


Hallcın Sesi 

ürkiye Cemiyeti 
Akvama Giriyor 

Telgraf haberleri Cerriyeti 
Akvama girişimizi haber n· 
riyor. Beynelmilel ıiyaaette 
milbim bir hAdiae teşkil ede
cek olan bu nziyet hakkında 
halkımız, düşQncelerlol ıGyle 
anlatmaktadar : 

...-• Bey • Saraçlıhak mahallul 1 • 

- Gazetelerin yazdığına göre 
eylw içtimaında Cemiyeti Akva
ma biz de girecekmişiz. Ben 
bunu milli idare Ye siyasetin 
bir zaferi olarak telAkki ediyo
rum. Beynelmilel milnasebetlerin 
bir kaynağı olan bu gibi cemiyet
lerde Türkiyenin de bir iskemle 
sahibi olması çok doğrudur. 

Şimdiye kadar dllrüst ve açık 
siyasetile başlıbaşına bir sulh 
amili olan Türkiye böyle bir 
iskemleye çoktan istihkak kazan-
mıştı. Geç te olsa büyük bir mu· 
vaffakiyettir vesselam. Hilküme!i 
ben bu muvaffakiyetten dolayı 
tebrik ederim. 

* Selim Bey. Beyoğlu lıllktll caddesi 83· 

- Akvam cemiyetinin birç~k 
meselelerde kendi azasına bile 
sözünün geçmediğini bütün dün
ya bilir. işte son Çin - Japon ihti· 
lfifı bunun en son bir misalidir. 

Bu cemiyet Tilrkiyeyi içerisine 
almakla büyük bir kuvvet daha 
kazanmış oluyor. Beynelmilel sulh 
ıahasmda büyük rolü olan Tür-
kiyenin Bu Cemiyette bulunması 
Cemiyet için büyük bir zaaftı. 

Cemiyetin bundan sonraki bayırlı 
Jşlerde muvaffak olmasını temen-
ai ederim. 

* Şefik B. •Sirkeci Şahlnpaşa oteli • 

- Son asır, bUtün milletleri, 
coğrafi vaziyetleri milsait olma-
ıa dahi, iktisadi, ticari ve siyasi 
sahalarda biribirinc çok yakın
laştırmıştır. 

Cemiyeti Akvam bugl\n bilfiil 
mllspet neticeler alamasa bile, 
biitiln dilnya efkin umumiyesini 
ıslah ve sulhperver bir nesil ye
tişm esini temin etmekle bli-
yük faydalar temin etmek· 
tedir, sonra muayyen bazı 
sahalarda cidden faydalı işler 
yapmıştır. Bilhassa istikbalde, 
muhtelif tekAmlil safhalarını ge
çirdikten sonra Cemiyeti Akvam 
cidden mefkürevl bir şekil alabi
lir ve dünyanın daimi ıstırabına 
çaresaz olabilir. 

Zarar Ve Ziyan 
Elektrik Şirketi Aleyhine 

Bir Dava Açıldı 
iki inşaat-;üteahhidi Bi

rinci hukuk mahkemesine müra
caat ederek Elektrik Şirketi 

aleyhine zarar Ye ziyan davası 
ikame etmişlerdir. Mahkeme, me
sele hakkında Ticaret Odasın· 
dan bazı malumat istemiştir. 

HiCRET 
Romanyadaki 
Türkler 
Buraya Gelecek 

Romanya TOrklerinden bir 
kısmı TUrkiyeye hicret etmiye 
karar vermişlerdir. Romanya 
Türklerinden mürekkep bir heyet 
Türkiyeye ı;elerek bu hususta 
tetkikata başlamıştır. 

Heyetin yaptığı tıetkikata 
göre, gelecek muhacirlerin Tnrki· 

yede daha mlisait ve iyi bir tarzda 
yaşıyabilecekleri anlaşılmışbr. 

Halkevinde intihap 
Halk evi Muaveneti f çtimalye 

Şubesi dün reisleri, daimi enen .. 
men azasından, Avni Beyin riya
seti altında bir toplanb yaparak 
Evin içtimai muavenet şekillerini 
tespit ile meşgul olmuştur. 

Ucuz Lokanta 
Belediyenin Açacağı Lo
kantaya Yer Aranıyor 

Bt!lediye memurlan için yapı
lacak istihJak koop~ratifinin ipti• 
dai sermayesi artbrılmıştır. Koo
peraif nizamnamesinin noterlikçe 
tasdik işi bitirildiği için derhal 
faaliyete geçilecektir. 

Şimdilik açılacak lokanta için 
müsait bir yer aranmaktadır. 
Belediyenin düyunu umumiye 
binasına nakli tekarrür ederse 
lokanta o civarda açılacaktır. 

Dün Rüzgar Bir Mavnayı 
Sahile F ırlatb 

Dün Üsküdarda Şemsipaşa 
anlerinde bir deniz kazası olmuş
tur. Marmaradan gelen bir yel· 
kenli, rüzgarın tesirile sahile fır· 
lamış ve karaya oturmuştur. 

Geminin tehlikeli vaziyetini 
gören Üsküdar idman Yurdu 
gençlerile bir kısım halle, mubte

·lif vasıtalarla gemiyi kurtarmıya 
çahşmışlar ve muvaffak olmuş• 
)ardır. Bu sırada birkaç kişi de
nize düşmüş, fakat birşey olma
mıştır. 

Çuval Fabrikası 
Bir grup Türkiyede bir Çuval 

fabrikası açmıya karar vermiştir. 
Şimdilik (600) bin lira ile işe 
başlanı.cak, iki yü:z beyg'r kuvve
tinde tesisat ile senede üç milyon 
metre kumaş yapılacaktır. 

Yunanistandan Alacaklılar 
Yunanistanda alacağı olanlar 

25 temmuza kadar Yunan Devlet 
bankasına müracaat etmiş ola
caldardır. Ticaret odası vaziyet
ten tacirleri haberdar edecektir. 

l 
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Hamallar J EKMEK 
Pay Usulüne Riayet Fiatler 

Etmelidirler Eskisi Gibi 
Haydarpaşa istasyonunda (40) 

tanesi gar içinde ve (9) u dışarda 
çalışan ( 49 ) kişilik bir hamnl 
bölüğü vardır. Bunlar son zaman
larda hamallar talimatnamesinin 
teklif ettiği pay usulüne riayet 
etmemekte, belediyenin tayin 
ettiği hamalbatısını tammamak
tadırlar. Hamalbaşı tamam ( 8 ) 
gündenberi beş para pay alma· 
mıştır. 

Hamallar buna sebep olarak 
işsizliği ileri sUrmektedirler. Her 
hamal kendi hesabına çalıştığı 
için 11ık sık gürültüler çıkmak
tadır. lstanbulun muhtelif iskele 
ve semtlerinde mevcut (172) ha
mal bölüğü pay usulün{} tatbik 
ettiği halde bugün en kazançh 
bir iskelenin bu şeldlde talimat
nameye riayet etmemesi Beledi-
yeyi ehemmiyeUe alakadar et
mektedir. 

Belediye reis muavini Hamit 
Bey bu hususta şunları söylemiştir: 

- Haydarpaşadaki hamallar 
pay usulünü tatbik etmiyor. Bu 
mesele ile meşgul oluyorum; tali· 
matname herhalde tatbik edile
cektir. 

Müzede 
Bu Sene Yeniden iki Salon 

Tesis Edilecek 
Müze idaresi tarafından (250) 

lira maaşla getirtilen Berlin Darül· 
fünunu Müderrislerinden ve asarı 
atika mütehassıslarından M. On
gar mesaisine devam etmektedir. 

Kendisine yardımcı olarak 
müze memurlarından Hikmet B. 
refakat etmektedir. M. Ongar 
( Şarkı kadim } Müzesinde bulu
nan (8) binden fazla eski ese· 
rin fişlerini bazırlıyacak, bunlan 
ilmi bir surette tasnif ettikten 
sonra kısa bir zamanda Müzenin 
bir rehberini yapacaktır. 

Bundan sonra eserlerin kata
loğlarını tanzim edecektir. Müze 
idaresi bu sene tahsisat nhrsa 
tasniften sonra yeniden Mısır ve 
Hitit salonları açacakbr. 

Cam Fiati 
Niçin Artıyor? 

Cam fiatleri tahdit sisteminin 
tatbikinden evvelki fiate göre 
yüzde otuz yükselmiştir. Alaka· 
dar müesseselerin yaptığı tahki
kata göre, camlar gümrükler· 
de ambalajlarından tecrit edile
rek tartıldığı için bir miktar 
zayiat vuku bulmakta ve fiatler 
bu sebepten yükselmektedir. 

Kalacak 
Buğday ve un fiatlarinde dll· 

ne kadar narha tesir edecek 
mUhim bir tereffn ve teneunl 
kaydedilmemiştir. BugUn do pi• 
yasad& mühim bir değişiklik ol
mazsa belediye ikhsat mildllrlDğll 
ekmeğe yeniden narh koymıyacak, 
geçen haftaki gibi eski fiatlerl 
ipka edecektir. 

Dllo Anadoludan 13 vagon 
ve 500 ç.uval buğday gelmqtir. 
Dün pazar olduğu için buğday 
nzerine muamele olmamışbr. 
Aşağı evsaftaki buğdaylann bir 
miktar yükseleceği zannedilmek
tedir. 

Muallimler 
Tekaüt Layihasına Bir 

Madde ilave Edildi 
Ankaradan, İstanbul Maarif 

Müdiriyetine gelen bir habere 
göre, muallimlerin tekaüt kanun
ları bu sene muhakkak BOyilk 
Millet Meclisin~ ıevkedilecektir. 

Kanun IAyihasına l 930 ıene
sinden sonra tekaüt edilenlerin 

de yeni tekallt kanununa göre 
tekaüdiye almaları için bir madde 

konulduğu söylenmektedir. 

Makine 
ithalat için Bir Rapor 

Hazırlandı 
ihracat mallarımızı ucuz Ye 

eyi bir şekilde istihsal ve imal 
etmek çareleri araştırılırken 
memlekete itha edilen makine· 
ler de nazar1 dikkati celbetmiştir. 
Memlekete eyi ve faydalı ma
kineler ithal edilebilmesi için 
hükümetin, makine ithalAbm 
kontrol altına alması muvafık 
olacağı şeklinde mUhim bir rapor 
hazırlanmışhr. Rapor tetkik edil
dikten sonra İktısat Vekiletine 
gönderilecektir. ----

Takas HeyeUnin Faali yeli 
Takas Heyeti elyevm Romada 

bulunmakta ve İtalyanlarla takas 
esası dahilinde bir ticari muka
vele akti ile meşgul olmaktadır. 
Heyet gelecek perşembeye Tilr
kiyeye dönecektir. 

Belediyenin Ceza Memuru 
Müddeiumumilikte Belediye 

cezalarının tahsiline memur edi
len Nazmi Bey vazifesine devam 
etmediği için yerine bir başkası 
tayin edilmiştir. 

Günün arihi 

/Eroin Kaçakçıları 
Sorguya Çekiliyor 

Eroin kaçakçılığı yapmakla mas• 
nun eşba11n Adliyeye verilecelcleri 
yazalmııtı. Maznunlar 11 kiıidir v• 
laimleri tunlardır. 

Y org-i, Çamadan, Aleksandr, 
Valter, Oskar, Dimitri, Papayonoflo, 
Mavrlyadi, fstrati, Hanri Heki, Ma• 
dam Meri, isal< oğlu Yorgi. 

Kaçakçılak hakkındaki tahkikata 
DördGncü lstintalc Hakimliği vazıyet 
edecek ve maznunlar iiorguya çeki· 
lecektir. 

Londra Ve Varşova Sefirlari 
Parla sefaretinden Londra sefir

liğine tayin olunan Münir Bey dün 
ıchrlmize srelmiştir. Birkaç gün için
de Aııkaraya gidecektir. Varıova Se· 
firl Ferit Bey de diln memuriyet 
mahalline gitmiıtir. 

Ziraat Odasmda 
lstanbul Ziraat Odasında bir 

içtima yapılmı~, bundan sonra köyUl 
ile daha fazla temas yapılmasına 
karar Yerilmiştir. 

Cinayet Davası 
Çarşambapazarı Cinaye
tinin Muhakemesi Başladı 

Bundan bir müddet evvel Fatihte 
Ça.rıambapazarında bir cinayet ol
muş, aabıkah Hamdi, o civarda bir 
kahvede çıraklık yapan Hayriyi aı
dOrmilştü. 

Katli Hamdinin ve yardalcçm 
Kadrinin muhnkemesine dün Ağır· 
cezada başlanmışhr. Katil Hamdi 
hldiaenln bir kahve fincanı yüznn
den ~ıkbğını, maktul Hayrinln kendi 
Ü&erine ilkemle ve bıça\cla hücum 
ettltlni, kendiıini müdafaa için uğraı• 
tatını, fakat ondan sonrasını bilme
ditlnt ıöylemiştir. Gelecek celaede 
§ahltler dinlenecektir• 

Bulgar Artistleri 
Şehrimize gelmif olan amatlir 

Bulgar artistleri dün akşam son 
temıillerini vermişlerdir. Bugün 
memleketlerine d6neceklerdlr. Bugün 
kendilerine Belediye tarafından bit 
Öğle ziyafeti verilecel<tir. 

Şeker Hald<1ndaki LAyiha 
Ankara, 26 - Meclis ikbıat en• 

cfimenl bu sabahki içtimaında encü• 
mende bulunan bazı mühim layiha
ları mOzakere ve intaç etmiştir. Şe• 
ker Ye kahve ile çayın (ithalinin bir 
eldea ldareıi hakkındaki llyiiaa dı 
bu meyandadır. 

Vapurcu/arın 
Temasları 

Ankara, 26 - Milli Yapureuluğun 
f nhiaar altına alınması meselesini 
tetkik eden fırka komisyonu bugün 
de toplanmıştır. Komisyonda henüı· 
tebellür etmiş bir kanaat yoktur. 
Maamafib fırka meselenin gayet adi
li.ne bir surette tetldkana taraftardır. 

Dnn komisyonda· vapurcular he· 
yeti dinlenmit ve Seyriıefain Umum 
MildftrO Sadullah Beyin de mütalean• 
na müracaat edilmek üzere buraya 
ırelmeaine karar verilerek kendiıi 

davet edilmiştir. 
Komiıyonun fU birkaç gfin za,.. 

fında bir karara varabileceği zanno• 
diliyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 1 
1 fi""" 

1: Kömürcü - Hasan Bey, 1 2 - Biz sabahtan 
ııcaklar basınca bizim lıler duru- sinek avlarken, 
ferdi. 

ak14ma 1 3 - Sıcak d&kldioıo 

mışıl mışıl uyurken, 
dibir.de 1 4 - Manavlar harıl bani 

para kmyorlar. Herifleri kıska· 
nıyorum. J 

5: Hasan Bey - Hele sa • 

ret. Dllnya dönüp kış geri ge· 
lince onlar da ıeoi kııkaoır. 



