayyareci oldu. Bugün iyi bir 
makinisttir. Fakat zaruret onu!da 
mesleğinin mUnkiri yaptı. Bu 
kalp aşinası şimdi imtiyazlı 

tirketlerden birinin tahsildarlığını 
yapıyor. 

Belediye, manavların ekmek 
ıatamıya~aklarını ilAn etmeden 
çok evvel nUkte meraklısı bir 
ıair şöyle demişti . 
Helvacı dükklnında plyuın yeri yoktur 

Ben aykırı vaziyetlerde hep 
bu tek mısraı hahr1arım. 

Somada 
İmtihanlar 

N. P. 

Soma ( Hususi ) - Kasaba
mızda Altıntaş ilkmektebinde im• 
tihanlar hitam buldu. Kızl ve er· 
kek 30 talebeden yirmisi imti
hanını verdi, geriye kalanlardan 
beşi ikmale haldı, beşi de sınıf 
döndü. Birinci derecede muvaffak 
olan erkek talebeden üçü askeri 
Jjseye ve I; zlardan üçü de kız 

mu u· mektebine gö derile· 
cektir. 

Adana ( Hu
susi )- Çukuro
va da zirai faa-
liyetin en hara· 
retli bir mevsi
minde bulunu
yoruz. Hububat 
ve pamuk tar
lalarında takri· 
ben yirmi beş 
bin kadar amele 
çalışmaktadır. Hu
bubatın henüz 
sonu almmamış· 
br. Diğer taraf-
tan da pamuk 

rl 

tarlalarının çapa işile uğraşıl

maktadır. Son yağan tiddetli 
yağmur pamuk mahsulünü mah
volmaktan kurtarmışbr. Hububat 
mahsulü de geçen seneye nis
beten oldukça bereketlidir. Bu
nunla beraber vasati bire ondan 
fazlaya çıkmamaktadır. Bugün 
pazarda buğday alb kuruşa, ar
pa üç buçuk kuruşa kadar sabl
mıştJr. Havalar bugünkü şekilde 
mUsait gittiği takdirde pamuk 
mahsulümilz de her itibarla geçen 
senenin fevkinde olacaktır. Yağ-

Bit/iste 
Can Kurtaran 
Bir Yuva 

Bitlis (Hususi) - Sevimli ve 
yeşil kasabamızın can kurtaran 
bir müessese.si vardır. Burası her• 
kes için şifa yurdu olan memle· 
ket hastanesidir. 

Şimdilik 25 yataklı olan bu 
sıhhat yuvasında hastalar her 
türlü ihtimam ve şafkatle karşı
laşırlar. Hastanenin değerli 

operatörU halkın muhabbetini 
kazanmışbr. Evvelce doktorsuz
luk ve hastanesizlik ylizilnden 
senelerce elem ve ıstırap çeken 
kasabamız şimdi bu can kurtaran 
müesseseye karşı ükran hisleri 
taşımaktadır. 

Fakat temennimiz. imkan ve 
fırsat zuhur edince hastanenin 
takviye edilmesidir. Çünkü Van 
ve Muş hastaları da hazan buraya 
getirilmektedir. 

t'lyau Yılmu -----
Sıvasta 

Bir Duvarın Dibinden 
Mücevher Çıkarıldı 
Sıvas (Hususi) - Bezirci ma-

hallcsinde muhacir Ali Bey zade 
1brahim Efedinin duvarı tamir 
edilirken duvarın arahğLnda bir 
adet gümüş kadın kemeri, bir 
altın bilezik, dört gilmUş kolbağı, 
on dokuz adet a]tm top, bir gü-
müş yüksilk, gümilş saat zinciri 
bulunmuştur. Fakat ameleler bun
ları taksim ederlerken kavgaya 
tutuşmuşlardır. Bu un üzerine 
hAdise zabıta tnrafmdan haber 
alınmış, mücevherler müsadere 
edilerek Defterdarlığa verilmiştir. 

Berelrnt Vagmurlarr 
Edirne (Husust)- Son zaman

larda şehrimize bereketli yağmur
lar yağmıştı r. Yağmur sürekli ol
duğu için mahsulata çok faydası 
dokundu. Bu yüzden Meriç nehri 
biraz kabardL 

HABERLERi 

• • 
ı e 

1 

Ad nantn meşhur- T •köprUsü 

murdan sonra hararet derecesi 
vasatt 33 e diişmtiştür. 

Size bu mektubumda tUccar· 
larımızm, Devlet Dcmiryolları ida
resi tar:afmdan eh mmiyetle tet
kik edilmesi lbımgelen haklı bir 
şikayetlerini yazacağım: 

Adana - Mersin arasında e~ 
yayı ticariye naklinde istasyon 
idaresi beher vagon başına 820 
kuruş hamaliye ismi altında bir 
para ahyormuş. Devlet Demir
yollarmm hiçbir kısmında bu 
usul cari değilmiş ve oralarda 

e 

tlkcar,malını ken
di tedarik etti-
ği hamallarla talı· 
mil ve tahliye 
etmekte imiş. 

Haber verildi
ğine göre burada 
820 kuruşla gö
rlilen işit tUccar 
tedarik ettiği 
hamallarla yüz 

kuruşa kadari gör
dürebiliyormuf. 

Adana tüc
carları bir aralık 
bundan ıiklyet 
etmişler ve bir 

aralık bu· hamaliye ücreti alın
mıyarak tüccara mallarını kendi
leri yükletmesi için müsaade 
edilmişti. Son iünlerde bu mec· 
buriyet yine konmuş ve tliccarlar 
da tekrar şikftyete başlamışlardır. 
Eğer bu bir kanuna müstenit iıe 
bir müddet için neden kaldırılmış 
ve şimdi tekrar konulmuştur. 

Geçenlerde Ticaret Odası 
kongresinde ayni mesele mevzuu 
bahsolmuş ve ruercü aidi nez
dinde teşebbüsalta bulunulmap 
karar verilmiştir. 

SalAbattln 

Orta
V ar 

Beypazarının Bir 
mektebe ihtiyacı 

Beypazarı (Hususi) - Knza
mızda okuma arzusu bu sene, ge
çen senelere nisbetle tahminlerin 
fevkinde bir derecede fazladır. 
İlkmekteplerden birkaç seneden
beri her tahsil devresi sonunda40 
kadar talebe şehadetname alarak 
mezun olmaktadır.Bu yavrulardan 
parası olanlar diğer vilayet 
veyahnt kaza merkezlerindeki 
ortamekteplere giderek tah-
sillerine devam etmektedir. 
Fakat parası olmıyan çocuklar 
tahsillerini terketmek mecburi
yetile kar:şılaşmaktadır. 

Bunların içinde çok kabiliyet
li çocuklar da bulunduğunu söyle
mek, zannederim fazla bir şeydir. 
Bu itibarla size şimdi kazamızm 

ihtiyaç ve ricasını söyliyebilirim: 
Biz kazamızda ilkmektep mezun· 
larını barındıracak bir orta
mektep tesisini dileyoruz. 

Eğer alakadar makam kaza
mızın bu ricasını kabul edecek 
olursa . bize büyük bir iyilik yapıl
mış demektir. Çünkü ilkmektep 
mezunlarının adedi ieneden se
neye artacaktır. 

Gönül ister ki, bu yavrular 
kendi kasabalarında tahsil heves• 
lerini tatmin edecek vasıtalar 
bulsunlar. Gönderdiğim fotoğraf
ta görülen yavrular ilkmektepten 
ıehadetname alan çocuklardır. 

Köpek 
Mücadelesi 

L 

Sıvas (Hususi) - Mahalle ara
larında dolaşan köpekler itlAf a 
başlanmıştır. Muradiye mahalle
sinden bir kadın k~peğe acıya
rak kurtarmak için yoğurt ye
dirmekte iken köpek kadının eli
ni fena halde ısırmışhr. 

Vak'adan haberdar olan za
bıta tarafından köpek ve kadın 
kuduz hastahanesine teslim 
edilmiştir. 

Kağıt Para YUkseliyor 
ElAziz, (Hususi) - Geçenler· 

de 44 kuruş diye bildirdiğim 
banknot piyasası bugünlerde 
madeni 56 kuruşa çıkmıştır. 

,Memleket 

Gönende 
Sarzk öy 
Panayiri 

G~nen (Hususi)- Sarıkily pi' 
nayiri bir ~f.ta • devam ettiktel. 
oma bitti. Panayir bel' se 

muayyen vakitte açılır ve se~ 
den seneye biraz daha in•iza 
ve mükemmel olmaktadır Bııf 
sınıf snnfa ayrı ayrı mcvkil'
ta~is11 >f~~iştir. Bu me\ k ld. 
haricine. çıkıl, maz. Pana} irda 1~ 
zibat çok iyidir. 
Ayrıca muhtelif yerlere " ya 

kesiciden sa ' 1 nız ,, ibanJi i_. 
balar dikilmi fr. Bu serıe 

serserilerin faafiyetin e meyd 
Yerilmemiş, bu çeşit yank.~sicil 
kumarcı, işs :z ve parasız serli 
riler knza hnricine çı1<arılmışlarcl 

Yol Ü2erlerinde sık aak k 
kollar yapılmışhr. 

Panayirde hayvan, manifat 
ve aai~ bilciimle ticari eşya 
tılmışbr. 

Panayirde her tUrlü eğlene 

ler mevcuttu. Meyhaneler, tiy 
rolar, cambazlar, vahşi kurt, 1 
kilo ağırlığında tahnit edilı 
kaplumbağa, vücutsüz Kaf•• 
denizde tutulan yarısı 

yansı Balık deniz kızı? V cs.Jıf 
mevcuttur. 

Gündüzleri panayirde en -#' 
yade nazarı dikkati celebed 
bisvküvi ıatıcılarıdır. 5 kuruşltJll 
bisküvi paketlerinde 0 o 40 ikr•"' 
miye vardı. 

Panayirde birçok kıymetli ilr' 
ramiyeler tavzi ettiler. Bağırın 
tan sesleri kısıldı. Bağırışlarınd 

hull1&ten tunlar anlaşılıyor. Bi~ 

fabrikası ıahibine tayyare piy 
goıundan külliyetli para isa 
etmiş. Bu paranın bir kıc;ml,a 
rekllma hasretmek istemiş. Dt" 
ıllnmüş, taşınmış, nihayet piya~ 
dan 16 bin liralık ıtok mal nılt' 
bayaa ederek bisküvi alanla 
hediye mukabili vermeyi mu" 
fık bulmuş. Bu stok eşya mül.,. 
nemdir. içerisinde saat, ayıı* 
para çantası ve sair eşya vardJI'• 
Panayırı yeni Balıkesir val' 
İbrahim Ethem Bey de ziyaret 
miı ve beğenmiştir. Yalmz P 
uayirle Gönt:n arasında seyrü~ 
fer eden otomobil ve ata~ 
lıırın fazla işlemelerinden y~ 
lar bozulmuş, bilhassa ~ebi' 
dahilinde çay üzerindeki yegao' 
mllhim köprünün ağaçlan kı~ 
mıt ve arabaların geçemiyc ce 
bir şekle gelmiştir. Bu köpriinil~ 
bir an evvel esaslı surette tarrıit 
edilmesi lizımdır. 

Panayire her taraftan ziyar 
çiler gelmiştir. Birtakım kahveci 
ve diğer esnaf daha panayir ku~ 
mazdan bir hafta evvel geirniş 
Panayirin manzarası çok enfcstit• 
Yanından akan çay letafetine .,ı 
kat daha kuvvet vermekte~ 
Hın.Dl eYi,dir. Sular kamilen ta~ 
ve ıoğuktur. Mebzul ve yiikse 
çınar ağaçlarile örtülüdür. .. ., 

Panayire hemen bütün Goll 

halla göçeder ve birkaç g ün k~ 
lırlar. Panayir zamanı Göneıı 

1 
kimse ıkalmaz. Kasaba ıssıı . ~ 
bomboştur. Velhasıl panayir. flC,I 

ret vesaire yeridir. Pana) ırd" 
dönüşte herkes yemiş, şel er ,1,_ 

b • I tllM 
bilhassa konuya komşuya ııe 
çocuklara oyuncak alır. J•' 

A. Ce~ 

Herkes Sıcaktan Yanarke~"' 
Uşak ( Hususi ) - Mc 0'er 

ketimizde kuraklık devaıu ~ 
mektedir. Hafta başınd~ so~ 
bir fırtına başgöstermişbr. JJ#' 
çok kimseler soba kurmuşlar 
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] 
ov erin 
rıhdidi Teslihat 
ek/ifi 
. Cenevre 23 - Amerika Rei· 
1cüınhru Hover'in teklifi efkar• 
~Unıiye üzerinde büyük bir te
r yapmııtır. Tahdidi teslihat 
0nferansmdaki Amerika Heyeti 
Urabhasası Reisi M. Jibson bu 
Ususta şunları söylemiştir: 

11T afsiJat ve teferruata girişmi-
erek işi kısa kesmek ve bütün 
illetlerin çalışan sınıfı için Bü
k bir yUk teşkil etmekte olan 
~lihatm ezici ylikünil hafiflet· 
ek zamanı gelmiştir. 

