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• 
işinde Sekiz Senelik Ev Kirala- Am 

rının Mukayesesi Yapıldı ---· 
Kiraların Bazı Vilayetlerde Düştüğü, 

Bazısında Yüks_eldiği Görüldü 

Ev kiraları seneden aeneye dUfen z:onguldaktan bir manzara 

Ankara 23 ( Huıusi ) - lktı- ' Tekirdağında 926 da 6,5 lira· 
1at Vekil eti vilayetlerdeki kira ya olan evler 6. l 5 liralıklar 14, 
bedellerini mukayeseli bir su· 20 liralıklar 18 liraya düşmüştür. 
rette tetkik ettirmektedir. Bu lzmitte sekiz sene zarfında 
mukayeseli tetkik neticesinde anla· ev kiralarında hiçbir tebeddül 
ııldığına gUre bazı vilayetlerde olmamışbr. 
kira fiatleri artmış, bazılarında Zonguldakta kiralar sekiz 
da eksilmiştir. senedenberi mütemadiyen düş-

Mukayeseler 926 senesile 932 mektedir. Mesela 926 senesinde 
senesi arasındaki kira fiatleri 20-15 lira kira getiren evler şim-
Uzerinde yapılmıştır. di 8-12 lira kira getirmektedir. 

Alınan neticelere göre muh· 25 liralık evler 20 lira getirmek· 
telif vilayetlerdeki kira vaziyetleri tedir. Beş odalı 35-50 liralık ev· 
ıöyledir. ler 30-40 liraya düşmüştür. 

EdimecTe iki ve Uç odalı lstanhulun mütevassıt balkının 
evler sekiz sene zarfında 2 lira- oturduğu evlerin kiralarında te-
dan 5 beş odalılar 5 lira· beddül yoktur. Küçük apartıman-
dan 10 liraya, daha bUyük evler larm kiraları artmıştır. Biiyük 
15 - 20 liraya yükselmiştir. npartıman kiraları düşmüştür. 

• 
Mücrim Gençler için Is-
lahhaneler Tesis Edı ecek ·-
Akıl Koruma Cemiyeti Çok Faydalı 

Çalışıyor Kararlar Üzerinde 
Şehrimizde bazı doktorlar 

tarafmdan teşkil edilmiş bulunan 
Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti me
saisine devam etmektedir. Öğ
rendiğimize göre, cemiyet, akıl 
bastalarınm tedavisi hususunda 
çok faydalı ve gilzel kararlar 
vermiştir. 

Bu hususla cemiyet erkAmn· 
dan doktor F ahrettin Kerim Bey 
bize ıu malümatı vermiştir : 

"- Cemiyetimiz yeni sene 
içinde, tatbik kabiliyeti olacağını 
ümit ettiğimiz birçok yeni işler 
üzerinde çalışıyor. Bilhassa müc· 
rim gençler için hususi bir mUesse· 
se, mücrim olmıyan akıl zayıfleri 

için ıslahhaneler vücude r- etiril
mesini tasavvur ediyoruz. Ayrı· 
ca normal zekadaki arkadaşla
rile birlikte tahsillerini ta 1dp 
edemiyen zayıf akıllı ve noksan 
teşekküllü çocuklar için de 
ayrı ve yardımcı mektepler te· 
sisi niyetindeyiz. Bu tasavvut• 
larımız hakkında bir rapor ha
zırlıyoruz. Bunu Adliye, Sıhhat 

ve Maarif Vekaletlerine gönde
rerek gelecek sene bütçesine 
tahsisat konulmasını rica ede
ceğiz. Ayrıca diğer medeni 
nıemleketlerdeki akıl hıfz1111hha11 , 

Fnhrettin Kerim Bey 

hareketlerini de takip ediyoruz. 
İmtihanlarda geri kalan ve 

çok huysuz olan çocukların baba 
veya anneleri bize müracaat et
tikleri zaman mütehassıs arka
daşlarımıza meccanen muayene
lerini yaptırıyoruz. 

Önümüzdeki ders senesi zar
fında dimağ yorulmadan çalışıl
mak hususunda konferanalar ter-
tip edeceğiz.., 

up a Teh it r 
---------·~---~-----~-

.Fransa, Yalnız Kalmaktan Çekiniyor 
1 Amerika CUmhur Reisinin, ı ı ya· Fransa istişari misakma 

slllhların tahdidi ve harp müsait bir nazarla bakmakta oı.. 
borçlart için yaptıjiı teklif 
Avrupada bomba gibi patla
dı. Bu tekllle gUra b ugUnkU 
silah kuvvetlerlnln Uçte ikisi 
tenzil edilmedikçe, Amerika, 
Avrupadan alaca§ı olan harp 
borçlarımn iptaline rıza gös
termlyecektlr. Şimdi Cenev
re va lozan şehlrlerindekl 
konferan sıarm siklet merke· 
zlnl Amerikanın bu teklifi 
te~kll ediyor. Bu mühim iş· 
lere alt telgrafları yazıyoruz: 

Nevyork, 24 (A. A.) - Vas· 

masına ve tamamen istişart ma• 
hiyetinin muhafaza olunacağı hu
susunda teminat verildiği takdir
de böyle bir muabedeye girmek 
istemesine rağmen, Von Papen 
tarafından serdedilen asker! itti
fak telkinatına muanz bulun• 
maktadır. 

Londra, 24 (A. A) - İyi ma .. 
liimat alan teşrii mehafilden isti~ 
sal edilen haberlere göre, mezk6r 

hingtondaki devlet memurları ni· Slllh Konferanıında Fran11r. Batmurahbaaı 
mehafilde Hoover teklifinjn hiçbir 
suretle takaddüm hakkı kespetmo-

hal olarak Hover terki teslihat Harbiye Nazırı M. PoJ Bonkur 
mesi lazım geldiği kanaati hUkUm 
aUrruekte ve Büynk Britanyanın 

harp gemileri addedinden tahdidat 
yapmaktansa kUçük harp gemi• 
leri ve hafif esliha hakkındaki 
bahri teklifatım muhafaza edece
ğinin kat'i görilnmekte oldup 
zikredilmektedir. 

plinmın, Avrupa silAhlanmaktan da bağlı olduğunu da kabul et-
vazgeçmedikçe, harp borçlarının mektedirler. 
iptal veya tenzili hakkındaki 
Avrupa taleplerine atfı itibar 
edilmiyeceği hususunu bizzarure 
ve sarahaten göstermekte bu· 
lunduğunu kabul etmişler 
ve ayni zamanda Avrupa kara 
ordularını kuvvetli bir tarzda 
tenkis etmedikçe Cemahiri Müt
tehidenin hava ve deniz kuvvetle
rini tenzil eylemiyeceğini de be
yan eylemişlerdir. 

Memm·lar, Hover plinııuo u· 
kadderatının f ransa ile Japon ya
nın hareketlerine geniş bir tarz· 

Hukuk 
Fakültesinde 

İmtihanlar İçin Yeni Esas
lar T es bit Edildi 

Haber al· 
dığımıza göre 
önümüzdeki 
ders senesin· 
den itibaren 
Hukuk Fakül· 
tesi imtihanla· . 
rı ıçın yenı 

esaslar tesbit 
edilmiştir. 
Bundan sonra 
imtihanlar bu 
yeni esas üze
rine yapıla· 
caktır. Şimdi- Hukuk T~hlrıcu~:~ Relıl 

ye kadar talebeler ayrı ayrı her 
dersten imtihan veriyordu. Fakat 
yeni hazırlanan esaslara göre 
imtihanlar muhtelif derslerden 
mürekkep gruplar üzerinden ya· 
pılacaktır. Bu huhusta bir tali· 
matname hazirlanmıştır. Darülfü· 
nun divanı yakında bu talimatna· 
meyi tetkik ve müzakere ede
cektir. 

SPOR 
DUnkU spor hareketleri ve 
Ankarada yapılan mUsabakanm 

bUtün tafsllfttl 

Sayfamızda 

MUsteıarlardan M. Ceıtle, 
herhangi bir devletin müstenkif 
kalmasının planın kabulünU teh
likeye düşüreceğini beyan etmit 
fakat teklifin müzakerelere bü
yUk bir saha bırakabilecek ma· 
hiyette olduğunu işaret eylemiştir. 

Ecnebi sefirlerle elçiler vazi
yeti münakaşa etmek Uzere harici
ye nezaretini ziyaret etmişlerdir. 
Fakat hakikatte müzakerelere 
Cenevrede devam edilecektir. 
Herald tTribuna gazetesine gö-
re, Vaşington hükumeti Alman· 

Büyük Britanya murahhasları• 
nın, şimdiye kadar tevdi ey
lemi~ bulundukları teklifabn M. 
Hoverin (teklifleri derecesinde 
ve batta bazı vak'alarda onlardaq 
daha ehemmiyetli ve daha haki
kate mutabık olduklan noktal 

(Devamı 3 Gncü 1&yfada ) 

alatyada Bir Şerir Kanlı 
ir Cinayete Sebep Oldu 

------- · -·----- - --
Malatya ( Hususi ) - Bir kız kaçırma hAd'isesi dolayısile burada 

feci bir cinayet oldu. Hidise şöyle cereyan etmittir ; 

Buran karyesinde Molla Ağa zade Ramazan, ayni köyden Hatun 
Ağa zadenin bir kızını kaçırdı.Ramazan Malatyada. kızla, sakh bir evde 
yaıamakta idi Kızla.Ramazanın nikahlarını kıydırmıya uğraşan Hacı Ağa 

isminde bir zat Malı..tyadan köyüne avdet ederken, eski Malatya 
köprilsil üzerinde kızan akrabalanndan Yusufun pususuna dUşmUştUr. 

Yusufun kurşunlarile Hacı Ağa derhal ölmUştür. Yusuf tevkif 
edilmiştir. 

1 Sarhoşun lvlazereii ! 
, -

- Karıcığım, mühim bir içtimaımız vardı. Onoo için ııeç kaldım. 
Kusura bakmazsın tabii 1 



. 2 Sayfa 

Halkın Sesi 1 

çlediye Ve Evka 
Aras nda .. 

Belediye ile Evkaf ara•ında 
bir yığın ihtil fları halletmek 
maksadile bir komisyon teş• 
kil edilditini yazmJfbk. Bu 
ihtilaflar yüzünden her iki 
daire şimdiy kadar kim bilir 
nekadar uğraştı ve nekadar 
\rakit kaybetti? Bu itlbarladır 
ki yeni teşebbüste çok isabet 
edilmiştir. Nitekim görüştü

Afimüz kimseler de bu fikir· 
dedir: 

Nuri B. (D fterdar,Vapur bkeleıtndc 6) 

- Memleketin iki dairesi ara
ıında ihtilaflarm çıkması ve bir
çok vakitlerin bu ihtlafların hal
line hasredilmesi doğru değildir. 

Her iki müessese ihtilaflarını 
kökünden halletmelidir. 

Jf. 
luet B. - Aksaray Cerrahpaşa 1 -

- Evkafla, belediye arasında 
bir gün mezarlık, bir gUn filan 
arsa, bir gUn de bilmem neden 

dolayı ihtilaf çıkıyor, gazetede 

okuduğuma göre, bu ihtilafları 

kökUndeıı halletmek için bir ko· 

misyon seçilmiş, pek güzel oldu, 
bundan .sonra ihtilaflarla geçen 
vakitler daha müsbet işlere 
arfedilir. 

Cel!l B. -Çemberli, Batmane soka~nda-

- Evkaf ve Belediye iki 
ehemmiyetli müessesedir. Mem-

lekete her ikisinin de çok fay
dası vardır. iki müessesenin se

nelerce devam eden bu projeleri 
halletmeleri çok şayanı temen
nidir. 

* Abdullah Bey - Çemberlitaş 38 

- Evkaf ve Belediye arasın
daki ihtilafların bazan mahkeme-

ye intikal ettiğini gazetelerde 
okuyorum. Öğrendiğime göre, 

artık Belediye ve Evkaf armnn
daki ihtilafları bir komisyon hal
ledecekmiş, buna memnun oldum. 

Cemal Bey • ,..emberlltat 38 • 

- Her iki taraf uzlaşıcı bir 
zihniyetle hareket ettiği takdirde . 

Belediye ve Evkaf arasındaki 
ihtil" flnrm önünü almak mümkiln
dlir. ihtilafların halli için teşkil 
edilen komisyonun her iki daire 
ve müesseseye f aydt.sı ola· 
cağına kaniim. ihtilafla vakit ge-

çirmek, müsbet işler yapmıya 
vakit bırakmaz. Belediye ve 
Evkaf daima anlaşmahdır. 

Pencere Kenarmda Oynarken 
Fen erde oturan Ayşe H. ın 

oğlu 7 yaşlarında İlhami pencere 
kenarında oynamakta iken ka
Eaeıı kırılan cam parçalarile ya
ralanmıştır. 

1 
on Postanın 

i ~ Yoicu - Ha an Bey ha
kikaten ortalıkta ucuzluk var. 

F 
Cemiyetlere 
Yazılmıganlar 
Ceza Verecek 

Hazirandan itibaren küçUk 
esnaf kaydi nihayet bulacağından 
esnaf murakıpliği esnafa hitaben 
yeni beyannameler tevzi etmiştir. 
Bu beyannameler, esnafın haziran 
nihayetine kadar tesçil edilmeleri 
kaydini ihtiva etmektedir. Tescil 
muamelesini yaptrrmıyan esnaftan 
15 liradan 50 liraya kadar ceza 
alınacakbr. 

Şimdiye kadar mensup ol
dukları cemiyetlere yaı:ılan esna
fın miktarı hakiki miktarın ya
nsı kadardır. 

Bir Yankesicilil< 
Yankesici Şeref Galatadan 

geçmekte olan Hasan Efendinin 
cüzdanını çalaralt kaçarken ya
kalanın şhr. 

ık 
Nizamname Tadil Edilir

ken İhtilaf Çıktı 
Fındık ihracatının murakabe· 

sine dair olan nizamnamede ya· 
pılacak tadilat harici Ticaret 
Ofisi idare heyeti tarafından 
ikmal edilmiştir. Ôğrendiğimjze 
göre nizamnamenin bazı madde
leri üzerinde Haricl Ticaret Ofisi 
ile Ali lktısat Meclisi arasında 
noktai nazar ihtilafı çıkını tır. 
Ofis, iktısat meclisinin fındık 
ihracatında ileri sürdüğü bazı 
fikirleri ihtiyaca ve maslahata 
uygun görmemektedir. 

Bu seneki iç fındık tahminle
re göre, ( 275.000) çuvaldır. Bu 
sene fındık, geçen seneye 
nazaran bol ve mallar evsaf 
itibarile iyidir. Harici Ticaret 
Ofisi fındıkların dahilde istihlaki 
için de tetkikat yapmakta ve 
ayrıca yeni ihraç membaları araş
tırmaktadır. 

ara Mese esi 
Bir Adam Harice Para 
Kaçırırken Yakalandı 

Galata gümrüğllnden müsaa
desiz para çıkarmağa teşebbüs 
eden bir şahıs yakalanmış, Müd
deiumumiliğe verilmiştir. Galata, 

Sirkeci, Uzunköprü gUmrüklerile 
Y eşilköy ve Büyükdere kara ve 

deniz tayyare istasiyonJarından 
geçen yolcuların harice parn çı
karmamnlarına fevkalade dikkat 
edilmektedir. Bu sahada yem 
tedbirler alınmıştır. 

esimli Hi/,ayesi: 

l 2 - O canım çilekJerin ok- , 
kası on beş kuruşa satılıyor. 

SON POSTA 

Berberler Dört Sı
nıfa Ayrılacak 

Son Aylarda Yeni Berber 
Dükkanları Açıldı 

H ber aldığımııa göre Bele· 
diye İkbsat MüdürlüğU şehrimiz· 
deki berberleri sınıflara ayırmıya 
karar vermiştir. Bu tasnif için 
semt, dükkanda bulunan koltuk 
adedi, ve dükkan kirası esas 
olacaktır. Bu suretlebütün ber· 

herler dört sınıfa ayrılacaktır. 
Bu tasnif, traş Ucretlerinin 

tespiti için yapılmaktadır. Tasnif 
bittikten sonra belediye bu dört 
sınıf için ayrı ayrı tarifeler ya- j 
pacaktır. fktısat Müdürlüğü Mu
rakiplerinden Tevfik Beye ber-
berlerin vaziyetini tetkik etmek 
vazifesi verilmiştir. 

Bizim yaphğımız tetkikata 
göre son birkaç ay zarfında şeh
rimizde yeniden eUiye yakm ber
ber dükkanı açılmıştır. Berber 
dükktinlarınm en çok bulunduğu 
yerler Beşiktaş, Sirkeci ve Be
yoğlu mmtakalarJdır. 

Sahaflar 
Çarşısın a 

Uzun senelerdenberi Beyazıt
taki Sahaflar çarşısında kitapçı· 
lık yapan esnaf arasında, son 
gUnlerde hayli eğsiklik vukua 
gelmiştir. Bunlardan bir kısmı 
tamamile terki ticaret ederek 
el!erindeki malları, öteye be· 
riye okka ile satmfşlar, ve bir 
lusmı da borçlarını kapayarak 
çekilmişlerdir. 

Şimdiye kadar mevcut esnaf 
25 i tecavüz ettiği halde, kitap
çılardan ancak 1 - 8 kişi lrnl
mıştır. 

Ga ata K lesi 
Asansör Meselesi Şimdilik 

Teahhura Uğradı 
Geçenlerde Alaeddin Yusuf 

Bey isminde bir zat Belediyeye 
müracaat ederek Galata kule İ· 
ne asansör yerleştirmek istedigi
ni, aynca kulenin üstüne büyük 

dürbünler koyacağını, bu suretle 
seyyablann kuleye kal'.Şl büyük 

bir alaka göstereceklerini söyle
miş, planlannı da yapmıştır. 

Belediye bu gencin teşebbüsü 
hakkında milze 1 idaresine malu
mat vermiştir. Faka aradan bir 
hayli müddet geçtiği halde tek
lif yapan genç bir daha gözük· 
memiş ve belediyeye uğrama
mışbr. Bu vaziyet karşısında ku
le:ıin ıslahı yine talik edilmiş 
oluyor. 

TAL 
Belediye işleri 
Tahkik 
Ediliyor 

Son günlerde Kartal Beledi
yesinde bazı tahkikat ve tetkikat 
yapılmaktadır. Haber verildiğine 
göre, Belediyedeki Hilaliahmer 

kasası, Hilaliahmer Müfettişlerinden 
İhsan B. tarafından tetkik edil· 
mektedir. Bu hususta VilAyete de 
malümat verilmiş ve bu noktadan 
da tahkikat yapılmıya başlan· 
mıştır. 

Hilaliabmer kasasında ( IOI ) 
lira kadar açık bulunduğu, 
ayrıca belediye kanununun 
125 inci maddesine mugayır ola· 
rak bütçede yeri olmadığı ve 
tahsisat bulunmadığı halde on bin 
liralık sarfiyat yapıldığı tesbit 
edilmiştir. tahkikat bitmek 
üzeredir. 

• 
ır avga 

Sokağa izinsiz Çıkmak 
Yüzünden Kavga Oldu 

Dün Taksimde tuhaf bir kan 
koca kavgası olmuştur. Madam 
Mari isminde bir kadın saçlarını 
boyatmak için bir yere gitmiş, 

fakat bu hareketi için kocası M. 
Luiden izin almamışbr. Madam 
Mari berberden dönünce ken· 
disini kocası karşılamış, fakat 
arayerde bir münakaşa ve sonra 
da bir knvgn çıkmıştır. Neticede 
mesele karakola intikal etmiştir. 
Polis tahkikat yapmaktadır. 