Hergün 
-----

Münderecatımızın Çoklu
tundan Dercedilememiş
tir. 

................... -....................................... . 
Sahte Yaver 

Kendisine Gazi Hz. nin 
Ya veri Süsü Veren Bir 

Cür'etkar Yakalandı 
Son günlerde Üskiidarda 

resmi yaver üniformnsile gezen 
ve kendisine Reisicümhur Hz. nin 
Yaverlerinden Naşit Bey süsünü 
veren bir genç Üsküdar Mtiddei· 
umumilği tarafından tevkif edil· 
nıiştir.Sahte yaver,Kartalda oturan 
21 yaşlarında Osman oğlu Hüse
yin isminde biridir. Vakit vakit 
Üsküdar sokaklarında yaver 
liniformasile görünen Hüseyin, 
Üsküdar adliyesinde jşi olan bi· 
tisinin bu:işini takip etmeyi kabul 
etmiş ve bu işi görmek üze• 
re Üsküdar adliyesine git· 
rniştir. Her müracaatçı gibi 
muddeiumumi Burhanettin B. 
tarafmdan kabul edilen HUseyin, 
kendini, Reisicfimhur Hazretleri· 
nin yaverlerinden Naşit diye 
takdim etmiş ve işin çabuk gö· 
rülmesioi rica etmiştir. 

Bu adamın vaziyetinden şüp· 
belenen Burhanettin B. bir kiğı· 
da birkaç sabr yazarak evraklar• 
la beraber odacı ile muavinle
rinden birine göndermiştir. 

Sahte yaver, Bürhanettin Be· 
yin odasında evraklannı bekle· 
mekte iken tahkikat yapılmış ve 
Nnşit Beyin Ankarada olduğu 
tt.spit edilmiştir. 

Bunun Uzerine derhal polis 
nıemurları çağrılarak sahte yaver 
mUddeiumuminin odasında tevkif 
•dilmiştir. 

SPOR 

Balkan Kupası 
Müsabakaları 

\' unanistan Ve Romanya 
'f akımları Mağlup Oldular 

Belgrat, :!6 (A.A.) - Balkan 
kupası turnuvasının küşat res· 
mi 1 O binden fazla seyirci hu· 
turunda yapıldı. Merasimden son• 
ra ilk oyunu Bulgar ve Romanya 
Milli Takımlara oynadı ve Bulgar 
takımı sıfıra karşı iki golle galip 
geldi. 

Bundan sonra Yugoslavya ve 
Yunanistan takımları çarpıştı. 
Yugoslav takımı çok hakim bir 
oyundan sonra bire karşı 7 &ayı 
ile galip geldi. 

lzmir-Eskişehir Maçı 
Eskişehir, 27 (Hususi)- İzmir 

•e Eskişehir muhtelit takımları 
dün karşılaştıiar. ( 3000 ) seyirci 
Vardı. İzmirliler ilk devreyi dört 
•ayı ile bitirdiler. İkinci devrede 
Eskişehir takımı biraz açıldı ve 
iki gol ath. Fakat neticeyi 2 - 5 
lımir kazandı. 

lzmirdeki NIUsabaka 
lzmir, 27 (Hususi) - Selanik 

takımile ikinci derecede oyun
~ulardan müteşekkil İzmir muh· 
teliti arasında dün yapılan ikinci 
rtliisabaka O· I Selanik takımının 
laiibiyetile neticelendi. Seliinik 
takımı lstanbula hareket etti. 

lstanbul Muhteliti 
Ankara maçlarına 

eden İstanbul muhtelit 
ehin şehrimize dönmüştür. 

iştirak 
takımı 

Varmki Müsabaka 
Hasılatı fakirlere tahsis edile

~tk olan Sclllnik muhteliti ve 
eı1erbahçe arasındaki maç yarın 

Ytpılacakbr. Fener takımının bu 
:Üiabakada büyük bir farkla ga·. 

P geleceği ileri ıütiUüyor. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

t - Vakitleri bol olan mahpua
ların, hapiıhaneye esrar ıokmak için 
akh hayale gelmiyen ıeyl~r icat 
ettiJı.leri herkeıin 1:>ildiğl bir vak'dır. 
Çünki mahpuı bQUln dimağ! kudre
tini bu nokta Qzerinde cemetmiştir. 

- Kaçakçıların afyon veya ko· 
kain kaçırmak için icat ettikleri 
vaaıtalar da, akıllara hayret verecek 
kadar müthiştir. 

• /htirti Yolu • ] 

3 Dcınek ki ihtira ve icadın 
aırrı, dikkat ve alakayı bir noktada 
temerküz ettirmektir. Bütün dikkat 
ve alakanızı ayni iş üzerinde 
temerküz ettiriniz, harikalar yara• 
tnbilirsiniz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Türk Ordusu Kuvvetlidir 
Milli Müdafaa Vekili Dün Mecliste 

Çok Mühim İzahat Verdi 
Ankara, 27 ( Hususi ) - 932 

Oevlet bütçesi müzakeresi dfin 
nihayet buldu ve bütçe heyeti umu· 
miyesile birlikte kabul edildi. 
Millet Meclisi dUn yalnız Milli 
Müdafaa bntçesile meşgul oldu. 
Bu münasebetle Vekil Zekai B. 
Türk ordu, donanma ve hava 
kuvvetleri hakkında izahat verdi. 
Vekil Beyin izahatına göre bU· 
tün Milli müdafaa bütçeleri ye
kunu 40 milyon liradır. Yani ge
çen seneye nisbetle beş milyon 
lira kadar tasarrufludur. 

Bu fark mukaveleye müstenit 
borç taksitlerinin ödenmesinden 
ileri gelmektedir. Tayyare Cemi· 
yetinden verilen hasılat için de 
ayrı bir fasıl açılmıştır. Zekli B. 
bu münasebetle şunları söyledi: 

"Hükumetin bu tanrrufa ce
saret edişi, milletin milli müdafaa 

hususunda her zaman izhar ettiği 
alAkadan, milli müdafaa vesaitinin 
vatanın müdafaasını gaye edinmiş 
bir teşkilata müstenit olmasından 
ve teslibatın tahdidi etrafındaki 
arzuların fili eserlerle takviyesine 
hükumetin ehemmiyet vermesin· 
den ileri gelmiştir. Fakat bu 
tasarruf Müdafaa teşkilatının 
umumi hatları üzerinde hiçbir 
sarsıntı hAsıl etmiyecektir. " 

Zekai B. nüfusumuzun artb· 
ğım, hatta 17 milyona çıktıiını, 
ölüm nisbetinin binde altıyı geç
mediğini söyledi ve ilave etti: 

"Herhalde, hu!Asalen şunu ar
ıedeyim ki, kara ordularımız bü
yük Meclisin daima izhar ettiği 
itinaya lAyık olmıya çalışmakt&· 
dır. Ve muntazaman tekemmül 
eden ordular her zamanki gibi 
kudretli, imanlı olarak vatan 

hudutlarını beklemektedir. Bun
dan keyeti celile emin ve müste-
rih olabilir.,, 

Vekil Bey, deniz ve bava 
kuvvetlerinden de bahseder~k 
donanmamızın tamamlandığını, ha· 
va kuvvetlerimizin her tUrlil ani 
teçhizat ve vesaiti ihtiva ettiğini, 
tayyare fabrikaJanmızda yeni tay
yareler imal edilmekte olduğunu 
çelik fabrikalari teıiı edildiğini 
söyledi. 

Bu izahata mUteaklp fasılların 
mllzakeresine geçilerek millr 
Müdafaa Veklleti kara bUtçe
si 32,243,936, hava blltçeıi 
943,000, deniz blltçesi 3,605,560 
askeri fabrikalar bUtçesi 2,955,800 
ve harita Umum MüdürlüğO 
bütçesi 546,265 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Bugün mecliste barut iti g6-
rllşUlecektir. 

Karagümrükte Bir Cinayet 
Genç Bir Adam, Ucu Sivri Bir Demirle 

Üvey Babasını Vurdu 
Bu sabah Karagfimrükte bir cinayet olmuş, 

bir genç üvey babasını ağır ve çok tehlikeli surette 
yaralamıştır. Tahkikatımıza göre hftdise şu şekilde 

cereyan etmiştir: Çapada tütün deposunda ustabaşılık 
yapan Sabri Efendi Karagümrükte oturmaktadır. Bir 
Karısı ve Yusuf isminde de bir Uvey çocuğu 
vardır. Fakat son günlerde Yusuf ile Sabri Efen· 
di arasında kavgalar başlamıştır. Henllz çok genç 

olan Yusuf, livey babasının annesine iyi bakmadı
ğım, evini ihmal ettiğini ileri sürmektedir. işte bu 
yüzden bn sabah da bir dil kavesı başlamıştır. 
Münakaşanın kızgın bir dakikasında Yusuf eline ucu 
sivri bir demir parçası geçirmiş, üvey babasının 
üzerine yllrümüş ve Sabri Efendiyi karnından teh· 
likeli surette yaralamıştır. Yaralının vaziyeti çok 
ağırdır. Yusuf yakalanmıştır. 

Tan Diyor Ki: 
Fransa, Avusturya ya 
Muavenete Amadedir 

Uzak Şarkta 
Yeni Hadiseler 

1 M. Heryo 
Hükumet Merkezinde 
Mühim işler Görüyor 

Paris, 27 (A.A.) - Merkezi 
Avrupanın iktısadl ihyası mese• 
lesini tetkik eden Tan gazetesi, 
diyor ki: " Fransa, Avustur· 
yaya her türlü mali muaveneti 
ifaya hazır ve Amadedir.,, 

. 
De ren, 27 (A. A.) - Japon· 

yalı biltüo gümrük memurları 
Nankin Hükumetinin kendi ta
leplerine cevap vermediği beya· 
nile istifa etmişlerdir. 

iSTER iNAN, İSTER 

Paris, 27 ( A. A.) - M. 
Heryo, dün akşam Ayan ve 
Meb'usan Meclislerinin maliye ve 
hariciye encümenleri reislerile 
Cenevre ve Lozan mfizakeratı 
hakkında görüşmüştür. 

iNANMA! 
lh·acat Ofisi yaş meyvalarımızın hariçte ntdma• 

ıını temin için geçen sene tetkikat yapmış ve bilhaa· 
1a çileklerimizi t:ıyyare ile ihraç mümkOo oldutunu 
gö.termişti. 

ettiler. Bu aene Fıllbeden Avrupaya tayyare ile çilek 
ıevkettiler. Biz, çilek bolluğuna rağmen, harice çilek 
rönderemedik. 

İhracat Ofiıiııia bu tetkikinden Bulgarlar illifade 
Şimdi de ihracat Ofisinin kavunlarımızı harice ıevk 

için "tkikat yaptağını yauyorlar. . . . 
/STER /NAN. /STER INANMAI 

K:ısası •• •• ozun 
--- ----,.. 

Tekin 
Olmıyan 
Bir Cümle 

·-----------------A. !. ~ 
Zannedersi~iz ki, Terkos Şir-

keti Müdürü M. Kastelno ikl 
sene evvel Japonlarm mı, yoksa 
Çinlilerin mi daha sarı olduklannı 
anlamak maksadile Uzak Şarka 
ı.{İtmiştir ve seyahat esnasında iki 
millet arasında kavga çıktığını 

işitince hangi silahların tecavllzt 
ve hangilerinin tedafüi olduklan• 
nı bilfiil görmek arzusile de 
( Şanghay) a uğramıştır, uzun 
müddet kalmıştır. Biri lngiliz 
Coğrafya Cemiyetine, diğeri 
de Silahları Tahdit Komisyo
nuna verilmek üzere iki rn· 
por hazırlamışbr ve nihayet en 
tembel bir vapura binerek daha 
dün limanımıza dönmfiştür. Gay
bubeti esnasında burada olup 
bitenlerden o derece haberdar 
değildir. 

* Filhakika gazeteciler tesadQ. 
fen yeni bir hidise olup olmadı
ğını öğrenmek üzere dDn Bele
diyeye uğramışlardı. Şu haberle 
karşılaşblar : 

"- Terkos şirketinin ıatın 
ahnması için Vekiller Heyetinin 
verdiği karar bize tebliğ edit. 
di. Parayı hazırladık, yakında 

mUesseseye vazıyet edeceğiz!" 
Gazeteciler bu beıaret habe

r1ni M. (Kastelno)ya yetiştirmek· 
te yekdiğerile müsabaka ettik
lerinden elbette şilpho etmezıl· 
niz. Fakat eminim, ondan aldık
lar• cevabı okuduğunuz zaman be
nim gibi şqmışsımzdır. lıittim, 
(Kaıtelno) nun söylediği söz: 

- Evvclıı. Torkos Şirketinin mfiba· 
ynasrna karar verildiğini, saniyen bu 
kararın Belediyeye tebliğ edildiğini, 

salisen lfızım gelen paranın tedarik 
olunduğunu bilmiyorum, fakat görü
yorum ki gazetenize yazacak bir ha· 
ber bulmnk arzusundaeınız, eizo 8Öl • 

leyoyiın : 
c Nafıa Y ckaleti ile bir itilaf yap· 

tık, bu itiltı.f mucibiııco yeni makine· 
ler getirttik, kurmıya bn9ladık. Ya• 
kında ıelıre fazla su vereceğiz. • 

* Dedim ya, Terkos Şirketi MO-
dürü uzun bir seyahatten yeni 
gelmiş bir adama benzemektedir. 
Memlekette olup biten şeylerden 
haberdar değildir. 

Maamafih bu climleyi yaza .... 
ken içime korku geldiğini sakla• 
mıyacağım. Sakın olup bitenleri 
işitmiyen ben olmıyayım. Zira 
T erkos Şirketi MUdürU zeki bir 
adamdır. Eskiden aktedilen 
mukaveleler arasında şirketin 
şu kadar sene müddetle satın alı• 
namıyacağını gösteren bir mad
deyi bulup çıkurmıı olması da 
mümkündür. Fazla olarak gazete-
cilere ve İstanbullulara lAtif bir 
sürpriz yapmak için bulduğu ça• 
reyi kemali itina ile saklamıı 
olması da hatıra gelebilir. 

Sözün kısası: Size bedbinlik 
vermek istemem amma M. ( Ka .. 
telno ) nun sözleri pek nikbin 
değildir. 