Bu keyfiyet, iktısadi kalkın-
1Ya doğru ablacak en milhim 
dırnı teşkil edecek ve teslihat 
~ünden hasıl olan suitefeh
üınterin doğurduğu endişeleri 
.hrip etmek suretile itimadı ye• 
den tesis edecektir. 

Her millet için kendi müda
~sına ait vasıtalan muhafaza 
~ ipka etmek suretile _umumi 
hada kalabileceğiz ve ] O sene 
İl\ 10.000.000.000 tahmin olunan 
~Yhude masarifin önüne geçmek 
retile sulh hislerini takviye 
eceğiz. 

Aşağıdaki prensiplerin bize 
~bber olmasını teklif ediyorum: 

Hepimizin imzalamış olduğu· 
Ilı Briyand - Kellog misakı, 

illetlerin silahlarını ancak milll 
Udafaa maksadile kullanmayı 
ahbüt etmiş olduklarım natıktır. 

T eslihatm tenkisi ve tahdi-

1ne yalnız silahların tenkisi su
etile değil, ayni zamanda taar-

z. vasıtalarının tenkisi ve mü
kabil müdafaa kuvvetlerinin 

~yidi şeklinde girişmek icap 
er. 

Ben cihan teslihatının Uçt~ 
~İrinin tenkisini teklif ediyorum. 
Qnferansa evvelce verilen pro• 

~ilin kabulünü teklif ediyorum. 
tı. projeler. tankların, kimyevi 

l'bin, her nevi seyyar ağır 
Pların ilgasmı istemektedir. 

.undan başka zabıta kuvvetleri-
111 haricinde hertürlü kara si-

hlannın üçte bir nisbetinde 
~tıkisım istiyorum. 

Zırhlılar için muahedelerle ta-
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Hoverin T ahdıdi T esli at Teklifi Evlenmek 
• 

Bütün Dünyada Büyük A,kisler Yaptı Is~~!!.~:ı~: 
1 J aydanberl tamdığım ve 

H o ver Teklifi 19 l 4 ı 932 sevdiğim kızla bir tlirıu evlene-
• miyoruz. Bunun sebebi de kar• 

Ve lngiltere deşlerinin teklif ettikleri ağır şe-
cenevre 23 - İngiltere mu- raittir. Kardeşleri onu Karamana 

rahhası Sir Con Simon, deniz göndermek istiyorlar. O, gitmem 
kuvvetlerine ait olan Amerika mşanlımdan ayrılmam, diyor. Şa-
teklifinin hllkikati hale tevafuk şırdım kaldım. Hanımteyzeciğim 
etmediğini, Büyük Britanyanın bu ne yapayım?,, 
gemiler hacim1erinin daha ziyade 
tahdit ve tenkisini istiyeceğini 

söylemiştir. 

Londra 23 - Hoverin teklifi 
parlamentoda büyük bir lıeyecan 
uyandırmıştır . Muhafazakarlar, 
gemilerin üçte birisinin ilgasının 

İngiıtere için mümkün olmadığım 
söylemiştir. Amele Fırkası mem
nuniyetlerini açıktan açığa gös· 
termektedir. 

Teklifin Mahiy.efi 
• 

Ne imiş 
Cenevre 23 - Siyasi meha-

fil, Hover teklifini, bu teklif 
reddedildiği ve Terki Teslihat 
konferansı akamete uğradığı 

takdirde Cemehiri Müttehideyi 
bu husustaki her türlü mes'uli· 
yetten tebriye edebilecek bir 
vasıta gibi teJakki etmiye müte
mayildir. 

Diğer taraftan, terki tesJihat 
konferansı, akamete duçar ola
cak olursa devletler iktısadı ihya 
çarelerini tathikten imtina etmiş 
olduklarından dolayı Ceınahiri 
Müttehidenin o zaman borçlarin 
iptali meselesinde kapıyı kapa
yabilecek bir vaziyette buluna
cağı da düşünülmektedir. 

yin edilmiş olan tonaj miktarmın 
üçte bir, tayyare gemileri ile 
kruvazör, torpido muhriplerinin 
dörtte bir, tahtelbahirlerin liçte 
bir nisbetinde tenkis edilmesini 
ve tahtelbahirlerin tonajı yeku
nunun her halde 35000 tonu 
geçmemesini teklif ediyor. 

Bu teklifler, taarruz kuvvetini 
fevkalade tenkis edecek ve mü· 
him tasarruflar icrasma müsaade 
edecektir. 

Cihanın varını yoğunu askeri 
masraflarla tüketmesi bir delilik
tir. 

Hiçbir devlet 40 dan fazla 
tahtelbahir bulundurmıyacak, do
namnası başlıca silahını teşkil 

etmekte olan Amerika umumi 
Tahdidi Teslihat programının bir 
kısmını icra maksadile 300,000 ton 
miktarında gemisini tahrip etmiye 
ve 50,000 tondan fazla inşaattan 
vazgeçmiye amadedir. ,, 

Ankara Şerif Naci 

oğlum, 

Mektubundan her ikioizinde 
hakikaten biri birinizi sevdiğiniz 
anla~ılıyor. Kızın kardeşlerini 
ikna etmiye çalış.. Fayda ver
mediği takdirde, kız kanunen 
reşit sayılacak bir çağda ise, 
evlenme memuruna müracaat 
edip nikahınızı yaptırınız. Bu ha· 
reketi yaparken, aile rabıtalarının 
ve kızın ailesine karşı olan vaz~ 
yetinin bozulmamasına çok dik· 
kat etmelisin . 

lzmirde Nevin Hamına: 
Senin çok hayalperest oldu

ğun anlaşılıyor. Geceleri uyu• 
mamak, yemek yememek. 
mütemadiyen düşünmek bugünkil 
genç kıza yakışmıyan hallerdir. 

Lon , ra gaz et< 1 ! , nd e çıkan bu İngiliz karikatörünün a:tında gaze.eler 
aynen şunu yazmaktadırlar: 

Bugünün kızı daima şen daim . 
sıhhatli ve daima neşelidir. K -
zım böyle ~eylere üzülme. Dün
yada her derdin, her kederin bir 
sonu vardır. 1914 ve 1932 de mille tler in nasıl h;abe sürüklendikleri mukayese elilmektedir. 

Tahrip Edilecek 
Gemiler 

Vaşington, 23 Amerika 
İnşa edilmiş ve edilen gemileri, 
105 bin tonilatoluk beş harp 
gemisi, 35 bin tonilatoluk tahtel
bahir, 166 bin tonilatoluk torpito 
muhribi tahrip edecektir. İngilte
re, 123 bin tonilatoluk hattı harp 
gemisi 14 bin tonilatoluk tayyare 
gemisi tahrip edecektir. 

Japonya 88 bin tonilatoluk 
hattı harp gemisi, 78 bin tonili-
toJuk kruvazör, 8 bin tonilatoluk 
tayyare gemisi, 40 bin tonilato-
luk torpito muhribi, 45 bin to• 
nilatoluk tahtelbahir tahrip ede
cektir. 

Meksikada 
Su Baskını 
Ve Zelzele 

Meksika 23 - Kuyutlas teh· 
rinin büyük bir kısmı şiddetli 
zelzeleleri müteakıp korkunç bir 
tarzda yükselen suların altında 
kalmıştır. Şimdiye kadar sular 
içinden 30 ceset çıkarılmıştır. 
Cenubu garbi sahllinin imtidadın· 
ca büyi.ik hasarat yardır. Manja
rillo ve Tolina şehirleri de hare
keti arzdan müteessirdir. 

Fransız gazeteleri Ş'l' 
Tenkit Ediyor s~·k' .... / . _, 

HANlMTEYZE 

Paris 23 - Gazeteler tama- U UR JÇlnue 
men gayrikabili kabul olduğu Santiyago dö Şifi 23 - Da-
kanaatinde bulundukları Hover biliye Nazırı memeleket dahilinde 
teklifini şiddetle ten'cit ve bunun sükun hüküm sürdtiğünD, sükutu 
Fransaya hiçbir emnü selamet ihliil edecekler-in idam edileceği· 
teminatı bahşetmeksizin adeta ni beyan etmiştir. Birçok propa-
silahıarının fiçte ikisinin budan- gandacılar tevkif edilmiştir. 
ınak sut'etile yok edilmesine mu· Hosner Ameril<ada 
adıl olduğunu kaydetmektedir. Miami 23 - Lehli tayyareci 

Hosner, buraya muvasalatinde Lö Jurnal gazetesi diyor ki: 
" M. Hoverin bu teklifi ile hararetle karşılanmıştır. Florida 

valisi Hosneri kurtaran Vilsona 
bir intihap reklamı yapmak iste- bir kupa vermiştir. Lehli tayya• 
miş olmasından dolayı fazla mü· reci teşebbüsünü tekrar edecektir. 
teessir olmamalıyız, zira bu hare- Lehistan hükumeti tayyareciye 
ket M. Pol Bonkura Fransız meziyet nişanının salip rütbesini 

l . . . h . . . bı·r fırsat vermiştir. 
ezım ıza ıçın yenı 

babşeylemiştir. • Bir Hitlerci Diyet !Reisi 

İtalya 
Kabul Ediyor 

Cenevre 2:! - İtaJya Harl· 
ciye Nazın M. Grandi, Amerika 

planını k~yıtsız şartsız olarak 
aynen kabul edeceğini söylemiş-

tir. Amerika teklifi İngiltere ve 
Fransa tarafmdan teveccüh ve 
alaka ile karşılanmıştır. 

Berlin, 23 - Prusya Diyeti 
Nazislerden Kerli Diyet Riyase
tine intihap etmiştir. 

Almanya .Dahiliye (Nazırlarmın 
içtimaı 

Berlin, 23 - Oahiliye Nazır
larmın içtimamda siyasi nüma
yişler meselesi görüşülmüştür. 
Bu içtima dolayısile Nazislere 
karşı istisnai muamele takip 
edildiği, bun1arın lehine hareket 
edildiği hissi hasıl olmuştur. 

~DEBi TEFRİKAMIZ: 48============ Bir çeyrek saat sonra vapur Ada
ların arkasında kaybolmuş, değir· 
menci de eve dönmüştU. 

Orada da kimseyi bulamadı. Ev 
bomboştu. il., 

bir çuvalı bir köşeden çekerek 
kapının arkasma yerleştirdi. Sonra 
bir teneke alarak çuvalm üzerine 
mayiimsi bir şey döktü. Daha son· 
ra kapınm aı·kasına tahta sandık· 
lar, saman çöp]eri ve metruk bir 

• b 

VIBTOB1A 
Muharriri: Knut Ham&a• Nakleden: H. Ş. 

~il,Değirmeoci pazar günlerine 
. tısus paltosunu giyerek ronunla 
lt)'k 
ıt 1 te şatoya gitti, hayvantarı 
~ilbaya koştuktan sonra cenazeyi 
~~leştirmek için şato sahibi biz
~tı değirmenciye yardım etli. 
ib~lar adeta esrarengiz bir işmiş 

ı1~~ gürültüsüzce yapıldı. Yanla· 
a başka kimse yoktu. 

~~-Değirmenci arabasını iskeleye 
l~t~tu sürdü. Musahip, karısı, 
r~llnun sahibesi ve Viktorya 
r~1 ildan takip ediyorlardı. Hepsi 

il gidiyorlardı. Taş ınerdiven 

üzerinde duran şato sahibi bir
çok defalar onları elile selamladı. 
Kır saçları rüzgarın tesirile dal· 
galam yordu. 

Tabut vapura konur konmaz 
hepsi göverteye bindiler. Şatonun 
sahibesi kendi namına kocasını 

se1amlamasını değirmenciden rica 
etti. Arkasından Viktorya da ayni 
istirhamatta bulundu. 

Vapur büyük bir gürültü ya· 
parak rıhtımdan kalkb. Değir· 
mencı onun uzaklaşışını seyretti. 
Hava fırtınalı ve dalgalıydı. 

Hayvanları ahıra yerleştirip 
ot verdikten sonra kadınların tav· 
siyesini yerine getirmek üzere şa· 
tonun yolunu tuttu. Şatonun arka 
kapısı anahtarla kilitlenmişti. Me
rasim kapısından girebilmek için 
binanın etrafını dolaştı. Orası da 
kiiitliydi. Yemek zamanı olduğunu 
düşünerek şato sahibinin öğle 
uykusuna daldığına ihtimal verdi. 
Bununla beraber ihtiyar adam 
tab'an pek titiz olduğu için ker..-
disine yükletilen işi başarmadan 
gitmek istemiyordu. Belki birine 
rastgelir üınidile hizmetçilere mah
sus olan salona kadar indi. Kim· 
seler yoktu. Bu sefer de hizmetçi 
kızların odalarına doğru gitti. 