Osmanlı Bankası Hissedarlari 
Osmanlı Bankasının hissedar• 

lar umumi içtimaı Londrada 28 
haziranda yapılacaktır. İçtimada 
bulunmak üzere Osmanlı Bankası 
Komiseri İhsan Rifat Bey Lon· 
draya gitmiştir. Bu sene beher 
hisseye 4 şilin temettü verileceği 
haber alınmıştır. 

Ça aşır ırs zı 

Dün Fenerde Garip Bir 
Hırsız Yakalandı 

Don lstanbul zabıtası garip 
bir hırsızı cürmn meşhut halinde 
yakalamıştır. Hildise şudur: Nazmi 

fominde sabıkalı bir hırsız son 
günlerde Fener taraflarına mu· 
sallat olmuştur. Nazmi dün Ha
bibe H. isminde bir kadımn 
evine girmiş, çamaşırları çalmıya 
başlamışhr. Fakat berşey olup 
bittikten sonra kaçarken yaka· 
lanmış, karakola götUrülmüştür. 

H ziran 25 

-----------=-----=----=--. 
Günün Tarihi 

İstanb 1 Ticaret 
Kongresi 

latanbul mıntakası Ticaret Oda• 
lan Kongreai bugDn Ticaret Odaıı 
s lonunda toplanacaktır. 

lstanbul ticaret mıntakası dahilin• 
de bulunan Trakya, Marmara havzası 
ve Karadenizde Zonguldağa kadat 
olan mıntakadaki Odaların murah• 
hasları bu kongrede hazır buluna• 
caklardır. MurnhhasJarm bir kı rnı 
buraya gelmişlerdir. 

Kongre için iki rapor hazarlnn• 
mıştır. Birinci rapor Oda Umumi 
Katibi Vehbi Bey tarafından ya:ııl• 
mışbr. Raporda Istan bul ticaret 
mıntnkasının vaziyeti tetkik olun· 
makta, umumi vaziyeti, nüfusc, ihraç 
ve ithal şeraiti teşrih edildikten 
aonra bugünkü mıntakn hududunun 
dogru olup olmadığı noktası müt lea 
edilmektedir. ikinci rapor Hakkl 
Nezihi Bey tarafından hazırlanmışbr. 

Bu raporda şimdiye kadar yapı• 
lan beş kongrenin tahlili yr.pılmakta 
ve neler temenni edildiği, neler ya• 
pılabildiği tetkik edilmektedir. 

Kongrede bundan mnndn oda• 
lann temennileri ve mıntakanın 
umumi ihtiyaçları üzerinde g6rüşü• 
lecektir. 

avnalardan Alman Vergi 
Liman dahHinde kıyıdan kıyıya 

işliyen mavna ve emsalinden ton 
başana alınmakta olan 50 kuruş Be. 
lediye vergisi 25 kuruşa indirilmiştir. 

uallimlerin Seyahati 
Haber aldığımıza göre Istanbul ilki 

mektep muallimlerinden bazıları yaz 
tatilinden istifade edeı ek tetkik 
seyahatleri tertip etmek tasavvurun· 
dadır. Bu suretle bir kısım muallim• 
fer Garbi Anadoluda toplu bir baldo 
tetkikat yapacaklardır. 

Defterdarhkta Faaliyet 
Defterdarlık vergi tahsilabna çok 

ehemmiyet vermiştir. Bu hususta 
bütün Malmüdurlüklerindc ciddi fa.• 
aliyetc girişilmiş, müsbet netlcelcr 
elde edilmiştir. 

Adana da 
Bir Mahkeme 

Adana ( Hususi ) - Hizmet• 
çisini döverek öldürmekle maz .. 
nun Doktor Rüştü Beyin mu .. 
hakemesine mevkufen devam 
edilmiştir. 

Müdafaa şahidi olan Diş Ta• 
bibi Salahattin Bey, hadise 
günü Rüştü Beyle birlikte 
öğleye kadar hastanede bu• 
lunduğunu, öğleye eve gittikle• 
rini, bir avlıda otururken kömür 
almak üzere giden hizmetçinin 
merdivenden y uvarlandığını, klor
form şişesile yardıma koş· 
tuğunu, Rüştü Beyin kadına 
teneffüsü sınai yaptığını, dövmek 
ve bağırmak gibi bir hareket 
olsa mutlaka işiteceğini, Rüştil 
Beyin böy]e bir hareket yapını• 
yacağını söyledi. Müdafaa şahit· 
!erinden Belediye Fen Memuru 
Tahir Bey ve annesi Sabriye H. 
lar da, Rüştü Beyle karşı karşıya 
oturduklarını, hiçbir şey görüp 
duymadıklarını söylediler. Mahaı· 
linde keşif yapmak üıere muha· 
keme başka bir güne bırakıldı. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: ] 

3 - İki c kka kirazı 
buçuk kuruşa veriyorlar. 

on yedi l 4 - Demin pazara uğram1~- ı 
tını, bir okka kayısıyı yirmi ku-
ruşa aldım. 

5: Hasan Bey - Hakkın var• 
•a• Sen daha manavların yanına >' 
"r• naşmnmışsın. Bir de onlara ug 

da ucuzluğu orada gör. 
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' Hergün 
Münderccat~1z1n çoklu
ğundan Dercedılenıemiş
fir. 

..... . 
~nıe~·ik·~:. siİih. v ~. ·a~;~. 
işinde Avrupaya Tehdit 

Savuruyor 
( a., tarafı 1 inci 1ayfada ) 

~azarında israr etmeleri muhak
ak hulunmal<tadır. 

Cenevre, 24 (A.A.) - Tahdi
~l T esli hat konferansı hava i~leri 
l(Oınisyonunda Akvam murahhası 
'~z alarak gayri askeri tayyarele
l'i1 beynelmilel bir hale konnıası
~ın tesirsiz ve hatta zararla oldu
ğ ı fikrini ileri siifmüş, ticaret 
1a. y 1r~lcrinin inki41afım felce 
kratmak tehlikesini ihth•a eden 

t.,dbirlerden kaçmmak Jazı.n gel
diğini söylemiştir. 

Buna mukabil M. Eynaç yalnız 
büyük hacimdeki tayyarelerin bir 
1ehlikc teşkil ettiğini, gayriaskeri 
letyyarelerin beynelmilel bir hale 
konmasmm imkansız bir hayal 
0Inıadığını ve hatta ticaret tay
~arelerinin inkişafını kolaylnştıra
Cağını sözlerine ilave etmiştir. 

Komisyon bu hususta bir ra
~or hazırlamak üzere bir komite 
leşkil etmiştir. 

Lozan, 1 24 (A.A.) - Fransız 
\'e Alman murahhas heyetleri 
~rasmda vukubulan içtima ve 
llıUzakerede Alman Maliye Nazırı 
~lmanyanın mali ve iktısadi va
tiyeti hakkında teknik izahat 
'ermiştir. Nazır tamirat meselesi
bi Avrupanın imar ve ihyası 
~evresi dahilinde izah elmiş. 
takat tamirat borçlarının iptali 
~ahut yeni şeraite uydurulması 
!tieselesi hakkında hiçbir mütalea 
4eri sürmemi tir. 

Fransız Maliy~ Nazırı mUtem
llıim malumat istemiş ve almıştır. 
~ransız Maliye Nazm öğleden 
'onra yapılacak içtimada Fran
•anın mali ve iktısadi vaziyetini 
~nlatacaktır. 

Lozan, 24 (A.A) - Alman 
Qaşvkili M. Fon Papen tam saat 
10 da Fran ız murnhhas heye
)etinin işgal ettiği daireye git
llıiş ve M. Heriyoun nezdine 
derhal ydnız başına olarak ithal 
tdilmi'jtir. 

Hususi surette cereyan eden 
bu mülakattan sonra Fransız ve 
l\lman murahhas heyetleri saat 
I0,30 da bir içtima yapmışlardır. 

~rikofaj 
Ve Çikolata 

Millet Meclisi tarafından kabul 
~dildiği takdirde trikotaj ve çi-
olatanın hariçten gele iptidai 
llıaddelcrine gümrük resmi ko-
11acalctır. 

~n Poslamn Resimli Makalesi 111 isteksiz iş.• l 
1 

- --~ -- ______________ _. 

h!cr vardır ki bizı yorar. 
Çünkü İfİ yenmemi,:zdir. Zoraki 
çalışır, bir an evvel ondan kurtu!
rt: ak ilteriz. İşteıı hoşlanmıyanlar, 
daima gözleri saatle çalışırlar. , 

.--·- - -- - -- -- -- 1 
1 
1 

2 - Bu şekilde say bizi daha 
ıiyadc yıpratır, sinirlerimizi harap 
eder, i,ten pestil g:bi çıkarız. Hem 
iş görmeyiz, hem yoruluruz. 

3 Bir işte muvaffakiyet, ona 
can ve gönülden bağlanmakla müm
kündiir. Bütün ruhunur.la çalışın, 

hem işten zevk almış, hem de yorul· 
madan iş görmüş olursunuz. 

! SON TELGRA 
• 

HABERLERi 
• 

o 

e 
Ankara, ıs (Hususi) - Dün ı 

memleket dahilinde yirmi mer-
kezde r yeniden Halk evleri kü
şat edildi. Bu münasebetle şeh
rimiz Halkevinde ele hususi 
merasim yapılmış ve Fırka Umu
mi Katibi Recep B. Radyo ile 
bir nutuk irat etmek suretile 
yeni Halkevlerini açmıştır. 

Recep Bey nutkunda, Halk
evlerinin program ve gayeleri 
etrafında izahat vermiş, bu gaye 
ve faydalann şümullü olması için 
ne yapmak lazımgeldiğini anlat
mış ve nutkunu şu cüm!elerle 
bitirmiştir : 

"Arkadaşlar; son söz olarak 
şu saatte isimlerini okuduğum 20 
halkevi Ankarada Halkevinin 
burada hazır bulunan bi'ıtün ar
Jrndaşlarm huzurunda açıyorum. 

Bizi bu saatte Halkevinde 
toplanmış dinliyen Halkevi ar
kadaşlarımızı ve Tiirkiyenin asil, 

al tada 
Milliyetperver Bir l(abine 

·ı eşekkül Etmiş! 

Malta 24 (A. A.) - Yeni 
milliyetçi hükumet teşekkül et
miştir. M. Mijaud Başvekaleti ve 

Adliye Nezeretini M. Mizzi tica
ret ve posta nezaretlerini, 
M. Boniko hazine nezaretini ve 
Polis müdiirHiğünü, M. Olivieri, 
Sıhhiye Nezantini, M. Adaıno 
Nafia Nezaretini ve M. Mica
feller Ziraat Nezaretini deruhte 
-etmişlerdir. 

Yeni hükümetin teşekkül tarzı 

.e ~ 
yilksek halkını sizin huzurunuzda 
ve hepiniz namına buradan se
liimlıyorum. (Alkışlar). Kendile
rine candan muvaffakiyetler 
temenni ediyorum. 

C. H. Fırkasının Katibi Umu
misi sıfatile Halkevlerinin çalış

malarında nıuvaff ak olmaları için 
elimizden gelen maddi ve mane
vi her her yardımı yapacağımıza 

huzurunuzda söz veriyorum. ,, 
Van, 25 (Hususi) - Şehri· 

miz Halkevi dlin' büyük mera
simle kiişat edildi. 

Kastamonu, 25 ( Hususi ) 
Dün şehrimiz Halk Evinin açıl

ma merasimi çok parlak oldu. 
Geniş salonu dolduranlar bu 

miidasebetlc büyük tezahürat 
yaptılar. Halkın tehacümü karşı· 
sında salon hıncahınç doldu "Ve 
mühim bir kütle de merasimi 
dışardan takip etti. 

Silifke, 25 ( Hususi ) - Dün --
da/et 

Divanında 
Lahey, 24 (A. A.) .....!.. Beynel

milel adalet daimi divam Memel 
mınl kas:mn 1 ulmki vaziyeti 
hal l ındaki tefsir suretine dair 
Lih an ya ı iükümeti taraf.odan 
İıeri siirü!en ve salahiyetsizlik 
iddiasını natık bulunan iptidai 
iti azı reddetmiştir. 

ahali tarafından şevk ve heye.
canin karşılanmıştır. 

Siyası mahafilde beyan edil
diğine göre yeni hükümet lisan 
ve kanunu esasi bahislerine dair 

1 

at 
Silifkemiz büyük günlerinden bi
rini yaşadı. Halkcvinin açılma 
merasimi bizzat halkın tezahü-

ratı arasında icra edildi. Yeni 
Halkevinde akşam bir müsame-
re verildi. 

Zonguldak,25(Hususi) - Halk-

evımız dün parlak tezahürat 
ile açıldı, 

Rize, 25 (Hususi) - Dun ka
labalık ve coşkun bir halk küt

lesinin huzurile Halkevimizin ku
şat merasimi yapıldı. 

( Son Posta: Dün bu müna
sebetle İstanbul Halkevinde 
de merasim yapılmıştır. Yeni açı· 
lan Halkevleri şunlardır: 

Antalya, Bilecik, İçel, Edirne, 
Kastamonu, Kayseri, Kırklareli 
Rize, Sinop, Şibinkarahisar, Trab
zon, Giresun, Ordu, Zonguldak, 
Gaziantep, Kocaeli, Yozgat, 
Van, Tekirdağı, Kütahyn.) 

; il e~ _ ec isi 
Hafta Sonunda Tatil Karan 

Verecek 

Ankara, 25 (Hususi) - Millet 
Meclisi bütçe müzakerabnı üç 
gün içinde bitirecektir. Bu arada 
bazı mühim layihalar daha mU
zakere edilecektir. Çarşamba gü
nü tatil kararı verilmesi muhte
meldir. 

olan ve elyevm muallftk bulunan 

meseleler hakkmda İngiliz hüku
meti ile müzakerede bulunmak 
üzere Londra'ya bir murahhaı 
heyet gönderecektir. 

Sayfa 3 

r '\ . 
Kısası Sözün 

Miinderecatımızın Çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir . 

-.. ......................................................... .-
Menemen 
Hadisesinde 
İhmal Cürmü 

Jandarma Kumandanı 
Muhakeme Ediliyor 
fzmir, ( Hususi) - Bir buçuk 

sene evvel Menemende muallim 
ve zabit vekili Kubi!Ay Beyin 
şahadetile neticelenen irtica hl
disesi esnasında vazifesini ihmal 
etmek cürmile sabık Menemen 
jandarma kumandanı Fahri Beyin 
muhakemesine ceza mahkeme
sinde başlanmışbr. 

Fahri Bey elyem Tavıanh 
Jandarma Kumandanıdır. 

Fahri Bey mahkemede hazır 
bulunmuş ve mahkeme reisi 
Ramazan Beyin emri Uzerine ka
rar hakimliğinin kararnamesi 
okunmuştur. Kararnamede, Fah· 
ri Bey, kendilerine sahte Mehtl 
süsü veren serserilerin KubilAy 
Beyi şehit ettikleri esnada, ka· 
rakola kapanarak kapıları bile 
kapattığı ve iki jandarma neferi 
ile birlikte hAdiseye seyirci kal• 
dığı yazılıdır. 

Fahri Bey, mahkeme riyase• 
tinin tevcih ettiği suallere şu 

cevabı vermiştir: 
- Hadise gilnU vaziyetin va• ~ 

hametihi ~avradım. Jandarma ka• 
rakolunun telefonile keyfiyeti ci• 
heti askeriyeye haber verdim. Ya• ~ 
nımdaki jandarma ile birlikte 
inzibati tedbir aldım. Vazifemi 
bu suretle yapbm. ·-

Muhakeme şahitlerin celbi 
için 21 eylule talik edilmiştir. 

Adnan :• 

Irakta 
Müsademe/er 

Bağdat, 24 (A.A.) - Rout r 
Ajansı bildiriyor: Uzun zamnnd. 1" 

beri Irak dahilinde sUkfınu ih! 'ı 
ederek halkı haraca bağlay, ı 
ve köyleri, kesen] Şeyh Ahme , 
İngiliz tayyare kuvvetlerile mli • 
tereken hareket yapan lrr 't 
ordusu tarafmdan hud t 
üzerinde takip cdildil<ten sonı ..ı 
teslim olmuştur. 

Çarpıştılar 
Arnavutköyünde Bir Oto• 
mobil Müsademesi Oldu 

Şoför Nihadın idaresindeki 
1442 numaralı otomobil ile lsto
fanın idaresindeki 3604 numa• 
ralı kamyon Bebek ile 
Arnavutköy arasında mUsademe 

.. 

d Gürük resmi konduğu takdir
e bile trikotaj eşyasından rorap 

r 
İSTER iNAN, /STER iNANMA/ 

"'\ eder~k her ikisi de mühim suret• 

r :r , 
Un ve pamuk kazaklar, hırkalar 

~~ Y.eleklerlc, .. çikolata fiatlerinde 
çbır tcbeddul olmıyacağı anla

~ılrnaktadır. Bunun sebebi gerek 
tıkotajcılar ve gerekse çikolata
bıla.r arasında şiddetli bir reka-
et olmasıdır, 

Feci Kaza 
&it Çocuk Kapı Altında 

Kalarak Ezildi 
~ l<adıköyde o.t~ran komisyon
~ lato Efendının 9 yaşındaki 
p0cuğu Toto bahçenin demir ka
~ısı üzerinde oynamakta iken j 
t~?~ yıkılarak altında kalmış ve 

lakeli ıuretto yaralanmıştır. 

Ecnebi seyyahlar Ayasofyayı iezdikleri zaman ne görllrler? 

iSTER /NAN. /STER iNANMA/ 

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

te hasara uğramışbr. 
Son derece sarhoı olan lste-

fan tah!<ikat için gelen poliı 
memurlarını tahkire yeltendiğin• 

den Yl!kalanarak tahkikata baı
lanmıştır. 

Bir Köpek 
avgaya 

Sebep Oldu 
Bayram sokağında oturan Gn

lüzar Hanımın k6peği sokak· 
tan geçmekte olan tUccar 
Fahri Ef. nin üzerine saldırmış, 
bu yüzden aralarında çıkan 

kavga netice~inde Gülnzar hanım 
ta,la Fahri Efendiyi başında11 
tehlikeli surette yaralamııhr. 



jklısadi Haberler 

fl/lersin 
Limanında 
Faaliyet 

Mersinden gazetemize ya-
zıJıyor: 

Geçen mayıs ayı zarfında, li
manımızda hararetli ihraç ve it
hal faaliyetleri olmuştur. Ticaret 
odnsı tarafından hazırlanan bir 
cetvelde ithalat şöyle mukayese 
ediliyor: 
Maps Kilo Lira 
932 2.501.913 563.222 
931 3.748.096 605.464 
930 3.266.028 657.102 

ihracata gelince; ayni cetvelde bu 
hususta şu rakamlara tesadüf edili
ror: 
Mayıa Kllo Lira 
932 9.104.090 484.959 
931 2.570.070 546.525 
930 9.581.460 1.569.983 

Cetvelde görüldüğü üzere 
mayıs ayında ithalat geçen nisan 
ayındaki ithalata nazaran bir mik
tar fazladır. Bunun sebebi, mayıs 
zarfında fazla miktarda şeker ve 
kahve ithal edilmesi suretile izah 
ediliysr . 

Cotvelde görüldüğü gibi it
halatımız geçen nisan ithalatından 
miktar ve kıymet itibarile fazla 
olmaşı şeker ve kahve konteja
nının serbesş bırakılması dolayı

aile fuda miktarda kahve ve 
ıeker ithalin hen ileri gelmiştir. 