Kız San'at Mektebinin Sergisi 
Şehzadebaşında Kız San'at 

Mektebinde bir Talebe Sergisi 
açılmıştır. Talebelerin elişlerio
den mllrekkep olan sergi cuma 
gllnüne kadar saat birle yedi 
arasında herkese açıktır. 

Lise imtihanları 
Liıe ve ortamekteplerin ıon •ı• 

nıf \>akalorya imtihanları bu nkııua 
hitam bulmaktadır, imtihanlardan 
ıonra hlebe bir hafta istirahat ede• 
cek u P. Temmuzda aal arl kampa 
ç•kaca~hr. 
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' SaYfa cw ' -

Kulagımzza Çalınanlar 

• 
icra Ve 
lf /as Kanunu ..• 

Kahvede oturuyorduk. Kol
tuğunun altında bir ıürü ktaplar, 
çatlak sesli bir satıcı, bağırarak 
içeri girdi : 

- icra kanunu.. Y ~ni çıkan 
icra kanunu ... 

Nargilesini tokurdatan ihtiyar 
bir adam, bağdaş kurduğu is
kemlede tespih böceği gibi top
lanarak satıcıya seslendi: 

- Ne kitabı o ? 
- Yazıyor efendim. İcra ka-

nunu ••. 
ihtiyar, başını öte tarafa çc• 

virdi: 
- Biz icra kit bını çoktan 

kapadık ayol.. 
Sabcı kurnazlık etti: 
- iflas kanununu da yazıyor 

efendim. Bir tane verelim mi? 

emleketteki Ayşeyi Getirecek 
O V•ı• y ' egı ım a ... 

Pencereden zcrzevatçıya ses-
di: 
- Taz.e fasulye var mı? 
- Var! 
- Amma, çalı istemem. Ay-

ı kadın olsun.. 
- Ayşekadın •. Hem de alası .. 
Tekrar sordu: 
- Yerli mi? 
- Y erlü yerili ... 
Ne de asabi şeymiş: 
- Ayşekadmın yerli değilse 

bir daha biç bu kapıya gelme! 
Satıcı, küfeyi sırtından yere 

atarak söylendi: 
- Sana bir kere yerlü dedik. 

Melmeketteki Ayşeyi geturecek 
değülürn ya ..• 

Tahdidi Teslihat Var •. 
Yeni evli bir ahbap anlattı : 
- Akşam eve gelince ; bfaim 

hanım 8nüme bir ıliril ufaktefek 
daktn. Taraklar, ifneler, tokalar, 
pudra, levanta, krem.. Briyantin .. 
V bu arad düzinelerle igne .. 

- Hepsi iyi ho~ amma, de
dim, bu kadar iğneyi ne yapa
cakmn 1 

Manidar bir bakışla gUIUnı edi: 
- LAzım olur ... 
Kulağına eğilerek fısıldadım: 
- Haberin yok galiba ... 
- Ne var? 
- Avrupa devletleri, iilAhl n 

Gçt birine indiriyorlar 1 

Somada 
Belediye Reisi Bir Kaza 

Neticesinde Yaralandı 
Soma ( Hususi ) - Belediye 

Reisi Tevfik Bey bağındaki köş
künde otururken bir aralık ta
bnncasını düzeltmek istemiş, fa-
k t yanlışlıkla silah ateş almışbr. 
Ç kan kurşun Tevfik Beyin sağ 
b c ğın i bet etmi tir. Ted vi 
altın alınını tır. 

aymun Sanatoryomu f •, 
Londra (hususi) lngiliz mü&

temlekelerinde bulunan memurlar 
memleketlerine avdet ederlerken 
muhakkak beraberlerinde bir iki 
maymun getirirler. Sıcak memle· 
ketlerin havasına alışan bu may
munlar fngif tereye getirilince has
talanıyorlardı. Maymunlarına son 
derece düşlcün olan İngilizler has
ta maymunlarını tedavi ettirmek 
için Londra civarında asri her 
türlü konforu havi mükemmel 
bir maymun saoatoryomu yaptır
mışlardır. Maymunlar harareti 
yüksele, içinde havuzlar, yeşillikler 
ve hususi oyun salonları bulunan 
saııatoryomda tedavi edilmekte
dirler. 

s a ın 
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Tuhaf flkralar 

Yirmi 
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Fazlı Necip Beg 9,,,erlıumıJtı 
esarlerinden: 
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a Dam 

Selanik Vilayeti Umuru Ec.ııt" 
biye Müdürü Y osef Efendi nüınıı· 
yişe müptela, mağrur bir adan1• 

dı. Daha evvel Kudüs sancağı 
tercümanlığında bulunmuştu. M&: 
teaddit lisanlara aşina bir Muse"1 

idi. Avrupa prenslerinden, rica· 
linden birçoğu Şark seyah tlC" 
rinde Kudüse uğrarlardı. Böyle 
muhterem zairlerin refakntiJıe 
hükumetçe daima liva tercüınaoı 
Y osef Efendi memur edilircJ~ 
Y osef Efendi prenslere ibraz ettiğİ 
hizmetlere mukabil prensin rnerı· 
sup olduğu hükumetten bir nişaıl• 
hiç olmazsa bir madalya almıY8 

muvaffal< olurdu. Saniye rfitbe~ 
Tardı. Üniformasının göğsünü iki 
taraflı bu nişanlar ve madalya" 
farla doldurmuştu. Nişanları eıt 
büytık edan iftiharı idi. Selinikt' 

Denizli, (Hu· 
susi) - Bu mek
tubumda sıze 

vilayetimize mer
but Tavas kaza
sından baluede
cegım. Tavas, 
buraya otuz iki 
kilometre mesa• 
fede ve deniz 
sathından 1.100 
metre yüksek· 
tedir. Kaza mer
kezinde 4.500 
ev ve 9.000 nü· 
fus vardır. Ka-
zinın 72 köyü mevcuttur. Havası 
çok iyi ve sağlamdır. Delikanlı
larının kıpkırmızı yüzleri, havası
nın sağlamhğmı i pat eden canla 
şahittir. 

Şimdiye kadar bu kaza da su· 
&uzluk sıkıntısı çekiyordu. Fakat 
son zamanlarda bu işe 120 bin 
lira tahsis edildi. Bu sayede Ta
vas yakmda iyi suya kaquşacak
br. Kaza zenginlerinden Hacı 
Yusuf Efendi bu bayırlı ış ıçm 
30 bin Jira ile yardımda bulun
muştur. 

Bu güzel kaza belediye faa
liyetinden henüz layık olduğu 

kazanırlar. Tavas
lılar zeybek oyu
nunu çok gllzel 

oynarlar. Bunla
rın kıvrıla kıv· 
nl oynadıkları 

ıeybek oyununu 
ıeyretmek insa

na gurur verir. 
Bunların içinde 
milli mücadelede 
kahra man lılda-

rile nam salmıı 
oianları da var
dır. Tava u biricik llkmektebln manzar sı 

derecede istifade demiyor. Me- J 
seli sokakları temiz değildir. 
Elektrik yoktur. Buradaki güzel, 
yemyeşil kır ve yayl manzar 

Bu kazada maarif varhğı he
nOz ihtiyaca tekabül etmiyecek 
derecededir. Merkezde tam dev
reli ve sekiz muallimli muhtelit 
bir ilkmektep vardır. Buraya 300 
lu.dar çocuk devam ediyor. Hal· 
buki tahsil çağında olup oku
mıyanların miktarı 600 kadardır. 

ile kasabanın tozlu manzar sı 
hiribirine h~ç uymuyor. 

Belediyenin bütün lru vetile 
harakete gelmesi ve kasabayı 
güzelleştirmesi lazımdır. Bu kazn
mız Jeblebisile şöhret bulmuştur. 
Ahalisi oldukça çalışkan . ve mert 
insanlardır. 

Arazi dar olduğu için halk 
civar kasaba ve şebrilerde ame
lelik ve leblebicilik ederek para 

Şu hesaba göre kaza merke
zinin asgari üç mektebe ihtiyacı 
vardır. Yetmiş iki köyden ancak 
on altısında mektep vardır. Şim
dilik merkezde yeni bir bina da
ha yapılıyor. Fakat yeni bina 
kasabadan epey uzaktır. 

Mercanettia Culbt 

de resmi günlerde bu layuat nişad 
larla dolu iııı!formasını giyer, 
bununla çar.şılardaıı geçmekı 
kendini herkese göstermek içiı1 
fırsat arardı. 

Selanikte erbabı servetten ,..o 
İngiliz tebaasından M. Alferl 
Abut vardı. Hu zata üç.üncü rfit• 
beden Osmanlı nişanı ita olun• 
muştu. Haber kendisine telgrafla 
gelmiş, şehirde duyulmuş, samiıııf 
dostları kendisini tebrik etnıiŞ" 
lerdi. 

Anla/yanın 
Mühim Biı 

Mühim Bir Kaçak- Ih. t. 
1 k H "d· . zyacı 

a~ .... 
Her T araftanZiya
retçi Akını Var 

Aradan bir hafta kadar geç• 
tikten sonra İstanbul gazeteleri 
geldi. Y osef Efendi tevcihat sütu• 
nunda AJfert Abutun üçüncU 
Osmani nişanma nailiyctiııf 
okudu. Nişan almak onun naza" 
nnda pek mühim bir hadi e id~ 
Tebrik için M. Abutun yalı ıoS 
gitti. Salon açılmış çiçekler taıf 

çı ı a ısesı 

Malatya, ( Hususi ) - Bu 
civard ki Mahmudiye köyünde 
Kömüz zade Mahmut Efendinin 
binalarının odunluk kısmında 
dört denk kaçak sigar klğıdı 
e dört denk kaçak kumq ya· 

kalanmışbr. Mahmut Efendi mah
kemeye verilmiştir. 

ilk celsede şahitlerden bir 
kısmı dinlenmiştir. Gelecek cel~ 

ede kararın verilmesi muhtemel
dir. Sigara kağıtlarının miktan 

36 000 defterdir. Bunun para 
cezası bir milyon küsOr kuruş 
tutmaktadır • 

Diğer taraftan Urfalı Sabit 
ile 16 arkadaşının yine kaçak
çılık cürmünden muhakemelerine 
devam edilmektedir. 

lbsan 

Vanda 
Kalkevinin Küşat Resmi 

Çok Güzel Oldu 
Van, 26 (Hususi) - Cuma 

günü ı,oşat resmi yapılan Halke
inde coşkun tez1hürat icra edil

di. S lon günlerce evvel çok 
büyük emeklerle hazırlanmışh. 

Salon, sabahtan itibaren teha· 
elim etmiye başLyan merakWarla 
hıncahınç dolmuştu. Merasim çok 
parlak bir şekilde yapıldı ve 
müsamereler verildi. Bu küşat 
resmi Vanımızda hususi bir glln 
gibi aşandı. P.1ehmet 

Çocuklarda l<ızamıl< 
Soma ( Husu si ) - Son gün

lerde Turgntalp kasabasında ço
cuklarda kızamık ve kabakulak 
hastalığı görülmüş ve fedavi ted
birleri alanmıştır. 

---~-~ 

Aksuda duba il n klfyat 

Antalya ( Husus! ) - Şehri
mizin on iki kilometre şarkında 
( Aksu ) isminde büyük bir ırmak 
vardır. Fakat ırmağın bu kısmın
da köprü bulunmadığı için nak-

liyat duba vasıtasiyle yapılıyor. 
Bu duba iki otomobil il on beş 
kişi istiap eder. Duba karşıdan 
karşıya halatlar vasıtasile çekilir. 

Fakat bu .şekilde nakliyat çok 
tehlikelidir. Bazan dubayı karşı
dan karşıya· çevirecek vazifedar 

kimselerin orada bulunmaması 
yolcuların saatlerce beklemeai 
gibi :tarariı neticelere sebep ol-

maktadır. Buraya az masrafla 
bir köprü yapılacak olur bütün 

bu tehlike ve zorluklnrm önüne 
geçilmiş olur. 

.s yfl 

Bir Beraat l(ararı 
Adana, ( Hususi ) - Evle

rinde gizli dervişllk yapmak su
çundan maznun Fatma ve Havva 
isminde iki kadının Ağırcezada 
cereyan eden muhakemeleri hi· 
tam bulmuş ve beract karnrı 
almışlardır. 

Bursa (Hususi) - Son gün
lerde tehrimize lstanbuldan ve 
civar kuabalard n ıiyaretçi akı· 
nı başladı. Bu sebeple ev kirala· 

.. n bir miktar artb. Kış mevsi
minde ucuz ev kirabyanlar bu 
evleri iki misli fiatle yeni gelen• 
Iere devrediyorlar. 

Bununla beraber açıkgöz olan 
insanlar için burada ucuz geçin
menin yolunu bulmak çok kolay
dır. Mesela lokantalarda yemek 
fiatlerini pahalı bulanlar her kö
eede açılan köfteci ve börekçi 
dükkinlarında karın doyuruyorlar. 
Lokantalarda bir öğle yemeği 
için vasati 60 kuruş vermek il· 
Zlm geliyor. Bu sebeple kCSfteci 
ve börekçi dükkanlarına tehacüm 
ardır. 

• güllerle donanmıştı. KendisiuJ 
bu ne eJi, müzeyyen salon• 
aldılar. 

Müteakiben M. Abut ta geldi. 
Yosef Efendi tebrik<itını takdiııl 
ediyordu. Fakat l\ıl Abut nişaO 
meselesini unutmuştu. Bir gilJJ 
evvel dünyaya bir çocuğu gelmişti
Onun meserretlel'i içinde icJi. 
Y osef Efendinin çocuğun le\ ellil
dünU tebrike geldiğini zannedİ' 
yor, bu mülahaza ile konuşır' 
yordu: 

- Teşekkürler ederim, elbet
te sizin de vardır. Bu mazhariye
tin zevkini takdir edersiniz .. 

- Benim sonuncu mazhaı iye" 
tim yirmi üçüncil idi. 