Tam parktan çıkmıya hazırla
nırken şatonun mahzeninde hafif 
bir ışığın parıldadığım gördü. 
Hayı-elinden olduğu yerde dona
ka ldı. Demir mazgalh pencereden 
bakınca, malıze.1e bir elinde mum 
diğer elinde kırmızı ipek kumaş 
kap lı bir koltuk taşıyan bir ada
mm girdiğini far kehi. Bu giren 
şatonun sahibi idi. Henüz yeni 
tıraş o!muş ve bir davete gidi· 
yormuş gibi fırak giyinmişti. De
ğirmenci yerinden kımıldamaksı-
zın söylendi: Acaha cama vurup 
karısının selamını söylesem mi? 

~atonun sahibi etrafına bir göz 
gezdirdi. Sonra elindeki mumu 
dört tarafa dolaştırarak mahzeni 
bir daha tetkik etti. Saman dolu 

bahçıvan arabası yerleştirerek 
üzerine mayiden serpti. Bu ame
liyat esnasında adamcağızın elle
rım ve elbisesini kirietmemiye 
dikkat ettiğini değirmenci farke· 
diyordu. En nihayet ihtiyar şato 
sahibi mumu çuvalın üzerine yer• 
leştirerek etrafını samanla sardı 
ve koltuğa yerleşti. 

Değirmenci büsliin şaşırarak 
gözle rini güçük delikten ayırını
yor, bütün bu hazırlıkları büyük 
bir merakla takip ediyordu. Bir
denbire meş'um bir fikir kafasın
da bir şimşek gibi çaktı .. 

(Arka.u vu) 





24 Haziran 

Sahneden A-1 anastıra 

1 

Matmazel Hoten 
Rahibeliği 

• 
Niçin istedi? 

Paris, 20 (Haziran) - Resmi 
Fransı2. tiyatrosunu~ en genç, 
en güzel ve en muvaffak san'at• 
k!rları~dan Matmazel "fvon Ho
ten kendisine hi.\yük bir istikbal 

" 
vadeden tiyatro hayatım 
birdenbire bıraktı ve ölünceye 
kadar çıkmamak üzere bir mH . ~· nastıra kapandı. ~,.., ,g 

6 • ?-- Niçin? Ne en 
l ,;, 

Bu suali papaz efendiye so-
racak olursanız : 

- Cenabıhakka karşı kal-
binde şiddetli bir iştiyak hissetti 
Y6 bu hissin tesiri ile hayatını 

Allahına hizmet ve ibadete has
retmek istedi, diyecektir. 

Fakat ayni suali genç kızın 
muhitinde yaşıyanlara tevcih 
ederseniz: 

- Kendisinde derin bir kalp 
at11sı vardı, unutmayı dinde 
aradı. Cevabile karşılaşmanız çok 
mümkündür. 

Bu münasebetle Sen Lfıi dö 
TampJ manastırının mutaden ıs
sız ve sessiz duran küçük kilise
ainde genç kızın rahibeliğe ka
bulü için sade bir merasim ya
pıldı. 

Mabet beyaz çiçeklerle donan
mış, bin bir çeşit mumlarla be
zenmişti. Hıncahınç dolu idi. Pa
risin san'at ha}'atile alakadar olan 
hekes koşmuştu, fakat birçokları 
yer bulamamıştı. 

Merasime Paris Başpiskoposu 
Monseniyor Verdiye riyaset etti: 
Evveli çan seslerini müteakıp 
rahibelerin Uahi sesleri yük
aeldi. 

Bu sırada Matmazel İvon Ho
ten kilisenin manastıra açılan ka· 
pısından içeri girdi> arkasında 
beyaz gelinlik elbisesi vardı. 

iki tnrafmda resmi tiyatronun 
en kıdemli kadın azası Sesil Sorel 
ile tiyatro müdürünün zevcesi 
madam F aler yürüyorlardı. Bunlar, 
müstakbel rahibeye dünya haya
tında refakat eden son iki ka
dm olacaktı. 

Matmazel lvon Hoten mihra· 
bıo önüne gelince diz çoktu, 
ilAhl ses kesildi ve baş rahibin 
•esi yükseldi, dini bir mev'ize 
veriyordu. 

Mev'izenin hitamını müteakıp 
bir gümüş tepsinin içinde bir 
glimüş makas getirildi. Matmazel 
(lvon Hoten) e refakat eden iki 
dünya kadını genç kızın kolunu 
kaldırdılar. baş paP,aı makası al
dı ve bir genç ,.,kJi' ~saçlarını 

keati. , fo\11 .ıb'f 

ilahi tekrar başla<h ve genç 
kız da ayağa kalkarak manas· 
tara çıkan kapıya teveccüh etti, 
birkaç dakika gözdefi liayboldu, 
sonra beyaz ııdgeHııJik elbi-
selerini çıkarmış1 ud arkasında 
siyah bir rahip elbisesi 
ile tekrar geldi. Yüzünde sakin 
bir tebessüm vardı. Bilaistisna 
hepsi de burada hazır bulunan 
eski tiyatro arkadaşlarını selim· 
ladı v ! bir daha cıkmamak üzere 
manasbra girdi. 

Matmazel İvon Hoten manas
bra iki sene evvel girmişti. F-a
kat bu kiHse usulü mucibince 

SON POSTA 

Amerikada Bir Milyonerin Cinneti 

Bir Haf tada Tam Üç 
Lirayı Yiyip Kül 

Milyon 
Etti 

• 
Bunu Baştan Çıkaran Maruf Bir Sinema Yıldızıdır! 

Meçhul sinema yıldızı 

Son posta ile gelen Ameri
kan gazeteleri yeni ve çok şaya
nı dikkat bir garibeden bahsedi· 
yorlar. Hadiseyi kısaca haber 
verelim ; Bir mirasyedi, bir hafta 
g · bi çok kısa bir müddet zar· 
f ında tamam bir buçuk milyon 
doları yeyip kül etmiştir. Bugün 
on parası kalmamıştır. 

Henüz çok genç olan bu 
mirasyediye nihayet delilik 
damgası da vurulmuş, müşahede 
a!tına alınmıştır. Bakınız, bu 
hadise nasıl olmuş: 

Amerikada Kanzas şehrinde 
Davson Kerçner isminde bir 

adam vardır. Küçük yaşından-

beri banka ve borsa kori· 

dorlarmda dolaşan bu adam 
bangerliğe merak sardırmış ve 

yirmi beş yaşında bir yazıhane 
açmıttır. Artık Davson şanlı, 

şöhretli bir bangerdir. İtibarı, 
kredisi mükemmeldir. Tek bir 

sözli iizerine en büyük baukalar 
bile kendisine istedikleri kadar 
kredi açıyorlar, bir çırpı da yüz. 
iki yüz ve hatta beş yüz bin 
dolar veriyorlar. 

Davson çalışkan ve açıkgöz
lülüğü sayesinde milyonlara sahip 
oluyor. Şatolar, sayfiyeler yaptı· 
rıyor. Çifter çifter otomobiller, 
motör ve yatlar, hatta tayyareler 
satın alarak zengin ve dolgun 
bir hayat geçiriyor. 

Şöhreti ve serveti sayesinde 
Amerikanın en güzel kadmların
dan birile evlenen Davson uzun 
süren gürültüsüz bir hayat geçi
riyor. Bangerin iki çocuğu ol· 
muştur. Biri kız, biri erkek.. Elli 
sekiz yaşına kadar çok ıerefli 
ve mes'ut bir hayat geçiren Dav· 
son nihayet geçenlerde apandisit 
hastalığına yakalanıp ameliyat 
masasına yatirılmıştır. Fakat dok· 
torların bütiln ihtimamına rağ· 
men yakasını ölümden kurtara· 
mamış ve ölmii~tür. 

Davson öldükten sonra mirası 
taksim ediliyor. Karrsına bir 
milyon, kızına bir buçuk ve er
kek çocuğuna da keza bir bu-

bir dütünme devresi idi. Rahibe
liğe ancak iki sene düşfindükten 
sonra karar verecekti ve ancak 
o vakit kabul edilecekti. 

Anlatllıyor ki: genç kızın kı
rık kalbini bu iki uzun sene 
tamir edememiştir. Unutmaaı 
için bUtUn ömrü lizımdır. .... 

Mister Davson ölüm dö,eğlnda ve genç milyoner HUgea 

çuk milyon dolar miras düşüyor. Koca banger ölüp mirası 
Yani bizim karamızla üç milyon· taksim edildikten sonra Hügeı 

dan fazla bir servettir. derhal değişmiştir. Birdenbire ve 

Bu çocuk yirmi altı yaşında· 

dır. Jsmi Hü~es Kerçnerdir. Hü· 

ges iyi bir tahsil yapmış, darül· 
fünundan hukuk doktorluğu dip
lomCJsı almıştır. Fakat hakimlik 
veya avukatlık yapmak istememiş, 

babası gibi banger olmayı arzu 
etmiştir. Bu sebeple babasının 
yazıhanesine devam etmektedir. 

Çok zeki bir çocuk olan Hli· 
ges yazıhanenin müdürlüğünU 

yapıyor ve buna mukabil baba
sından bin beş yüz dolar aylık 

alıyor. Hüges içki, kadm, kumar 
ve sefahat denilen şeylerle kat'i· 
yen alAkadar olmamaktadır. Fa

kat bu uslu vaziyet Mister Dav

sonun ölUmüne kadar devam 
etmiştir. 

Tel Örgülü 
Çorapları 

Geçenelerde yaz mevsiminde 

çıplak ayakla gezmek moda ol· 
muttu. Fakat bu moda çok rağ
bet kazanmadı, çabucak terke· 

dildi. Şimdi Avrupa ve Ameri· 

kada yaz modası olarak genit 

ajurlu çoraplar tercih edilmekte

dir. Bu çorapların dokuması tıpkı 
tel örgüleri gibidir ve ipekten• 
dir. Tel örgülü çoraplar bu sene 
çok rağbet görmüştür. 

şayanı hayret bir şekilde değişen 

Hüges ertesi gün yazıhaneyi ka
pamış ve memurlara yol vermiş-

tir. Kendisi de ortadan kaybol· 
muştur. 

Bu gaybubet bir hafta kadar 
devam etmiş, genç adam on gün 

som·a ağlıya ağlıya annesinin ya
nına dönmüştür. Cebinde on para 

yoktur. Babasından kalan Uç 
milyon lirayı bir hafta gibi çok 

kısa bir zaman içinde tamamen 
yeyip bitirmiştir. Fakat bu iş 
nasıl olmuştur? 

Htiges babasının 6lümUnden 
on beş gün evvel Nevyorka git
miş, orada işlerle uğraşırken 

tesadüf karşısına genç ve çok 

güzel bir sinema yıldızını çıkar· 
mıştır. Zavallı delikanlı, kızın 

ufak bir iltifatından dehşetle 
mütehassis olmuş ve ona kuvvetli 

bir sevda rabıtasile bağlanmıştır. 

Arhk kalbi ve başı aşk ateşile 

yanan Hüges derhal Kanzasa 

dönmüştür, fakat arbk gönlü 
hiç rahat değildir. Çalışmaktan 
lezzet almamaktadır. 

Nihayet birkaç giln sonra 
babası ölilnce HUges bütün pa

ralarını almış ve sinema yıldızı· 

nın yanına gitmiş, onunla bir 

haftalık bir cennet hayati yaşa· 

mıştır. Hüges filimlerde gördü

tn hayab yaşamak uğrunda 
btitün paralarım yemiş, balolar, 

bar eğlenceleri, otomobil ve yat 
ı ıfaları biri birini takip etmiştir. 

Tabii gece ve gOndüz mest ve 
mahmur gezen Hüges elindekini, 

avucundakini saçıp savurmuştur. 
Yalnıı bir gece sevgilisinin siga-

rasını yakmak ıçın elli bin 
dolirlık bir banknot yakmııtır. 

Yine bir giln sevgilisini eğlen· 
dirmek için yeni aldırdığı en ltiks 

iki otomobili biribirine çarptır

mış, berheva ettirmiştir. Daha 
neler ve neler!.. 

Hügea şimdi müşahede altın· 
dadır. Akuh bir adamın böyle 

bir it yapamıyacağı ileri ıürUl· 

mekte ve Hügesin deliliğine hilk-

medilmektedir. Eğer hu işi deli· 
likle yaptığı sabit olursa sinema 

yıldızı ta:ıminat vermiye nıah· 
kum olacaktır. Fakat Amerika 

ga:ıeteleri, bir genci mahveden 
bu yıldıınn ismini henüz ifıa 
etmiyorlar. 