Şehrimizden memleket dahi
lineeki diğer kasabalara deniz 
yolile yapılan ihracat geçen 
mayıs ayı zarfında 1 ,676,890 kilo 
miktarında ve 559,615 lira kıy
metindedir. 

Memleketin diğer kasabala
nndan deniz yolile yaj)llan itha
lAl ise 1,568, 728 kilo miktarında 
'te 370,957 lira kıymetindedir. 

Pamuk mahsulümüze gelince; 
Mayıs zarfında limanımızdan ha
rice 138,355 lira kıymetinde 

239 l bal yalak pamuk gönderil
miştir. Nisan ayanda ihraç edilen 
pamuk miktarı ise 258,333 liradır. 

Görülüyor ki iki ay arasında 
Mayıs ayı aleyhine bir tenakuz 
vaardi. Fakat müşterilerimizin 

pamuklarımızı bu aylardan evvel 
çekmelerinden ileri gelmiştir. 
Pamuk stokumuz pek cüzidir. 
Geçen senenin ilk dokuz ayında 
nazaran pamuklarımızın ihracat 
miktarı kiloca ~oO, 16 nisbetinde 
fazla ve piyasa dütüklüğü itiba
rile kıymetçe %4, 28 nisbetinde 
azdır. 

Mersinde 
içtiği Rakıların T esirile 

Bir Adam Öldü 
Mersin (Hususi} - Karadu

var Köyünden Reıidin, karıs! ve 

oğlu tarafından öldiirüldügüne 

dair Müddeiumumiliğe bir ihbar 

yapılmııtı. Tahkikat ve tetkikat 

neticesinde Reşidin çizmelerini 

aatarak parasile rakı aldığı ve 

mütemadi surette içtiği rakılaran 

tesirile öldüğü anlaşılmıştır. 

Somamn Yolları 

Soma, (Hususi) - Kazamızı 
diğer kazalara birleştiren yollar 

oldukça muntazamdır. Somamızı 

Kırkağaca,Bahkesire ve Bergamaya 

bağlıyan düzgün yollar vardı. 

Bu sayede köylere bile oto

mobil ıeferleri mümkün oluyor. 

Ayrıca bazı yollar da yeniden 

7apılmaktadır. 

• MEMLEKET HABERLERi 

e T • 
1 

B G ·· zel Kasaba emleke n g n 
ihtiyacını Temin Eden Bir Merkezdir 

Tire, ( Husu
si ) - Aydın 
şimendifer kum
panyasının ter
tip ettiği tenez
zühten istifade 
ederek Garbi 
Anadolunun bu 
en şirin kasaba
sına geldim. Bir 
zamanlar lyoni 
hükumetinin pa
yitahtı ve Efesli 
zenginlerin say
fiyesi olan bu 
şirin kasabanın 
her yeri ysil
liktir. 

Tirenin kabili 
zer arazisi 630,673 dönümden 
ibarettir. Senevi 650,000 kilo 
pamuk, 1 ,400,000 kilo tütün, 
J 80,000 kilo susam, 300,000 dö
nüm mısır, 600000 kilo darı, 

160000 kilo kavun, karpuz; 
6000 kilo af yon, 10,000,000 kilo 
arpa 8000000, kilo buğday, 

2000000 kilo bakla yetiştirmek

tedir. 

Bir zamanlar 700000 kantar 
kuru üzüm ihracatı yapan Yeşil
tire kazası, filoksera denilen bağ 

lzmirde 
• 

Y ıımurta ihracatı 
Ne Vaziyette? 
lzmir (Hususi) - ltalyanlarm 

son zamanlarda Yunanistanla ak
tettikleri ticaret mukavelesinden 

sonra İtalya hiikameli yumurtn 

gümrük resmini arttırmış ve yu· 

murtanın kentalini 12,6 kağıt 

liret gümrük resmine tabi tutmuş

tur. 

İtalya ile hUkümetimiz arasın
da yumurta için tenzilatlı tarife

ye müstenit bir ticaret muahede· 

ıi mevcut olmadığından yumurta 

ihracabmız bu yüzden kısmen 

müteessir olacaktır. Ticaret Oda

sı bu meseleyi lktısat Vekaletine 

bildirmiye karar vermiştir. 

Bitliste 
Bina inşaatı Etrafında Çok 

Faaliyet Var 
Bitlis (Hususi) - Şehrimizde 

ıon zamanlarda bina inşaatı naza
nazarı dikkati celbedecek derece
de artmıştır. Klrgir olarak 
yapılan bu yeni evler sayesinde 
kaaabamıı: oldukça güzel bir 
manzara iktisap etmektedir. 

Şehrimize civardan turfanda 
salatalık, taı:e soğan, erik, kiraz 
ve elma gelmiye başladı. Fiatler 
ıimdilik pahalıdır. MeselA bir 
okka kiraz on beş kuruştur. 

Nlyaıl Yılmaa 

idam MahkOmu Kadın 
Adana, (Hususi) - Hizmetçi 

bulunduğu evin hanımını ve ço
cuğunu öldilrmekle maznun olan 
Ayşe idama mahkum edilmiıtL 
idam mahkumunun evrakı tem
yize i6nderilmitti. 

Yefll Tirenin Urgan pazarında 

hastalığının tahribatından sonra 
senevi ancak 250000 kilo kadar 
Uzünı ihraç etmiye başlamıştır. 
4000000 kilo tane zeytin yetiş

tirmekte ve bu yüz<len kazaya 
iyi para gelmektedir. 

Kazanın başlıca sanayiinden
biri de urgaııcılıktır. Garbi Ana
doluııun bütün urgan ihtiyacım 
Tire kazası temin etmektedir. 
Bu zengin kasaba geçen seI!e 
2725644 liralık ihracat yapmış 
buna mukabil 1588872 liralık 

Elô.zizde 
Bir Hırsızlık 

EIAzlz komiser muavini 
Sadık B. 

Eliziz, (Hususi) - Ayın on 
d~rdUncli gecesi şehrimizde İsmet 
kaıa caddesinde tütün ve pul 

bayii Müderris zade Ömer ve 
Abdullah Efendilerin dUkkAnımn 

arka kapısı kırılarak açılmış ve 
hınızlar 800 lira kadar para ve 

pul, 500 liralık bir senet, bir 
albn saat çalmışlardır. 

Hidiıe nzerine derhal faal~ 
yete geçen zabıta memurlarımız 
hırıızları ıekiz saat zarfında ya
kalamıt Ye çalınan paraları gö
mOlll olduğu yerden çıkarıp mll
ıadere etmiıtir. Sirkat faiUeri 
olan Ihsan ve Suphi isminde iki 
kişi adliyeye teslim edilmiştir. 

Merkez memuru Avni, komi
miser Lrıtfl ve muavin Sadak Bey
ler failleri yakalamak hususunda 
bUylik bir gayret göstermişlerdir. 

Multafa 

Gönende Koza Pi yasası 
Gönen, (Hususi) - Kazamız

da koza piyasası okka Dzerine 
50 - 60 kuruı arasındadır. Bu 
ıeneki koza mahıulU, değer ae
nelere nuaran daha fazladır. 

ithalatta bulun
muştur. 

Tirenin umum 
nüfus miktarı 
42921 dir. Bu 
yekunun 22429 
unu kadınlar teş
kil ediyor. Ge
çen sene Ti· 
re kasası J 97778 
lira hazine ver-
gisi, .129431 lira 
da hususi muha
sebe vergisi ver
miştir. Tire mez
bahasında geçen 
&ene 10965 hay
van kesilmiştir. 

Senevi, nUfus bnşına üç kilo et 
isabet etmiştir. 

Tire kazasında maarif işleri 
son zaman1arda çok iyi bir cere
yan almıştır. Kaza dahilinde 18 
ilkmektep vardır. Bu mekteple
rin 1600 ilkmektep talebesi mun-
tazam bir surette tahsil etmek-

tedir. Tirenin içtimai hayatı çok 
canlıdır. Kazanın iş bilen kayma
kamı Baha Bey memleketin her 
1levi işile çok yakından alAkadar 
olmaktadır. 

Adnan 

Siv sta 
At Yarışları Pek 
Heyecanlı Oluyor 

Sivas (Hususi) - İlkbahar at 
yarışlarının birincisi çok büyük 
bir alaka içinde yapıldı. O gün 
bütiln halk kafiler halinde yaraş 
yerine aktılar. Şehir tıpkı bir 
bayram gününün manzarasını gös
teriyordu. Yarışlar ikid~ başladı. 
Birinci koşuya giren on iki at 
arasında Abdullah Beyin Muradı 
birinci ve Hüseyin Ef. nin Nihabı 
ikinci geldi. ikinci yarışın mesa
fesi 2000 metre idi. 

Bu yarış çok heyecanlı oldu 
ve Yıldız birinciliği, Ceylan, ikin
ciliği, Yılmaz da üçüncülUiü al
dılar. Üçüncü koşuya iştirak 
eden üç attan Gümüş birinciliği 
kazandı. Dördüncü yarışta Gümüş 
tekrar birinciliği aldt. Diyebilirim 
ki bu ilk yarışta Siuashlar en 
heyecanlı günlerini yaşadılar. 

Muşta 

Ziraatin inkişafı için Asri 
Tertibat Lazım 

Muş (Hususi) - Burada (Ka· 

rasu) ve (Murat) nehirlerinin çev

relediği Beniş Muş ovası 400 ki-

lometre murabbai araziyi ihtiva 

ediyor. Bu ovada çok mahsuldar

dır. Fakat ziraatin tam manasile 

inkişafı için asri sulama tertiba
tına şiddetle muhtacız. 

Ayni zamanda ziraat makine

leri de lAzımdır. Bu işler için 

yapılacak masraflar kısa bir za

manda kat kat ahnır. Bu sayede 

Muş ovası tam manasile türki
yenin Mısrı halinin iktisap eder. 

Köylü C. 

flaziran 

1 1 
1 A1ecmualar 
1 

Edebiyat 
Gazetesi 

Nurullah 
Herkesin yazısını alan, 

falarını her fikre açan edeb 
mecmualarını doğrusu pek 
mem. Bir mecmuanın va · 
karilerine tanınmış veya ta 
mamış imzalarla güzel, hoş, 

fadeli yazılar okutmak de"· 
Bir mecmua bir mektebi, 
fikir cereyanını temsil eder. 

Fakat bizde böyle bir 
mua çıkamıyor. V akıi " Muhit 
ve " Resimli Şark ,, gibi nıa 
zinlerin yanında " Atsız mec 
a,. " Öz dilimize doğru ,, 
kadim, adeta berique " içtihat 
gibi meslekleri az çok mua 
mecmualar var. Bunların kı 
lerini inkAr itmiyorum; f 
bunlann temsil ettiği cere 
edebi olmaktan ziyade tarıbi 
Hem onlar da kendilerine çiz 
leri hududun dışına çıkıyo 
meseli " Öz dilimize doğru,, 
programı ile alikadar olmı 

yazılar da neşrediyor. Ne yap 
başka çaresi yoktur, bizde 
fikirle mecmua doldurmak ka 
olmiyor. Az kaldı " Kadro ,, 
beş kişinin tek kafa olma 
çalışarak çıkardıkları " Kadro,, 
unutuyordum; temsil ettiği fi 
leri nasıl karşılarsak karıılaya 
onu elimize aldığınız zaman al 
duymamak kabil değildir. M 
mualarımızın en •• intereısan 
fakat en az edebi olanı odur. 

Orhan Seyfi'nin çıkardığı y 
haftalık Edebigat gazett1si, 
bir cereyanın mecmuası değil 
hepsine açıktır. Birinci numa 
sına bir bakın, aralann 
türlcçe yazmaktan başka hi 
bir mnşterek fikir bulunmı 
kimselerin yazılarını g8 
ceksiniz: Ahmet Haşim, 

· zım Hikmet, Mithat Cemal be 
ber yazıyorlar. Zaten Orh 
Seyfi, benim de yazmamı is 
diğini söylerken: 0 istediğin fi 
müdafaa etmekte, öbllr arkad 
ların fikirlerine itirazda ıerb 
sin ,, demişti. 

Bu gazetenin faydası olaca"' 
nı zannediyorum. Kari yetişf 
celt. Şimdilik ufacık, dört sa 
Fakat rağbet görünce bDyDyece 

Saydığım isimlerden bat 
Selami izzet, Sermet Muht 
Peyami Safa, VilA Nurettin 
muntazaman yazacaklar. Milde 
Mustafa Şekip Bey de her h 
fikir ve edebiyat cerey---~
ha kkmda dlifllndllklerini 16yli 
cek. Bu gazetede birçok irı. ua .. 
belki de sevdiğiniz ve hiç h 
lanmadığımz her imzayı g 
ceksiniz. 

ilk numarada dikkati cel 
den bir nokta var: Dört m 
meden Oçll aruz, biri de ser 
nazımla yazılmıt- Hani anıl 
artık öldOğllnll ve yerini bed 
bıraktığım izafer avazeleri 
haber veriyorlardı? Bence hi 
vezin ölmez; çllnka be:nallll!' 
ıairleri zaman zaman cezbed 
meziyetler, kabiliyetler vardır. ,,. 

••ôz dilimize doğru,, me~ 
ası, benden iıtihza ile b 
yor ve kenditinin yayılm 
yardım ettiğim için tet•'_.,.._.,,,t 
ediyor. Her numarasını okuya 
ğımdan ve yayılma11nda bi 
beis görmediğimden emin olabil• 
Fikirlerine ittirak etmemek, • 
mecmuayı kimsenin görm~• 
istememek değildir. YalDll 
mucmuadan ve benden babae 
herkesten bir ricam var, iı 
" Ata ,, teklinde değil, .. Alt 
şeklinde, yani çekme işareti k0 

madan yazsınlar. Böyle y 
larm delilet illhesiotn İl 
benziyor amma zarar yok. 
razıyım. 
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nferansı 
evlendi 
Cenevre 23 (A.A.) - Stcfani 
sı bildirıyor: Terki Teslihat 
transınm umumi komisyonun

Atneriknn teklifine cevap ve
İtalya Hariciye nazırı M. 
di, İtalyanın Amerika heyeti 
hbasası tarafınr.lan bugürı 
İsyona tevdi olunan teklifi 
llıen ve bilakaydiışart kabul 
'ni söyleyerek demiştir ki: 

11 
İtalya bu teklifi yalnız, ya
sına saik olan prensipleri 
'le değil, bundan tevellüt 

ek mantıki netict-ler itibarile 
kabul eder. 
ICara teslihatı sahasında sey
lğır topçunun ve tankların 
lllen ilgası ve ordu mevcu-

göıterilen esas dahilinde 
·, deniz teslibatı sahasında 

rp gemileri için muabede
tesbit edilen ve mecmuu 

tonun üçte bir, tayyare ge· 
tonilltosunun dörtte bir, 

ör, torpito muhripleri için 
a muahedelerinde teabit 
n l mayıs 931 ltalyan -

lngiliz itilifııame ve 
edesi esası dahilinde dörtte 
tenzili, tabtelbahirler ıçm 

a muahedesinde tesbit olu
tonilAtonun üçte bir tenzili 
bu tonilitonun mecmuunun 
1 35,000 e tahdidi, hava 

'batı sahasında bombardıman 
sefinelerinin i'gası ve havai 

bardımanların men'i, her 
da kimya ve mikrop harbi-
ilgası. 

&1. Grandi, Amerikan teklifi-
geçen şubatla İtalya tarafın

konferansa tevdi olunan 
büyilk bir nisbet dahilinde 

abih olduğunu kaydettikten 
a demiştir ki: 

11 ltalya; kara 1a, denizde ve 
da milsellAh bir memlekettir. 
enaleyh, Amerikan teklifini 

etmekle fedakarlıkta bulu
r. Maamafih, italya bu fe
lrlığı memnuniyetle yapmak
• Çünki ltalya şu kanaattedir 

lllilletler arasında muslihane 
aıebat, ancak bütün milletler 
ından yapılacak müşterek 

•• irlıklara istinat edebilir. 
iti, Grandi, ltalyanın Ameri-
teklifini memnuniyetle kabul 
• i s&yledikten sonra, konfe-

iftirak eden biltnn devlet
Amerika taraf mdan vaki 

bu davete aklıselim ve hüs· 
tUe icabet ettikleri ümidini 

• ve beyanatına şu suretle 
)'et vermiıtir: 

11 
Harpten mütevellit mali le· 

tler meselesinin umumi bir 
• halline yol açan moralor
teklifinde bulunduktan bir 
ıonra M. Hoover, terki tes
llleselesinin ameli bir tarz-

lıalline yol açan bir teklifte 

ABİC:I Gönül İşleri 
.... _. ........ ____________________________________ ~Erkeğin 

Silih Tahdidi Meselesinde Amerika Evdeki 

T { · f n · n Akisleri Devam Ediyor v~:.~~~!ı_, şöyle bir ıeı•k· 
Tan Gazetesinde l kiye sahiptir: Erkek yalnız eh· 

şarda çalışır. Ev kadınındır. 

Mühim Bir Evden mes'ul olan yalnız kadın-
dır. Erkeğin ev işlerile hiç ala· 

Müta/ea kası yoktur. 
Nitekim bu iddia üzerine bir 

Paris, 24 ( A. A. ) - Havas 
Ajansından: 

Tan gnetesi yazıyor: Ameri
kanın Cenevrede yapmış olduğu 
teşebbüse verilen hakiki cevar, 
M. Pol Bonkurun tahdidi 
teslihatın mutlak surette 
müktesep emnü selamet hakkına 
tibi bulunduğunu telkin eden 
cevabı olmuştur. 

Emnü selamet meselesi sulh 
teşkilatına ait her türlü meselenin 
fevkinde bulunmaktadır. 

Briyan- Kellog misakmı ceva· 
bında dcrhatır ettiren M. Pol 
Bonkur, bu misakın çok iyi ya-
pılmıı olduğunu, fakat bu tak
dirde dOşüncelerin sonuna kadar 
gitmek lizımgeldiğini ve hüsnü 
niyet sahibi milletler ara!lmda 
ihdas etmiş bulunduğu başlıca 
tesanüdü teıbit etmek, bu su
retle bu misakın tesirlerini dü
şüncesizce ihlll etmek istiyenlere 
karşı kuvvetli müeyyideler itti
hazı icap ettiğini zikreylemiştir. 

Fransa Ve lngiltere 
Lozan 24 (A.A.) - Fransız, 

İngiliz ınükalemeleri dün saat 16 
da tekrar başlamış, fakat bir sa
at sonra kesilmiştir. 

lngiliz heyeti murahhasası bu 
bapta atideki beyannameyi ver-
miştir: 

• "İngiliz - Fransız ,. mü kil em atı 
bugün de faydalı bir surette 
devam etmiştir. Mükilemeler, 
Fransız heyeti murahhasasmın 
Alman beyetile istişaresi imkanını 
bahşetmek için biraz sonra ka· 
tedilmiştir.,, 

Müşterek 
Bir Ziyaret 

Cenevre, 24 ( A. A. ) - lngil
tere - Fransa ve Cemahiri Müttehi· 
de heyeti murahhasalarının mü
messilleri, dtin M. Hendersona 
müşterek bir ziyaret yap
mışlar ve ınükilemelerde kay
dedilen terakkilerden mumaileyhi 
maliimattar etmiılerdir. Murah
haslar hususi mükalemclerin yal
nız umumi komisyonun mesaisini 
kolaylaştırmak ve konferansın 
muvaffakiyetini tacil etmek mak· 
sadına müpteni olduğunu kay
deylemitlerdir. 

buluomal<tadır. ltalya geçen sene 
tereddüt etmedi. Bugün de te
reddüt etmiyor. Dünya ihya 
edilmek isteniyorsa ısrar dmek 
ve artık bir karar vermek la
zımdır. 