- Ne diyorsunuz?. Yirl!l: 
üç mil!? •. Maşallah ... Şayanı hayret 

- Ben uzun müddet KudüsÜ" 
şerifte memur bulundum.. Ora>:' 
birçok prensler ve rical gelird1 
Onlarla münasebette bulunduğO"' 

O h .d muz için.. . 
f angazı e M. Abut, Yosef Efendi111" 

- . ~- • • yüzüne öaka kalmıştı. Bu ada~ 
Bu Sene Pınnç Zıraatine çıldırmış mı idi!. Lakırdısımn PleJ 

Ehemmiyet Veriliyor ra ım değiştirdi. Fakat Yo:ı-
Gemlik ( Hususi) _ Bu ıene Efendi dayanamıyor, fırsat g 

· k · 1 ınds" Orhangazi dahilinde 1000 dönnm mış en nı.şa? arının enva 

k d . . . • . t L:_ bahsetmek ıstıyordu. . 1 
a. a~ arazı pınnç. ~ıraabne anauıı Nihayet tekrar nişan bahsıO 

edıldi. Fakat pırınç kanununa v M. Ab t t d v , 1gll.-
h l'f l k 1 b 1 açbgı, u a ogan ç.oc 't 

mu a ı o ara çı an azı tar • d .. d .. v.. .. .. l div• va"ı 
B nu üşun ugunu soy e gı t )ar kurutulacaktır. u hususta _ A ıfer 

tetkikat yapıldı. Köylerde çekir- yanlış tefelıhum anlaşılmış, . ~·r 
ge mUcadelesine hararet verildi. Abutun yakları suya ermış • .. 
Bursa Ziraat MUdürünUn riyase- Fazlı NecıP 
tinde bu havalide tetkikat yapıl
maktadır. 

Malatyamn l<ayısısı 
Malatya ( Hususi ) - Şehri· 

mizde kayısı, vişne ve erik gibi 
meyvalar kemale ererek satılma· 
ya başlhndı. Kayısı çok ucuzdur. 

Tiyatroda Vangm .. 
Bitlis, (Hususi) - Evvelki ge ... 

d'veı• 
ce tiyatro salonunda mer 1 ~,.t 
lerden ansızın yangın çıktı. f:ıdtJI 
çabucak söndürüldü. Bu yfi:t ısJJ 
seyirciler büyük bir beye' 
geçirdil-· 



Siyaset Alemi • 

Diplomatlar Kon-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
f erans akkında 

izahat Veriyorlar 
Paris 26 - M. Heriyo, kabi· 

ne içtimaında Lozan ve Cenevre 
müzakereleri hakkında izahat 
vermiştir. Konferanstaki Fransız 
heyetinin hattı hareketi müttefi· 
kan tasvip edilmiştir. 

Fon Papenln Bey natı 
Berlin 26 - Alman Başveki'i 

Fon Papen beyanatta bulunarak 
cihan ikhsadiyatının düzelmesinin 
Fransız • Alman teşriki mesaisile 

bil olacağını söyliyerek de
miştir ki ı 

-"Cihan iktısadiyatınm kalk· 
uıasi için siyası tediyatı ilga ile 
iktifa etmemeli, ayni zamanda 
birtakım imnr ve ihya tedbirleri 
de almalıdır. Almanya bu uğurda 
linden geldiği hadar çalışacak· 

br. Bilyük Avrupa devletlerinin 
kendi işlerini böyle bir esas da
hilinde hnlletmiye karar vermeleri 
Amerikada da iyi bir intiba uyan· 
dıracaktır. Almanya ile Fransa 

A 

a a 
n a 

ı e 
.A • a a r 

Aror11pan1n Tenis Kurtzı: 1 

rasındakl mühim noktai na
zar ibtilafl rma rağmen Avrupa 
devletleri için milşterek bir faa· 
llyet yolu bulunacağını• ilmit edi-

ingiliı gazetelerinde çıknn bu karikatür, Lozan Ko.ıfcransında Avrupa devletlcrınin mücadelesini 
etmektedir. Lozan, Amerikayı da davet ediyor. Amerik 

teıvir 

yorum • ., 
-~ayır Madam, diyor, top yerine boınba kullanan bu oyuncuları çık rmadıkço. ben oyuna giremem 1 

Haver T kllfl MUnaseb m lngiflz T 'T 
le Am rlkan H rlcl)• Nazırları Japonya I' 8 

Ara md Samımı T lgrafl r L h . t 
Londra, 26 - Amerika Ha· e lS anın 

rlciye Nazın M. Stimson ile in· S ·z Ah S • • • 
&iliz Hariciye Nazırı Sir jon Si- l Q lpar lŞl 
mon arasında Hover teklifi do· Pari 26 (Haziran) - Cenev-
1 yısile samin~I telgraflar çekil- rede silahların eksiltilmesi için 
miştir. müzakere cereyan ettiği bir sıra· 

Sir Jon Simon telgrafında da Japonya ile bazı Avrupa dev· 
diyor ki: "İngUiz - Amerikan teş· letlerinin Fransaya külliyetli mik· 
rlki mesaisi, dünyanın ornuzlar1 tarda harp levazımı sipariş ettik· 
üzerine çökmekte olan mUfrit leri şuyu bulmuştur. 
teslihat yükünü hafifletmek için Bu siparişi veren devletlerin 
bir vasıta olacaktır. Hoverin be· başında Japonya vardır. Ondan 
yanatımn ruh ve gayesi lngil· sonra Lehistan ile Romanya gel· 
terede fevkalade takdir edilmiş· mektedir. 
tir. Tahdidi teslihat meselesini Japonyanın iparişinde 15,5 
tamamile ihata eden bu mDspet milimetrelik altı batarya obüs ile 
ve müşahhas tekliflerin kabulünü 10,5 luk 21 batarya ve 71,35 lik 
teshil için elimizden geleni yapa• 14 batarya sahra topu ve leva· 
cağız. " zımı vardır. 

Fon P P n iz h t Y rdl Lehistanın iparişi iki kı ım· 
Berlin, 26 - Başvekil, Lozan dır. Birincisinde 10,5 luk 22 ba· 

müzakeratı hakkında ReisicUm· tarye mevcuttur, ikincisinde 10,5 
bur Hindenburga izahat vermiştir. luk 16, 9,3 luk 10 b tarya mev-

M. Puankare cuttur. 

Seyahatte 
PaıU ( Husus1 ) - Sanpinide 

bulunan M. Puankare istirahat 
için kOçllk bir seyahate çılcmış· 
br. M. Puankarenin siyasi ha· 
yattan uzaklaşmak arzusunda bu
lunduğuna dair çıkan şayialar 
tekzip edilmektedir. 

vusturya aaş Veremiyor u? 
Viyana, 25 - HUkOmet tem· 

muz maaşını iki taksitte vere
cektir. 

EDEBi TEFR[KA 
"' 

v 
=::==:=:=::=:= Muharriri: 1'n 

Çok gezinmişti hi döşemenin 
ıerind beyaz bir iz leressUm 
tmişti, ve bu yol gittikçe daha 

f zla beyazlanıyordu.. Masa ının 
başına oturup yazmıya başladı: 

. . • • geçmiş habralarm teha· 
cUmile çnlışabilmek ve düşüne-

bilmek kabiliyetinden mahrum 
olduğum bugün size, bir gece, 

başııud n geçmiş olan bir ma· 
cerayı nakletmek isterim .. 

Aziz kari, bugünüm çok hazin 
aeçti. Dışarda kar yağıyor, so-

Romanyanın siparişi ise şimdi 
10,5 santimlik 14 bataryeden 
ibarettir. 

Bütno bu siparişler Şnayder 
fabrikasına verilmiştir. Reno fab
rikasına ısmarlanan tanklar ile 
tayyare motörleri bu listeden 
hariçtir. 

Romanyanm uavenet Tatebi 
Bükreş, 26 - Argus gazetesi 

Romanyanın muavenet talebini, 
Cemiyeti Akvamın müsait bir 
şekilde karşıladığım yazmaktadır. 

t Hama• Nakl d n: H. $. 
kaldardan tek tük kims,.ler ge· 
çiyor, herşey kasvetlidir ve ru
hum müthiş bir kimsesizlik içinde 
eziliyor .. 

Uzun müddet sokaklarda do
laşmıştım. Sonra, odama gelerek 
orada da saatlerce gezindim. Zih
nimi toplamak istiyordum. Fak at 
heyhat! Val<it öğleyi geçtiği hnlde 

halimde h~nüz bir salAh e eri 
görülmüyordu. Viicudum, güneş• 

siz bir gün gibi soğuk ve bitap
b. Muhterem karii Bu halimle 

Almangada 
Bir Matbaaya 
Hücum Edildi 

Berlin, 29 - Üniformalı 50 
Hitlerci ellerinde tabancalarla, 
sosyalist gazetesi olan F orverls 
matbaasına hücum etmişlerdir. 
Mütearrızların ateş etmelerine 
rağmen, gazete müstahdemini 
Hitlercileri sokağa atmıya muvnf· 
fak olmuşlardır. 

iki G z t Kap taldı 
Berlin, 26 - Hitlerci Der

angrif gazetesi be gün müddet
le kapatılmıştır. Reisicllmhura 
hakaret eden sosyalist gazetesi 
de kapablmıştır. 

Yahudi DUşm nı Hltlercller 
Berlin, 26 - Nazisler, met· 

ropolitten içinde kargaşalıklar 
yııpmışlardır, yfirümekte olan 
arabalardaki Yahudileri kapıdı· 
şarı atmak ist :aişierdir. 

Romanya da 
Feyezan/ar 

Biikreş 26 - Buğdan ve Ef· 
lakta şiddetli yağmurlar üzerine 
feyezanlar olmuştur. Altı şehir 
tehlike içindedir, sular birçok 
köprüleri alıp götürmfiştür. De
miryolu münakalAb durmuştur, 
25 kişi boğulmuştur, 

Gorgulofu:1 fı uhalcemesi 
P ris, 26 - Reisicümhur M. 

Dumerin katili Gorgulofun mu· 
hakemesine 31 temmuzda başla· 
nacaktır. 

size berrak, heyecanlı bir gece· 
den bahsetmeyi tecrübe edece
ğim. Çünki çalışın k bana sükun 
veriyor. Saatlerce yazı yaıdıkt n 
nnra belki yeniden biraz ne e• 

lenirim. 

Bu ırada kapı vurularak genç 
nişanlısı 11Kamilaseyer,, içeri gir
di. Y ohan, kalemini elinden b:· 
rak ayağa kalktı gülerek ~elam· 
laşhlar. Kız bir koltuğa atılırken: 

- Bana balodon haber sor· 
muyorsun. O gece hiçbir dansı 
kaçırmadım. Bnlo sabahın saat 
llçllne kadar devam etti. Riş
monlla dansettim. 

- Geldiğine binlerce teşek
kür, Kamila! Ben o derece sefi
llne bir yesin zebunuyum, ve 

Fransız 
adın/arının 

intihap Hakları 
Paris 26 - Adliye Nazırı M. 

Röne Renu, kadınlara intihap 
etmek ve intihap edilmek hakkı 
verilmesi hakkındaki kanun layi
hasını Ayan Meclisine vermiştir. 
Bu liyibaya göre kadınlara veri· 
lecek intihap hakkı birçok kay .. 
düşartlara ttibi olacal<hr. 

Kutup Sahasında 
İstikşaf 

Roma, 26 - Binbaşı Gagna· 
nın hali hazırda )zlandayı üssUl
hareke ittihaz ederek kutup 
mıntakasında birtakım istıkşaf 
uçuşları yapmakta olduğu ma· 
lf.imdur. 

Bu uçuştan maksat, Okyanu 
tayyarecileri kongresinin son cel• 
se inde tercih edilmiş Atlas Ok· 
yanusunun şimalinde, istikbalde 
vllcuda getirilecek hava hatları· 
nın bilamel tahakkuk ettirilmesi 
için yapılacak tetkik unsurlarını 
toplamaktır. 

Maruf bir Okyanus tayyareci l 
olan binbaşı Gagna, Orbetello
d n üssülharekesine gitmek sure
tile muhte em bir sefer icr ey· 
miştir. 

Filvaki mumaileyh lsviç.re 
alplerini geçtikten, Ren nehri 
mecrasını takip ettikten ve Ams· 

en o derece şensin ki.. huzurun 
bana şevk veriyor.. Baloda hangi 
kosttımn giymiştin. 

- Tabii, kırmızıları giydim. 
Fak t inan ki, o geceden artık 
hiçbir ıey hatırlamıyorum. 

Y nlmz fazla konuştuğumu ve 

mütemadiyen gltldüğUmü hatırlı· 
yorum. Balo okadar hoş geçti 

ki .. Evet o gece kolları omuzla· 
rıma kadar çıplak kırmızı bir 

ro? giymiştim. Rişmont Londra 
efaretinde katiptir. 

- Öyle mi? 
- Annesi babası İngilizdir. 

Fakat o burada doğmuştur. Göz
lerine ne oldu, Yoban ? Rengi 

kıpkırmızı. Yoksa ağladın mı ? 
- Hayır, fakat gözlerim bi-

• 
Gönül işleri 

~ ayznbiraderini 
ev en 

Kadın 
" Beş enelik ~vliyiın. iki de 

kiiçük çocuğum 'nr. Ka)ıııhira
deriın, C\'İmizdc oturur. Zaman ile 
goııiillel'imiz biribirine nktı. Ko
c·<1111111 ikimilw kar~ı beslediği cın· 

l1°\Pl \e 5aıııimi)Cli uii tiınal 
t·lt ik, ~e"iştik. Bugün bir evde 
):tŞt}Ontz. Kocam )U Jıiçbir şey 
hi etıni)Or, ya lıi~scdiyordn inan· 
mak istemiyor. Faknt ben lıergün 

hii}üyen tehlike karşısında titri
) orum. ' Bir rezaletten çok korku· 
} orum. Ne ynpacağunı şaşırdım?,, 

şa r•n 

Küçük akim cezasım kendi 
çeker. 

Bir kadının k yınbiraderini, 
bir erkek yengesini sevemeıi 
kadar feci ve gııyrit bit bir şey 
olamaz. Bahu us k1Jrulmuş bir 
aileyi yıkmak mevzubahs oldu
ğu zaman bu facia iğrenç v 
çirkin bir şekil almış olur. 

Fakat bütUn iğrenç ve çirkin· 
liğine rağmen bir emrivaki kar• 
şısında bulunuyoruz. Bu vaziyette 
bir kadının y pncağı şey bence 
şudur: 

Evveld kayınbiraderile derhal 
alakasını keserek onunl bir d • 
ha görüşmemek. Bunun için d 
kocasına müracaat ederek kar• 
deşini evden uznklaşbrma ını iı· 
temelidir. Erkek buna muvafakat 
etmezse, i rar olunmnlıdır. 

Aksi takdirde mes'uliyet lna
men erkeğe ait olmuş olur. 

Maamafih bu işte mes'uliyeti 
atacak adam aramaktan ziyade, 
işlenen günahın tamirine gitmek 
IAzımdır. Bilhas a ortada iki de 
masum yavru vardır. Annelik 
gayretile olsun bu geçici ve teb·j 
lil'eli a ktan vazgeçmelidir. 