Sayfa 7 

1 Bilmecemiz ı : 
1 

Geçen Bilmece-
mizi Doğru 
Halledenler 

(Dünkü nüshadan devam) 
Birer kart alacaklar: 

İzmir De6rirınenda.ğı Zin'rağa. so
kak 8 numarada Muz:ı.ffer, Sıvas mı

kfımet caddesinde Osman Efendiden 
Nftet Nafiz, Ankara Kadastro Tasarruf 
azası Zeki Bey vasıtasile !'ahire, Çor
lu Tapu meuıuru oğlu ~!uı-tafa., Göztc
pe llkmcktcp talebeı:;indcıı 27 Mülıec
cel Saip. lstanbul Birinci llkmektep 
betincl sınıftan Müeddep, lstanbul 
Terzilik mektebi ikinci sınıftan 82 
Necabettin, Diizce Bolu caddesinde 
Yumurtacı Mehmet Zeki gfondiden 
Diizceli Nazım oğlu Aziz, Bayezıt Kız 

mektebi talebesinden 6!) Nnruıınisa 

Fevzi, Pertevniyal lisesi birinci sınıf

tan 333 Mehmet, Beyoğlu Vali konak 
caddesi Hacı Mensur sokak ~U Necdet, 
Bursa Erkek lisesi talebesiııJeıı Orhan 
Ali, Salihli İhsan Bay kızı Emel, Ada
na )fanifatura Tüccarı Mahmut Nedı.u 
Bey oğlu Cahit, Kasımpa~a )faJiye 
memurl:ı.rından Kadri Bey kızı Jale 
Ayten, Salihli Avukat Hayri Bey kızı 
Muazzez, Ankara Bozkurt. mahallesi 
Cami sokak numara. 6 İbrahim Tur
gut, Bur~:ı. Kavaklı Burç iistii numarl\ 

7 O::ıman oğfo l\Iuaınmer, A<laııa Osm:ı.n:I; 
Bankası karşısında berber Siilcyrn:m Re 

cep. Uıırn köprii Halıısa tın nıchallcsin

do Sofyalı Ali Bey kızı Meliha, 
Balıkc:-;ir, lrnaııı z:.ı.de Ifas:uı Basri Ef. 
oğlu Ifibeyin. Adana Ka::ı.pbekir ıım

hallesindt• ıııımar:ı 52 Sal.llıattin, Acla· 
na Yoııi bcasiyun ca.ddc:siııdt' bakkal 
Yusuf Zi) a, inegöl Di~çi IHiscyin SabK 
B. oğlu Bahar>ttin. Salihli po~ta telgraf 
Miiclilrii ogfo ~Iuzaffer, Gazio:.ıııanpaşa 
ortaıııcktrılıi talebesinden :J!H ~Iehmet, 
Davutpaşa. ortamektebi tal<'bcsinden 
HS II. ::>alıri, Davutpaşa. ortırnıektebi 

talclH'siııdcn !)0 Namık Keıııal, Salihli 
Eırnaf Bankası :\If\murlarııı<lan Nadire, 
Adana H.cşatbey mahallesi 113 sokak 
58 numara Mustafa, Beylerbeyi iata,·
roı caddesi ll<tınam sokak 8 Şevkiye, 

Beyoğlu birinci mektep dördiincii sf· 
nıfta.n 32 Güzin Hanımlar va Beyler. 

Yeni Neşriyat 
A 

Bolşevik Alemi 
Sovgetizm 

Bunlar mar11f hukukçularımız· 
dan Haydar Rifat Beyin son ne~
rettiği iki eserdir. Birincisinin 
muharriri, bugün Fransız Maarif 
Nazırı olan De Manyinin Sovye .. 
tizm hakkındaki tetkikidir. MUte
akıp behisler muhtelif profesör
lerin, doktorların, yeni Rusyada 
canlı ve hukuk, bp ve içtimaiyatı 
alakadar eden bahislere dair 
mütalealarıdır. 

İkincisinde en derin görülmüt 
olan kısı:n, bugün dünyanın en 
meşhur tarihçisi olan Emil Lud· 
viğin tetkikidir. 

Her iki kitabm en btiylik 
meziyetlerinden biri bir görUş, 
bir mevzu üzerine deği!, meslek
lerinde en mütehaeyyiz kimselerin 
serleeri olmasıdır. 

Foto Süreyya - Bu ınecmuıı.• 

nııı 1 -ı iiııdi numarası inti~~ır etnıit• 

tir. Hu ııı>'i .; :;alon mecmuasının hir
ı,;ok YO ıtiizcl basıl mı~ re:-;iıııleri \ nr· 
dır. Fiati 1:> kııruttur. 

Bol,evikllk Alemi - Tiaydar 
Hil'at Bey tarafından t.erciirıı~~ edilmit
tir. )[cşhnr ıııih·errih Emil Lud"iğ'in 

('seridir. Fiati 60 kuruştur. Her ldi

tiiplutııeclc lmlunur. 
icra ve lllAs Kanunu - Nı•c

nı i lstiklJHl ıııatbaası tarafıııd:ırı tahı•

dilmi~tir. 1nkılap Kütilphaneı;iııde Aa
tılmaktadu. Fi:üi 25 kuruştur. 

osmanll Ülkesinde Hristiyan 
TUrkler - :~ kısımdan ıııiirekk<>p 

bir <'!'terdir. Hristiyan Tiirklerirı ırk 

ıııünaseLetlı·ri, siyasi ve i~ti111at 'azi
:vetlcri, muhaceret ve istila yolları, 

Biz:ınııa ~irenler arasıııdıtki 'l'lirkler 
n'ı->aireden balıbtir. Fiati 50 kıını:ttıır. 

Dolum Tarihi - Doktor Be::.iın 

Ömer Paşanın bir eseridir. no~uına 
ait. tarihi lıirı;ok resimleri ve h:thislni 
havidir. Bn kı;, metli e:seri l'h(• haıııuı

lara ta~::ıİ) e ederiz.. 1"ia.ti liO kurutlur. 



Rüştü Ve Mithat Paşalar 
Albn Bir Zincirle 

Defedilmi1t Redif Paşa Da 
Saraya Bağlanmıştı! 

~~~~~~~----~~~~~~-,,.,,.,.,,,,., ,,. 
Her Hakla Mahfuzdur 

-4'4-

Fakat Mitlaat P..., K•• • Es.
il vaz'ına materiz oln ....._ 
Muhiddin Ye Şerif Ef. lerle rlfe
kaıını (bir cuaı takririle neliyde 
ıarar) etmif; ve Abdllhamit, 
buna nihayet derecede mabale
fetle bunlana icrayı muhakeme
lerini emretmiı iken Mithat pap 
.nkell)·İ aire ile ittifak ederek 
o adaleti icruas bırakhrmışb. 
Mithat pap, nefiylerini idediii 
aclamlan bir gece hanelerinden 
kaldırbp menfalarma göadermit 
olduğu fibi, timdi ele bpla onlar 
gibi kenc:IW dahi evlld8 ayalile 
vedaa vakit ve imkln verilmeden 
vatan haricine teb'it ediliyordu. 
( Zira bu muameleye en evvel 
Mithat Pqa yol açmıf ve henliz 
c6lis eden genç ve haris bir pa
dipba memleketçe emniyet olun
mıyanların def ve tebıtlerinde 
beiı olmadığım anlabnafb. Hatta 
Kanunu Eaul kaleme alınıyor 
iken bu ib'at Alihiyetine dair 
olan yüz on DçftncB maddenin 
derç ve tahriri esnasında, bir gtin 
gelip te o madde iktizasınca, pa
difahın emniyet etmediği kimse• 
leri mülklbıden tart ve teb'ide 
iktidanm, blyle vllkelA halrlnnda 
da istimal edebileceji ihtimalini 
hiç nazan dikkate almamifb. 

işte, ba meaelecleld tedbirliz· 
liği son blcliaelerde de lllzumun· 
dan çok fazla rhterdiji pnır 
ve hotpeseatliii dolayısile. ma
beyin bafkitibi Sait Beyin kurduğu 
tuzağa d6fen zavallı Mithat pata, 
aca bir elem Ye h&aranla, izzet
tin vapunma bindirilerek yabane1 
bir diyara aefyll teb 'it edilirken 
Abdiilhamit kendisini bu korkunç 
ihtilalciden kurtaran zeki ve des· 
... b8'kltibine canı ylrekteo 
teşekkürler ediyor; her bauldığı 
zam~n Hızar gibi imdadına yetişen 
bu becerildi adamın, bir h&klhn
dar için ne kıymetli bir vasıla 
olduğunu takdir ederek, ona dört 
ene ıardmıya karar veriyordu. 

* Fakat.. Btltlln bu saray entri-
kalarının cezasım, zavallı bir 
millet çekmiye hazırlanıyordu. 

Mitbat Pap gibi iki padişahı 
hal' etmek ctır' etini gösteren kud· 
retli bir şahsiyetin bir anda orta· 
dan yok ediliYenDesi. ... aydan 
gelecek darbelerin ne kadar ka· 
bir olacağını herkese g6steriyor
du. Artık kimıede, şahsi nllfuz 
ve kuvvetine pvenecek kadar 
emniyet Ye itimat kalmamıştı. 
Vakeli, sarayla hot geçinmek 
lizımgeldiğiai tamamen anla
mıfh. Makam ve memuriyet· 
lerinde devam etmenin çaresini 
dilfOnmiye ve bunun için de 
ıaraya müdavemetle mezak ve 
merama hizmet etmiye bqla
mıılard. 

Baıkltip Sait Beyin mahirane 
pllnları sayesinde, artık saray 
tamamen vazi1ete hlkim olmuş, 
b · .,a kaqa Metrutiyet ilin 

..... ,_. ••• • , ... ic ..... I tw m ..................... 1 

,..._ ... .... llat •• , ••• ··--- Sait Bey, mt.k ·-·il 
k....a qla. • mllrlfatma Ye (rldtei u.iJei 

OrW.. ... ..... olvalr ...... taltif olanarak .... 
kimn ,.nrt.. A.11 ft*e-it • ai- Sllit Pap Hz. ohneım,ti. Bitin 
yade. a-calile .. ,... ........ .. illerde, u çok lmil olmakl.ıa 
hal' edllllluclea kwlrU)w .. lw. benber llealz &•it ettiji mllki· 
buki bunlana • lmclrelli plt- fab ı&emi1en ve •mm bekli· 
alyetlerin d• olu _.. ,_ ltiri vardı. O da, Damat 
sadrazam ROttll pap illrat Mala...t Paıa idi. Maamafih, şim· 
edilmif; Mithat pap da ar- dilik o da halinden memnundu. 
bk kn..a..yacalr bir l..ıe ıeti- latanbuhm btitiio auyif ve inzı· 
rilmişti. Redif PAf&Y• geliace; o, babm bizzat elinde tutuyor, ya-

k ı al u_ vq yavaı klSkleşen iatibdat ida-
ço tan sabo a ••Wf " ba .,.. resinin mtlstakbel hikimi mutlakı 
zincir ile AbclOlhamidin tahtına 

olacağından emin bir halde neti-
bağlanmışb. Bu .... etle meydan, ceyi bekliyordtL 
ıeniş genif saraya kalmııtı. Beıiktaş sarayıma yaldızlı ta-

Taıkıa zekiunı şevketli veli- vanlan altında birleşen bu llç 
nimetine dirhem dirhem satan şahsiyet, yani, Abdftlhamit, Sait 
Mabeyn Başkatibi Sait Beyin P ... , Damat Mahmut Paşa, b6t8n 
önünde de vasi bir feyiz ve ikbal hiikam ve idareyi ellerine almak-
sabaaı açılmıtta. Efendisine ait la beraber 10D bir OJUD oynamı-
en mifkül ve bayati meselelerde ya hazırlanıyorlardı. Bu oyun, 

---·---···· .... - •• - .................... - meclisi meb'usan salonunda oy-

==RADYO-
24 Haziran Cuma 

latanbul - ( 1200 metre ) 18 gra
mofon, 19,5 alaturka saz, Vedia Rıza 
ve Cennet Hanımlann ittirakile, Ajans 
haberleri. aat ayarı, 19,5 gramofon 
ile opera 11arçaları, 21 alaturka az 
inci ve Belkıs Haaunlann 19tlra ıle, 
22 tango. 

Bükret ( 894 metre ) 20 ~aks.i-
fon solo, 20,45 stiıdyoda komedi, 21,15 
F anııy tarafmdan prkılar. 

Belırad - 429 metre .. 0,5 Viyana
dan nakil, temsili mütE.'akıp akıam 
konseri. 

Roma - ( 441 metre) -0,50 gramo
fon, 21,45 nfoni, 23,55 haber. 

Prat ( 488 metre ) 20 ,en tsrkı
lar, 20,20 di) ano konseri, 20,45 halk 
kon eri, 21 Brilnod&n nakil, 23 son 
haberler, 23,20 keman konseri. 

Viyana ( 617 metre ) 21 Ameri-
kadan nakil, 21,15 Holandah ısminde
ki flç perdelik opera. 23,45 dans ha· 
valan. 
Varıon (1.&11 metre) 20,16 Haber 

gramofon, r dyo gazete i, 21 senfoni, 
(Mcnar) dan G. Moll ile, Hayden den 
C. Due ve Straviakiden kuç k mabeL 

Berlin - 1635 metre ) 20 Guııiln 
haberleri, 20. 15 doktorun t:n 1) clt•ri, 
20,35 itçi !lemi, 21 V:ıtıJııtond:ın na· 
ı il, 21,15 Drest opera.•uııdan ı aklen 
Dar Rheingold'ın Vagııer operıı ı 

25 Haziraı Cumartesi 
latanbul 1200 metre 18 raıııofon, 

19,5 alaturka az, Hahz Ahmet heyetinin 
ithrakile A nı baberl..-i, saat a arı, 

20,:; ramofon ile op ra. par~ 1.nı 21 
al.ıtıırka saz Hafız Ahın t hC'y<• lııun 

i~frakile -2 orkestra. 
Bikref - . 94 metro 20 \ iva a. 

mu ikı i, ku' rtei 20 :> Rı ıııan\ a or 
kc tr.ı ı. 

Belgrat 429 metre) 20 ra 1) o or 
kc tr:ı ı, Bt'e uvtm'ın :1 nnn ralı Ku
vart.eti, 21 Zagrept.en naklen opera. 

Roma 441 metre 20 Aja.ns ha· 
beri, t lgraf d r leri, ~ ııc t fıkr.ıları, 

21 ,45 Di gril :ın herd oper ti. 
Prat ( 488 metre ) 20 ~n nı ıı ıki 

21 motea s. lonundan naklen halk 
kon ri. 

Viyana 517 metre ) 19,20 Koıı-
fl'rans, .. 0,!0 viyolon11el, 21, 10 Rram
ıner in Di gold ne llayl r o oı reti, 
23,30 dans ha aları. 

Peıte <>50 metre ) 20,30 ı ırkı 
gece i 21 op r dan naklen Fanz Kız. 

VartOY• ( 1411 metre ) 20,15 
nıubtelif ha rl r, 20,35 radyo gaz teai, 
21 hafif kon er, 28,0ö ıopen konseri. 

Berlln - 1685 metre 20 in ilizce 
deri, 20,00 H" mmel und erde opere
tinden parçalar 21 Frankrurttan naklen 
9en iece. 

nanacaktı. 
Meclisi meb'usan açılacaktı. 

Fakat.. açıldıktan soma, ne ola
cakb? _ Mabeyn Bqkltibi S.it 
Paşa. bunun cevabmı kolaylıkla 
veriyor; 

- Hiç. •• Zira, Mecliai Meb'u
sancla bir ı•y olabilmek için, 
evveli meb'usluk şartını hai.1 
adam bulunmak lizımdır. Halbu· 
ki, fU devirde memaliki mahru
aei phanenin dört k8şesinde 
fenerlo aransa, bu ıartı haiz 
adam bulmak imkAn ve ihtimali 
yoktur. Binaenaleyh, meb'us 
efendiler; gelsinler, toplansınlar. 

Ve gitsinler... Bunun bize, zar .. 
rından ziyade faide.i dokunr. 
Evveli, l6zerimizden mes'uliyetin 
yüldl kalkar. Toplwcalr ,..._. 
lana fikri kabiliyetleri malim ol
dup içia onlan idare etmek ft 

noktai aazarlanmızı bW ettir
mek kolaydır. 

( Arkul ..,., 

V.a...-.. Fer•.-m .... 
~........ TIJrlıı ........ , ...... 

Y"al V. 1 ...... F-4 ara .. al .. ma 
pİJaaaJa flla..- t•'lt .._._ ufak Ww 
hedlJe •-efl ....... _.,.ıs. 

21 ................... ~-
model Ford ........ 'ı ... rede ... 
Falwiba ............. __. hıllıılr 
edilecel&tlr. a. iki ... ..... ..11 

1 

rımıu sfyuet .._..... _..... en deln 
olarak talmüa e4lea llata • lira ........ 
c .. 1st1r. Buaua blflılr lııa,..- ..,tı yelds. 
Bu ••a1taka1a F'-4 ilet• Ka•,..,• 
••••• meaarlara ... -.O laedsea p.w
lir. Bird•n fada k..- tıla .... erileWllr. 

Apfadaki ...... de.... ....._ 
bul' ... Tep1aaae•• F-4 Falırikua .-.pi-
yat ........ • r••ertam. 

Oazete ın ı mi • 

lamf Basma barflerile •.•• 
Mrm: •••...•.•...•. 

28 ve 29 haziran tarıhl rıııJe 

Tophane deki ford t~a rikaeı 

salonlarında ••••••..... ı.i1are~inin 
yenı V. 8 sılindirli Ford araba
larını görd nü t.lbmin ediyo-
rum. 

Bu nıı ı lı:a hakkında ıl rde 
muhabere e giriememeği n bu 
busu ta l' rd K ı mpan;> ı ın 

kararını nihai karar olarak 
lı:abul edıy rum. 

11112• 