Buradaki reaimlerde Cenevre ve 
Lo:İan müz kerelerini id 4re eden• 

leri •örüyorsunuz. M. Makdonald •• 
M. Heriyo gGnün her Hatinde hare
kete am•de bir vaziyettedirler. Bu 
•uretle sık •ık Lozan ve Cenevre ara11nda mekik dokuyorlar. Bakalım 
M1•h~r Huverin teklif mü~pe!_ bir neti«:_!ye iktiran edecek mi? 

Avrupa 
Ve Amerika 

1 Hava Seferleri 
Paris, 23 (Hususi) - 18 ay 

evvel F arman tayyare fabrikası 

Avrupa ile Amerika arasında 
seferler yapmaya mahsus muaz
zam bir tayyarenin inşaatına 
başlamıştı. Tayyarenin tarzı inşa-
sı meçhuldür, yalnız malum olan 
birşey, tayyarenin ( monoplan ) 
tarzında ve 500 kuvvetli motörle 
mÜ..!ehhez olacağıdır. Bu hava 
ejderi saatte 800 kilometre ka
tedecek ve 18,000 metre yük-
selebilecektir. Bu suretle 
Paris-Nevyork arasındaki mesafe 
6 saatte kateditecektir. Tayyare
nin inşaatı bitmiştir. Birkaç gü· 
ne kadar tecrübelere başlana· 
cakhr. Söylendiğine nazaran tec
rübeler 6 ay devam edecek ve 
muvaff akiyetli neticeler verirse 
bu tayyare Avrupa ile Amerika 
arasında seferlere baılıyacaktır. 
Bu suretle öğle yemeğini Paris
te, akfam yemeğini de Nevyork
ta yemek mümkün olacaktır. 

Macaristanda 
Vesika İle 
Dilencilik 

Peşte, 23 ( Hususi ) - Bir 
zamanlar Peşte tiyatrolarında 

parlak muvaffakiyetler kazanan, 
perestişkirları arkalarından ko-
tan ve fakat ihtiyarlayınca 50 
frank aylıkla tekaüt olan arlist 
ve aktrislerin çoğu son derece 
fena bir vaziyete düşmütlerdir. 
Açlıktan ne yapacaklarını şaşıran 
bu zavallılar nihayet dilenmiye 
karar vermişler ve bunun için 
zabıtaya müracaat ederek so-

l 
kapıyı yalıyarak yükseldi. 
Değirmenci çığlıklar kopararak 

ve deli gabi koşarak oradan u
zaklaştı. Korkusundan çaldırmış 

Yunanistanda 
Şiddetli 
Tedbirler 

Atina, 23 - Hükumetin itti· 
haz ettiği mali tedbirlere çok 
ehemmiyet veriliyor. Hele kam· 
biyo ihracı hakkındaki memnui
yet son günlerde büyük bir dik
katle tatbik edilmektedir. Geçen 
gün epeyce bir para ile Mıstra git
mek üzere iken vapurun hareketin
den biraz evvel yakalanarak tekrar 
karaya çıkarılan ve adliyeye tes
lim edilen bir Ermeninin tevkifi 
bir hayli dedikodular doğurmuş
tur. Astras Kalfayan ismindeki 
bu Ermeni bir lngiliz fabrikasının 
burada mümessilidir. Fakat me
sele bu adamııı tevkifile kalma
mıştır. Kambiyo kaçakçılığı ya
pan bir sDrü adamların da mev
cut olduğu bu vesile ile mey
dana çıkmıt ve bunlar mahke
meye verilmişlerdir~ 

(Kalfayan) an üzerinde bulu
nan çekler muhtelif tacirler 
tarafından ciro edilmİf bulun• 
c!uğundan bu ciroları imza
lamıt bulunanlar da yakalanmış
lar, mahkemeye verilmişlerdir. 

Bu hidise dolayısile vazife
dar memurlar daha büyük bir 
dikkat ve itina ile hareket et
mektedirler. 

Bu münasebetle bazı gazete• 
ler ermeniler hakkında gayrimü
sait neşriyat yapmak vesilesini 
bulmuşlardır. 

kaklarda dilenmek müsaadesi 
istemişlerdir. Peşle zabıtası bu 
zavallıların sokaklarda dilenme
lerine müsaace etmiştir. 

karı koca arasında çıkan bir 
ih tilaf bana Ja aksetti. Bana 
mektup gönderen hanımın kocası 
yukarda söylediğim telakkidedir. 
Mektuptan şu cümleleri alıyorum: 

" Kocamla çok iyi geçini
yoruz. Fakat kocam vazifesi
nin yalnız dııarda çalışmak 
olduğunu, evde bana yardım ede
miyecetini s6ylliyor. Bu nokta 
bizi ibtilAfa dllfOrdü. Lutfen bize 
hakemlik yapınız. " 

Aile hayab bir taraflı olamaz. 
Karı ve koca bllttin itlerinde dai· 
ma biribirlerine mftzaharet etmek 
mecburiyetindedir. Kocasının has

ta olduğu bir gtinde kadın onun 
dıtardaki itlerine elinden geldiği 
kadar yardımcı olmak için elbi· 
aesini giyip dlfan fırlar. 

Koca da kadının sıkLfhğı za
manlarda ona yardım vazifesile 
mükelleftir. Esasen aile hayatının 
devamı ve mesut bir ıekilde yü
rümesi için bu karşılıklı müzahe
ret şarttır. Her ne kadar ikisinin 
de vazifeleri tabiat iktı:zasmca 
ayrılmışsa da, birçok zamanlarda 
biribirlerinin vazifelerini tamam· 
lamak vaziyetinde kahı lar. 
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Japonyanın 
Nüfusu Artıyor 

Tokyo, 23 - Son yapılan 
tahriri nüfus neticesinde japon
yamn umum nüfusu 90,396,043 
olduğu anlaşılmıtbr. Hariçte bu
lunan 7 55,209 nüfus bu miktara 
dibil değildir. Son 5 sene zar
fında Japonyanın nüfusu 7 miJ. 
yon artmıştır. 

Harici Haberler 
Burada bitmt>Ji lut/11n 8 inci 

scqfada okuyunuz 

ettiği, bazan da çarçabuk söndüğtl 
görülür. 

1 

~=:=::=:=:==:Muharriri: Knut Ham•M Nakleden: H. Ş. 

gibi bir müddet avlunun ctrafmda 
dolattı. Ne yapacağını taşırmıştı. 

Bir aralık pencereye koşup aya· 
ğıle camı kırdı. Sonra iki elite 
demirleri yakalıyarak bükmiye 
uğraştı ve onları yerinden söktü. 

Birkaç dekika sonra, Y obanla 
beraber gerısın geriye geldiği 

zaman tekmil şato, bu eski ahtap 
bina alevler içinde kalmıştı. Rıh
tımdan da birkaç kişi koşup gel
mişlerdi. Fakat bir şey yapmaktan 
iciz, bakıyorlardı. Şato artık ebe
diyete karışmıştı. 

... iki anne bir yolun üzerinde 
konuşarak gidiyorlar. Biri mavi 
renkli şen bir kostüm giymiştir. 
Çünki onun sevdiği seyahatten 
henüz dönmüştür. Öteki matem 
elbisesi taşıyor. Onun ikisi 
esmer biri sarışın üç kızı vardı. 
Lakin sarışını ölmiiştür. Kızı on 
sene evvel öldüğü halde validesi 
al'::ın onun matemini taşıyor. 

Ş.tonun sahibi eJl~rini önünde 
turarak koltuğa oturmuş, 
şulesinin gittikçe aşağıya 

indiğini seyrediyordu. Şa

~ll sahibi bu smıda elbisesinin 
. deki tozları bir fiske ile te
Yerek tekrar ellerini kavuş
\l. 

() Zaman değirmenci dehsctle 

ttek bir çığlık kupardı. 
Ş.lo sahibi başını çevirip 

~reye baktı. Ansızın yerinden 
lltllk fersiz nazarlarla dışarıyı 

seyre başladı. Bu bakışlarda sanki 
bütün beşeri ıstırapların muhssa
lası okunuyordu. Ağu korkunç bir 
takalliisla çarpılarak, yumruklarım 
tehditkirana pencereye doğru u
zattı. Sonra, bir kolunu yanına 
salıvererek ve ötekini son bir 
hamle ile ileriye doğru uzatarak 
mahzeuin içerisinde gerisin geriye 
çekilmiye başladı. Kapının arka
sındaki eşya yı~nına çarpınca 

·mum devrildi. Ayni zamanda bii
yük bir alev korkunç bir savletle 

O esnada mahzenden bir ses, 
şekilsiz bir feryat, adeta yerin 
altına diri gömülmüş bir insan•n 
harharesi işitildi.. Bu sayha iki 
defa tekrarlandı. Değirmenci kor· 
kusundan saçları dimdik dikile-

rek oradan ka«,:tı. Avluyu geçip 
yola indi ve eve doğru koşmaya 

çaşladı. Arkasına bakmaya cesaret 
edemiyordu. 

Ve değirmencinin ağzı, bu 
facı anın hakiki sebepleri üzerinde 
bir mezar kadar sessiz kaldı ... 

- 11 . -
... Bana kim aşkın mahiyetini 

sorarsa onun giillerde esip sonra 
sükun bulan bir nagme olduğunu 
söylerdim. Ekseriyetle o, öyle 
silinmez bir damgadır ki izi, bü
tün hayatın devam ettiği müC.:
detçe kaybolmaz. Cenabı Hak aşl.ı 
birçok şekillerde yaratmıştır. O
nun bazan uzun müddet devam 

Mavi rubalı anne ellerini neşe 
ile çırparak bağırdı: 

- Oh! hava ne güzel! Bu 
hararet beni mest ediyor. Aşk 
ile meşbu bu hava beni sarhoş 
ediyor, aşkın en } itksek şahikala
rına yi.ıkselmek i'itİ} orum. <::u 
yolun kenar nda çırçı lak soyu p 
kollarımı güneşe açmak, ağ1ımla 

, Arı.:ıuı v..rı 
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Av/üne c cim başı 
Takvinzi 

(Fazlı Necip Bey merhumun bu• 
gün de ıeçitıniş bir fılmısını ya:zıyo

ruz:) 

lstanbulda daha matbaalar 
teessüs etmem· şti. Kitaplar el ya· 
zısile yazılırdı. Müellifler, hattat
lar yazdıkları kitapları, levhaları 
ricale takdim eder, caizeler alır 
geçinirlerdi. 

Mali sene henüz kabul olun
muştu. Rumi aylar takvimlere 
yeni geçmiye başlıyordu. O zaman 
takvimler sekiz on santim geniş· 
liğinde bir metre kadar uzun bir 
kAğıda yazılırdı. Müneccbimbaşı 

hazırladığı takvimden birçok 
nüshalarını hattatlara yazdırmış, 

zengin ricala takdim ediyordu. 
Bir takvimi d· , lıattatlardan birile 
lstanbula yeni gelmiş cahil vezir
terden Kasım Paşaya gönderdi. 

Hattat muhteşem kavuklu ve
:tirin karşısında minderin kena• 
rma ilişmiş, yumuhnuş, ihsan 
olunacak caizeye intizar ediyordu. 

Paşa takvimi açtı. Siyah vt ı 
Jaal mürekkeplerle yazılmış, ay baş· 
)arı minakiiri yaldızlı nakışlarla 

tezyin edilmişti. Paşa takvimin 
ötesine berisine göz gezdiriyordu. 
Daha rumi ayların isimlerini 
öğrenememişti. Laal mürekkeple 
yaıılmış " Kanunuevvel ,, ismini 
görünce sordtı: 

- Bu kanunu evvel kim? ... 
Hattat takvim mündericatının 

limi değildi. F nkat zarif bir 
adamdı. Cehalet göstermek iste
medi. Attı: 

- Kanuni Sultan Siileyman 
lhsanile meşhurdu, Lcfendim .. dedi. 

Paşa biraz aşağı bakınca yme 
ordu: 

Ya bu kanunu san'? ... 

O da ihsan ve atıfette Ka
nuniye benziyen efendimiz ... 

Paşa müdaheneden im~lardan 
anlamıyordu. Çatık duruyor, ihsa
na pek mail görünmüyordu. · Abus 
çehresile nazarını biraz yukarı 

atfetti Tem muz ismini gördü. 
Hayretle sordu: 

- Ya bu domuz kim oluyor? 
Hattat tebessümlerle kiiçük bir 
temenna ederek cevap verdi: 

- Oida bu takvimi yazıp ben
denizi efendimize gönderen Mn
neccim başı kulunuz .•. dedi. 

Fazlı Necip 

SON POStf A 

1 
Yc\lni, ~il asr, llııvadh a Halk 

guctc!i 

ıdare : lstanuuı·l.-'.Eskl Zaptiye 
Çatalçe9me eokağı 25 

Telefon lstaııbul • 20203 

Posta kutusu: İstanbul • i4 l 

'felgraf: lstımbul • 01-J PO.::ı'rA --·-
ABONE FlATl 

'f0RK1YE Ecnebi 
1400 Kr. ı ~ene 2700 Kr. 
750 :t G Ay l40J > 

400 > 3 » 800 > 

150 • 1 > 3U~ .. 

Gelen evrak geri verilmez. 

JU.nlardım me!'ullyet alınınaı 

ce' ap iı;in mektuplara 6 kuru,tıu: 

ı>ut ıl~ve"i l:\ııınuır. 

A<lru i!ığittirilmc$İ ~()) kııruıtıır. 

On Beş Günde Bir'' Darbei Hükumet,, Yapılan Diyar 
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Amerikanın Cenubunda As yiş Bir 

M. Aleksandrl 

ŞiJi tayyare kıtaatı kumanda· 1 
nı Miralay Grove, on beş gün e\'· 
vel tayyare mektebini ve tayyare 
kıta alını harekete getirerek 
Cümhur Reisi M. Monteroyü ve 
onunla beraber ; '" ı, ı hükumeti 
istifaya mecbur etmi~ti. 

Dnrbei hüküıneti yapan Mi
ralay Grovc'nin aldığı tedbirler
de komiinist temayüliHı görülü
yordu. Bu vaziyet dahil ve ha· 
riçte bir itimatsızlık uyandırmıştı. 

Son gelen telgraflar, Santi
yago dö Şilide komünist aleyhtara 
genç zabitlerin ani surette 
Riyaseti Cümlıur sarayına hücum 
ve Miralay Grone'u tevkif ettik· 
lerini, Jeneral Saensiyi de mıı· 
valdrnt hükumetin başına getir
diklerini bildirmektedir 

On beş gün gibi kısa bir 
müddet zarfında bidbirini takip 
eden iki darbei hiikumetin 
sebebini anlatmak ;,çin, Şili 
hakkında biraz malumat vermeyi 
faydalı gördük : 

Şili, Cenubi Amerikada, Bahri 
Muhitikcbir Okyanusu sahilinde 
arazısı miimbit, madenleri ve bil· 
hassa nitrat madenleri mebzul 
zengin bir memlekettir. BüHin 
Amerikada olduğu gibi Şilide 
de reisicümhur ayni zamanda 
hülcumet reisidir. Şilinin b.!1 hu
susta bir hususiyeti vardır. Ayanı 
teşkil eden aristokratlar Reisi
cümhur üzerine büyük tesir icra 

etmektedir. Reisicümhur ayan 
meclisi elinde adeta bir kukla 
vazi~etinde bulunuyordu. 

Ayan Meclisinin bu istibdadı
na karşı koymak istiyen halkın 
her teşebbüsü aldın kalmıştı. 
Şili demokratları ayanın feshi 
için yaptıkları propagandaların 
hiçbirinde muvaffak olamamışlar· 
C.:ı. Radikal demokrat fırkasının 
reisi M. A!eksandri, Reisicumhur 
olduktan soma, 1924 te Ayan 
Meclisinin Teşkilatı Esasiye Ka
nunlarını tadil ettirmek suretile 
Ayanııı niifuzunu k:smıya muvaf
fak olmuştu. Fakat memlekette 
bir berciimerç hasıl olmuş ve 
asayiş ihlal edilmişti. 

Grevler vukubuJuyor, nitrat 
madenlerinde çalışan ameleler, 

Mlrulay Grove 

kuyuları tahrip ediyorlardı. Mem· 
Jeket endişe içindeydi. Bu kar· 
gaşalık esnas•nda Miralay İbanez 
hiikfııneti eline geçirdi, komünist 
cereyanlarını imha etti, ve gerek 
muhafazakar ayan Meclisine, 
gerek M. Alcksandrinin. Radi· 
kal • Demokrat fırlcasınm libe
ral fikirlet'İne karşı bitaraf 
bir siyaset takip ederelc beş 
sene icrayi hükumet etti. Enerji 
sahibi ve bir devlet adamı. diye 
şöhret kazanan Miralay lbanez 
bu mi.iddet zarfında Şilinin dahili 

vaıiyetioi mükemmel bir hale getir
mişti. Maliyeyi tanzim Peru Hüku
meti ile bir asırdanberi mualJAk
ta kalan Takna ve Arika mese
lelerini halletti, ve Şiliyi zengin 
bir de\•let haline koydu. 

•• •• •• • ur 1ıze emıyor 

1 
Fakat cihan buhı·anı gelince 

ihracatla geçinen Şili, Cenubi 
Amerikada bulunan umum dev· 
letler arasında buhrandan daha 
ziyade müteessir oldu. Senevi 
birkaç milyar nitrat ihraç ed...,•ı 
Şili, artık ihracatta bulunanı·· 
vordu. Ameleler işsiz, aç kalmıştı . 
isyan elliyorlardı. Millet ayakları· 
dı, ihtilal yaptı ve lbanez Avr -
paya kaçmıya mecbur oldu. Art.k 
millet kendi sinesinden çıkmq 
bir hükumet reisi istiyordu. 

iki fırka vardı. Radika-De· 
mokratlar M. Alesandriyi, muhn
fazak!rlar da M. Monteroyil nam

zet gösterdi.İntihabatta muhafaza· 
karlar kazandılar ve M. Montero, 
Reisiciimbur ilan edildi. 

M. Montero, bundan on be., 
5~n €vveline kadar mevkii ikti· 
darda idi. Bu esnada Şilinin 
Vaşington Sefiri M. Davila bir
kaç ay evvel, Montero tarafından 
azledilmişti. Çok ihtirasla bir 
ada!D olan bu zat, iktidar mev
kiine geçmek için, bundan oo 
beş gUn evvel, miralay Groveyi 
elde ederek, malum olan darbei 
hükumeti yapmıştı. Kendisi, perde 
arkasında vaziyetin inkişaf etmesini 

bekliyordu.İşte genç zabitler tara
fmdan yapılan son ihtilal, Davila 
ve Grove aleyhindedir. Bu hare
ketin arkasında acaba Miralay 
İbanez mi? Yoksa M. Alesandri 
mi bulunuyor? Bu henilz malum 
değildir. 

.w. Mantara 

• 
ng.liz Kibara ı Ve Fakirler 

Londranın kibar sımfma mensup olan bir züm
re geçen hafta, hasılatı tamamen fakir ailelere 
verilmek üı.ere çiçek bahçesinde bir müsamere 
tertip etmişler ve masrafa boğulmamak ıçın bu 
müsamerenin bütün numaralarını kendileri yapmış· 
lardır. Gördiiğiinüz re imler bu müsamered n bir· 

kaç enstantanedir: f~te Mis Evlin Lay davul çal
makla, Mister Walter Melvil cambazhane kapısm-

cla miişleri çaiıran palyaço gibi bir masanın üs

tünde bağırmakta, diğer bir kadın da 50n moda 
elbi eleri teşhir etmektedir. 