HANIM TEYZE 
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UIAs Eden Bankalar 
Şikago 26 - Mevduab ö 

milyar dolar olan Şikago Ticaret 
Bankasile diğer bir banka gişe
lerini kapamıştır. Bir aydanberl 
Şikago 38 banka tediyatım tatil 
etmiştir. 

terdamda denize indikten 
sonra bir hamlede ve 7 saatte 
İr~anda'dan ldanda'ya gitmek u• 
retile Atlas Okyanosunu geç• 
miştir. 

kayeme dalmıştı ve bu vak'al~··:ı 
geçtiği yerler odcrece güneşlidir 

ki... Kamilii eğer sen uslu bir· 
kız an, ~u elindeki kağıdı Jnha 
fazla yırtma e:ni 1 

- Yarabbi, ne çok dalmışım. 
Beni affet, Yohan. 

- Ehemmiyeti yo!c. 
birtakım notlnr vardı .. 
diyordun. Tııbit saçlarma 
takmıştm. 

Orada 
Ha, ne 
bir gUI 

- Evet, kırmızı bir gul.. 
Adeta siyah denecek <:ereccde 
koyu bir renk. Bana bak, Y o· 
han, biz bal nyımızı geçirmek 

için Londraya gidelim olmaz mı? 
Orası öyle söylendiği kadar, 
fena değil. Hem o is hil ft • 

yeleri de bir r masaldan ibaret. 
(AAası nr) 



.. Son Po•ta,, haftada iki dc!fa alnema 

aarıfaaı 1apar. B" aayfniard• dünyanın 

en 7eni alnema haberleri, artiatlerin 

ba7•b ve •lnema Alemindeki aanat 
ureyanlarından belıaediltr. 

s 1 E 
Rişar Krumel Hayalını K?mik. Şarlo 

.. Bır Kıtap 

Bir Tesadüfe Borçludur l Yazacak 
Uzun bir devriA.lem aeyaha· 

Holivuttaki genç c.rkekler ara
rnnda bulunan Rişar Krumel son 
ı:omanlarda hayli parlamışbr. 

Bu genç çoclıl. sinema hevesi 
uğrunda tahsilini terketmiş, bir-
kaç sene evvel Holivuta gelmiş· 
tir. Rişar güzel ve yakışıklı olma· 
ına rağmen ilk zamanlarda hiç 

bi stOdyo tarafından kabul edilme· 
miş, nihayet Holivutta kUçük bir 
terzinin yanına girmiştir. Riıar 
burada hergün dükkAn temizi~ 
mek suretile ekmek parasını 
çıkarmıya başlamış, ıokakta sil· 
rünmekten kurtulmuştur. 

Gnnun birinde garip bir tcıa
dUf Rişarm stüdyoya kabul olun
masına yardım etmiştir. Bu garip 
hlidise şöyle olmuştur: 

Maruf yıldıılardan Margerit 
Çurçil bir gün geniş caddede 
giderken, arkadan son süratle 
gelen bir otomobilin sademesine 
mEruz kalmıştır. 

O sırada orada bulunan genç 
Rişar, gü2el yıldızın hemen ya
nına koşmuş ve onun arzusunu 
1ıormuştur. Güzel yıldız bacağın
dan nkan kanlan göstererek der
hal bir doktor getirilmesini rica 
etmiştir. 

Rişar hemen o civarda otu· 
ran bir doktorun evine koşmuş, 
doktoru yakaladığı gibi bir oto
m~ bile bindirmiş ve yıldızın ya-

. mn~ getirmiştir. 

Fakat hadiseyi haber alan 
polisler derhal yaralı yıldızın 
muavenetine lcoşmuşlar ve hasta
neye götnrmek üıere onu bir 
otomobile bindirmişlerdir. Bu 
&ırada Rişarm getirdiği dok-
torda gelmiş ve bu sayede 
gUzel yılclır.m silratle tedavisi 
mümkUn olmştur. Bu hAdi.:ıe üze· 
rine pek mlitehnssi ı:; olan Mar
gerit Çurçil mensup ' olduğu 
dildyonun müdürüne. çıkarak Ri
şarm stndyoya alınmasını rica 
etmiştir. 

Bu rica yerine getirilmiş ve 
Rişar da o dakikadan itibaren 
artist olmuştur. Fakat ilk ıa· 
manlar pt:k ehemmiyebiz azife-
tude kullanılan Rişar Kı-ıımel 

çalı~ka llığı sayesinde bugün ı a ·
lak bir yıldız olmuştur. Genç 
yıldız·n buradaki resmi bizzat 
kendisi tarafından gazatemiz için 
imzalanmış ve muhabirimiz tara· 
fmdan ı; önderilmiştir. 

Joan Kravfordun 
Yeni Elbisesi 

Yıldızlar durmadan elbise yap
tırıyorlar. Joan Kravford yeni bir 
elbise daha yaptırmış, etek dolusu 

l 
para <löknıUştllr. Bu gidişle gU
zel Kra•·ford elbi~e rekorunu 
kırac;:ıktır. 

tine çıkmıı olan meşhur komik 
Çarli Çaplin nihayet Hollivuda 
avdet etmiştir. Kendisile glSrllıen 
gazetecilere Şarlo _şu sözleri ıöy· 

Jemiıtir: 

" Seyahat bana birçok feyler 
6ğretti. Çok istifade ettim. Bunla
rın ba,lıcası iktısadi buhrana karşı 

bulduğum bir çaredir. iktisadi 
buhrana karşı bulduğum çareyi 

bin kelimelik bir eser ile efkbı 
umumiyeye arz.edeceğim Buldu .. 
;um bu çareyi aeyahatlm. eına· 

ıında A vrupanın mıruE ikbaadi
yatçılarına bildirdim. Çok makul 
buldular. Tatbikı da rayet ko
laydır.,, 

Şimdi Holh•utta Şarlo ile 
( Çuli ekonomi yapıyor) diye 
alay ediyorlar. 

Tenis 
Kahramanı 

Güzel yılcıızlardan Eliua Len
di son zamanlarda Hollvutta tenis 
kahramanı kesilmiştir. Bir hafta 

içinde on müsabaka yapan bu 
allzel k12. bUtUn rakiplerini mat
lftp etmiştir. Bunlarm içinde iki 

de erkek artist yardır. Güzel 
Elisaa'nın bu gidi~le yıldızlar ara
ıında 932 Tenis şampiyonluğunu 

kazanacağı tahmin ediliyor. 

iki Ahbap 
Çavuşlar 

Meıhur lngiliz komikleri Lo· 
rel ile Hardi yaz tatili mllnaıe
betile lngiltereye gitmek Uzere 
Holivuttan aynlmıılardır. 

MUtemadiyen biribirindcn ay· 
rılmıyan, bir sene içinde hep 
beraber filim çeviren çift koır · 
lerin berbirinin bir t&rafa gide· 
ceği zannedilmekte idi. Halbuki 
ikisi de tatillerini geçirmek tlze
re zevcelerini almlflar ayni vapur 
ve aym kamarada f n : ye 
gitmektedirler. Bu vaziyet r loli· 
vutta hayret uyandırmıştır. 

Bahkçılarm lsyam 
Meıhur Amerikalı artist Ervin 

Piskato Almanyada birkaç gUn 
istirahat ettikten ıdhra Ruıyaya 
gitmiştir. Burada Anua Sekesin 
romanmdan muktebes balıkç,ıların 
iıyanı namındaki filmi çevirecek
tir. Filmin bau parç.alal'l Şimal 
denizinde \'e Kırımda çevrilecektir. 

' 

A 
''Son Polita,. Holivutta husuı;i muhabiri 

bıılunan yeg-.ıinl'! Türk g;ızctes idi r. Ho

livul muhabirimiz, her hafta bize mektu p 

JlÖndcrir Ye a;inema Alemin a lçyOıiin Ü 

L 

Conni Vaysmüller 
Ne Yapıyor? 

Yüzme şampiyonluğunu ka
zandıktan sonra sinema yıldızları 
araaına karışan Conni VaysmUller 
yeni filimini bitirmiştir. Şimdi 
Miyami pJajlarmda bin bir eğlen
ce arasmda vakit .. geçiriyor. 

anlahr. 

Dedikodudan 
Kurtulmıyan 
Memleket 

Bütun gözel yıldızları sinesin· 
de toplıyan Holivut galiba bu 
gidiıle dedikodudan hiç kurtula· 
nuyacaktır. Son gelen sinema 
mecmuaları yeni yeni dedikodu
larla doludur. Bunlardan bazıları· 
nı yazıyoruz: 

Geçen gün Holivutta Anita 
Paj'ın evleneceği hakkında Dir 
pyia çıkmıştır. Halbuki güzel 
kızın henüz böyle bir kararı 
yoktur. Şayiayi çıkaran meçhul 
dedikoducular Anitanın RonaJd 

. KoJmanı sevdiğini, onunla evlen-
mek iıtediğini ortaya atmıılar
dır. Güzel kıı bu rivayetleri 
tekzip etmiı, fakat kimseyi hıan· 
dıramamı~tır. 

Yine ıon &Unlcrde genç yıl
dıalarclan Alis Vayt'm Holivuttan 
kaçtıj'ı, bir daha buraya ayak 
baımamıya karar verdiii uydu
rulmuıtur. Halbuki bu da yalana 
dır. Çünki bu güzel yıldız tatil
den istifade ederek Filorida plAJ· 
Iarına gitmiştir. Şayiayı işitir \Git .. 
mez Amerika gazetelerinde l>lr 
tekzip neşretmiştir. 

Bunludan başka Billi Dov 
hakkmda kuyruklu bir yalan uy
durulmuş, bUtUn mücevherlerinin 
hırsız tarafından çalındığı şeklin
de bir şayia çıkmışbr. Bu şayia 
her tarafa yıldırım süratile yayıl· 
ıwş ve güzel yıldıza bir gfinde 
tamam 3800 tane teessür mektu· 
bu ve telgrafı gönderilmiştir. FR· 
icat Billi Dov bu hadiseyi şiddet• 
le tekzip etmiştir. 

Kay onson Rivavetleri 
--

ekzip Ediyor 

Kayjonsonu elbette tanırsınız. BugUne kadar ıehrimizde bi. \·uk 
filinıleri oynandı. Fakat son zamanlarda bu maruf yıldızm aineın~dan 
çekileceği ıeklinde lbir şayia çıkmıştır. Hatta bu yüzden Holıvut
ta tUrJli tnrfü dedikodular da uydumlmuşlur. Fakat şöhretli yıl~• 
bUtOn bu ıayialarm yalan olduğunu, öli\nciye kadar sinema • 
kalacıtinıı, daha birçok filim çevireceiini ıöylemişlir. 
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Afacan Çocukl-.r, ..._u h H•füa . ı Afııcaıı · - l ~u-:~ıkıar, R't Lıı t:;,.u .. -
Af,\can - B;tıtibacak, gelir 

ba~- 1 
de •eınsiyesinc bağla ... larım:u 

layın .• 

bahamın şemsiye.!>İne 
ıen Afa(·<tn Haydi çocuklar, 

balonlarınıu hep bağlayın ... 

- -=' 

Çocuklar {hep bir ağızdan) 
Aaaaa iti ... 

Haaan B.- Eyvaht bbim ,emıiye 
uçuyor •• Ben ne yapaJlm timdi ! .. 

bırakın da geJin hep beraber b:r

dirbir oynıyahm ! 
-=--~ ,..,....,,-ı=-=c=s; = ~=======-====="'~=-=-====--=""""'--R:=:::3:::::SO==========,... 

Telefonda ... ! ,-------------~-----------------------,, ŞİMENDİFER! 
Afaca o gün halasının kerı~ 

· clilerioe misafi geleceğini işitmiş-

ti. Komşularından birinin evinde 

telefon vardı. Halasının numara· 
ımı da biliyordu. Telefona halası 

c:evap verdi. Afacan: 

- Buglln bizim eve gelecek
miııiniz •.. Kuıum Afacana büyük 

bir paket çikolata getirmeyi 
unutmayın.. dedi. 

Halası işi anladı: 

- Sen kimsin, baka yun? 

Afacan sesini kalmlaşhrarak 

cevap verdi: 

Babam!... 

Afaceı11 - baba, kadır.ıar ne 
diye sanki böyle köpekle so
kala çıkıyorlar. Yanlarına kö
pek yerine bir keçi alsalar 
daha iyi ... 

Hasan Bey - Keçiyi ne yap
•mlar ofılum ••• 

Afacan - Hiç olmazsa keçi
nin boynuzuna paket flfln 
•-rıar baba ••• 

1 
Cingöz, Topaç, Baattbacak, l 
Daha birçok, toplanarak ı 

Oynarız hep biz beraber 
Bahçemizde şlmendlter 1 1 

Orası da Oyla! 
Ogün sımfta muallim neşeli 

idi. Ders biteceğine yakın Afa· 
cana sordu: 

- Afacan, sen perşenbe gü· 
nii mektebe gelmedin, sahi... 
Nedeıı 1 elınedin bakayım? 

- Efendim, perşembe günli 

ağabeğim evlendi de onun iç'n 
gelmedim ... 

- Peki, ağabeyin kiminle 
evlendi, balrnyım ? 

- Şey .. , Efendim... Bir ka
dınla evlendi ... 

- Hele şu sersemi.ı verdiği 
cevaba baki Elbet kadınla evle· 
necek ... 

Afacan hemen atıldı: 
- Niçin efendim... Ablamda 

bir erltekle evlendi!.. 

Nesi Eksik !.. 
Afacan babasile beraber si

nemaya gitmişti. Sinemada ter
biyeli maymunlar, köpekler sey
rettiler. Babası bu vesile ile Afa
cana bir ders vermek istedi. 

- Bak Afacan, - dedi. Şu 
maymunlar, köpekle, hayvan ol
dukları halde her söylenilen şeyi 
nasıl o dakika yapıyorlar... Sen 
onlar kadar bile olamıyorsun ... 

Afacaa şöyle bir düşündU: 
- Ne yapayım baba... bende 

onlar gibi iyi terbiye edilseydim 
elbet ben de onlar gibi olurdum! 

AFACANIN 

DEVRİALEM SEYAHAT/ 
Afacanın Tefrikası: 14 

Hullsa - Arkadatı Cingöz ile 
devri alem seyahatine çıkan 

Afacan Amerikada kendine Tür· 
kiyenln en me,hur ainema yıldııı 
ıüsil veriyor. Para ve şöhret ka
ıı:anıyor. Bir filim çevirmek ü:ıere 
Holivuda davet ediliyor. Duglas 
Falrbankıın evinde ziyafet. 