~~~~~-~~~~~ 

Galatasaraylı Burhan 
Bey Tar af tardır 

Diyor Ki: "Ben Ayda Üç Yüz Lirayı 
Şimdilik Kafi Görüyorum.,, 

---·----
.. , tarafa 1 iaci aayfatla ) 

Barlaan Be, de Yal'Chr. Sualleri· 
.m Bur.._ Beye de 8orduk. 
Bize pmlan lllyledi: 

• Profesyonellilı aponm ve 
fltbolaa İlerleme9İ, ylbelmeai 
n kanet bulma• için ilamdır." 

1 
nen üzerine aldığı ba Yazifeyi 
dolayl8ile, gerekse maddi laayab 
için ciddi tekilde çalışmaya muh
taçtır. Yani profesyonellik iki 
cepheli bir vamqinaa kntle do-

Ba matlak size irartl lüz 
Barlaan Beye • niçin?" malini 
.,..dak., Barhan Bey fikriai tu 
clmlelerle izah etti: 

- .,Niçin mi? Çinki, CAHii 

Aft'llpa milletlerinin hemea hep-
8İade amatlrl&k gitgide azalmak
ta ve sönmektedir. Hatta futbo
lun olempiyatlardan çıkarılması 
bwwa en blynk deJilidir. Artık 
fatboı amatlrlftk kaideleri harf. 
cİlle çıkmlf, profesyonellik çerçe
ft8İ içine girmiştir. 

Bagiln profeayoneUik en az 
atletizm Ye giireşçilikte g6rDl
mektedir. Futbol ise tamamen Ye 
matlak surette profesyonel kalıba 
bttrtı nmüşttlr." 

Burhan Beye tekrar bir sual 
sorduk: 

- Peki, bizde profesyonel 
olmanın vereceği en bilyllk fay
dayı nasıl izah edersiniz 1 

lıte cevabı : 
- "Bana kalırsa bunun en 

bByük ve tesirli faydası oyuncu
lanmızı muntazam idmanlara de
YHI ettirmekten ibarettir. Fakat 
ba fayda ~ok m6himdir. 

Hayatını ancak spor sayesin
de kazanan bir kiıme, gerek ma• 

Bir Çocuk 
Kayboldu 

Reımiai gir· 
dlllnk ba 
~lk fyavru, 
lltanbulda sa
bahtan akpma 
kadar aokak 
IOkak dola
prak karameli 
Atardı, evinin 
re çbı me ıi ne 
7ardım etmiye 
çalJfırdı. 

Fakat tam 
bir ay enel 
lraybolda, an-
DeSi aradı, 
babası aradı, 
polis aradı, 
maalesef bu 

aramalarda• hiçbir netice çık· 
maclı. 

Resme dikkat ediniz: Ve bu 
çocuia son bir ay zarfında mem-

leketin herhanıi bir kaıeainde 
rast ıeldiğinizi hatırlarsamz lüt
fen ailesine haber veriniz. 

Gözüniln yaşı clinmiyen bir 
anne ile babayı sevindirmit olur
sunuz. Çocujun adı Osman oilu 
Mehmettir. Bulunduğu takdirde 
haber verilecek adres şudur: 

Akhiaarda maranıoz HGınll Ef. 
andiade Boıaa •11hacirlwilltle• 

Emı.e 

lskenderiye luvarıdab 
Veba hatalığı Hbeblle l.ken

deriye limaaı muvandabaa ko
nulmut olan muy.... bbbiye 
ye itlifıf ar teclblrlerl kalclınl
Dllfbr. 

. 

ğurur." 
Burhan Beye bu izahattan 

sonra bir sual daha sorduk: 
- "Profesyonellik kulllp mu

habbetini izale etmez mi 1 
- Profesyonellikte umumiyet 

itibarile kulüp muhabbetinin de
vam edemiyeceğine kanaatim 
vardır. 

O vakit r6n611erde kullp mu
habbetinden ziyade para •vdua 
bikim olacakbr. Bununla bera
ber profesyoneller araamda kulllp 
muhabbeti taııyanlar da bulu
nabilir." 

Burhan Beye son .ualimiz ta 
oldu: 

- Şu halde siz profesyonel 
olursanız ayda kaç lira iateniaiz? 

- Dlbıyanın ve memleketia 
vasati aeçim ihtiyacına tekabnl 
edecek para niıbeti malimclur. 
Bizim memleket için ben ayda 
llç yüz lirayı şimdilik klfij bu
luyorum. Şu da var ki acaba bu 
parayı temin edecek varidat 
membalan bulabilecek miyiz? itte 
bu sualin ceYabı bugDn için çok 
mftşküldOr. ,, 

Şuna ipret edelim ld Burhan 
B. profell)'onetlffln ura~ 
lece!i taraflarından biç bahset• 
memiftir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kap&Dlf 

Fransız Fran11 00 12 o.l 
lngili.z lirau 168 00 00 
Dolar 47 31 00 
Liret 9 31 05 

Be•~· 3 40 14 
Drahmi 70 97 00 
laviçre fran11 O'l 42 75 
Leva 67 10 00 
Florin 1 17 52 
Kur011 ç. 16 03 25 
Şili111 A. 47 75 00 
Pezata 57 71 00 
Mark 02 00 00 
Zloti 03 24 Z,5 
Penı• 04 00 00 
Ley 80 00 00 
Dinar 27 69 314 
Çervoaet. 10 87 50 

Tahvillt KaJNIDlf 

1. Dahill 95 00 
D. Muu ... n.We 44 so 
A. Demiryolu 00 00 

Bana Harici 

Altıa 9 27 1: Mecidly k~ 146 
Bankno\ 2 51 

- AkaGündüz -
Kitap evi ve kAatçllık 

Sahipleri: Kemal, Billl, Adil 
Anafartalar cad. No. 69·71 Ankara 

Telefor.. m?, T'llF"•f, Ankara • Akba 

Ankara'nın en büylk 
ldtapbane•idir. -

I • 

,. 
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TIMURLENK Muhniri: ... 

-2-

Etsiz Bir Vücut, Çıplak Bir iskelet, 
Mezardan Kalkan Korkunç Bir Ölü! •. 

Fakat, c:>Bu Adam, Bu Garip Mahluk Kimdir? 
OUnkU Kısmın HntAsası 
Thıuır Hlndiıtan eefer tfa la-
mak üzeredir. Hududa er-
ce kit ilik bir ordu t 1 ı şhr, 

Şimdi zırhlı süv,y~Jpdni~ başında. 
Hlndlıtanı Orta Asyadan ayıran 
koca nehrin köprüsünü geçecek
tir. Eakıft k6prün n Ozerinde çıp
lak b"r Hıntll vardı r, bütün or• 
duyu tek paşı na durdurmak lati
JOrmuı l'"bi, hareket.iz bekle
mekted'r. 
.. Tlmur " kızmıştır, ba adama 
uzaktan bir ok fırlatmıştır. Fakat 
meıhur nişancılığına rağmen vu
ramamııtır. Müteakıp teıebbüıler 
de neticeaiı kalmıştır. O uman 
emretmit: 
- BGtün ordu bu adamı oka tut• 
aun, demiftir. 

Ordu a4amı ok yatmuruna tut· 
•llfbu· Fakat bu adam yine YU• 

rulm:ımıf, nihayet kendi anualle 
nehre atlamıt. yOzmiye ba1lam14-
br. Kaçıyor sannetmeyhılı: Bil&· 
ldı Timur orduıunun bulundutu 
.. hlle dotru gelmektedir. 

~ 
Ordu evvelce edindiği kana· 

ati iman haline getirmiıti. Bir 
tirli vw&llmıyan ıölgenin mutla· 

il.. ~e mutlaka mucizevi bir h8-
Yiyet tatıdıtma btikmolunuyordu. 
Timar, niıanda isabetsizlik iti-
barile, ordunun kendiıile hemhal 
•IUflllldan memnundu. Yllz bin 
uta abcmm mtııterek bir atıf' 

rafmen tek bir hedefi yıkama· 
........ çelır..U.e yaplfall kaar
byı ıiliyordu, gururuna açılan 

rara11 kapıyordu. 
llaamafib, meçhul adamı Yur

mak keyfiyeti artık ehemmiyetini 
kaybetmiı gibiydi. Çtlnktl o, ytı
aerek orduya doğru geliyordu. 

Kenclilini iildlrmek lstiyenlerin 
1amaa yine kendi ayağile gelmi· 
ye avaıan bu adam, acaba bir 
deli mi idi? Onun k6prft batına 

dikilmesi bir cür'et, vurulmayııı 
bir harika ve suya atılıp karşıya 
ıeçmiye çalıımaıı ise bir garibe 
idi. 

Niçin köprüytl geçmiyordu da 
nehri kucaklamayı tercih ediyor
du? Ordu, bu garabeti tahlile 
lüzum görmüyordu. Fakat Timur, 
ok yağmurundan kurtulan haya
letin auyu köprllye tercih edişin-

deki ıebebi sezmişti. Meçhul 
. 1am, muhakkak ki, ok yaylı· 
ındaa mya atılmak auretile kur· 
muıtu Ye ikinci bir yaylıma 
amamak için de beri tarafa 
er ıörllnmek yolunu tutmuı· 

t ) halde bu adamda bir aır •ardı 
Ye bu ıır, ordunun nehri geçme 
laarelretile allkadar ..ol.-k IAzım 
ıelirdi. 