Kari 

Florgtı 
Nasıl 
Asrileşir 

Gazetenizin kari 
bundan bir iki gün evvel 9iı 
ve Florya plajlara hakkında 
tan Osman Bey imzasile 
yazıya yine muhterem gazel 
kısmen olsun cevap 
müsaade ediniz. 

Muhterem kaptan, Va..
lrnbet edecek hali buldu di 
yanılıyorlar. iki plej müsavi 
itle ve hatta bu şeraite 
bile değildirler ki reka 
bahsedilebilsin. Varna asri• 
ya sadece tabii. işte benİIO 
rilş zaviyem böyle. 

Fal<at, bizi bu hususta 
edecek şüphesiz büyük bit 
sele var. Seyyahları Fil 
yıkatalım derken, yerli bd 
Jarı da Vartıaya kaçırmı 
izah edeyim . 

Memleketimize gelen 
ların ekserisi, burada 
bize has bir orijinalite 
Avrupai şeyler, bilhasaa 
tesisat onlarda 
bulunduğundan onları al 
bile etmez, fakat 
şıda alaturka 
su böreğirıin lezzetini, 
li terliğin ve gfıya 

halının eskiliğini ve Bursacla 
sadUfen gördükleri bir 
cübbesile sarığını, memle 
rinde iftiharla anlatır d· .... ~• 
Binaenaleyh, Floryaya 
men kadim hamam şeki 
200 - 300 sene evvel 
mal ettiğimiz mobilye 
' Mehterhane " musikası 
servlı yapabilsek, inanınız 
nın seyyahı Floryaya akar 
Varna iflas eder. Alcsi tak 
eski tas eski hamam, onlar 
mez, biz ise asrileşen bu 
pahahlaşacağı için hiç gid 

ceğiz~ 
Orijinal ve devamb karllerlnJadlll 

Tramvay Ve Otomobil Kaz 
Çare Bulundu • 

"Ş~hremini Beye söyle 
aenelerdenberi İstanbul so~ 
kaldmmlarmı Adeta 
çeviren ve 
mutlaka ve 
insan kanı bulaştıran 
mobil ve tramvay k 
ebediyen bir hatime ç 
ıureti kat'iyyede taahhüt .ı 
keffül eyliyebilirim. 

Ç6nki erbabı vukuf .
dara karşı asırlardanberi .. 
not 11 mermilerinin bile en 
bir noktai nUfuz ve hultl 
makta izharı aczeyliyeceil 
recede mesdut makut 
kim ve tarsin cdilmif 
bulunan devair ve mü ~ 
resmiye kapıları, ta arka .... 
dar olamazsa l;ile, hiç ~~ 
bir parçacık aralık ed~.J 
himmet buyursunlar. Bu . ..a 
imkinda hangi şeyin çaroP 
lunmamıttır ki bu misilli ~ 
itlerin çaresi bulunmasan? ( 
olmaz) 

Memuriyet lstiyen~er 
!stanbul C. Miiddeı1I 

liğindenl ct-
Karaman mahkemesin 

hal bulunan 40 lira ınaaşh .... 
bete " Daktilo bilınek şal 
talip olaniarın 30 Haıira.O~ 
şembe günUne kadar "?.ab 
Müddeiumumiliğine JlJUr 

illln olunur 



r SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımız. 
Okuyunuz ... 

ne~re ~ce tir. 
Jtertembe fÜDkÜ spo· uyfH nda dünya spo• 

hareketlerini, memleket spor l\Adıseleriai 

okuyacaksınu. 

Cumartea· sayf asındıı Cuma rünkll maçları• 
tafsllAtını bulacaksın ı. 

r:===================================::::::==~-=======~==================~==============----=====================================================-

DUn yapllan geçit resmlndAn bir intiba 

• • 

lttif ak Haricindeki Kulüp- Balkan 

1 • G •• J T bb •• l • Kupası 
erın uze eşe us erı Maçları 

.... 
Dün Eyüpte Yeni Bir Futbol Sahasının 

Kiişat Resmi Yapıldı 
• Dün fstanbulda belli başla 

ıpor hareketi olarak kaydedile
cek tek bir hadise vardır: 

Federasyona dahil olmıyan 
senç futbol takımlarının geçit 
resmi, Eyüpte yeni bir spor sa
hasının kütat n:smi ve ba takı\n
lar arasmdaki maçlar. 

bil Şişli kliibü bir gol ata bildi. 

I<-'.' ·, ,· "tnde 
Dün Kn uı · , it fen rbah-

çe stadın r .. h hie\ in H al 
üçüncU l \ . •. F eı eri tıhçe 
üçlıncü l . ı . ı ı Hla bir 
müsabaka 'a ı ş ve maç 4 - 4 
berabere bil i 'ır. 

Belgrat, 24 (A.A.) - Bulgar 
takımı dün saat :!O de, Romanya 
takı.nıda 18.45 le gelmiştir. Yu· 
nan ta!omı bu akşam gelecektir. 

Programdaki merasim meya
nında şun7ar mevcuttur: 

'2.7 haz.İran saat 20 de heyeti 
mu ahl :ısalar şerefine milli ti
} •. troda gala müsameresi, 29 ha
z.ir nda Belgrat cİ\'armda tenez
züh, 1 temmuzda Tunada cevelan, 
3 temmuz pazar günü Yugoslavya 
federasyonu tarafından bir ziyafet. 

Ankara - İzmir Muhtelif 
Takımları Arasında ... -· -

Dün Yapılan Hususi Mahiyetteki Maç 
İzmir Takımı Kazandı 

Ankara 24 ( A. A. ) - Kon
gre ınünasebetile yapılmakta olan 
fı. t~ol turnovasmm üçüncü mü
sabakası bugün ( dün ) İzmir ve 
Ankara takım'arı arasmda vapı· 
lacaktı. Fakat, İstanbul - lzmir 
maçı netic !sinde zuhur eden ha· 
kem ihtilifmı ileri sürerek lz.mir
lilcr turnovaya devam etmeınek 
kararım vermiş olduklarmdan bu 
müsabaka yapdmaıutf, buna mu
kabil yine İzmir ve Ankara muh
telitleri Ankara Belediyesi tara
fından konulan bir kupa için 
çarpıımıtlardır. Henüz yeni ça
Jaıtmlmıya bqlanan Ankara muh
telitinin lstanbula karşı müsaba
kayı 3 - 3 beraberlikle bitirmek 
ıuretiJe aldığı güzel netice, sa
ha} a bu maç için de bftyOk bir 
kalababi: toplamıştır. 

Hakem Şeref Beydi. Takımlar 
saat 18 de mutat teıekkOllerile 
sahaya çıktdar. Oldukça kuvvetli 
bir rüzgar esiyordu. Parayı An
kara kazandığı için rilzgirı ar
kasına alarak oyuna başladı. Maç 
bidayette intizamsız bir tekilde 
devam ediyordu. 

Fakat, takımların ikisinde de 
11cağm fazla müessir olmasın
dan dolayı büyük bir canlıhk 
g6rlllmüyordu. Yapılan akınlar 
iki taraf mndafaasmm kuvvetli 
müdahalelerile bertaraf ediliyor 
ve netice vermiyordu. Oyun bu 
teklini kaybetmiyerek 45 dakika 

lzmlr Muhtelltlnln iki 
KUzlde oyuncusu 

Genç klüplere tahsis edilen 
bu yeni spor sahasın n lciişat 
resmi çok parlak bir şekilde icra 
edilmiıtir. Saha Eyüpte Otakçı
Jardadır. 

Resmigeçidi müteakıp atletizm 
müsabakaları yapılmış, atletizm 
mOsabakalarından sonra resmi
geçide iştirak eden takımlardan 
teıkil edilen iki muhtelitin futbol 
maçı yapılmıştır. Bu hususi ve 
doıtane futbol maçından sonra 
Otakçılar sahasmm resmigeçidi 
nibayetlenmiştir. 

B •hıaı1 so lra Atlas ikinci 
takımı ile F e ıe ·bahçe 3 iincü 
takımı le 'lrşılaş·nı~lar ve Fener
bahçe tak mı ~ - O galip gelmiş
tir. 

Yun an Milli Takımı 
Olempiyada Gidiyor 

deYam etti. Tarafeynin arada 
sırada yaptıkları . giize! kombine
zonlar istisna edilirse sıfır-sıfıra 
beraberlikle biten bu devreye 
ıönilk geçti denebilir. 

İkinci devrede Ankara yalnız 
aağ açığını değiştirerek ayni 
kadro ile oyuna başladı. Bu mev• 
kie getirilen oyuncunun tesiri 
derhal kendini gösterdi. Filha
kika soldan bir topu sağ açık 
gllzelce sOrerek Ali Rizaya ver
di. Ve o da çok sıkı bir şiltle 
Ankaranın ilk ve son sayısını 
yaptı. 

Dün iki muhtelit halinde oy
nayan gayrimüttefik kulliplerin 
futbolcüleri canlılık ve araların

daki anlaşma itibarile çok şaya
nı takdir bir varlık ~öslcrmiye 
muvaffak olmuşlard!r. Kendilerini 
resmigeçitteki intizam ve fotboJ
deki heveslerinden do!cıyı tebrik 
~deriz. 

Kupa Maçları 
Dün bu kliip!er arasındaki 

kupa maçına da devam edilmiş 
\'e Karagiımrük takımı ile Sa
karya takımı dömifinal müsabaka
IJDl yapmışlardır. Maç çok heye
canlı olmuş, fal<at beraberlikle 
nehct:lenmiştir. lkı takım da biri· 
birlerine ikişer gol atm şiardır. ki 
takım haftaya tekrar karş !aşa
caklardır. 

Taksim Stadyo:ı u 1da 
Taksim stadyomund<ı da hu usi 

mahiyette olan iki maç yapldı. 

Bunlsırdan birincisini, Galat ~ v 

B takımı Atlas takunile 
Nt>licede Galatasaray B ı 

1-0 galip geldi. 
ikinci maçı Galatasaray A 

tilkımı Şişli Ermeni klübune karşı 
oynadu Bu maçta da biri penal
tıdan olmak üzere beş .gol attı. 
Galataaarayın bet ıolüne muka-

Selanik 
Fenerbahçe 
Müsabakası 

Selanik mnhteliti ile Fener
bahçc aras nda fstanbul fakirleri 
menfaıttine ~ ;?pılan müsabaka 
için Taksim &ladyomu tahsis 
edilmiştir. Ha ılat tamamen fs
tanbul fakir erine te' zi edilecek
tir. Bug;iıı 1 h 1kevinde bir içti
ma yapı'arnk maç etrafınJa 

lıi örüşülecektir. Müsabalca 28 ha
ziran salı ~linü yaoılacakhr. 

lt?:y'.lda At Yarışları 
19 h<ı' ra'.'l razar gün\~ Milanda 

San-Siro y.uış yc1 inde JOOO met
re mesafeli 'c 4000 liret mü1<j· 
fallı (Milan büyük at koşusu } a· 
pılınıshr. Orsini W.afmdan idman 
edil~n ve Kont Luchiono-Viskonti'-

ye ait olan Sansiı. munındaki at bi-
0 

rinci, Fenalo ikinci ve Agrifoliyo 
iiçüncü geJnııştir. Bu üç alan ara 
larmdaki mesafe farkı iki buçuk 
at uzunluğunda idi. Birinci gelen 
at üç ay evvel marnf ltAlyan at 
m\irebbiyesi T e:.ioden 6000 lirete 
satın alıumışt. Bedelini kat kat 
ödemiş demektir. 

Olimpiyat 
Atletizm, gemicilik, futbol ve 

zengin yazılar, tenkitler, münev
verler sayfası, maçlar, Avrupa 
haberleri ve ayrıca büyük hedi
yeleri olan merakla bir mü38baka 
varcLr. 

Atlnada beflncl otomobil yarıfmın ikincisi Madam Hacıarglrl 

Atina 21 ( Hususi ) - Geçen 
haf taya Al inanın atletizm hafta· 
!il denebilir. Bir gün içinde ( per· 
şeınbe günü ) birçok sporlar ya· 
pıldı: Otomobil, futbol, deniz 
yarışları ve muhtelif atletizm 
müsabalrnları. 

Bunlardan en çok alaka uyan
dıranı, dört kadmm da iştirakile 
yapılan otomobil yarışlan oldu. 
Bu otomobil yarıştan Elpa na
mındaki Yunan "Seyahat ve Oto
mobiller,, cemiyeti tarafından beş 
ıenedenberi tertip edilmekte olup 
bu sene beşincisi yapılmıştır. • 

Yar.ş Atina ile Meııidi ara· 
sandaki şosenin, yokuş ve çok 
dönemeçli olmak hasebile oto
mobiller için p«:k çetin olan, 17 
ve 27 inci kilom~treleri arasmda 
yaplldı. Sabah bir buçukta bat· 

ladı, yarımda hitam buldu. 
Bu on kilometroluk yolu birin

ci gelen 9,46 saniyede katetmiştir. 
İkinci ve üçüncü yarııçllar 

beıer saniye geri kaldılar. Yarış
lara iştirak eden üç Madam ve 
bir Matmazel de iyi neticeler 
almışlard1r. 

Bunlardan Matmazel Strelinin 
yanşlardan sonra bir gazeteciye 
vukubulan beyanatmdan anlıyo
ruz ki Atinada cılomcbil kulla
nan 200 kadın vardır ve fiındi
ye kadar bunların elinden hiçbir 
kaza çıkmamışhr. 

Bu kadan otomobilci şunu 

diyor: "Eğ~r bütfin otomobiller 
kadınlaran eline geçerse kazaların 
da önü tamamen alınmış olur." 

Ayni &ün büyük stadda 

Oyun bu devrede çok canb 
ve ıeri gidiyor, her iki taraf ta 
kuvvetli akınlar yapıyordu. lzmi
rin bu devrede daha ağır butıga 
fakat, bir türlü &ol çıkaramadı
ğı nazarı dikkati celbediyordu. 
Nihayet 15 inci dakikada lzmir 
sağ açığını Ankara muavini Rıd
van favullü bir hareketle yere 
C:llıürdü. Hakemin verdiği penal
hyı Fuat glizcl bir gole tahvil 
etti. 

25 inci dakikada Ankara a!ey
hine çok güzel çekilen bir kor
neri Ankara müdafii Halit kafa
siie defetmek İsterken kendi 
-!arına takh. Bundan sonra 

A ,'·ara mütemadi hiicumlar yas,b 
ise de maç 2-1 lzmirin galebesile 
neticele!:di. 

lzmir 3 - Selinik 2 
lzmir, 25 (Hususi) - Selanik 

muhteliti ile lz:nir muhteliti ara• 

sanda dün yapılan maç 2-3 lzmir 
lehine neticel~ndi. 

oleınpiyat mlisabakaları baz rlık 
yarışları yapılmışhr. 200 metre 
23, 7 • I O saniye, manialı 200 met
re 57. 1-5 saniye, 1500 metre 

4, 13,2·5, 10,000 metre 34,49,2-5 
dakika ile bitmiştir. 

Los Ancelos müsabaka arına 
iştirak edecek olan Yunan Mılll 
Futbol Takımı tetkil \!dilmek 
üzeredir. Ü · şampiyonun iftirak 
edece;i söyleniyor. 



••• 
Harp Şiddetle Devam Ediyor 

1 aziyetin Vahametini Bilenler, Neticenin Nereye Kadar 
J aracağını Kolayca Kestiriyorlar Ve Korku Geçiriyorlardı 

Muharriri )f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-46-

Sonra.. Bu işe Mithat Pa· 
fa başlamıştır. Onun gay• 
bubetile bu meselenin akim kal
ması doğru değildir. Binaenaley 
hünkarın tamamile meşrutiyet· 
perver olduğunu göstermek 
için meclisin derhal açılmHı il· 
zımdır. 

1 

vetine artık hiç ehemmiyet bile 
vermiyordu. Devlet ve siyaset iş
lerine biraz aklı eren birkaç 
meb·us ortada çırpmıyor. O ta
rihte gittikçe ehemmiyet kespe
den mali, siyasi, c.skeri vaziyetlere 
karşı istizah takrirleri veriyor, 

alakadar nazırlar meclise davet 
ediliyor. Fakat, vükelAdan hiçbiri, 
bu davetlere icabete ve usulen 

müdafaaya tenezzlH etmiyorlardı. 
Saray, bu halden memnundu. 

Diyordu... • 

Abdülbamide gelince o, daha Meclisin birinci devresi. millet 
tahta çıkmadan evvel güya mef- ve devletin hayrına yarar hiçbir 
rutiyeti istiyor ve mes'uliyetten 1 ış görmeden dağılmıftı. Hatta 
azade bir saltanat ıilrmeyi arzu 
ediyordu. Yalnız.. onu korkutan 
bir şey vardı. Ya, bu mecliı a
leyhine ittifak ederse .•• 

Abdnlbamidin dimağına çivi· 
JAWmiş iki kelime vardı. Biri su
kut, diğeri hürriyet. .. Bu iki ke
limeden, tüyleri ürperiyordu. 

Vakıa bunlardan başka bir de 
ıuikast korkusu varsa da o ta
rihlerde henüz Abdülhamit, bunu 
düşünmiye lüzum görmüyordu. 
Çtinkü ozamana kadar henüz bir 
auikaste maruz kalmamış ve bu 
hususta evhamını tahrik etmek te 
moda olmamıştı. 

"" Meclis, Dolmabahçe sarayında 
büyük bir tantana ile açılJığı giin 

Abdülhamit, bütün şevket ve aza
metini meb'uslara göstermek ıs
temişti. 

Anadolunun, Rumelinin ve 
Arabistanın hücra köşelerinden 
ı len meb'uslarm, daha Dolmabah
çe sarayına girerken gözleri ka

maşmıya başlamıştı. Sarayın r;ıl

tanat kapısından itibaren içerdeki 

hlinkar kapısına kadar kumlu 
7ola dizilen maiyeti efradı
nın partak üniformaları, güneşe 

karşı parıl parıl parlıyan silahları, 

padişahlık azamet ve heybetini 
eanlandınyor, saray koridor ve 

aalonlar:nm ziynet ve ihtişamı, 

meb'us1ar1 hayret ve haşyet içinde 
ltırakıyordu. 

Bu suretle Osmanlı İmparator
luğunun ilk meclisi meb'usam, 
sarayın şevket ve azameti yanında 

pek sönük kalan milli mevcudiye
tin, bütün aciz ve zafmı göstere
cek bir şekilde açıldı ve meclis 

nıüzakeratı başlar başlamaz da, 
nıeb 'usların derece ve kıratları 

anlaşıldı. Buna binaen, artık saray 
için, bu adamlardan endişe etmiye 
laiç lüzum kalmamıştı. 

Aradan birkaç gün geçer geç
mez, meb'uslar vükela konakla
rındaki ziyafetlere, şurada burada 

tertip edilen içki ve saz alemle
rine devam etmiye başladı. 

Bilhassa Necip Paşanın lrnnağı 
-.ıeb'uslarla dolup boşalıyor; rütbe 
t'~ nişan almak sevdasına diişenler 

biribirinin aleyhinde söylemedik 
ılSz bırakmıyor, hatta, mecliste 
86ylenecek sözleri bile daha ev· 
Yelden haber veriyorlardı. 

Rn halleri gördilkten sonra, 
milli murakabe kuv-

zavalh meb'uslar, meclis reisinin 
acı bir istiskaline de uğramışlardı. 

Devrelerin hitamında, hüküm-

darın bir beyannamesile meclisin 
dağılması icap ederken, saray bu 
usule ehemmiyet bile vermedi. 