Ömrümde nutuk söylemiş 
çocuk değilim. Fakat başa ge
lince herşey yapılıyor... Bir kere 
Amerikaya, Amerikadan Holivuda, 
Holivuttan dünyanın en meşhur 
ainema yıldızlarile bir sofraya 
dtııtnk J Haydi Afacan kendini 
ıöstcr ..• 

Nutku tabii ttlrkçe aöyliye
ceiim. Sofrada Cing6zden baı
lla tGrkçe bilen bir kul olmadı· 

f 
gı ıçın söylediklerimi tabii ondan 
başka kimse aolımıyacak f 

Ayağa kalktım. Olmadı! yer· 
den bitme olduğum için başım 
görUnüyor.. Ben de iskemlenin 
üstüne çıkıp yumruklarımı beli
me dayadım. '1Var mı bana yan 
bakanf,, der gibi bir kabadayı 
tavrı takındım. LAf arasında ·şu 
nu aöyliyeyim ki Amerikada pa
lavra kadar para eden birşey 
varsa o da kabadayılık! 

Nitekim daha ağzımı açma
dan sofrada bir alkış tufamdır 
koptu. GUlllmsiyerek etrafı ba
ıımla .ellmladım, ıaze baıladım: 

- Amerikalılar, ıize ıöylllyo
rum, hemıerim, 1en anla 1 

Lokomotif ben olurum 1 
Trende d~ sermemurum ! 
(Tamam!) derim, düdUk çalar, 
Ben ka&kmca yUrUr katar ! 

Manzum Bilmece Halli 
Geçen nüshamızda 

bilmecemizin cevabı: 

manzum 

SON POSTA 
Şayet hal edemedinizse o 

manzumeyi bir kere daha oku
yunuz. Tarifin SON POSTA ya 
tamamile uyduğunu görürsünüz. 

Bi\m0cemizin Cevabı 
Geçen nüshamızda dokuz 

rakam bilmecesi vardı. Birden do
kuza kadar olan dokuz rakamı 
üçer sıra altalta oyle bir surette 
dizeceksiniz ki sağdan sola ve 
yukardan aşağı ve bir köşeden 
öbUr köıeye adetler üçer iiçer 
cenıedilecek olursa yekun daima 
15 olsun. Bunun için rakamları 
şu şekilde diziniz : 

15 15 

4 9 2 15 

3 5 7 15 

8 1 6 - 15 -
-

15 15 15 

U... D ..... , , gur egı ... 
Afacan koşarak annesme 

geldi: 
- Anne, mutfakta ıiyalı bir 

kedi var .. 
- Ziyam yok oğlum.. Siyah 

kedi eve uğur getirir .. 
- Yok anne.. Bu öyle uğur 

ketirecek gibi değil ! 
- Neden? 
- Tel dolaptan tavuğun 

budunu alıp götürdü de ondan 1 

( Cingöz hemen kulak kabart 
b. ) Sen ne enayi oğlansın, be •.. 
Yazıklar olsun sana... Ben de 
seni açıkgöz bir çocuk zanne
derdim! O ne o yahu ... Önündeki 
yemiş tabağında muzlar taknnile 
duruyor! Yuh 1&na be... Yoksa 
babanın evinde herglin muz mu 
yiyordun! Sonra bak, ben bura

dan görüyorum: Tabağında tek 
bir ıeftali çekirdeki bile yok. 
Oğlum, bunlar babamn akıam 

eve dönerken Kiiçükpazardan 
çift okkasını on beşe ahp önil
nUze dayadığı çUrUk ıeftaliler 

değil! GözttnU dört aç... Senin 
ömründe Kaliforniya ıeftalisi ye
diğin var mı hiçi 

Ay sen armutta yemişsinl... 
Aşkolsun sana oğlum, sen et

rafındakilere bakma... Onlar se-

nin benim gibi değil... Herifler 
oldum olaıı b6yle yiyip içiyorlar, 
c:an buliyorlarl Sayemde bir ai-

Fakat kaza eksik olmaz .•• 
Yollanınca tren biraz 
Vagonları birer birer 
Lokomotif yolda ekerl 

Çevir Kaz Yanmasin l 
Hesap deninde muallim kea

ria diden bahsediyordu. 

- Afacan, sayle bakayun, bir 

elmanm yarısını mı istersin, yok· 

sa üçte ikisini mi? 

- Yarısını isterim muallim B. 

Muallim kaşlarını çattı: 

- Afacan, se ne IAkırdı an· 

lamaz çocuksun.. Ben sana kaç 
defa söyledim ki bir şeyin Uçte 
ikisi yarısından daha büylikt ür. 

Afacan kırdığı potu anladı, 
fakat işi kurnazlığa döktU. 

- Bilmiyorum, muallim bey .•• 
Bilmez olur muyum hiç ... 

-Öyle ise niçin fiçte iki elmayı 
bırakıp yarım elmayı istiyorsun .. 

- Elma ile başım pek hoı 

değildir de onun için, muallim 

Bey... Yoksa bilmediğimden 
değil. .. 

Portakal Gibi ..• 
Coğrafya dersinde : 
Muallim - Çocuklar, dünya· 

nın bpkı bir portakala benzedi-

ğini biliyorsunuz. Sen söyle ba
kalım Afacan, dünyanın iki ucu 
niçin biraz basıktır : 

Afacan derhal cevabı buldu : 

- Portakala benzediği için ! .. 

mele kondun. Atıştırmana bak ... 
Bu fırsat her zaman ele geç-
mez... Doğru değil mi, Allah 
aşkına, sen söyle bari Mister 
Ooglas Fairbanksl (Ev sahibi
miz başile tastik etti ) gördiin mü 
behey sersem... Senin enayiliğini 
onlar bile tastik ediyorlar! Bana 
bak, Cingöz, şakayı bırak... Ben 
önümde ne var ne yok hepsini 
silip temizledim... Senin önünde
kiler kalırsa öu gece rahat uyku 
uyumam! Eğer ıofradan kalkınca 
meyva tabağında bir fey bıra

kırsan ( Şarlo ) ile Harold Loyd 
ıabit, seni eşek sudan gelinceye 
kadar döver, pashrmam çıkarı· 
rıml.. Anladın mı? ( Şarlo ile 
Harold: " Yerden göğe kadar 
hakkın var! ,, Demek isteı gibi 
bat kırdılar! ) yiyebildiğini ye, 
yemediğini cebine at. Sonra 
bana verirsin! Helil ederain, de
iil mi Meri Pikfortl EY aahibl
mia: 

üstelik T e Bah,iş 1 
Annesi Afacana naılbat edi

yordu: 

Oğlum, şunu bil ki yalandan 
kimse hoşlanmaz .. 

- Öyle deme anne.. Sen 

hoılanmazsın amma btıyOk annem 

pckili hoşlanıyor ..• 

- Bllyllk annenin yalandan 

hoşlandığım nereden biliyorsun, 

bakayım? .. 

- Pekala hoşlanıyı ı· " BU. 

yük anne, sen daha 

diyorum da bana 

veriyor 1 

• t 
gençsın. ,, 

beş kuruf 

-====-=-=-=-==============-==~~ 

Atacanın Annesi - Atac3n 
hiç merak etme. Dlfçl evuefl 
dlflerlnl Haçla dondurur. Çekll
dljlnl duymazsın bile ... 

Afacan - Öyle ise, anne, 
dlflerlml HAç yerine f u vl•n• 
,arbetl ile dondursak... Bak 
adam : ueuz gibi.. otuz iki dl•I 
birden donduruyor 1 " diye ba
iırıyor ! 

"Helali hoş olsunl11 der gibi 
glllümsiyerek boyun kırdı haydi 
artık, günahından da korkma ... 

Yaşasın Amerikal.. Yaşasın 
Türkiye! .. 

Alkışlar arasmda yerime olur
dum. Herkes beni tebrik ediyor} 
elimi sıkıyor, yüzmil ukşuyordu .• 

Amman ne ıerbest konu• 
şu yor! 

Ne de kendine yakıştırıyor! 
Sesi de sesli filme çok iyi 

gelecek .. 
- Keşki bu nutku sesli sin~ 

maya alsaydık!.. 
Bu son söz üstüne Cingöz 

dayanamadı : 
- Hah 1 dedi. Bir o eksikti... 
O aralık Cingözün önüne 

baktım. Yemiş tabağı bomboştu. 
Anlaşılan sözlerim çocuğun Arına 
dokunmuı olacak ki gözle kaı 
arastnda tabakta birşey hır ak• 
mamııtı l 

'ArkHi Yar) 
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Sarardı, Sonra iZ r 
-------

Astarcılar Kahyası Ahmet Ef. Abdülhamide Karşı Ateş 
Püskü üyordu. Millet Çekiçle Örs Arasında Eziliyordu 

M alıar.1'i~I Jtl.. 

1-ler Hakkı Mahfuzdur 
. ,.,_ 

O gUn arayda mühim bir 
medis v rdı. Bu meclise, blitlin 
nazırlarla vükelayı sabıka, birçok 
devlet ricali, meclisi meb'usandan 
da be zat davetli idi. Meb'usan· 
dan, meclis reisi ile iki reisi ani 
çağ.rılmış ve diğer iki meb'usun 
intihabı da reise bırakılnıışb. Re· 
is, mecliste bir pot kırılmaması 

için muhalefette bulunmıya ve 
hatta bir mütalea bile dermeya· 
uma kabiliyeti olmayan a tarcılar 
kAhyası Ahmet Efendi ile Muse
vi şekerci Kemal Efendi namın· 
da iki zah refakatine almış, sa· 
rnya götürmüştü. 

Mecliste müzakere edilecek 
me ele çok miihimdi. p,.. · · 1 

hayat ve mematma aitti. i->. ..ı.
raftan ( Ayastafanos ) a dayanan 
Rus orduları lstanbula girmek 
i ti yor, diğer taraftan da f ngiliz 
donanması, Çanakknle Boğazını 

eçerek buna mani olmağa geli· 
f ordu. Bunların biri dost, biri 
düşmandı. Fakat dostun muave-

eti inzimam etse bile; yine İs· 
tanbul muhitinin pek feci ve 
kanlı bir harp sahnesi olmak 
ihtimali vardı. Buna binaen Mec· 
r bunu d~ünerek ve böyle 
k nlı akibete meydan vermenıek 
için tedbirler alacaktı. 

Sarayın bfiyük salonu, bu mü· 
him meseleyi müzakere edecek 
r.evat ile dolmuştu. Abdülhamit, 

eclise bizzat riya et ediyordu. 
Evvela başvekil kalktı. Vaziyeti 
t svir etti. Devletin örsle çekiç 
• yani İngilizlerle Ruslar • arasın· 
da kaldığını izahtan sonra bu 
elim vaziyetten kurtulmak için 
düşünülen tedbirleri söyledi. 

Mecliste bulunanlar, hükü-
metçe düşünülen tedbirleri rnu
vııfık görerek mak 1011 tasvipte 
başlarım salladığı sırada, meb'us 
Ahmet Ef. ayağa kalktı. Abdül
hamide karşı dönerelc, Abdülha· 

idin o vakite kadar işitmemiş 
!duğu bir lisan ilo irticalen şu 

sözleri söyledi: 
- Siz bizim fikrimizi pek 

geç soruyorsunuz. F e1aketin 
lSnünü almak mümkün olduğu 
LE man, bize sureti ciddiycd 

üracaat etmeli ediniz. Meclisi 
meb 'usan, !kendi malümah hari
cinde olarak husuliine sebebiyet 

erilen bir halden dolayı asla 
es''-lliyet kabut etmez. Bundan 

başKa, meclisin müzakere ettiği 

umur ve bususata dair verdiği 
reylerin hiçbiri mesmu olmamış-
1r. Verdiği kararlarrn hiçbiri 

icra edilmemiştir. \'ine tekrar 
ediy rum, Meclisi 1cb 'usnn, 
üşkiHab lıazıraya sebebiyet ve

r n nhvalden dolayı hiçbir mes·u
liy~t kabul .etmez. 

Astarcılar kahyası Ahmet Ef. 
nin bu sözleri, AbdüJhamidin u
l'atındt: bir kırbaç gibi şaklamış
tı. Herkes başını eğmiş, öniine 
L lVJecliste korkunç bir 

J 
Uküt hOkllm ferma oluyordu. 

AbdUlhamit, evvel sarardı ve 
onra kıpkırmızı oldu. ft;,.den· 

bire ayağ kalktı. Yüz •. ı ve 
bütün vücudilnün Asabı gerilmiı 
bir halde, Ahmet Efendiye bak· 
b. Gür ve hiddetli bir sesle ba· 
A-ırdı : 

· - Milleti ikn ve mUcssesab 
hrarane ihdas ederek ıslahat 

icrasına çalışan pederim Abdül· 
mecidin isrine iktıfa etmek is· 
temekle meğer yanılmışım. Bade
ma, ceddim Sultan Mahmudun 
isrini takip edeceğim. Onun 
gibi ben de şimdi anlıyorum ki, 
Cenabı Hakkın, muhafazasını ba· 
na tevdi ettiği akvamı, kuvvet
ten ba~ka hiçbir şeyle yürütmek 
kabil olmıyacnk (l ] ... 

* Abdülhıımidin bu sözleri, 
kuru bir tehditten ibaret kal
madı. Bu sözlerin ihtiva ettiği 

acı hakikat, ertesi günü Meclisi 
Meb'usan alonundc, heybetli bir 
bomba tarrakasile patladı. 

O gün, şubat aymın Hk 
giinü idi. Başvekil Ahmet Vefik 
Pş. askın bir çehre ile meclise 
geldi. Mevkii mahsusuna geçti. 
Elinde tuttuğu beyannamei 
hümayunu okudu. Bu beyanname 
ahvali hazıradaki vahamete binaen 
Meclisi Meb'usanın bila müddet 
tatil edildiğini ve Meclisin, derhal 
dağılması lazım geldiğini emredi
yordu. 

Vak1A bu beyanname • artık 
ziri idaresindeki akvamı ceddi 
SuJtan Mahmut gibi idareye 
karar veren • Abdühamit tarafın-

.. dan imza edilmişti. Ancak, Ah
met Vefik Paşanın sadarete geti
rilmesinde ve hünkarı Meclisi 
Meb'usandan kurtulup sarayda 
merkeziyet usulünü tesis için o 
beyanname ile kanunu esa· 
siyi ıner'iyetten kaldırmıya sev
ketmekte, Sait paşanın oyna
dığı rol mallımdur. [2] 

Sait Paşamn yazdığı ve Ab
dUlhamidin imzaladığı bu beyan
name, yalnız meşrutiyet ve Os~ 

manlt meclisi meb'usanıııı feshet· 
mek\e kalmamış ; b·ıgünden iti
baren Osmanlı iilkesinde, yeni 
bir zulüm ve seyyiat devrinin 
aç imasına sebep olmuştur. Ka
nunu Esasideki 11 J:indi maddeyi 
Abdülhamidiıı eline bir silah ola
rak veren ve im silahı ela sarayın 

kudret ve nüfuzu üzerinde biliyeıı 
Sait Paşa, Meclisi 1eb'usanın 

f esboiunduğ11 gece istikbaldeki 
parlak prol(ramını hazırlarken 

Kabataş önündeki F tvait vapuru 

hazırlanıyor.. 1stanlmlun muhtelif 
semtlerine dağılan zabıta memur· 

HJ ( Abdülhamidi Sani v tlcvri 
saltanatı) Osman Nuri. Cilt 1. Say
fa 346. 