Timur, bu mOIAhaza llzerine 
aopkkanlıbtını topladı. At llatlln
de, meçhul ytlzgecin ilerleyİfini 
1eyre daldı. BOtln ordu da ayni 
.. ,ı yapıyordu. SOvariler, atlan
lbD dizrlnlerinl boyunJanna bıra· 
karak, piyade,r, omuılannı kar· 
parıea dayayarak "vurulmak 
.. nandan olmayan,, adamı rlzle
ıu. alkıtl11orlardı. KlprDnlln 
lbllr uewlllta iken eılıı •e silik 
•1r i&ls"1 andıran adam, ıuyun 
isinde kva •• ince bir dal inti· 
.... •en,.,du. Ukin bu kara Ye 
kuru dl\ kavi ve kıvraktı. Sqyun 
41aııalı kııını hayrete değer bir 
kolaylıkla yeniyordu, her kulaç 

bedenille yapıııp kalan oklar ela 
bu llıar görOnen •llcudun pek 
mukawemetli bir hamurdan yapd
dığını feci bir beJAgatle ilham 
edip duruyordu. 

Maamafih onun en bl,ek lla-
1U1iyeti gözlerindeydL Bu koyu 
umer çehrede o bir çift göı, 
bir dilim a-ecenin Gzerine 1apıftı
nlm11 iki kuvvetli yıldızı andm
Jordu. Şukadar ki bu )'lldızlar, 
ID&DUIZ bir lflk dlkmlyorlardı, 
kudretli bir ruhUD aleYleriai tap-

l 
101lardı. 

Çıplak Hintli, lunW'1111 yanma 
ıelince durdu •• Semerbat leh

i çeıine yakın gtızel bir ttlrkçe 

Tlmurun ••ki Itır mlnyalllrden 
alınmıf hakiki reelmlerlnden biri 

vuruşta sQyun geniı bir parçaıını 
ıeriye at.yordu. 

Nihayet beri yakaya, yh bin 
askerin aık bir orman kesafetile 
biriktiii yere ıeldi, bir balık 
hafiflijile karaya atddı, kıta çok 
kısa bir lihıa etrafına bakuadık· 
tan sonra saja kıvrtldı, Timurun 
yanına doğru yürümiye koyuldu. 

Kimse, hiçbir kimse onun 
kudretli emire yanaşmasma mü
manaat etmiyordu. Hatta b<.yle 
bir ıeyi hatarbyan yoktu. Tımurun 
oklarına göğıllnll geren ve yüz 
bin okun önünden diri olarak 
çıkan, en yllzıeç atlar için bile 
tehlikeli görOaen cotkun auyu bir 
haml•de geçen bu adam, Hint 
topraklarınm yegine tabibi ve 
milyonlarca halkın ıerefli bir 
milmeasili fibi orduya hOrmet 

telkin ediyordu. Bizzat Timur 
onun ıellemebtısselim kendi 
yanma gelmesini tabii bulu-
yordu. Baılnnndan taçlannı al· 
dıjı veya bqlarına taç koy• 
dutu hnknmdarlann hiçbiri bu 
cılız adam kadar kendini ıa· 
şırtmamıf ve dilfDndtırmemifti. Sı· 
kılmasa, ordudan utanmasa, abn· 
dan inecek ve sudan çıkan ıslak 
adamı btirmetle karşıhyacakh. 

Bunu yapmadı, fakat bilyük 
bir merak ve dikkat ile cesur 
yolcuyu bekledi. O, çıplak, 
tamamen çıplak bir Hintli idi. 
Saçları, eamer omuzlarını örtüyor
du. Gtir ve aiyah sakah, çamura 
bulanmıı ıibi yumak yumak kir 
içinde idi. Et namına bir zerreye 
bile malik görünmilyordu. Bir deri 
ve bir kemikti. 

Kaburgasının blUUn hatları 
daha uzaktan ıayılabiliyordu. 
Tam bir iskeletti. OıtOnde 
Hintlilerin Languta dedikleri 
bir örtB vardı. Bu yırtık paçav· 
ra, ı&beğile dizkapağa arasında 
,nltınç bir perde vazifesi görll· 
yordu. En garibi, iki kolunda 
ve g6ğıUnlln tam ortaıında Bç 
ok bulunmaaı idi. Bunlar, Timu
run atbğı oklardı Ye iri birer 
çivi ıibi çıplak adamın etsiz 
teninde sallanıyorlardı. 

LAkin bu etsiz vticut, bu 
çıplak iskelet, hiç te mezardan 
kalkan bir &10 hissi vermiyordu. 
Yllrl1ytlşiinde imrendirici bir 
ıalAbet vardı. Sanki o etıiz 
ayaklar, demirden yapılmıştı. 
O birer birer sayılan kaburaa 
kemikleri, çeliktendL Zate11 

ile fU a6zleri 16yledi: 
- Bu 111)'11 Sint dttrler, tekin 

değil diri 

Timur, ne ,nldl, ne kızdı. 
V aziyetinl bozmadan cevap verdi: 

- Bunu llylemek için mi 
yamma geldin. Bqka bir bildi
iin, bqka bir diyecetin yok mu? 

- Senden blyOk olan Cen
fiı, buraya kadar geldi, pri 
d6nd0. ÇOnktl Sint ıuyanun 
kendisini çipyenleri affetmiye
ceğini biliyordu f 

- Cenıizden evvel Ye aonra 
ıeçenler var. Onları HD unutm111 
oltan bile au unutmaz, bld de 
hoı g6r0r. 

- Geçtiler, fakat rahat ytlzl 
ılrmedller. lakender, "Slnt,, 1 
incitmese, Hint topraklarını kir
letmeae ıenç yqında 6lmeıdi. 

(Arllaıı Hr) 

ZaJI - Tatbik mtihürttmtt zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan eıkiıi
nin hükmil yoktur. 
Pangaltı Poyraz aokak Oknikyan apar

tımanı No. 23 : Fatma 

MAZON MEYVA TUZU 
Kalay bir Hazım temin eder. 
mide n bareakları temizler. 
Basuru kökünden keser. Lezzeti 
IA.tif zevkle lçil.ebilir bir gazoz ıuyu
dur. Mezon ısmine dikkat ediniz. 

Blyiik flteal 100 bruf. 
Depoeuı it B•alraaı ark....U lluoa 

--... Botton eesa deposudur • ..__ .. 

Satılık Su Boruları 
Oç parm•k sealtliila.te, pe11 u kulla

aılmıt n ebna R.tle 175 aetre • llenaJan 
Htdı1or. Talip olalana Balarlrlf lata.bul 
caddeala-le 48- 2 Ne. llaaap lattıı. Baa1111I 
lfenc1J1e mlracut. 

ısoN POSTA 
Yevmi, Sl7aaf, Bandil n Balk 

putell 

ıdarı : Jatanbaı: EHı Z&Pu1• 
Çataloet•e aoUlt u 

Telefoa latanbaJ - ..,. 

Posta k11t11111: latanbu.l - '141 
Telgraf: latanb111 SON POST.l 

ABONE FIATl 
TORKIYB .lene~\ 

1'00 Kı. ı 8-• itoo Ir. 
'160 • e AJ 1400 • 

'°° • • • 800 • 
lGO • ı • 800 • 

Gelen evrak prl Terilmes. 

ll&nlardan mea'u.llye& alıamaı 

een.p t~ln ıaelduplara 1 kvutl•ı1 
Pul lllT811 ltıımdır. 

Adree clefitt.irilmeal 2'J) tuna,tar. 

28 inci llkmektepte Güzel 
Bir Sergi Açıldı 

, _,._......,. 

Ooculd9"mız• eergtslndttn bir kllf• 

Kocamaıtafapqaclald 28 inci llkmektepte gtlzel bir talebe ıergisl 
açdaufbr. Serıide o mmtakadaki blltlln bkmekteplere deYam eden 
talebenin bir aeae urfmda kemdi el emeklerile vllcude getirdikleri iş
ler tetJür olunuyor. Talebeler tarafından yapılan resimler, elitleri, deri. 
tahta ve çamur itleri ıerginin muhtelif kaıeleriae ıerpiftiriJmit. 
ı6zel bir ....... .&ca&le aetirilmiıtir. Pazartesi gllnll açılan bu 
aerıiyi her,On ytlzlorce kiti ziyaret etmekte, billiatisna herkes ser
ıideki talebe eserlerini belenmekte, takdir etmektedir. Çocuklarımız 
bilhaua el"11lerfnde hlJllk bir mebaret 16ıtermiflerdir. Serp bu ayı• 
sonuna kadar açık bulunacak, iatiyuler ziyaret edeceklerdir, tale
beleri ve muallimlerial tebrik ederiz . 

= 

Resminizi Bize Gönderinis, ,,. .. .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim •.. 

112 O.men 8.: Atırbaşlıdır. ~o

kulmaz, ıahsi
yetini küçtık 
düşürecek ha
reketlerden, ku· 
ıurlarımn fÜ
yuundan endi· 
oe eder. ıc. 
dın ve H'Ygj 

h l d i ı e lerine 

likayt kalmaz, 
hususiyetlerini 
ifaa etıne:ı, kapalı kalmak i ... ter. 

Herkese kolay kolay bağlanmaz, 

itimadını iaraf etmez. 

• 
91 All Ha,..... a.: Zeki, oakacı 

ve neşelidir. 
Ark adaflarma 
muziplik eder, 
tözleri batmaz, 
kafasını yora
cak meşgale
lerden çabuk 
ııkılır, oturu
cu ve muayyen 

işlerden hazzet· 
mez. f.llence
yı sever. 

Türkiye 
kasından: 

50 AD Bekir Efaadll ( Talebe t~ 

toğrafının dercini istemiyor ) ınli
zamperverdir. Elbiae ve eşHt ... ım 

hüsnü istimal eder. Tasarufa rja. 

yetklrclır. Para İ§lerinde dikkatli 
Ye ihtiyatkar olur. Çok kim .. e 

ile tanışmaz, çabuk ahba~ı 'e 
liubali olmaz, cearete ve müca

deleye tevakkuf eden itlerde mu. 
nifak olamaz, canının kıymetini 

fala bilir. Mes'uliyetten f, zla 

endite eder. 

• 48 M. & H.. ı ( Fotopfmın d~r-
cini istemiyor. ) Hassas Ye h:n aJ. 
peresttir. Sfiratle mflnfail ve ı ü
teheyyiç olur. Sevgi mesail ııule 

kıskanç ve hırçındır. Söz altında 
kalmaz, pk.lığı sever, moda ·re-

yanlanna tibi olur, diler8t' lin
den her İ§ gelir, e§yasından r.a

buk bıkar, cömertliğe müt , ııa· 

yildir. 

Fotofnı/ Tahlil Kapanan• 

11 inci Sayfamızda hulacaksuı~ 

Ziraat Ban-

Ziraat Buka• Mnfettiı namzetliği için 20 temmuz 1932 çarşam
ba gllnD abam Ank3ra ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir mü
aabaka imtihanı açıhcakhr. lıbu taiırirl imtihanı kazananlar 
Anlrarada yapılacak tifahi bir imtihana tibi tutulacak ve bunda da 
ibrazı eltHyet eyii7alerden altı Milfetti.t namzedi alınacakbr. Mü
aabakaya iftirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya lktıı.at 
Faklltui •eya UIOmu Aliye Tıcariye mefdebi mezunu veyahut son 
sınıf mlldavimi olması Jlz:md:r. Diğer Fakülte veya Ytıksek Mek
tep mezunlarmm mtıaabakaya iştirak ~yllychi?rneler! için oa aı iki 
sene mali mftesıeıelerde çalışını~ olmaları tarttır. 

imtihan programı Ye teraitl saireyi hv.vi matbu~far Ankn.r~, lı· 
tanbıtl ve lzmir Ziraat Bankalarından ted:ırik ed!Icb!'ir. Tal:pic,. bu 
matbuada yazılı fotoğraf ve ve-sikaian bir mektuba leffen A· 1 ... 

rada Ziraat Bankası Tertiş Ht_,.cti Mi :· . rr RfiTle ni lyet 14.7 .' J2 
akşamına kadar bizzat ve. mek nya iÖn.!P. nıek ıo;rehle mlir' · t\l 

etmif buiunrnaTıdırlar. 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-;-~~~~~~~~~~~--ıugnwnr rrını U 

S:ı. ne hediye edtlen eaerln terot1m&1I. 

Yazanı 

C•11•r•I Oıland•r 
ÇANAKKALE 

- 2a ...... 