Eski devirlerdeki mektep mu
bassııları gibi - saray tarafından -
mahza meclisin raptü zaptına 

memur edilen ve bu hizmetine 
mukabil de kendisine vezaret 

rütbesi verilen Ahmet Vefik Paşa, 
birinci devrenin son günü ayağa 

kalktı. Mutadı olan sert ve haşin 
bir Jisan ile: 

- Meclisin bu devresi bu-
günden ! 'ibaren hitam bulmuştur. 

Her biriniz vilayetlerinize avdet 
ediniz. Gelecek sene için de söz 

anlar, memleketin ihtiyacatma 
vakıf meb'uslar gönderiniz. 

Demekle iktifa etti ve meclis 
azalara yavaş yavaş salonu terk

ettikten 'sonra doğruca saraya 

gitti. Başkatip Sait Paşaya tekmil 
haberini verdi: 

* İkinci içtima devresinde ıneh '. 
uslar biraz harekete gelmişlerdi. 

Fakat pek çoğu fikren basit ve 
iptidai oldukları ıçm meclisin 
müzakeratına bir kudret ve sela
met veremiyorlardı. Bol bol vü-

kelayı zemmediyorlar, ara sıra da 
ima tarikile saraya dil uzatıyor• 
lardı. 

Harp, bütün şiddet ve feca
atile de:•am ediyor, Kafkas hu
dutlarile biitiiıı Rı•nıc• i , kan ve 
ateş içinde yuğm ıılu y • ı ı. 

M( skof orduları T :: ı .>,ı; ~· ok tan 

geçmiş, büyük kara:l' .1'.' ı ı Edir

neye nakletmiş, İst:ınb.ıl surları 
üzerine yiirümiye hazırlanıyordu. 

Bu büyük har'. id c:•re eden 
lrnmanda merkeziıını: , ordumuzun 

başında değil; sarayda, yeşil çu
ha örtiili\ masanın kenarında idi. 

Ordu kumandanları, en küçi.ik 
harekatı harbiye hakkında bile 

doğrudan doğruya Mabeyn Baş
katibi <: • Paşaya müracaat edi-

yor ve a • bu vasıta ile aldığı 
emir mucibince hareket eyliyordu. 
Vaziyet vahimdi. Vaziyelin bu 

vehametini gören ve hissedebilen
ler, neticenin nereye varacağını 

pekala kestirebiliyorlardı. S-uayın 

içyüziine vakıf olan ve bir az da 
cUr' et vo cesarete malik bulu-

nanlar, artık Damat Mahmut ve 
Redif Paşalar hakkında acı bir 
lisan kullanıyorlar ve bunların it 
başından çekilmesini istiyorlardı. 

Harp sahnelerinden gelen fena 
haberler, lstanbulda oturan o 
taraflar halkmı heyecana sevke
diyor, bütün bunlar, mahzarlar ve 
mazbatalarla medisi meb'usana 
müracaat ederek memleketlerinin 
uğradığı feci akıbetten hesap 
istiyorlardı. 

[ Arlıca.•n var 1 

Fransada 
Kanunu Medeni 
Tadilatı 

Paris, 24 (A.A.) - Hükumet 
dün öğleden sonra Ayan Mecli
sine evli kadının hukuki vaziye• 
tini tesbit ve izdivaç rejiminin 
asri hayatın zaruretlerine tevfik 
edilmesini derpiş cyliyen bir ka· 
nun layihası tevdi eylemiştir. 

Bu layiha medeni kanunda 
1804 tarihindenberi yapılan en 
ehemmiyetli ıslahatı teşkil eyle
mektedir. 

Yunanistan Tekzip Ediyor 
Atina, 24 (A.A.) - Başvekl· 

let muavini M. Gonatas, intiha
batın icrası ıçm bir direktuar 
kabinesinin teşkili ihtimali mev-
cut bulunduğuna dair olarak 
neşredilen haberleri tekzip eyle
miştir. 

Hükümet mutlak bir müsavat 
dairesinde icra edilecek olan in
tihabatın yapılacağı gUne kadar 
umumi sükutu temin ve muhafa· 
za etmeği bir şeref vazifesi te
lakki etmektedir. 

Kuşlardan Vergi 
Prağ, 23 - Çekoslovakya 

Hükümeti öten kuşlardan vergi 
almıya karar vermiştir. Bülbtll 
besliyenlerden senede 100 kron, 
kanarya ıçm 50 kron, saka 
kuşu için 10 kron vergi ahna· 
caktır. 

- - RADYO-: -
25 Haziran Cumartesi 

latanbul (1200 metre) 18 gramofon, 
Hı.:-, :datıırka ~.17., Hafız AhmM heyetinin 
işti rakil(' .\ j:rns h:ılıerleri, saat ayarı, 
::!0. :-1 g r:ı11111 f,, ıı ilıı oıwra parf':d:ırı 21 
al a1 ıı rka ,.,,v. Jları z ,\ lı met heyetinin 
i ~i ir:ıl,ilr :!:? <•rkP::ıtnı. 

Bükreş - ~~!.l l metre ) 20 Viyana 
111 11:- il,i '-' İ. l,ıı , , ırtN ;;o,.> Rorıımı~·a or
k l'st r: ıs ı. 

Bi!lgrat < 4~H met re ) 20 rati) o or-
kı·,t ra ı, He.-ıı u vı·ıı·ııı ;: numaralı Ku
' artdi, ~l Z;ıgrı•ptt·ıı naklen opera. 

Roma 41 l rııPtra ) 20 Ajans lıa-
lw ri. tl'lgr:ı r ıl !.'r. lı1ri. g-a1.nte rı k raları, 
:! ı .1:-ı Di g ril an lıerıl opere ti. 

Prağ ·· ( .ıı4ıı metre ) 20 Şen musiki 
:2 l ~ıııot ra ~alonuııılan naklı'n halk 
kuıbı'rİ. 

Viyana ( :117 ııı et re ) 19,:!0 Kon-
fpraıı~. :.:o,:.:o 'iyol o ıı sPI, :?l,10 Braın
nwr · iıı Pi ~oldl' ııc .\lay tC'rt•n opnrcti, 
:2::,:m da rı s havaları. 

• Peşte - - rı:>O ııı e tnı ) :?o, :m şarkı 
gı• ı u;i :!1 oprorarl:rn rıaklc rı Faıız Kız. 

Varşova ( 141 l metre ) :?O,lö 
nı •ılı t l' l if h .ıln rlPr. 20 . :rı raılyo ga 1.etcs i, 
:? 1 lı,ıf i f 1-oıısc·r. :?:~ .o:ı şo pe ıı ko nseri. 

Berlin - ı ı; : ıi !ııc·t rn > ~O lııgili zce 

dl' rs. ~O.BO 1 l iıııııı e l ııııd t'rdo opcr6" 
ti ııdeıı parı; .dar ~1 l'raııkfurtt&u ııllk len 
:tı·u ~u 1;~. 

·-·===-

Tarihten Arta Kalan 
Garip Bir Mahalle 

Alberobello şehrinde eski asırlardan kalmış ve o vakittenberi 
hiç deiiftirilmiyerek kemali itina ile aynen muhafaza edilmif bir 
solıtak vardır. Burası, asri evlerle sDaln olan koca ıehrin orta yerinde 
bir garibe teıkil eder. Gelip geçen seyyahların bir uğrak yeridir. 

Resmimize bakarsanız: Bu sokakta yapılan evlerin Orta Aıyada 
el'u g&rlllmekt, olu aaman ve çala ÇU'pı tavanlı kulibelerden &rnek 
aldıklarım anlarsınız. Bununla beraber tavanları klrgirdir. Bir evin 
genişletilmesine IOzum görUldlliil zaman yanma aynen bir bina daha 
yapılar, ikisi bir kapı ile bit"leştirillr, bu binalar aruanda beı alb 
kubbenin tek bir ev teşkil edenleri de mevcuttur. 

Eski Kıyafet Müsabakası 

Bir yarıt meydanında, bir allrü . Hyircinin önünde dört atlı. eski 
sistem bir araba g&rllyonunm: lngiltere' de " Surroy " plijlannda 
her sene bir defa maziyi ihya ederler, eski zamanın arabalarını, 
kızaklarmı, giyinme tekillerini meydana çıkarırlar, bu mllnuebetle 
birçok müsabakalar yaparlar. Bu fotoğraf geçen hafta tertip edilea 
şenliklerden bir safhadır. 

Mevsimin Plij Modalan 

Avrupada plaj mevsimi başladı. Hatta mevsımın en hararetli 
devresi yaşanıyor: Herkes boş vakitlerini kumlu sahillerde geçiriyor. 
Bu resimde gördüğünüz ~enç kızlar da kolkola plaja gidiyorlar. Yan· 
larma lastikten deniz oyuncaklarını ve toplarını da almayı unutmamış· 
lar. Dikkat ediniz: Plaj kıyafetleri bu sene de geçen senenin aynıdır. 
Geniş paçalı pijamalar bu senede moda olmuştur. Zengin ve fakir, 
plaja giden her kadın kesesine göre bu kıyafete bürünür. 

.. 
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Genç F a Siz Meb, su '8'1 

iraz Be le! Şimdi N '-' 
a a Bir Eser Yazdı 

Gösterece"'. m ! ... ,, Fransız parliimentosunun en l a a 
Tim ur, Bütün 

- Kati. Nasihatine teşekkür 
ederim. Başını tehlikeye koyup 
yanıma kadar geldiğin için ben 
de sana birşey öğreteyim: Tilrkler 
masal dinlemezler. Sudan değil 
ateşten de çekinmezler. 

Ve merhametli bir tavırla 
onun vücuduna yapışan 

göstererek sordu : 

okları 

- Bunlar seni rahatsız etmi
yor mu, acı vermiyor mu? Muz.ta
ripsen seni tımar ettireyim. 

- Biz acı bilmeyiz, acımayı 

biliriz. İşte bak, sana ve şu ka· 
labalığa da acıyoruz. Yarın göğ· 
sünüzü dövüp, saçınızı yolup 
oğunmamak için dönmenizi söy
lüyoruz. 

- Bu öğüdü kimin namına 

veriyosun? 
- Hakkın, hakikatın, adale

tin ve insaniyetin namına 1 
- Bunlar bir çıplak adamın 

temsil edemiyeceği şeylerdir. 
Arkanda kim var ? , 

- Arkamda Hindin ve Hint· 
lilerin hakkı var. Sen o hakkı 
çiğnemek için geliyorsun. Doğru 
değildir, pişman olursun. 

Timur, biraz, gülümsedi : 
- Haneharap, dedi, şu söz

lerinle bana, Hindistanın Hintli· 
lere IAyık olmadığını bir kere 
daha anlatmış oluyorsun. Hakkı 
senin gibi, çıplak bir adamın ağ· 
zile haykıranların hakkı sürün

mektir. Haydi, şurada dur. Kuv· 
-.etin nasıl ylirüdüğUnü gözünle 
gör ve sonra hemşerilerine anlat 1 

Timur, elini kaldırıp hareket 
emri verecekti. Fakat çıplak 
adam, itaat telkin eden hakim 
bir sesle bağırdı: 

- Dur, silahşor! Biraz bekle. 
Sana istikbalini göstereyim. Öm
rünün yazım şimdiden gör, ona 
g8re yürü. Senin olmayan bir ye
re girmek günahbr, sana hiçbir 
fenalığı dokunmıyanları öldür· 
mek daha büyük günahtır, hak
kın olmıyan şeyleri gasbetmek 
günahlardan beter günahtır. Bü
tiin bu ağır giinahları niçin işli
yeceksin, yarın gülmek ıçın 
değil nıi? Bakalım, sana gülmek 
mukadder midir? 

istikbal? Bu bir tek kelime, 
kudretli cihangiri titremiye kafi 
geldL Yurtsuz ve yiyeceksiz 
dilencilerden Timur gibi şehin-

phlara kadar herkes, her düşünce 
aabibi insan, o kelimenin taşıdığı 

oeçhuliyete karşı korku ile karışık 
bir z.if besler. O meçhuliyetin 

aydınlanmasını istemiyen hiçbir 
kimse yok gibidir. Çünki beşeri 
didinmelerin çoğu .. yarın ,, ıçın 

hazırlanmaktan başka bir şey 
değildir. Bu hazırlıkla:-, umulmaz 
tesadüflerle bazan tebah olur 
ve parlak görünen istikballer, 
birdenbire harabeye inkılap eder. 
Binaenaleyh her insan, kendi 
"yarın,, mı görmek, anlamak ve 
endişeden kurtulmak ister. Fallar, 
remiller, cefirler, kehanetler gibi 
bu asrın ispirtizmeleri vesaireleri 
hep o ihtiyacın doğurduğu ma
layani meşgaleler ve nursuz me
oalelerdir r 

Timur, şarktan garba kadar 
bütün kainatı avucuna almak is
tiyen bir kumandandı. Hergün 

Kainatı Avucuna Almak İstiyordu 

yeni bir harbe atıhyordu ve İıer 

gece yeni bir harbin plAnmı 
kuruyordu. Önünde, ardında; 
sağında, solunda birçok düıman
ları vardı. Milyonlarca halkı, 

emri altında tutuyordu. Bu adam
ları kendi iradesine bağlıyan an
cak korku idi. Başkalarını kor· 
kutanların başkalarından kork-

maları ise gayet tabiidir. Bu se
beple Timur da, daimi bir endişe, 
" Yarın ,, kaygusu içinde bulu· 
nuyordu. 

Çıplak adamın o meçhul alemi 
kendisine göstereceğini söylemesi 
üzerine birden bire heyecana 
kapıldı: 

- Ne ala, ne ala, dedi, yüz
geçliğin gibi bilgiçliğin de varmış. 
Fakat kara oğlan, aklını başına 
al. Hükümdarlara yalan söylen-

mez ve herşeyi affeden hüküm
darlar, yalancıları affetmezler. 
Dediğini yapamaz.san diri diri 
derini yüzdürürüm. 

Hintlinin gözleri biraz daha 
parladı, ağır ağır cevap verdi: 

- Bana söversen iyisin. Çünki 
dövınüyorsun. Döversen yine iyi· 
sin. Çünki öldürmüyorsun. Öldü-

rürsen yine iyisin. Çünki beni 
fanilikten kurtarıyorsun. Kör 
olmıyan göz için görmek ne ise 
fani için de ölüm odur, okadar 

tabiidir. Düşün ki Allahlar 
bile mahvolur. Mahvolmıyan 
"ezeli sebep,, tir. O, yıkar ve 

yapar! Tehdidin beni korkutmadı 
silahşor! [*] 

- iyi, çok iyi. F 1.at bu söz· 
ler, yalanını tuttuğum vakit deri
ni yüzdürmekliğimi menedemez. 
Onun için sana tekrar soruyo
rum: Dediğini yapabilir misin, 
yapamaz mısın? 

- Yaparım ve yapmak vazi
femdir. Çiinki bu nehri geçersen 
b"ze felaket getirmiş olacaksın, 
ayni zamanda felakete müstahak 
olacaksın. Bunu gözünle görmeni, 
insafa gelmeni isterim. ----

["] Bugünkü Hint dini bu felsefe-
ye istinat eder. 

Timur, gayriihtiyari, bir Ur· 
perme duymakla beraber, yapılan 
vadin cazibesinden kurtulamadı: 

- Haydi, dedi; durma, hüne
ı'İni göster! 

Bütün ordu, Şahinşah ile çıp
lak Hintlinin yüzleşmesini seyre
diyordu, Onların ne lrnnuştukJarı 
işitilmiyordu. Lakin göğslinün ve 
kollarının kuru kemiklerine gir· 

miş oklarla gözlerde "mucizevi 
' blr tesir ika eden şu etsiz vücut 

Sint nehrinden ve nehrin ileri
sindeki engin ufuklardan ziyade 
heyecan uyandırıyordu. 

Ordu bu çıplak adamda esrarlı 
bir hayat seziyordu ve o esrar 
kendi ruhlarına smyormuş gibi 

tuhaf bir sarsıntı geçiriyordu. Çıp
lak Hintli, kudretli hükümdara 

neler söylüyordu ? Vücuduna 
çakılan okların ıstırabını mı hay-

kırıyordu?.. Duruşuna göre mus

tarip değildi, milşteki değildi. 
Ordu, onun yara acısı duymadı
ğını pekala görüyordu. Asıl 

gözlerini kamaştıran keyfiyet, 
Hintlinin hükümdar ite mllsavi 

görünmesi idi ! Adamın başı 
dikti, kemiklerle ve üç te okla 
bezenen lagar vücudunda küçilk 
bir inhina görülmüyordu. Ordu, 

zaaf içinde ve çıplaklık içinde 
yükselen bu haysiyetli varlıia 
yavaş yavaş meftun oluyordu. 
Onlar, o muharip askerler, 
yıllardanberi herkesin Timura 

karşı boyun kırdığını, ulcaşıp 
eğildiklerini, hatta yerlere kapan
dıklarını görmiye ahımışlardı. 

Çıplak bir Hintlinin pervasız bir 
sükun ve bariz bir vekar içinde 
Şahinşah · ile muhavere, yahut 
münakaşa etmesini temaşaya ve 
hayrete değer bir hadise olarak 
telakki ediyorlardı. 

Timur, son sözUnil söyler 
söylemez çıplak adam, bir adım 
ilerledi: 

- İnf -dedi- yere in. istikbal, 
at Ustünde iÖrünmez! 

(Ar İlaaı var) 

genç meb'usu M. Remon Patnotr 
mali ve iktısadi meseleler hak
kındaki ihtisasile şöhret bul
muştur. 

Bu genç meb'us malt işler
deki ihtisası dolayısile Heriyo 
kabinesinde BaşvekAlct Müste
ıarı olmuştur. 

M. Remon Patnotr, "Buhran 
ve para faciası ,, isimli bir eser 
nazmıştır. Bu eser birtakım yeni
likleri ihtiva etmekle beraber, en 
ıayanı dikkat tarafı para buhra
nına medar olacak kısmıdır. Mü
ellif, ticaret sanayi ve maliye mu-

amelatında yalnız altın vahidi kı
yasisine mUracaat edilmeyip gü
mllş paranın da tediyat hususun
da istimalini tavsiye etmektedir. 

Altın ve gümüş para birlikte 
kullanıldığı takdirde gümüş ma
denlerinin kıymetinin artacağıni 

ve dolayısile dünya Uzerinde 
bir faaliyet baılıyacağını, hem de 
muame)Atı nakdiyede bir bolluk 
görüleceğini yazmaktadır. 

Bu kitap Lozan Konferansı 

Resminizi Bize 

M. Remon Patnotr 

milnasebetile Lozandaki bütün 
mütehassısların elinde görtilmek· 
tedir. Bu genç mUsteşar, Fransu· 
nın sabık Amerika sefirinin oğ· 
ludur. lktısat ve maliye tahsilini 
Amerikada yapmışb. M. Patnotr 
taşrada birçok gazetelerin sahi· 
bidir. 

.. .. Gönderiniz, .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

54 Ankara M. Naim B. : Dikkatlidir.) 
Sokulmaz, müs
tağni davranır, 

herşeyi kolay· 
lıkla beğenmez, 

hazan dik ve 
tok sözlü olur 
ve sözleri ha· 
tar. Menfaat· 

lerini israf et
mez, başkala· 
rına kolaylıkla 
tabi olmaz, uysallık göstermez. 
Kadın mesailinde kıskanç ve 
ataktır. • 55 Tahsin B.: Ağır başlıdır. Hile, 
riya ve tabas
busu becere
mez, tok söz· 
liidiir ve oldu· 
ğu gibi gö
rünmek ister, 
başka }arının 

fikir ve hare
ketlerine ko-. 
la y lı k la tabi 
olmaz, çabuk 
kızar, hiddet ve §iddet gösterir. 
Faza konuşmaz ve gülmez. 