!2J ( AbdOJlıamit v~ Yıldız hatJ
raları ) eı;bak mnbeyin baıkntibi 

Tahsin Paşa. Sayfa 78, ( Abdülha· 
midi Gani ve devri ıaltanatı } Osman 
Nuri. Oilt 2 • snyfa 7t0. ( Esvab 
sud r t ıe bak I> bitiy naurı !eh
met Memduh, ı;n}ia 90. ( Esbak ma
beyin erkanından N. Beyin hususi 
notları. ) 

' 

lan, Berut Meb'uau Bedran, Ha· 
lep Meb'usu Manuk, Berut Meb'· 
usu Ganem, Halep Meb'usu Nafi, 
lımir meb 'usu Yeni ehirli zade 
Ahmet, Selanik meb'usu Mustafa, 
Yanya meb'usu Mustafa, Kudilı 
meb'usu Yusuf Ziya Bey ve 
Efendileri yataklarından kaldı· 
rıyor, kapalı arabalarla Tophane 
meydanına getiriyor. Hazır duran 
tersanei amire sandallarına bin
diriyor, harel·ete milheyya olan 
F evait vapuruna naklediyordu. 

[Arkası varl 

Piyasamızda Birtakım 
Sahte Tacirler Türedi 

(Baı tarafı 1 inct sayf da) 
tin esası şudur. 

Bazı gümrük komisyoncuları, 
eşya alım ve satımi1e zerre kadar 
alakalan olmadığı halde, kendile-
rini tacir diye Ticaret Odasına 
yazdırıyorlar. Bu uydurma tadr
Jer, bir kısım ithal tacirlerile 
muvazaalı iş yaparak o tacirler 
hesabma Gümrükten eşya çıkar-
maktadırlar. Bu vaziyet karşısın· 
da diğer tacirler sıralarım kay· 
bediyorlar. Halbuki yalancı tacir-
lerle iş gören bir kısım tacirler 
birkaç defa gümrükten mal ç1· 

karmak suretile tahdit listelerin· 
deki miktarlan lmpabyorlar. 

işte bu şikayet ve ihbar Oze· 
rine gümrük idaresi tekrar tah
kikate girişmiştir. İthalat tacirle
rile muavazah iş gören sahte 
tacirlerin meydana çıkarılmasma 
ve bu suretle de fili inhisara 
nihayet verilmesine çalışılmaktadır. 

Türk-Fransız Dostluğunun 
İzleri Belirmiye Başladı 

( B ş tarafı 1 inci sayfada ) 
meselesile çok yakından nlfika
dar olduğu öğrenilmektedir. Hat
ta Türle • F tansız dostluğuna ait 
ilk işaretler görülmiye başlanıl· 
mışlır. Yakın bir istikbalde bu 
vadide, hiç kimsenin aleyhinde 
olmıyacak ve bilakis bir sulh te
sanüdüne zemin teşkil edecek 
mahiyette müsbet ve esaslı neli· 
edere varılması çok muhtemel· 
dir. Bu sayede Türk - Fransız 
siyasi, bilhassa mafi ve ilchsadi 
münascbatı, iki taraf için de 
lıayırlı bir mecrayd intikal ede
cektir. 

adın Birrği 
Bu Teş~kkiite Daha Fay
dalı Bir Şekil Verilecek 

Kadın Birliğinin kendisinden 
beklenen faydayı gösteremediği 
, e gayesine varnrnndığı düşünü

lerek Birliğe yeni bir şekil veril· 
me i alakadar makamlar tarafın-
dan muvafık görülmüştür~ Birkaç 

gün evvel yapılan Birlik kongresine 
ancak üç bt:ş hanımın iştirak et
mesi bu kararda başlıca amil 
olmuştur. 

Aslrnrfü< Davetleri 
Beyoğlu Askerlik Şubesinden ı 
Yalnız $işli mmtakasındn mukay• 

yel ve mukim bulunan 328 doğumlu 
yel'li ve yabıınalnrın ilk yokfomala
rmı yaptırmak üzere Beyoğlu As
kerlik Şubesine 29 haxirand IO 
temmuz 932 tariHne kadar müraca• 
ntleri lüzumu ilan olunur. 

Mata Hari Nasıl İdam Edildi? 

B 
• • n ş ı 

Meşhur Casus adın, 
V eliahhnı Seviyorum ! ,, 

"Alman 
Diyordu! 

Ayni zamanda m şhur artı 1 olan kadın caau 
dlzlllrken u Ya asın Almanya ı .. dly b ğırmıştı 

Paris (Hususi) - Harbı Umu· ı zabitine varabilmem iç.in bu pa· 
mide Fransnnın casusluk teşkilatı raya çok ihtiyacım var. 
reisi olan Yüzbaşı Piyer Ladu - Biz bu kadar çok para 
meşhur kadın casusu Mata Hari veremeyjz. Yalnız Almanya hesa-
ile nasıl karşılaştığını ve bu meş· bına çalışan casuslar milyonlar 
bur casusu nasıl lcapana düşür· alabilirler. 
düğünü, Fransa aleyhinde çnlış- - Y n ben Alman velinhtinln 
hğını nasıl tesbit ettiğini anlat· sevgilisi olursam? 
maktadır. Piyer Ladu diyor ki : - Buna biraz gUç inanırım. 

- Mata Hariyi evvela teşki- Maamafih veliahte daha fazla para 
latımızın merkezinde gördüm. vermek mecburiyetinde kalacak· 
Onu buraya ben davet etmiştim. sınız. 
Odama girdiği zaman çok sakin· Mata Hari asabiyetle yağ 
di. Kendisine yer göstermeme kalktı ve: 
vakit kalmadan bir sandalye çe- - Beni dinleyiniz ben esasen 
kerek oturdu. Kendisine, cepheye veliahtin sevgilisi idim ve şimdi de 
yakın mıntakaJara gitmek isti· onun yanına avdet etmeme bir 
yenlere izin vermek salahiyetini mani yoldur ve ben bunu tecrli-
haiz olduğumu söyledim. Derhal be edeceğim .•• 
şu cevabı verdi : " Son zaman· - Belki, fal at F ransadan gel-
larda rahatsızım. Tedavi için diğinizi bildiği halde veliahtin si-
Vitt.ele gitmek istiyorum. Esasen zi kabul edeceğini zannetmiyorum. 
polis hafiyeleri beni burada ra• Mata Hari gülümsiyerek 
hat bırakmıyor! r. Adım adım - Bana bunu temin edecek 
takip ediliyorum. Otelde bulun· bir kişi var ve bu adam Alman· 
madığun uımanlar, odama gire- yanın bertarafına girip çıkar vo 
rek taharriy:ıt yapıyorlar.,, Mata bizzat Vihlemin Uz.erinde bile bü-
Harinin Vittele gitmek istemesinin yük nüfuzu olan bir adam. 
sebebini anlamıştım. Erkanı Har· - Böyle bir adamın mevcu· 
biyemiz o esnada Vittcl' de hii- diyetine inanmamakla beraber is-
ylik tayyare karargahı yapmak mini öğrenmek isterdim. 
tasavvurunda idi. Buradan uça· - Böyle bir adam mevcuttur 
cak tayyareler hududa yakın ismi de Kremer' dir. 
olan Alman fabrik:ılarmı bom- İşte bu isim meşhur casus 
bardıman edecekti. Mata Harinin Mata Harinin hayatına malolmuş-
Vittet' e gitmesinin sebebi malum tur. Kremeı· Almanyanm (Frey-
olmakla beraber, gitmesine mü- len Doktor) ismindeki kadın ta-
saade ettim. Ve lazımgelen ter- rafrndan idare edilen mukabil ca· 
tibatı da aldım. Matahari ,gitti, sus teşkilatının Hollandadaki şube· 
fakat arası çok geçmeden avdet nin şefi idi. Mata Hari, Kremer 
etti. Bir gün beni ziyarete geldi. ile o1an miinasibetini ifşa etmelde 
Aramızda şu muhavere geçti. hakkındaki idam kıırarını Stendi 
Bana dedi ki: elite imzalamış oldu. 

- Fransa namına casusluk Bu kadın bu hadiae Uzerino 
etmekliğimi ister misiniz 'l Fransada Venson ormanında kur-

- Pahalıya mal olmaz a en- şuna dizilerek idam edilmi~ti , 
fes bir teklif.. kndm kut·şuna dizilirken: 

- Yalnız hir milyon frank, - Yaşasm Almnnya diye 
soa derece sevdiğim bir Rus bağırmıştı. 

Sı umkapı: 

AD N ve RKEK 
Deniz hamamları ve gazinosu açıldı 
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-• - Aliye Esat Hanım, BiJikis 
Atlarını Doludizgin Dört Nala Süren "Müfit,, tir, Diyor .•. 

Bu Süvariler Kimlerdi? FazıLAhmet Beyi~" Mühlik Kadın,, 
Timur, Oğlunun Kahramanlıklarını Gururla Seyrediyordu 

Timur, çok gerilerde ta Se· 
merkantte kalan bu sevgili kızın
dan o anda bir mektup almıı ve 
hatti onunla yüzyüze gelmiş gibi 
haz içinde idi, enikunu seviniyor· 
du. iradesini toplıyabilse çıplak 
hiotJiye yalvaracaktı, bu manza· 
ranan çabuk silinmemesini istiye
cekti. 

Onun bu sevinci birkaç sani
yeden fazla sürmedi. Çlbaki Aka
Beygtım, endam mı gere gere do-
lqarken anaızm yere düştü, aar'.
alı bir ihtilaç içinde çırpmmıya 

baıladı. Şimdi sabada birçok 
kadınlar, kızlar vardı ve .,ıar 
ıamh bir telAı içinde ıuraya b~ 
raya koşuşuyorlardı. 

Timur, ~vgili kı.zınm, gidi 
bir 1ara alm11 tibi, birdenbire 
yunrlao111U1Dclaa. aalda acıklı 
kawaamaundan son derece elem
lendi, gizleri nemlene nemleae 
ulıneyi takibe başladı. Kızın 
başına toplanan kalabalığı tama
men teşhis ediyordu. Güzel Bey
g&mftn kimi alnını ovan, kimi 
pkağına gtilsuyu sliren, kimi 
dua okuyan bu kalabalık, genç 
prensin dairesi balkı idi. 

Bir lihza sonra kızın <' • .,. 

ması durdu, elleri yanına 

ayaklan uzadı. Acaba eyi. .ş 
miydi? Timur, gözlerini aça aça 
hu ciheti araştırırken hastanın 
J,irıeyler mınJdamğını Ye l(lzle
rini kapacbfuu gkdO. Bqucan
tlaki kalabalık timdi ailıyorlardı, 
uçlarmı 1olarak çıinfıyorlardı. 
Tlmar, ylrejine ok saplanm11 
sibi, aa bir 11brap içindeydi ve 
inliyordu. 

- Oh Aka, glizel Aka, ulan 
lime Aka! 

Belki inlemekle iktila etmiye
cekti, kızıma ilimine kup lalln
rOr btınglr ajbyacakb. Lllda 
o kara bulut, Akanın solgun ce-
1edini, bapnda ağlqan kalabalıkla 
l>eraber silip aipUrmtııtü ve be
J&Z ufkun ta klleainden bir d
Yari kllmesi g&tbımllftll. 

Şimdi Timur, bu yeni tecelli 
De meıgul oluyordu.Atlannı d6rt
nala ıllren bu sllvariler kimdi, 
nereden gelip nereye gidiyorlar
dı? Muhariplik damarları barake
te gelen biiyük kumandan, haki
ki bir r,üvari mftfrezesinin gelifi
ni seyrediyormUf gibi mlltebey
yiçti. O derecede ki Hintlinin 6110-
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Gele ı evrak geri ,·erli mez. 
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cevap ıçio mektuplara 6 kuru ıl uk 

Pul illv :s· 1 ıındır 

Adreı d~tirllmasl 20) kuru,tur. 

ne oturduiu dakikadanberl dizleri 
lbtftnde duran ellerinden birini 
hançerinin kabzasına gCStl\rmftştll, 
o vaziyette temaıasma devam 
ediyordu. 

Süvariler, dolu dizgin geldiler. 
teşhis olunabilecek bir noktaya 
kadar ilerlediler. Timur bunların 
kendi ordusuna mensup bir alay 
olduğunu anladı ve başlannda 

oğlu Ômer Şeyhin bulunduğunu 
gördi. Artık neşelenmişti, eli de 
hançer kabzasından aynlmıştı. 

gülümsiye 181Umsiye. iyi bir mu
harip ıahreti taftyan otlunu• 
kuvvetli bir müfreze baıındaki 
faaliyetini takip ediyordu. 

Ômer Şeyh, harp oyuma ya
pıyordu. Aüerinl ikiye aJll'llllfb 
v.a kendisi bu iki partiden birinin 
bafaM geçerek 6bür partiye ta
arrma girifmifti. Timur, hem ka
nına, hem de kahramanhğm• teva
rls etmit rlrllnen kıymetli oğlunun 
mahirane hare:tetlerini bir baba 
prurile murakabe ederek ve 
onun ktlçllk bir bata bile yap
madığını g&rerek mabzuz o
oluyordu. Hayali o derece haki· 
ka olarak bfnimsemittiki arasıra 
othmu alklfhyordu. 

- Mqallab, bareklllabl 
Biraz sonra prens Ômer Şeyh, 

muhasim müfrezeyi piiakürtmUş· 
ti. Takibe batlamıfb. Timur, 
mal.ir, Ye muzaffer oğlunun ka
zandığı zaferi ne ıuretle i marn 
edeceğini helecan ile taras• 
autta idi. Ömer ıeyh, ıalip kuv
vetlerin başında koşuyor, koıuyor, 
kotuyordu. Kaçanlann ba aOratli 
kovalayıttan kurtulmalanna im
kb yoktu. Timur da ayni kana· 
ati bellediği için Adeta gillüyordu. 

itte o arada bir bldiae oldu, 

Cildi 
boıma).lll 
__yegA.nc 
TuYlllet 
jHıdra ı 

Ômer ~eyhin ah )"nllf dı, ken
disi yere dOftll ve arkadaki 
aüvarilerin bir laamı onu çiğni· 
yerek ileri geçti. Şimdi Timurun 
yllzii Aka Beygtimftn &IOmünü 
aeyrederken olduğu gibi bembe
yaz kesilmişti, dudaklan titriyor
du ve dilinde bir inilti dolaşı· 
yordu: 

- Zavallı Ömer, zavalla oğ· 
lum ! 