CE HANIM •• ATA BEY'inı No 18714 
Fantezi: Yavaf yavaf hoplada gel 
Trabzon havası: Karanfil ••lamr mı 
Leman Ekrem Hanım1n Noc 18736 

Hlcazklr farkı: 
Biç beklemedon gidice kalbimi oaldın 

lngı·ıı·zıer Sabaha Kadar Ugv raşhlar, Fa- 11•1"·::;.:~i!~~~ ~z~~:;~~~~··dJ 
lJıak ıarkı : GönlUmde hazan bUlbUIU var 
Kilrdfli ıarkıı At ellnden bu çiçek da•tanl 

kat~orpilleri~ir~iirlii~oplıya~adılar=. ~~co_w_M_~A~n-AK_LA_R_mn_A_ç_oc_w_şn_R~~ 
Martın birinci gönU öğleye ı ... -· 1 

doğru, hava d~niz tayyarelerinin • ~ ı 

u~amna p~ mUu~ ~m~~ ' 1 ~--------------------••••••• için, yalnız denizden dört zırhlı 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlcinları 

bombardımana iştirak etti, fakat 
gizli bataryalarm ateşinden çok 
mUteessir oldğu için, geri çekil
nıiye mecbur oldu. Fakat öğle
den sonra rllzgiir azaldı ve 30 
kişilik bir bahriye müfrezesinin 
himayesinde Kumkaleye yeni bir 
imha kolu çıkarılabildi. 

Hiçbir mukavemete maruz 
kalınmadı. lstihkama girdikleri 
zaman dokuz toptan yedisinin 
bombardımandan kat'iyen müte
e.>sir olmadığını ve yalnız birisi
nin kullanılamıyacak halde bu
lunduğunu gördüler. Bu topları 
bozduktan sonra cenuba döndD
ler. Orada da dört sahra topu· 
nun kamalarını çıkardılar, sonra 
bir kazasız gemilerine döndüler. 

Karaya asker çıkarma tecrü
beleri cesaret verici mahiyeti ha· 
fadi, fakat bombardımanların ne
ticesi mUessir olmuyordu. Ayni 
zamanda TUrk toplarının, zırblı
lnra karıı değilse bile, torpil ge
milerine karşı müessir ateı aça· 
bildiA'i anlaşılıyordu. Halbuki tor
piller toplanmadıkça iç istibkim
larm imhası, boğazın geçilmesi 
imkansızdı. 

1 Mart gecesi, torpil gemileri 
balıkçıların yardımı ile Kepez 
önündeki torpilleri toplamaya te
şebbUı ettiler. Fakat akmb kar
şıt.:ında gayet bati yürüyebildiler 
ve nihayet Türk ateşine muka· 
vernet edemiyerek geri çekilmiye 
mecbur oldular. 

Torpil gemileri dönmeden 
birkaç saat evvel, Çniknaoda 
Japon kıtaatınm ihracına şahit 
olan ve bu hususta tecrübe 
sahibi bulunan Triumf zırh· 
lı5ında Kaynan Fitzmoris de· 
niz tarafından görünmiyen gizli · 
bataryaları susturmanın imkAn· 
sız olduğunu ve Anadolu sahi· 
tinde bulunan gizli topların an
cak Rumeliye çıkarılacak toplar
la susturulması mümkün oldu· 
ğunu söylUyordu. Fakat İngilte
rede deniz taarruzunun muvaffa
kıyetle neticeleneceği ümit olu-
nuyordu. ÇUnkü 2 Martta Mister 
Çorçile amiral F ardenden ge-
len bir telgrafta, Marmaraya 
varmak için daha on dört 
güne lhtiyaç bulunduğu bildiri
liyordu. 

2 Mart sabahı her vakitten 
ziyade deniz fırtınalı idi ve ka· 
raya bahriye: rnlifrezesi çıkarmak 
mümklin olamamıştı. Öğleden 
sonra orta istihkAmların bombar
dımanına devam edildi. Fakat 
yine büyük bir muvaffakiyet te-
min olunamadı. Bir iki defa istih· 
kamların susturulduğu zannolun· 
du, fakat sonra tekrar faali· 
}'ete başladığı görüldü. Kepez 
l>nündeki torpilleri toplamak için 
o gece yapılan ikinci teşebbüs 

tam bir muvaffakıyetsizlikle 
neticelendi. 

3 martta hava okadar fırtı
nalı idi ki, bütiin harekih tehir 
icap etti. Yalnız öğleden sonra 
Seddülbahire küçük bir müfreze 
çıkarıldı. Bu müfreze, hiç bir 
mukavemete uğramaksızın, istih· 
kamın kemeri altına gizlenen 
15 lik bir topu bozdu. 

Uaha ileri gitmek teıebbtl•ftn· 

BUyUk harpte Çanakkale l•tlhkamlarında bir Türk topu 

de bulunmaksızın geri döndü. 
Denizden taarruza başlayalı 

on beı giln olmuştu. Harici iıtih· 
kAmlar tamamen imha edilmiş 
olmakla beraber torpiller topla
namamış, ikinci hattaki müstah· 
kem mevkiler susturulamamıştı. 

4 Martta hava biraz açılır gibi 
oldu. Nihayet karaya Plimut ta· 
burundan müfrezeler çıkarılması· 
na imkan hasıl oldu. Bu nıüfre-
zelerin evvelce imha etmeleri 
lazımgelen topların çoğu bozul
muştu, fakat hala sağlam toplar 
vardı. Ayni zamanda tayyareler 
için münasip bir yer bulmak la
zımdı. Fakat bir haftalık ihmalden 
sonra Tiirklerin gösterebileceği 
mukavemet hesap olunmamıştı. 
İki sahile çıkarılan birer müfre· 
zenin bu defa kafi gelmediği 
enlaşıldı. lmroz adasından torpi-

tolarla getirilen kıtaatın karaya 
çıkarılacağını anlıyan düşman fa. 
aliyete germi vermişti. 

Kumkaleye gitmek üzere ka
raya çıkan bölUk Kolonel Matt
keusuıı kumandası altında idi. 
Köye varınca müthiş bir ateşe 
maruz kaldı, biraz sonra bilyük 
istlhkama vardı. Kolonel hôyü bas· 
mak arzusunda idi. Fakat arkasına 
bakınca, karaya çıkması Jazım 
gelen mütebaki bölUk efradının 
hala destroyerde olduklarını gör· 
dü. Bu efrat ta 11,30 da karaya 
çıkarıldı. Hattı ricati muhafaza 
için bir müfreze bırakılarak ce· 
nupta Orhaniyeye doğru bir 
yürüyüş tecriibesi yapıldı, fa. 
kat biraz ilerler ilerlemez 
Yenişehir istikametinde ateşle 
karş.ılaştılar. 

[ ArkMı var! 

Sıtma, tifüs vesaır emrazı sariyeyi tevlit eden . 
Haşaratı imha 

"ar:ı . ,H·~il. ı;:ırı ı.iııekll'r, at -.ıııogı, ı,.tı-,ıp siııegi. ~ıni:·-İııt•k. ı.ılıt.ıku

rıısıı, gtl\l', or!iıııc·t·k. kırk:ı):ık, lı:ıııı:ıııı hlıcogi, lwıw , k:ırıııe:ı. arı. c~ek 

Rrısı. lıit, :ıııe hiti. l:ınık l>iıi, kedi kuşl:ır, H· kıipek ve <'şya vo insan lar 
Uz.eriııd<'ki pirl'ler. (,.'içck, nga~ ve ııolmtat uıoriııdcki tırtıllar, l.ıöcckler ve 
bitôıııuııı lıaş:ır:ıtı 'o yuınıırtalnrıııı siilıllesini 

Mevti ebedi ile imha ve ifna eder 
Koku. u l!llif \ e sıhlıt, olup katlycıı loko ~ apmnz. yım yarıya ucııı ve 

verli mulıdır. Kapalı ve miihiirlü fayda )eriııe lıatka bir marka verirlerse 
bilini~ kı sizi alılatıyorl&r. 

Miktarı Cinsi 
200 çeki Kesilmiş meşe odunu Müdiriyet dairesi için 

800 ,, Kesilmem!ı gürgen odunu ı Guraba ha•tanesi için 
10000 kilo mangal komüril 

MUdiriyet aklAmı ile Guraba hastanesine Jilzumu olan balAda cinı 
ve miktarı muharrer Uç kal~m mahrukat ayrı ayrı alen1 mUnaka
saya konmuştur. Talip olanların şeraiti anlamak nzere her 
gUn Levazım idaresine ve ihale günU olan temmuzun on sekizinci 
pazartesi gUnU saat on beşte İdare Encümenine mUracaatlerl. 

Yeni icra ve iflas Kanunu 
Meclisi Millice bu kerre tadil edilen İcra ve lflb Kanunu 

19 haziran tarihli Resmi Cerideden alınarak aynen buıl
mıştır. Gayet musahbahtır. Tek bir yanlııı yoktur. Flati SO 
kuruı, ciltlisi 75 kuruştur. Taşradan ıiparlı verenlere posta 

ücreti alınmadan gönderilir. Siparlf yeri ı 

İstanbul Türk Neşriyat Yurdudur 

Manisa Emrazı 
Hastanesinden : 

Erzakm 
cin el 

ihtiyaç miktarı 
Aıgart 

Kilo 

Bamya taze 500 
Beyaz peynir 300 
Bulgur 600 
Çamatır ıoduı 600 
Çam odunu 20000 
Çay 15 
Domatoı 400 
Ekmek 19000 
Et 6000 
GazyatJ 1800 
İıpanak 700 
ince tuz 500 
Kuru faıulya 800 
Kuru ü:r:ilm 800 
Llhna 600 
Limon tu:r:u 5 
Makarna 600 
Mercimek 600 
Mete odunu 30000 
Nişaste 50 
Nohut 600 

Azami 
Kilo 

900 
500 
900 
900 

25000 
30 

600 
25000 
8000 
2500 
1000 
700 

1000 
1000 
800 

10 
800 
800 

50000 
80 

800 

Akliye ve Asabiye 

Erzakı" lhttyaq miktarı 

cinsi Aırart Auml 
Kflo KUe 

Patate1 1500 2500 
Patlıcan 700 900 
Pırua 600 900 
Pirinç 800 1000 
Sabun 600 800 
Sadeyatı 800 800 
Salça 150 200 
Sotan (taıe) 900 1500 

" 
(kuru) 600 800 

Snt 2500 MOO 
Şeker 1000 1500 
Şeri ye 200 ., 
Taıe fuulya 600 800 

" bakla 600 tm 

" 
kabak 800 MI) 

Un aoo 500 
Yoğurt 2000 .,., 
Yetil biber 300 '°° Zeytinyatı 600 800 
Pirinç unu 30 80 

Manl.a Emrazı Akliye Ye Asabiye Hutaneılnln 11711932 tarihinden 
3115 1932 gayesine kadar on bir aylık ihtiyacı olan yukarıda yaah (41) 
kalem erzak 15, 6/ 1932 tarihinden 5 7/1932 tarihine kadar (20) rGn mlddetle 
münakasaya çıkanlmıştır. Şartnamelerini görmek isteyenlerin her.Un aı•·
den evvel Manisa Sıhhat Müd6rlüğline milracaatlerl, mOnkaHJa lttlrak 

edeceklerin de yevmi ihale olan 5/7/ 1932 aalı rnna aaat (15) te Manlıa 
Sıhhat Müdürlüğünde teıekkill edecek Komiıyonda hasır bulunmaları 
ilan olunur. 

.------Göz Hekimi~----. 
Profesör 11 Birinci Sınıf ?ıliltehua11 

Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şükrü 
lstaııbul: Aıık:ua. <'ad. cad. No. 60 •••••••• 

Dr. HORHORUN 
Zührevi 
Taksim. 

ve idrar yolları tedavihaneai 
Zambak sokak No. 41. Telı B. O. 3152 

Mualllm Sesi Cazeteel MU· 
dUrlUAUndan: lstanlrnl Muallimler 
Birliği tarafından notredilmekte ikoıı 
altı aydanberi çıkarılmamakta olan 
(Muallimler 'Mecmuası) için bize yapı· 
lan b:ızı ınilracaatlar kartısında kal· 
ıııaktayız. No mezkur mecmua ile, 

ııo tlo -~O şubat 932 tarihli nüshamızda 
tasrih olunduğu gihi · onu çıkımıııt 

olan lılrlikle hiçbir alakamız olmadı· 

ğıııı ve ga·ı.ctemi:t.in tamamen rniistakil 
l.Hıluıııluğunu t:ınih <>deriz. 

Sıhhi yem1ekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

S ATIE ... 

Ticaret lflerl Umum MUdUr
IUIUndanı 

30 ikinci teırln 880 tarihli kanull 
hükümlerine göre tescil edtlnıft olan 
ecnebi •irkeUerlnden lngillı tabliyotd 
c Di Nort Britit Rubber Kompanl L_. 
ıııitit - 'L'lıe Nortb Brltish Rubber Co· 
Ltd. • şirketi bu kere müracaatla tff'" 
keti ıı 'I'iirkiye umum vekllllğln• 
milı:t"ırıi:ııı imza eylemek ve ıtrke* 
ıı:uıııııa yapacakları itlerden doğacak 
davalarda bütün mahkemelerde dav• 
eden, ofülen ve UçUncil 9abıı sıfatlr 
rile hazır bulunmak üzere Matın.S:: 
Sa tonik \' artanyan vo Möıyö Mal'ltl 
Aııtonyo Rupçlçl tayin eyledltf nl b .. 
dirıntş ve lft.ıımgelen veetkayı ver 
mittir. il' 

Koyfi>•et k&llUDI hllkUmlen muv 
fık röriilmllt olmakla il'• ohınur. 