• 59 ceraı B.: Zekidir. Mizah mev-
zularını fazla 
sever, intizam 
kuyudatile hür· 
riyetini takyi
yi<le taraftar 
değildir, hür· 
riyct ve istik
lalini fazla ::ıe-

ver, usul ve 
m c r a s i m<len 
hoşlanmaz, di
lediği gibi yaşamak ve hareket 
etmek ister. Sinema artistlerile 
alakadar olur, bazı ahvalde tak
Jid,-. temayül eder. 

Fotoera/ Tahlil Kuponuna 

1 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

71 Ümit GUnef H. : ( Fotoğrafı
nın dercini istemi) or.) Ta\•rı ha· 
rekct1eri1e kendini sevdirmesini 
bilir. Muhit ve muhatabı üzerinde 
sıkıcı ve soğuk bir te~ir yapmaz. 
Sevgi temayülleri erken başlanu~ 
tır, çabuk alınır ve gücenir ve 
kolaylıkla barışır. 

• 49 Salim Efedl: (Talebe lfotoğra· 
fınııı dercini Ltemiyor ) Çalışkan 

Ye ciddidir. Menfaatlerini yalnız 
nefsine hasreder. Oyuna eğlenceye 

rağbet etmez, kafac:ile çalışmakta 
muvaffak olur. Pek mücadeleci 
değildir. 

• 56 Saime H.: (Fotoğrafının der-
cini istemiyor.) Sokulgan ve güler 
yüzlüdür. Arkadaşları tarafından 
umumiyetle se' ilir ve aranır, mu. 

hit ve muhatabını sıkmaz. Daima 
neşeli kalmak ister, kederlerini 
hemen belli eder, müşkülat kar· 

şısında çaLuk münkesir ve mü· 
teessit olur, ev işlerile yorulmak 
istemez. 

• 53 Saffet El.: (Talebe) (Fotoğrafı: 

nın dercini istemiyor.) Zeki ve se-

vimlidir. Yaramazlığı usanç w•r· 
mez, kendine mahsus hareketle
rile, sözlerile kendini sevdirir. 
Çabuk §İkayet eder, hak ve men· 
faatlerinden kolaylıkla ferağat 

edemez. 

• eı Nurettin El. : Ağırdır. 

rinde dikkat 
ve ihtiyata ri· · 
ayet eder . .' 
tizaç hu"'u~ 
da anlaşın\ 
mütemayildir. 
f\1 u hata hı na 
pek bağlan: 

maz. Elinden 
iş gelir. Men· 
faatlerini nef

İşle-

sine ha.:.retınr ini bilir. 1'cndisine 
ehemmi) et \crilme~ini iıster. 
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- 1 Bu Sütunda Hergün 
Yunanistanın Maksatlan Çarlık Rus----- Yazan: ısmeı H.ıa.ı 

yasını Endişeye Düşürmiye Başladı 
Girdikleri mukavemetia 

fiddetiae binaen alqam dlrt 
baçukta çekilmiye mecbur 
oldular. Fakat Türk topçalan bu 
~lllth tekrar gemilere binme
lerine meydan vermediler. Ancak 
rece karanlıkta gemilere dia
dOler. 

Bu tecrübede bili!k 20 mak· 
tul ve 24 yaralı verdi. Eter ge
milerin atq himayesi olmasaydı, 
bu Yefiyat daha fazla olacakb. 

Ylzbqı Palmerin kuman
dası albnda Seddilbahir tarafına 
çıkan bölllk daha ziyade muvaf· 
fakıyet kazanmıı değildi. Dör· 
dllncll defa olarak sahile 
uker çıkarıhyordu. Gemilerin 
atq himayesi sayesinde sa
hile mukavemet görmeksizin 
çıkıyorlardı. 

Fakat bu defa köye aiden dar 
patika bir Tilrk mllfrezelİ tara
fından tutulmUf ve yol kapabl· 
mlft&. Nihayet bir mllfreze ıol 
tarafından eski btihkAma girmiye 
muvaffak oldular. Bir rr ··freze 
de 10lclu ilerledi. Bu ... le 
köye ....dalar. 

Fakat kiylln ortasmda Ttirk 
ukerleri atq açtılar. Yllzbafl 
palmer 200 kifilik bir imdat 
kuvveti İ8tfdL Fakat bu kuvvet 
yetifemediği için btitlln bllük 
geri çeldlmiye mecbur oldu. Sa
ha ıaa..it oldaiu için bu ricat 
milfklllltaız oldu ~e gemilerin 
atq himayesi albnda bütün bö
lük tekrar aalimeD femilere 
almch. 

Bu iki küçük tetebbüsnn aka
mete mahkiim olma11, dOfmana 
ceuret verdi. DOfman tebliği bu 
ovnffakıyetıizliği kendileri için 
r zafer teklinde gösteriyordu. 

)#. 

Harid i tihkimların aukutu 
A vrupada tahminden fazla tesir 
yaptL 

Bnkreşten gelen itimada p
an bir habere giSre ltalyamn 

f devletlerine iltihakana mu-
akkak nazarile bakılıyordu. 

Bul aristan dahi bu tqebb · ten 
~ok mnteessr olmuıtu. Rusya, 
Karadeniz tarafından Boğaz an . 
ıılofbrmak için 40 bin kitilik 
bir kuvvet gandermeyi teklif edi
yordu, fakat bunların en mllhim
mi, Venizelosun Geliboluya llç 
Yunan fırkası g3ndermeği teklif 
etmesi idi. Yunan kıralının harbe 
pmiye hazır olduğu bildiriliyor
du. Fakat bu son ümit bota 
çıkmıtb. 

3 Martta Yunan ErklDJ bar
iyelİ, Gelibolu yarımada11nda 

aıbk askeri barekit icruı zama· 
mn geçti"ini ve Karalın Veni-

• taraf n n ileri sürülen tek
lifi reddettiğini ilin etti. Fakat 

ahn, ErkA111 h rbi e· 
başka tesi er 

v rd gı 
2 Rus hU· 

A a vasıta ile 
an· t nın Çanak ale harbine 

• • ak"ne mu maha edemiye e
gıni b "ldirmışti. 

Rmyanın bu itirazı kısa 
sartlfe atfedilebilirse de, ha· 
kiki aebebinl anlamk ıliç 
dejilclir. Rusya boiularıa ... 
kutu llaliade Raa1aya teali-

minde ısrar e
diyordu. Fakat 
bu hUIUlta 
kendisine hiçbir 
temiaat verilmiS 
değildi. Halbu
ki Yunanistan da 
lstanbulu elde 
~tmeyi tahayytil 
edip duruyordu. 
Yunanblar bir 

defa muzafferen 
İstanbula girdik· 
ten sonra onu 
Ruslara vere
mezdi, bu korku, 
lngiltere ve F
ransa tarafından 
Rusyaya yapılan 
yaram bir vaitle Çanaklqllede TUrk alperlerlnde 

kısmen teskin edilmişti. 
4 Martta Jeneral Bırdıvoodtan 

Londraya iki telgraf geldi. Bu 
telgrafta Lord Kiçnerin 23,24 
ıubat tarihli suallerine cevap ve· 
rillyordu. Bu raporda Boğaz 
civannda bulunan Tnrk kuv· 
veti 40 bin kiti tahmin edili· 
yordu. lstanbuldada ihtiyat ve 
takviye kıt'ab vardı. Amiral 
Karden Boğazları sadec' donan
ma ile geçmek fikrinde ısrar 
ediyordu. Eğer gizli bataryaları 
susturamazsa, ya onların mevcu
tiyetine rağmen Boğazlara airecek, 
nyabat kara lnınetlerinin vlna
dunu bekliyecekti. Bu iki şıktan 
biri, hükümetin muvaffakıyeti 
tesride göstereceği lilzuma göre 
tercih edilecekti. Fakat Mısırdan 
relen kuvvet 18 Marttan evvel 
buraya var&mtyacakh, gizli 
toplar, tüpbesiz kuvvetli piya• 
de kuvvetlerile takviye edil· 
mif, istihkamlar da hayli tahkim 
olunmuıtu. 

Kara kuvveti lizımgeliyorsa, Bo
layire asker çıkarır gibi yaparak, 
Helles burnuna büyük bir kuvvet 
çıkarmak ve i tihkamları arkadan 
zaptetmek fkrinde idiler. Avrupa 
nhilinden Anadolu i tihkimlan 
susturulamazsa, bütün müıkn tı
na rağmen, Anadolu k smına da 
asker çıkarmak zarureti v rdı. 
latanbuldaki vaziyet bakk nda hiç-

bir mal6mat almak mllmktın ola
mamıfb. Fakat itillf donanma11111n 
lstanbula muvualeti Uzerine mu
halefetin susacağı kanaati vardı. 

5 Martta liçllncll bir telınf 
daha geldi. Bu telgrafta Jeneral 
Bırdıvood boğazlann yalnız do
n;lDma ile zorlanamıyacağa kana
atinde olduğunu bildiriyordu. Her 
halde yalnız donanma ile yapda· 
cak hareketin çok uzun zaman 
silreceği muhakkaktL 

Harici istibkimlar kolaylıkla 
susturulmuı; donanma istediği 
lcadar ileri sokularak istediti 
aoktadan bombardıman edebilir
di, fakat boğazın iç tarafı başka 
bir mesele idi ve her taraftan 
gizli bataryalarla tehdit edili
yordu. Hava fena gidiyordu. 

Bu yüzden mUtemadiyen ha· 
rekat tevakkufa uğruyor, ve de
vamlı faaliyet göstermek mGm
kün olmuyordu. Karaya asker 
çıkarmadan evvel, havanın dll
zelmesini beklemek zarur ti vardı. 

(Ark ıı var) 

MAZON EYVA Tl1ZU 

Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 

Apjida yazılı Askeri Lise Ye Orta Mektepleri için bizalannda 
gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır: 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut 
brantına nazaran salahiyeti haiz olmak lizımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olaolann muvazzah adre 1 rini h vi istidalarile 

F1t • tercümei hallerini haziran 932 n "haye ·ne kadar 
Askeri Lıseler M f ttişligtne gönd rmel ri. 

D) - Kabul e i eceklerden b hare de s sen i z rfı da istifa 
rine da"r n terden m sa k bir ta hb t 

ler 
Kuleli Lis si i 'n: Tarih, co r a, ri z ye, ız , Fr nsı ca, 

A m a. Ücret 84; 98 L"ra. 
Bursa Usesi için. Tarih, coğrafya, riyaz ye, k mya, Fransızca, 

Almanca Ocı et 98 ; 108 Lira. 
...... pe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret 84 ; 98 Lira. 
Eniacan Orta mektep için : Tlrkçe, tarih, cojrafya, rİJuİJe. 

filik, Fr.u11zcL Ocret ; 108 Lira. 

Kendi Evindesin 
G~en yu Nlzım Beylerin 

kilflderinde bir hafta kalmıtbm. 
Bilmem bu 1ene tekrar çağıra· 
caklır mı ? Karı koca okadar 
çok İll'ar etmiflercli ki bir tiirlü 
reddeclememittim. 

Nbun Beylerin klfkleri Eren· 
klyGnde. Erenk6y deyince zannet• 
meJia ki : lstuiyonda trenden I 
inilecek bet d•kika ytlrllnnnce 1 
bir bahçenin içinde beyaz boyalı 
bir klfk karıımzda çıkacak, 
ifte adres. 

Hayır l •• ı Gerçi istasiyonda 
inilecek.. Artık hayvanın cer 
kuvvetine göre kırk beı dakika
dan iki saate kadar vüs'at olan 
bir mesafe kaydedildikten sonra 
(habrlan kırılmuın diye aiyliye
yim) Nhım Beylerin çamlı k6t
kllne varılacak. Çamla köşk ismi· 
ni k6tkJeriae kendileri vermiıler. 
Fakat bahçesinde değil bir çam 
ağacı, maydanoz kildi bile yok. 

Havuz tabir ettikleri su 
birikintiainde İle milyarlarca siv
risinek vızıltı&1ndan baıka bir 
zevk bulamadım. Bunlan ge
çelim .. 

Nhım Beye karp muhabbetim 
yok değildi.. Param olmadığı 
zamanlar kendilinden borç alır
dım. Fakat bu sebep Nlzım 
Beyin tombalak ytizll ile, arka· 
11m çevirdiği zaman hamal ar
kahia ıibi ,azllkea kamburunun 
sinirlerime dokunm.ısına mini 
olmuyordu. 

Hele samimi dostlan .• Bilmem 
bu acaibi sebai Alemi nereden 
toplamı ta.. Nereden toplamlf 
olursa olsun neme gerek, geçin
miye gönlftm yok ki adreslerini 
ağreneyim. 

Nizım Beyle kar191 beni çok 
iyi karşdadıl r. Nizım B. kollarını 
açtı, ben kolları arasına dtiştüm. 

Onun naç"n kollarım açbğanı 
bilmıyorum. Fa .at benim kolları 
arasına diifmem fartı samimiyet· 
ten değildi. Arabanın atları, Ni
zam Beyin karısının iri vllcudun
dan ilrktlller mi ne, birdenbire 
durunca, eger, Nazım Bey kolla• 
nnı açmam ı olsaydı ben araba· 
dan taşların üzerine düşecek, 
belki bin parçe olacaktım. 

Eve girer girmez, Nazım Be
yin karası beni bir köıeye çekti: 

- Hiç. rahatsız olmaymız, 
çamh kötk ıiıin kendi evinizdirl. 

Bu iltifata teıekkOr ettim •• 
- Memnun oldum hamme

fendi, &'elmişken birkaç gece 
kalacağım. 

Nizım Bey de ayrıca ayni şeyi 
s6yledi: 

- Çamlı köık kendi evindir. 
- Teıekkur ederim .• 
- Mısafirlerim seni rahatsız 

etmez r. 
Eyvah de 

mi af r. 
ize acaibi seba da 

Naz m B 1 k ı Dl bir ara-
ya frd· 

- Beni bu· 
rası k di m 

- Evee eti 
- Öyle · e kendi evim aibi 

her istediğimi yapabilirim. 
Yiae ikisi birden: 
- Hay haaaayl •• 
- Benden bqka aekadar 

misafir varsa, hepli kapa dıtan 
edilecek.. 

Slz&mn taka :wınettiler .. 
Fazla ıırarı bu arada l&zamms 
buldum.. Glsterdiklerl odama 
çıkbm.. Biraz sonra hizmetçi 
geldi. • 

- Sizi yemete bekliyorlar .. 
Aktam olmuttu, karnım acık

mıştı. Yemek oduına indim. 
Nizam B. maıada, karısı ma

sada, acaibi ıeb'ai Alem hakeza.. 
Daha ilıtelik birkaç tane de kl
çük hanım. Hallerınde belli ki 
acaibi seb 'a yavrulan. 

Hepşi mnkemmel gıyınmİft 
yakalıklar kaskab, hattl içleria
de, redingot giyen bile vardı.. 
Hele hanımlarla hanımcıklar, bil
mem ne palasta baloda İmİf 
gibi tuvaletle arzı endam etmlr 
ler .. 

Yemek odasana son gelen be
nim kabahatim ise.. uzun 11ZU11 

tarife lllzum yok. Bubayatı bir 
pijama giymiıtim. 

On llç kiti masada bir de 
hizmetçi, etti mi on d6rt. Zarbe
din ikiye oldu yirmi sekiz.. Yirmi 
sekiz giz birden llzerime dikildi. 

- Ne olda?. 
Demiye vakit kalmadan Na

zım Bey ayağa kalktı.. 

- Şey, bir yanbtbk olmuuı, 
Dikkat etmediniz galiba. Pijama 
ile inmipiniz. 

- Y6k, dedim, farloadayım 
bUMll badi 

Sofraya oturdum.. Y emeğia 
en iyi taraflanm kendime alclua. 
Birkaç fİfe bira urda birkaçuu 
birden ben içtim?. Yemekt• 
kalkarken: 

- Oh, dedim, keneli evinde 
insan ne rahat oluyor •• 

Yemekten sonra odama çık
bm, kapıyı ardına kadar açtım. 
Kurdum gramofonu, elime şöhreti 
sab ka11 olaa bir Alibaba plljl 
geçti.. Sabaha kadar ayni pllia 
hiç deiiftirmeden çaldım : 

"Cılvene yandım Ali baba 
"Perişan oldum 
"Bıkbm usandım elinden 
.. Yandım Ali baba,. 

Sabahleyin yatbm uyudum.. 
Uyandığım zaman hizmetçidea 
ağrendim •• 

BlltUn misafirler erkenden 
kalkmıı ritmifler.. Bana allatuu.. 
marladık diyemedikleri için kir 
dilemiıler .• 

G&rdllnlz mi nezaketi? .. 
Atağı indim.. Nbun Beyle 

kar111 aiyinmiflerdi, ellwcle de 
valizleri.. 

- Ne llaber, bu ne bal? •• 
Diye sordum. 
- Birbç glln doatlanmaa 

maiıaf ı eceğiz del •• 
- Hay bay gidin, beni ~ 

merak etmeyin, ben burada ken
di evimdeyim. 

)#. 

Kendi de b r haft.t yal-
mz ba ıma s rt stil yattım. Rahat 
ettim. 

Acaba bu sene de çağınrlar 
mı dersiniz?. 

Iskonto Meselesi 
New • York 24 ( A.A.) -

New-York Federal Re.en •n"
makerrer iskcuato niabetlai ,..-

• 1 b . . ..• 



~5 H dr n =========================S==O=N===P=O==S=T=A==========::======================================~S~ay~fa~-~ 
işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muharriri: 
rnold Golop n 

-.so-

Elması Çaldırdın Mı? Onu Git T e Babana Anlat 1 - Yarın Sabaha Kadar Elması 
Göstermezsen Yandın! - Ne istersen Yap! Ben De Yapacağım ... - Söylediğin 

Roman Olarak Fena Değil? Doğrusunu Söyle; Elması Kaça Sattın?!! 

- Bu husu ta söyliy cek bir
fey görmüyorum. 

- Yalan söylüyor un! 
- Hayır, hakikati ifade edi-

Yoruml 
- O halde satmışsındır. 

Hayır, çaldırdım. /. 
- Çaldırdın mı? 
- Sen git te bunu mezarda 

yatan babana anlat! Kime çal
dırdın bakalım! 

Müphem bir hareket ile kol
larımı havaya kaldırarak: 

- Bilmiyorum, dedim. 
M nzana di lerini gıcırda-

tarak: 
- Bilmiyorum! demekle bu 

işin içinden çık cağını mı zanne
diyorsun? Ohalde azizim sen be· 
ilim kim olduğumu tanımıyorsun. 

Sana yarın sabaha k dar müsaade, 
eğer bana elması gö termez en 
ilk işim Fransız ef r tb ne ine 
gidip Rejnn elmasının nerede bu
lunduğunu söylemek olacakbr • 

Son derece sukunetlel 
- O halde benim ilk işim de 

bildiğiniz kadınl birlikte Skotland 
Yard denilen Londr Polis Mü
düriyetine gitmek olacaktır, de
dim. 

Manzan gülmiye çalıştı, fa
kat arardığmı gördUm. Kendi
ine biraz knn vermek için bir 

yudum viski içti, sonra; 

- Ne istiyorsan y p, ben de 
y pacağımı bilirim, dedi. 

Bununla beraber Manznnn el· 
ınasın akıbeti hakkında biraz da
ha tnfsilat almak istiyordu. Söyle
dim, deize dliştüğümil, kendi
illi bir hastahanede bulduğumu, 
bu sırada elm sın cebimden kay
bolduğunu anlattım. Tabii inan
llladı ve hikfıye bittiği zaman 
gürliltüln bir kahkaya lı:opardı: 

- Roman olarak fena değil, 
dedi, fakat açık söyle kaça 
•attın? 