24 Haziran 
lıı::ı: 

lften El Çekmiş Bir Hirsızın Hatıraları: 

r 
-29- Muharriri: Arnold Bolopen 

• 
~oıa Çıkmıyan Bir Tehdit-Hanımın Katibi Seni Bek
&yor- Kıyafetinin Pisliğinden Utanan Bir Adam-Mey-
hanede Bir K v - Emrini Söyle, ·ıcraya Hazınm J 

• 
Sealer yllkaelince birpolis me- J 

.. uru yanımıza yaklqm11b, flstn 
laap temiz bir centilmenin sokak 
..-tuında bir serseri. ile mllnaka· 
faya dalmıı olduğunu ıiörllnce 
fafaladı, biz ikimiz de eu4muştuk, 
Polisin uzaklaşmasım müteakip: 

- Görfiyor musun? Az kaldı 
•endi kendini tevkif e~tirecek· 
tin, dedim! 

- Olabilir! Fakat mutlaka 
beraber giderdik, l:.ir defa ela 
karakola vannca aöyliyeceğimi 
ben bilirdim! 

- Hayır, hiçbir ıey lliyliye
llıezdin. Çihıki hayabn benim 
elimdedir. Unutma ki _. alellde 
Lir katilden bqka bir fe1 de-
lilsin! 

- ispat etmek lAzıml 
- Çok kolay! 
Manzana boğuk bir eule: 
- Öyle mi? diye homurdandı. 
- Evet, Şanzelizede gördO-

IGmüz kadın buradacLr. Keadi
Iİni daha dün g6rdlm. 

Manzana yUzlme baktı: 
- Beni korkutmak mı iati

Jorıun? O zamanlar çoktan geç· 
ti azizim! 

- Hayır, korkutmak iatemi
forum, istersen şimdi kadının 

tvine gidebiliriz. 
Manzana ylizüme dikdik bakb, 

timdi (Rejan Litrit) e gelmiftik. 
Elektrik lAmbalannın mavimtırak 
Iİ:yası albnda bulunuyorduk. Or· 
laiım kuru bir sesle: 

- PekAIA, kabul ediyorum. 
diye cevap verdi, haydi gidelim. 

- Demek istiyorsunuz ? 
- HattA.. talep ediyorum l 
- O halde beni takip ediniz! 

\' aktin geç olmasına rağmen ka· 
dının k&tibi bizi memnuniyetle 
kabul edecektir. 

- Kltibi mi? ..., 

- Eveti 
Manzana nefsine itimadını 

kaybetmifti, anlatılan blöf yapar
ken herifin busu bir nokta11na 
dokunmuştum. Bununla beraber 
mağlubiyeti tamamen kabul et· 
memişti: 

- Bu akşam kılık kıyafetim 
yolunda değil, anu ederseniz 
yann sabah gideriz. Şimdiki 
halde açhktan ölüyorum. Beni 
bir lokantaya gltnriin&zl 

ÔntlmOze çıkan ilk mfleue· 
ıeye girdik. Fakat garsonlar ar· 
kadaşımm pisliğini ıCSriince önflne 
geçtiler, salonda yer almasına 
mini oldular. Ben bu fınattan 
istifade ederek aavupbilirdim, 
fakat yapmadım. Meseleyi kat'ı te
kilde bitirmeyi mllreccab glrdOm. 

8efİDCİ aınaf bir ktilhanbeyi 
meyhanesine daldık. Temiz giyin-
miı bir adamın pis kılıklı bir 
herifin yamada bulunma11 burada 
ela nazarı dikkati celbetti. Knl
banbeyleri fena bir İf yapbrmak 
için adam ardığıma zahip oldu
lar. içlerinden iri yan bir hay
dut masama yaklaşb : 

- Sultanım, emrini llyle, 
dedi. Benim adım Bil Carperdir, 
istediğini yaparım, kimsenin ha· 
beri bile olmaz. Fiatim de ylk· 
aek depdir. 

Adamı iki keJime ile savdık· 
tan sonra yemek getirttim, Man· 
zana tıkabasa karnını doyurdu, 
müteakiben: 

- Şimdi konuıabilirizl dedi. 
Benim lngilizce bilmememden isti· 
fade ederek kaptana aleyhimde 
birşeyler söylediiine ve bu sa· 
yede beni gemiden att.rdığına 
eminim. Fakat ıimdilik bu kısmı 
geçelim. Elmasın artık elinde ol· 
madığını söylemiştin, oraya ge
lelim! 

- Yalnız kUta1t 
- Ucaar. Y• klrelhfdl F: b . 8!!1aıra, •vaaı kullanınız. 

a rtkanın ......... ç~•rnaa1ıne '•lk 

Acente/ikJeri: ,_,, ı~-=:~ıa•hıreaır/ -...... ıı,.. 
Aıalrara Çaoı..- haodırrna .1( ı-•llern 

• ..,,.. Akh .. •ha •• 
faar SallhJı • ,.___. 

• 

Sahfplerl ı Ali "9uem, Selim Ra11p 

~ .... ,., ...... Hail Udi 
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ZİYAFETi MUSiKiYE 

TUrkUn garpta yuzunu ağartmış 

iKi YILDIZI OLAN 
fstanbul halkının çoktanberi 
hasret kaldığı kıymetli ve 

sevimli iki san'atkirı 

kulaklarımızın senelerce 
tahassür çektiği: 

EFT ALYA HANIMI ve SADİ BEYİ 
29 Haz~\ndan llbaren 

Harbiyede B E L V U Bahçesinde dinleyeceksiniz. 

KOCA TAŞ 
Menba Suyu ve Gazozu 

Babrek, karacijer kumlarına eritir. Mide, ıiamar h_stahklarının tedavisine yarar 
Tllrkiyenin en saf ve hafif, en leziz fevkalade temiz suyudur. 

KOCATA' •uJundan mamul gazozlar Avrupanın meyva tozlarmı aratmaz 
Su hayatın ta kendisidir; içtiğiniz ıu, elden ele, kabptan kaba, geçmemeli , memlıaındaıı bardagmıza kadar 

SIHHi, FENNİ kaidelerin en yüksek teminatını haiz olarak gelmelidir. 

BU TEMiNAT MEMLEKETiMiZDE YALNIZ 

. Kocataş suyunda mevcuttur 
Memleketimizde ilk defa olarak KOCATAŞ membaında yapılan ( kaptaj, emeliyat ve tesi--a.ta ldroloji ) 
fenninin en mütekamil ıeklini gösterir. KOCATAŞ suyu membaından Büyükdere'deki fabrikasına kadar 
içi emaye ( porselen ) borularla gelir, KOCATAŞ suyu, ve bu neftı sudan imal edilen soda H 

gazoı.lar kendiliğinden hareket eden modern makineler vasıtasile kaynar sular i ı,:inde yıkanan ve buharla 
KURUYAN ŞlŞELERE el değmeksizin dolıu, tıpalanır etiketlenir . 

Damacanalar da otomaUk makine il• lc;lerlne tazylkll au verilerek 
Jlkandıktan aonra doldurulur 

olan kaplarda halis ve temiz KOCA TAŞ suyu 
Kurşunlara ehemmiyetle dikkat ediniz 

Çimentolarla Alikadar Olanlara: 
Batonlarmızm SERiAN TASALLÜP etmesini istiyor musunuz ? 
Betonlarmızm YÜKSEK BiR MUKA VEMETI haiz olmasım istiyor musunuz ? 
V AKIT KAZANMAK istiyor musunuz ? 
PARA TASARRUF ETMEK istiyor musunuz? 
BiR EMNiYETi KAMILENIZ olmasım istiyor musunuz ? 

· Danca'da Eskihisar'da 

" Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve Su 
Kireci Fabrikaları Anonim Şti ,, 

ve Zeytinbumun'da 

"Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi,, 

" S Ü P E MR ulih A0 S L A N '' 

1 icra ;;nilflis 1 
Kanunu çıkb. 

lnkıllp Kitapbanesinde satılmaktadır. 

Fiati 26 kuruş. 

Susuz, sabunsuz, f ırçasaz 
Seri braf olmak, JhlbaWn ternetlal 
muhafua, lurmaılak n çıbenlana saU 

UiVili 
Jıotol,a/ I a il i upo11a 

Tabiatiniıl ö~enmek lıtlyonanıı 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir -
likte gönderiniz. P'otolrafınıı 11raya 

tAbidir ve iade edilmez. 

İlim, mealet 
•eya an'att 

Hangi ıuallerin 
cevabı? 

Fotoğraf intlfar 
edecek mi? 

ototrafın tll anıt ak 
plll mukabilinde rGnderllebtllı. 

Markasını istimal ediniz. 

1 1 

Evlldının aihbatinl dOtGnen, her ·• 
·hangi bir nhataazlık eebebile zait 
dOfdüalOnQ pren. bu mQnasebetf 
le ltanıız kalan. iıtibuu bulunalİ 
~ukl•nna lltif lezzetli Ye mO· 
teınnıel bir kunet iltca olan 

enofen-ato 
( vermelidir . . H~r ccADtcle hlmr. ı 

lstanbul Belediyesi lllnlan 1 
Oç bin kilo benzinle alb yOz kilo vakum yağı pazarhkla sabn 

alınacaktır. Talip olanlar yilz elli Oç liralık teminat makbuz veya 

mektuba ile 27 haziran pazarteıi gtlnO saat on bete kadu Leva

llm llGdlrlltGa• mlracaat etmelidirler. 

1 



V-8 SİLİNDİRLİ 

YENi FORD OTOMOBİLİNİ 
• • 

TAKDiM EDiYORUZ 

YENi 8 SlLlNDlRLl DÖLOKS TÜDOR SEDAN 

8 Silindirli 90° zaviyeli V tipinde.. 65 beygır kuvvetinde motör. Sarsın-
. '. 

karoseriler. f e ma men 2inci • 
vıtes güzel ve yayvan 

. 
sessız tısız, genış, 

Sinkron·k transmisyon tertibatı ile ·sessiz vites değiştirme. Saatte 130 

K .. ' t m. sura. Cok 
' 

seri akselerasyon. Az benzin sarfiyatı. Büyük emniyet. 

T-. •• ,ıostat usu il ile çift tesirli oCom.ıtik n) ·u lı i7.7' ·, pistonLtu!iı seyri 95 ı:,. silindir tı.ıcmı k.lp ıı1f'> •••• Caz.ip ,. ıtipindl~ r.ıcliy.11ör .... _ •••• ıl\totiirden km '"t n1arak işleyen bcntlb 

(Houd.ıillc) amortisörleri ....... Fazla cl.lstiki- 3.62 litre ... _ .. ,.~90 derece z.ı\ İ) elt mlitcrnziın Z:ırif hu tut, meyilli on çcrc,·c, e, ıniıcetı.1 d.ı~ılnuz tulum hası. • • . .Jiıllc düyıncsi kontak tablosu 
1 

1-eıli )eni ark.ı mukus .... _. Otomatik ::nmıs krank mili __ • ,.. • M.ıhf.ıı.ılı diirt tl•kcrlck cam ••.. Krom kaplı ııck par! ık yckp.ırc üzerinde, ••. Şoför mnlı.1lll öniindo şemsi iper. 

tcrtib.ıtı. ••. (Do" n Draft) tipinde y<'ni scssi1. üzerine kat'i tesirli frenler •. . Çelik . telli ınını>cınlar •.•. Gayet yn) \ '1lll karo5:Cri. . . . • ..• Kapalı arahalarda :ınu)a l!öre muhtellf 

işle)Cll k.ırburutör cihazı •••• Siliı. Jir kutru göştcrışli yeni wkcrlek • .. . Bu)'i.lk tekerlek Elli kilo bcıızin istiab ı·dcn arka~a mevzu depo J,uınaşlarclun do~cnıe . 

l<nJ /er 

Fa1·toıı 

• 
• 
işitilmemiş ucuzlukta Yeni Model bir Araba - 14 Muhtelif Tip Karoseri 

Kabriyole 

Vık/orya 

Kupe 

Dö!ulls Kupe 

Tudor (2 lwpt!ı) Sedan 

Doluks 1'udor (2 kapr/ı) 

Fordor (4 kapılı) Sedan 

Dolulls Rodster 

Döliiks Fayton 

Spor Kupe 

Dolıiks Fordor (4 kapı!t\ 

Açt!ır l(apamr(Co11vert.Scda!J, 

' fCRKIYE'DE SATlLAN 1-'0RD OTOMOBiLLERi. İSTANBlJL'D.\. TOPH ANE'DE FORD MOTOR COMPANY FABR İKASINDA .TÜRK lŞÇlLERl TARAFINDAN iMAL ImlLMEKTI:DtR. 

it ~ un1uıni teşhir liaziran 28 ve 29 tarihlerinde, Tophane. FORD Fabrikasının Salonlarında .. 
ı<~ra edilecektk 