Bil Carper Tehtlkelileşiyor 
Manzana belki bir çeyrek 

ıaat kadar beni söyletmiye ça
hşb, biUabi muvaffak olamadı. 

- Pekala, söz şimdilik bura
da kalsın, üst tarafını yarın ko
nuşuruz, dedi, şimdi haydi baka
hm beni evine götür! 

- Olamaz! Biliyorsun ki yal· 
'1tz değilim, bir kadının evinde 
Ya_tıyorum, onun da bir tek odası 
\tar 1 

- Zarar yok, ben yerde ya
tarım! 

- Mümkün değil dedim yal 
Muhaverenin arkasını anlat· 

lllıya lüzum yok, kavga çıktı, 
•esler yükseldi, kimbilir belki 
döği\şecektik, 

akat meyhaneye girdiğimiz 
l aman kendisini bana Bil Carper 
lsnıi altında takdim eden adam 

f'ofoğl'a/ I ahlili Kuponu 
Tabi tlniıl öğronınok istıyor~nnız 
foto~rllhmzı 5 adot kupon llo bir -
likto ı::öndoriniz. Potoğrnfınıı sır ya 

t •• öitlir vo fa io <·dilmez. 

isim, meslek 
cyr. s~n' t? 

Hangi n nllorm 
cevabı? 

rt'tol;rn.f inti ar 
edecek mi ? 

l-'olo,-ra.fm klltesi ~ kuruıluk 
Pul 'lUkabllir d gönderilebilir. 

tekrar yanıma yanaştı ve kulağı· 
ma eğilerek ; 

- Bana yarım lira ver, seni 
bu heriften kurtarayım, dedi. 

sızlık içindeydi, boynuma sarı· 
larak: 

- Hele şükür! Diye bağırdı. 

- Kabul J 
Demek berife söz dinletebildiniz. 

- Maalesef hayır, kendisini 
tevkif ettirmek mecburiyeti hasıl 
oldu. Şimdi hesabı tamamdır. 

Manzano Jngilizce bilmediği 
için ne söylediğimi anlamamıştı, 
cebimden yarım lira çıkararak 
ortağıma göstermeden yere bırak
ttm, herif eğilerek aldı. 

- Eskiden kendisini tanı-
yor muydunuz? 

Hiç tereddütsüz cevap ver
dim: 

Evvelce de söylemiştim. Man
zana gUçln kuvvetli bir adamdı. 
Fakat Bil Carper denilen lcillhani 
de iri yarı, adeta bir hergüldü. 
Ayağa kalktım, Manzana arkam-

-Evet. Vaktile babamın yanında 
hizmetçi idi. İpe ve kazığa layık 
bir adam olduğundan kendisini 
zabıtaya teslim etmiştik. dan seğirtti, fakat Bit Carpere 

rastgeldi. Göğsüne şiddetli bir Dün nasılsa karşıma çıktı ve 
birkaç para koparmak ümidile 
beni tehdide teş~bbüs etti. Mec
bur oldum, polise verdim. Esa· 
sen bir hırsızlıktan dolayı aran
makla imiş. Deliğe tıkıldı. 

yumruk yedi, masanın üzerine 
devrildi, ben de kavganın mlite· 
akıp safhasını görmeyi bekleme
den sokağa fırladım, ve hemen bir 
kira otomobiline atlıyarak eve 
döndüm. Edith merak ve sabır- (Arkası var) 

Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammesi 
Lira K. 

300 

448 

31 arşın 28 santim terbiinde bulunan Çemberlitaşta 
Mollafennri mahallesinde Vezirham içinde kfiçük hanın 
3 üncü katııııda 19-13 No. lı kargir dükkanın tamamı. 
Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Koğacı· 
dede mahallesinde Asiyehoca sokağında A. 12 No. ile 
murakkam bir kıt'a arsanın tamamı. 

314 76 Tamamı 104 arşm 92 santim terbiinde bulunan Üsküdar• 

900 

300 

500 

(2220 
1296 
3516) 

da GUlfemhatun mahalle ve sokağında Gülfemhtun ca
miinin metruk hela mahalli arsası. 

Tamamı 37 4 arşın terbiinde bulunan Hasköydc Kiremit
çi Ahmetçelebi mahallesinde Okmeydanı caddesinde 
atik ( 5, 7, 9, 11, 13, 15} cedit (5, 7, 9, il ) numaralarla 
nıuralckam tahtında üç bap dükkanı mUştemil harap 
üç bap hanenin tamamı. 

Tamamı 165 arşm terbiinde bulunan Kandillide Aralık 
sokağında atik 4 No. lı Uç oda bir sofadan ibaret harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Tamamı 23 arşın terbiinde bulunan Çemberlitaşta Mol
lnfeneri mahallesinde Yağcıharu alt katında 1 No. h kar
gir odanın tamamı. 
Beyoğlunda Katipmustnfaçelebi mahallesinde Telgraf 
sokağından atik 4 KUçükparmnkkapı caddesinde 36, 38 
No. alan müfrez iki kıt'a arsadan 148 arşın terbiinde 
bulunan kısım beher ziraı 15 liradan 2220 lira ve 108 
arşın terbiinde bulunan kısm beher ziraı 12 liradan 1296 
lira ki cem'an 3516 liradır. · 

Baladaki emlaki mahlöle satılmak fizere 20 gün müddetle 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 11 inci pazartesi 
günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler kıymeti muhammenenin 
yllzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile beraber Çemberli
taşta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında MahHilat idaresine mü
racaatleri ilan olunur. 

o 

z 1 
• • 

Bu sene Koçhisar gölünden çıkarılacak ( 25) milyon kilo tuzun 
ücreti ihraciycsile gölden Yavşnn memlehasına kadar nakliyesi birer 
buçuk ikişer milyonluk ayrı ayrı knimelerle ve ( 16 Haziran 1932 
tarihinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya konulduğundan 
talip olanların mezkur memleha müdüriyetile Konya ve İstanbul 
Tuz inhisarı idarelerine müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Zafiyeti umumiye, işlihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görOlen: 

O AT L 1 

Hu l asası 
Kullanınız.. Her eczanede 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Emlak 
İstanbul 

Ve Eytam 
ubesinden: 

Bankasl 

Mevki inde Şişlinin Mutena 
Satılık Arsa ar 

Bankamızın malı olan Şişlide halen Karos imalAthanesi olarak 
kullanılmakta bulunan 401 numaralı garaj ve müştemilatı zirdeki 
krokide gösterildiği veçhile ifraı ve garajdan maada müfrez mahaller 
bedeli peşinen tesviye edilmek şartile satılmak üzere müzayedeye 
vazedilmiştir. ihale 4. 7, 932 pazartesi günü saat on altıda yapılacaktır. 

Taliplerin 150 liralık teminat akçesini müstashiben Şubemize 
mliracaat edilme i. 

\ 
\ 
_\ 
'?,. \ 

I 

/ MıJCY8~ 
1/f aoo 

.. s an bul halkının nazarı dikkatine 
Teminatlı, asri ve fenni tertibatlı 

y ah 
Düyunu Umumiye civarindn Hoca hanı caddesinde 
Ycqildirek karakolu karşısında No.: 2 - 4 - 6 

Her nevi ve cins hah, kilim, seccade ve emsalinin elektrik 
tertibatilc tozları alınır. Tatlı EU 'e kim) evi maddelerle yıkanır. 
Her türlü lekeleri çıkarılır. Yıknndıktnn sonra birkaç sene güve 
giremez. Güvelerin çoğaldığı mevsim gelmiştir. lhmnl zararınızı 

mucip olur. Uzun tüylü halılar makine 'nsıtasile traş edilir. 
Acı ve kuyu sularile sakın yıkatma9ınız, halılar çürür. 

Mütehassıslarımız Avrupada tecrübe görmüştür. 
Bozulan hahlarm bed li d rhnl verilir. 

muhterem müşterilerimize fevkalade tenzilat yapılır. 

Sivrihisar - Ha midiye yolunun 6 + 600 - 14 + 100 üncü 
kilometreleri arasında ihzar olunacak - 6375 .. metre mikap ham 
taş - 9562.504 lira bedeli keşifle 15 - 6 • 932 tarihinden 5 temmuz 
salı günü saat 15 e kadar kapalı zarf usulile münakasaya vazedil-
miştir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin bedeli keşfin % 7 ,5 ğu nispe· 
tinde teminat akçesi vermeleri lazımdır. İhzarata ait keşifname, 
şartname ve sair evrakı görmek istiyenlerin Nafia Baş miihendisli
ğine miiracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Ye i icra a nu 
Meclisi Millice bu kerre tadil edilen İcra ve İflas Kanunu 

19 haziran tarihli Resmi Cerideden alınarak aynen basıl
mıştır. Gayet musıhhahtır. Tek bir yanlışı yoktur. Fiati 50 
kuruş, ciltlisi 75 kuruştur. Taşradan sipariş verenlere posta 

ücreti alınmadan gönderilir. Sipariş yeri : 

İstanbul Türk Neşr·yat Yurdudur 
1 • 1 İstanbul Belediyesi lıiinlar!. ] *-ı 

Keşif bedeli 4381 lira 50 kuruş olan Serencebey yokuşunda ya
pılacak toprak ameliyab ve kaldırım inşası kapalı zarfla münaka
saya konmuştur. Talip olanlar keşif evrakını görmek üzere hergün 
Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 27-6-1932 pazartesi gü
nü de 329 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mek
tuplarını saat on beşe kadar Daimi Enaümene vermelidirler. (B) 

* Beher metro murabbaına yirmi beş lira kıymet konulan Aksa· 
ray yangın yerinde Koğacıdede mahallesinde 32,94 metro murab
baı arsa satılmak ve 30·6· 1932 perşembe günU ihale edilmek üzere 
kapalı zarfla müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsil~t almak 
için hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü de 62 lıralık te
minat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını saat on beşe 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B) 



F ABRİKANll\ 
ACENTALARI 

YALNIZ KOT AHY A 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

ISTANBUL 
iZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 
BALIKESIR 
BANDIR'VIA 
AKHiSAR 
MANiSA 

Ucuz, Sağlam 
Evsafçq Emsaline Faiktir KASABA 

SALiHLi 
MENEMEN 

- -

İpekişten 
Gömleklik 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kanıaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Krenıi pudrası 

ve sabununu muntazaman 
istimıılile temin edebilirsi· 
niz ki bu suretle cildin te• 
nıizlenmesini yumuşntma11 

ve beslenmesi gibi~üç mak-

i c 'R"'ii yud•m eder. 

A - Birinci sınıf, en yüksek ipekten yapılan organ

ıinlerle imal edilenlerdir. Bunları yapan fabrikaların 

adedi bütün dünyada dokuz on tanedir. Harptenberi 

bu nevi göınleklikler memleketimize girmemiştir. Umu

mi harpten evvel, bu kumaştan yapılan bir gömlek 4,5 

altın liraya malolurdu. Bunlar en lüks gömlekliklerdir. 
B - İkinci sınıf, şap gömlekliklerdir. Bunlar esas iti

barile (A) sınıfına en yakın olan gömlekliklerdir. ipek 
kırmt:larmm pamuk gibi iğrilerek ipek haline konma• 

ıından yapılır. Bunların, gayet yumuşak olmalarına mu· 

kabil, istimal kabiliyetleri (A) sınıfma nazaran nok

sandır. Elyevm memleketimize ithal edilen lüks göm

lekler ve filfıfiller bu sımfa mensuptur. 

C - Üçüncü sın ıf krepdöşin veya birman üzerine ya

pılan gömleklikler veya filafillerdir. Bunların evsafı hal• 

kımızca '.)'akından bilinmektedir. 

lpekiş'in A sınıfı gömlekliklerinin met
resi 350 ila 535 kuruştur. 

B sınıfı gömleklikleri 300 ila 450 kuruştur. 

lpal<i ş C sınıfmdan gömleklik yapmamaktadır. 
......... mll.'IO'J ....................... ıaıl:::ialmll ...... .. 

. 
_. KISARNA MADEN SUYU -. 

Harareti teskin eder, iştahı arttırır en leziz ve sıhhi sofra suyudur. 
Karaciğer ve böbrek taşlarım düşürür. Her çeşit hazimsizliğe mide 
ekşiliğine, şişkinliğine ve şeker hastalaitna en iyi tabü iliçtır. 

l KREM SlMON) 

1 Susuz, sabunsuz, fırçasız 
1 Seri tıraş olmak, yüı:ünüı:ün teravetinl 

muh11fozo, kırmıııhl< ve çıbRnların ı:ail 
o!masını istiyorsanız. 

1.l'ITE 
lırcm lnl mutlaka kullanınız. 

---------
Dr. A. ŞA UL 

Dahiliye '1iitehassısı 
Pıızıı rdan maada hergün 1 - 4 Tel: 22174 

Balat Hmr çavuş Rlfatefendl sokak: 9 

Sıhhi yemekler Buzln içkiler 

FRİGECO 
18 ay 1'ade He 

~SATIE 

ŞABESO 
Ycmeklercl o Şabeso i~in iz . Bu 

nefis i<:k i lıaııni kol.ı) laş t ırır. 

1\ ii ı ·ill, 6, lıii) iık 7 ı 2 kuruştur . 

Kulnk, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep sokak 1 Tel: 2496 

İklimler 
Müellifi : Andre Moruva 

~l iı t erci m i : Haydar Rlfat 

Kitabıu a lı bir scııedo 340 defa 
lıa ... ılınıştır. 

Son Posta Matbaası 
--~-=-= ... -====--=-=-

Sahipleri ı Ali '-krem, S.lim Rawıp 

Netriyat MidW Halil lMıfi 

Ademi iktidar ve Zafı umumıye 
Karşı Al man T'rofosörii 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiNE 
( U zvigete göre erkekler için ) 

FERTİLİNE 
(Uzvi.vele göre k"dınlar için) 

Beynelmilel gantelerln muhtelif neırtyatandan bir hulAaa: Bu alelade bir lllç dejildlr, 
bllikia genç ve dinç hoyvanlaran taı:e horınonlarile elektroHtlerlnden mUrekkep bir 
t•heserdir. Vücutlarda ıeyalet havatiycyi ihya ve a-ençlik kuvvetlerini Jade edet• 

v p . takt d vve 
Ruimli kitabını h l anbul ( Poıta kutuıu 745 ] adreıile tahriren arayuuı:. 

KARADENİZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru p t • 

27 Haziran azar eSI 
günü akşamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Ayancık, Samsun, Ordu, Gire· 
sun, Trabzon, Sürmene, Rize 
ve Hope ) ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı
na mür;.cat. Tel: '.! 1515 

HACI FiDAN 
~1 ,. rlrnınuıı halefi; Fı1 1111 i siiıııwtı; i 

M. EMİN 
Ueşiktaş: ?ıliizdaıı Han No. 4 

Cilt ve ı:Uhrevi hastalıldar Mütehau111 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
istanbul emraıı zührevi ye 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisanda No. 71 

BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
TUrk Maarif Cemiyeti lzmlr mUmessllllğlnln tertip ettl§I 

ara,tırma, dinlenme ve &)lıenme seyahati 

Pire, İskenderiye, Rodos 
1 - Ce miyetimiz bu büy!ik 

seya hatin i lıil tlin T ilrk 
gençleri v o miinevvor ler i için lı:ı.
zırlam ıştır; ayni znıııancla seya-
hat; a<H i ~·ecilc ri ıniılo muallimleri· 
ırı izin iştirak l l'rini teıniııen t:Ltil 
za ııı auıııa tc!';adiiC cttirilıniştfr. 

.. cyahat seri, IUks vo mükemmel 
konforu ve lıiriııci, ik inci ve 
Hçlincii mevk i yataklı kamaraları 

1 
havi lı iiyiik ,.e husust bir yolcu 

· .. ' upuru ilo rnpılacaktır. 

5 Seyahat esnasın da vapu-

2 . c~ yalılar (:\t i nanın, .Nilin, 
Hoclosun) hcdil gliz.cıllikl ori i çi ııdo 

on hcş giln geçirecektir. Adalar 
Ye Akdonizin ser in ve sfLf havasilo 
biitü n bir S('noniıı yorgu n luklarını i 

din londirocekl t1 rdi r. 

ruiı her nevi meşrubat \•e mekil-
10.tı movcut gayet ehven fia tli bli
fcsi ve yUksok ı:ıan 'atkarl ıudan 

mtirekkop orkostra:sı seyyahların 

eınirl crino haıır bulunacaktır. 

Cemiyeti ııı iz, hor hang i lı ir pos-
3 ::= oyyuhlar, Yunan, J.lısır 

tari hlerinin zongiıı li kleri, deri nlik· 
l cıri içinde a ırl:ı.rııı hayatın ı id
rak edecekler, beşeri tckamiiliin 
seyrini zevkle temaşa oy lcycıklerdi r. 

4 Seyalıato 20 temmuz 
çarşamba g ll n U. başlanacaktı r. 

1 ta Yapurıı il o 300 lira.dan aşağı 
Yflptl m:ı;:;ı imkfrnı olm ıyan bu soya
hati tertip ederken herkesin ko
laylıkla i ştirak <'clebilınesini temin 
ınaksad il e azami fotlakarlık yapa
rak bilet i:icr etle riııi asgar i bir 
haddo iııdi r mi,tır. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet ve avdet yemekli 90 lira' Pasaport vo 
2 ancı ,, ,, ,, yemeksiz 50 ,, vize masraf-
3 üncü ,, ., ,, Yatal<lı ,, 30 ,, ları dahildir. 

Toplu gezinti ve ikame tlerde seyyahinin temini menfaat 
ve istirahatları için liizlm gelen tertibat alınmıştır. 

Seyahate iştirak Şartları : 
1 - St yahato işt' r.ıh: edecek prşaınlıa g:UnU olduguııa nazarnn 

zevat bilet bedeli) le hüviyet cüz- pa aııort muaınel.ıtının ikmal edi-
dadı ve küçük kıt'acl:l uç fııtoğra- lebilmcr.:i için scrn.hato iştirak cdo-
fını aşagHlaki adrese tcv jl i ('tınok cok 1.evatııı H~-7-932 pa7.ar gii ııii· 
suretiyle bilotini almalıdır. ne kadar mhracaatları laııınd ır • 

2 Tıışrn vil.lyt'tlorden i ~ti rak Bıı t nrilıtcı ıı eonrn ıııür:ı.caat edecek 
cıdC'cek lorin mahall i zabıtasınca zeva t iı;in mCinferit pasaport muıı· 
musaddak meıııalik i ecnelıiycyü melesi ) apılrnak zarureti ha5ıl ota· 
seyahat bcıyannarıwsiyle birlikto iiı; cağ"ından ııa a port v e vize nrn<ıraf· 
k ı t 'a fotoğraf, hlh İ) ot eiizclanı ve ları kcndiloriı11' ait olacaktır. 
hilot bcclolini Türk Maar if Crıniyeti 4 işbu ı:;cyahato lstanbuldan 
İzmir miimcs illiğiııo gün•INmcl or i i ~ tirak edeccık zev.ttııı lzıni re aıi· 
rn~ımdır. ıııı>t v e !L\'llctlur i nısıf ilcrc t1° 

3 B arek Pt g-iı nfl 20-7-932 temi n N\il ı•eekf i r. 
Bilet satış ve müracaat yerlerl : 

'l'iirk )laar if r.emiyeti lııııir ıııfıoı o. silligi : iz.mirde ~el rn lk 
Bankası k a rşı ında. Telefon : ~911 