Kaçan ve kovalıyan blltün sü
variler geri döoilp Ömer Şeyhin 
başına liftilkleri vakit Timurun 
gözleri kapanmııtı. Dünkü o atlı
lann kttllhlanm yere atbldannı, 
avuç avuç toprak alıp bqlarına 
saçhklannı g6rmilft0. Bu, attan 
dftten Ye atlara çiğnetilen pren
mn &lmut oldutwıu g6ateriyordu. 

(Arkua Yar) 

....... rm• lcr• Mttmurlulun
... n: Bir deynin temini istifası için 
satılması mukarrer Bandırmanın dere 
mahallesinden adalı Hacı Ahmet Ef. 
bin lbrahim Ef. nin nıahallei meıkQ.
redo kA.in ,.e tilccardaıı :Erdekli Raus 
zado Hilscyin Ef. ye merhum canibi 
yemini ince yo1, Yesari nıercemck 

zadu Haltı Mustafa ef. bnneei arka.et 
sahilJi senet h:ıııesi, ı ephesi tarik ile 
mabdut ve kftnunusani 317 tarih ve 
14 No. tapu :;cncdile mutasarrıf oldu
ğu ın.uı mi19tt• ıııilat bir bap hanenin 
tamamı ve ) ine mumaileyh Hacı Ah
met cf. niıı 1 No: eylCll 885 tarihli 
tapu 1-1cııedilo tahtı tasarrufunda bu-
1 nnrl urduğu <>aııibi yemini mercemek 
za.de ilahı 'Mustafa of. zevcesi Tevhi
do hanım, ceplıısi tarik ile mahdut 
ıuaa 111 Oıtemili\.t bir bap hanenin nısıf 
hissesi olup halen - mukaddema ter· 
bin edilen mczkOr merhunatın yanmıı 
olduğ'uııdau - celbedilen belediye kay· 
dına gUre 87 metre 48 santim arsadan, 
ibaret bulunduğu vaziyet muamelesi· 
nin ifası sıraaından anlatılan l9bu 
arsa) a 261 lira kıymet takdir edilerek 
tamamı açık arttıamıya konulmuıtur. 

!O 6 932 tarihinde ıartna.mesi divan
bano) o tilik edilerek 20/7 /932 tarihi
nin (;arıamba günü saat 14 ten 16 ya 
kadar Bandırma icra dairesinde açık 
arttırma ile satılaea#indan taliplerin 
% 7 teminat akçesile arttırmaya itti
rak etmeleri l&ıınıdır. lıf Oterakim ver
giler ile vakıf icareıi ve bilcümle 
m:ı"-.lrif müşterisine aittir. icra ve tr
lls kanununun 119 uncu maddesi 
mucilJince hakları tapu sicilleıile sa
bit olınıyan ipotekli aJaeaklılarlı diğer 
al.tk.ıdnrl:m ıf. ı.. hakkı salıip-

Jeriııi ı 1 faiz ve mas:ırife 

d·ıir olan iddi rın:ı 20 gOn i~indo 
evrakı mflsbit lerile bildirmeleri , o 
aksi halde hakları bu sicillerle Hbit 
olnıı~ an satış bedelinden hariç kala
cakl:mndan ona. göre hareket etmeleri 
,.c el. ha faz.la malflmat al nıa.k isteyeıı
IC'rin !)30 91!3 dos~ :ı No. ıile ın llraca
atl. rı ilan ol ıııur. 

Demekten Maksadı Nedir ? --· C Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Fakat kadıolanmızın çoğu, 
Fazıl Ahmet Beyin kadmlanmızı 
mOhlik ıeklindt: göstermesini 
ikbaadl manada alıyorlar ve buna 
itiraz ediyorlardı. 

- Belki bir iki zübbe kadın 
vardır. Fakat Türk kadını kadar 
iyi yuva kuran, ev kadmı olan, 
y&kaek it hayatında muvaffak 
olan ve icabmda harbe koşan bir 
kadın camiuı "mlihlik" kelimesile 
nual tamf edilebilir? diyorlardı. 

Kaclınlanmızın bu alikası kar· 
psmda mtınevver ve maruf ka· 
dmlanmızın fikirlerini sıra ile 
Defl'edeceğiz • 

Bakınız Kadın Birliği Umumi 
Katibi Aliye Eaat Hanım ne diyor: 

" - Tllk kadım, F azal Ahmet 
Beyin dediji gibi m&hlik bir 
ıekil almq değildir, ula.. Ufak 
bir ztlmre belki bu vufa llyıkbr. 
Amma, bizdeki bu ztlmre her 
memlekette ve her millette g&-

rülen bu nevi kadınlara nisbet), 
yok denecek kadar azdır. Bilakis 
Türk kadmhğı bilhassa Anadolu 
kadmları hergün biraz daha müs
tahsil olarak, mühlık değil, müfit 
olmaktadır. Bu sözlerimi teyit 
eden eski ve yeni namiltenahi 
misal vardır. istiklal Harbindeki 
Türk kadını kadar dtinyada manalı 
bir şey var mıdır ? 

Bugünkü cemiyette büyük ve 
küçk tehirlerde muhtelif İf ve 
san'at sahibi olan kadınlarımız 
sayılamayacak kadar çoğalmıştır. 
Bunlar cemiyetin iş balnmu ha
yabnda mlispet ve faydalı bir rol 
oynamakta, birçok erkeklere bile 
parmak ısartacak muvaffakıyetler 
elde etmektedirler. 

Yeni yetişen nesle gelince, 
bu buıuata da Fazıl Ahmet Be
yin fikrine iştirak etmemekle 
beraber yeni neslin daha mllapet 
terbiye Iİatemlerile yetiftirilmeei 
fikrindeyim. Bu kelime yerinde 
aarfedilmemitlir. r " --=-- RADYO == 

27 Haziran Pazartesi 1 
Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
latanbul - ( 1200 metre ) 18 gra

mofon, 19,5 alaturka saı, Belkıs Hanı
mın ve Yesari Asım Beyin ittirakile. 
Ajanı haberleri, saat ayarı, 20,5 
studyo heyeti taraJmdan .Mezar Ku
vartot.21' alaturka aaı, Safiye Banı
mnı iıtirakile, 22 orkestra. 

BGkreı - ( 394 metre ) 20,45 
Harfon Solo, 21,15 salon orkestraaı. 

Relgn.cl ... (429 metre) 20 ses kon
seri, 20,30 Konferans, 21,10 kon1er, 22 
kısa bir dram, 28,20 salon orkeatrası 

"e gramofon. 
Roma - ( 441 metre) 21 Ajanı ha

berleri ve gramofon pl&klan, 21,45 
muhtelit konser. 

Prat - ( 488 metre ) 21 muaikide 
yeni gUftelor, 21,35 yaı&klı vagonla 
seyahat isminde bir komedi, 28,20 aes 
konseri . 

Viyana - ( ~17 metre ) 19,55 lngi
lizce ders, 20,00 Viyana Operasından 
naklen Don Joan operası. 

Peıte - ( 550 metre ) 20,45 konfe· 
raııs, 21,25 Operanın orkestrası. 
Varıon - (1'11 metre) 20,85 bir 

Radyo gazetesi, 21 Hilvenum'dan nak
len Be) nelmilel konser, 23,M dans 
havaları. 

Bertin - ( 1635 metre ) ıi-

yaıt ha.herler, 20,20 yeni kitaplar, 

20,35 konferans, 21 Hilvenum'dan 
naklen Beynelmilel konıer. 

28 Haziran Sah 
lıtanbul- (1200 metre) 18 gramofon, 

19,6 alaturka uz, Hafız Burhan he
yeti tarafından, Ajanı haberleri, uat 
ayarı, 20,5 gramofon ile opera parça· 
lan, 21 alaturka saz, Hafıı Burhan B. 
heyeti tarafından, 22 orkestra. 

Bükret - ( 394 metre ) 20 Radyo 
orkestrası, 20,5 konferans, 20,45 ıarkı. 

Belırat - ( 429 metre) 20 Konfe
rans, 20,40 Kosu,•:ı. faciası isminde bir 
dram, 21,10 konferans, 21,40 konser, 
sonra Cigan orkestra ı . 

Roma · ( 441 metre) 20 Ajan ha
berleri, telsiz telgraf dersi, 21,05 gra· 
mofon, 21,45 muhtelif konser. 

Prat - ( 408 metre ) 20 Brliııodaıı 
nakil, 21 lspaııyol ıarkıları, 21 ,20 
mandolin konseri, ~2 Brati lavad:ııı 
nakil. 

Viyana - ( M7 metre ) 20,ao Kon· 
ıer, 21,15 Graç operasının orkestrası 

Peıte (ö50 metre) 20,20 Macar 

Size 1'abiatinizi Sögligelim 

62 S.IAhatUn 
Bey: Samimi 
ve uysaldır. 

Kafasını fazla 
}Ormak i te

mez. Biraz da 
tesa düf ler den 
ışın oluruna 

tibi olmaktan 
i tifade etmek 
ister. SadeJiğe 

ve tevazua mütemayildir. • U A. K ..... llL ı Acul ve atak-

' • 

tır. Ameli i .. 
lerde muvaffak 
olur. Bir şeyın 
zevahir kı~mt· 
na daha çok 
ehemmiyet 'e
rir, mepkkale 
tahammül gö• 
terir, boğazını 

sever, bird~n· 
bire parlar. 

All Remzi BeJ ; ( Talebe ) dercini 
istemiyor ) Akıllı uslu ve sakindir. 
Hayatını fazla sever, Tehlikeden 
fazla müçteniptir, bedeni hareket· 
lerde muvaffak olamaz, kafasile 
çalışır. Usul ve merasime fazla 
riayetkardır. 

FotofN/ T•lılil Kapo11ıına 
11 inci Sayfamızda bulacalmnıı. 

Ye1ı Foça 
Değ.rmen Taşı 

c:• J, it ça rır, 
~ok da). ır, 

t: han, tuı. ı..a 

\(' ve sure 
t ttları da u
pı 'ır. Sirl.. ı•ı 

L u suut c ,11 -
sı No. · liO 1 
(, rlıi \C J'. r. 

dansları hakkında. bir koıırcra.ııs, 21,30 T 914 
ıtüd) ada komedi, 2:3,15 Çigan orkcstraısı. _.... em muz ..__ 

Vartova ( 141 l metre ) 20,15 
muhtelif 20,35 racl~ o gazetesi, 21 halk 
kons ri, 21,5;:} cdel.ıi) at bahisleri, 22, 10 
kon r. 

Berlin - ( t6:3j metre) ~O th atro 
balıi~Jeri. 20, 15 
ku~ı J Ş:lr ıl lf. 

aıı '.ıt musaba l'si, 21 
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M. Çorçil, lngiliz Donanmasının Boğazı 
Geçmiye Muktedir Olduğunu Söyledi 

Burada, Mister Çorçilin 4 1 df m görmeksizin 
martta Lort Kiçnere gönderdiği Boğazları geçe-
mektuptan iki noktayı kaydet• bi!eceğl hak· 
mek IAzımdır. kındaki kanaatini 

20 şubatta Anzak kolordusu-. tekrar etti. Maa· 
nu Geliboluya götürmek ıçın mafih eldeki kuv-
lngilterede bulunan bütUn nak· vetlerin gönderil· 
liye vasıtaları lskenderona gön· mesinden mem• 
derilmişti. Halbuki Mister Çorçil nun olduğunu I· 
4 Martta Lort Kiçnere mev· IAve etti. 
cut gemileri takviye için in- Ertesi glln Lort 
giltcreden 15 marta kadar yeni Kiçner, Erki-
gemi gönderilemiyeceğini bildiri- m harbiyeye Je· 
yordu. Binaenaleyh askeri hrka· neral Hamiltonun 
lardan birini kullanma kararını 

10 
Akdenizdeki iti-

marttan evvel vermesini lif ordularma ku· Cepneuo muhanere faallyetl 
tavsiye ediyordu. Yine bu mek· 

Ç 
k f k mandan tayin edildiğini ve Jene• 

tupta anakkalede i itilA uv- .ral Braitwaitin erkinıharbiyeai 
•etlerine kumanda edecek bir riyasetine geçirildiğini bildirdi. 
f'ransızm ilk defa olarak tayininden Ayni zamanda Akdeniz seferi 
bahsediliyordu. Mister Çorçil, için bir karargah tesisini emre• 
Bahriye Nezaretinin kumandanlı· diyordu. Bir taraftan da 29 uncu 
tma yüksek rütbeli bir ceneralin fırkanın Akdeniz sahillerinden 
tayini fikrinde olduğunu bildiri· birine çıkarılması için tertibat 

iyi bilmiyordu. 
Neden aonra Jeneral Makıvelin 

Yarımadada büyük topları ve 
mühimmatı nakil için yol olmadı· 
ğını ve ona göre seyyar nakliye 
tertibatı kullanmak lbım geldiğini 
bildirdiği anlaşıldı. 

[ Arka~!ll var! 
alınması emrediliyordu. Gelibolu -= 

yordu. Aynı zamanda tayin edi- Yarımadasında askeri hareklt -===============•• 
lecek kumandanın bir in evvel icrasl için de erzak tedarik edi· Elektrik Kongresi 
Çanakkaleye varması lUzumun· lecekti. Fakat bu işe tayin edilen 
da ısrar ediyordu. " Fakat erklnıharbiye, evvelden hazır· 
Marmaraya bir An evvel geç· lanmamış olduğu için Gelibolu ı 
mek mecburiyetinde olduğumuz Yarımadasındaki coğrafi şeraiti 1 

Paris, 26 (A.A.) - Beynel· 
milel ilmi elektrik kongresi, 6 
temmuıda Pariste açılacaktır. 

için, asker gelinceye kadar bah· 
rl harekatın durdurulmaması il· 

-
zımdır." diyordu. 

* 
Çanakkalede, 4 martta yapı· 

lan tecrübeden sonra, bir teşebbliı 
yapılamamıştı. O tarihten sonra 
li\'. giln biribiri arkası sıra ıyı 
havadan istifade ederek bombar· 
dırnana devam edildi. Bu bom· 
bardımanda Kuin Elizabet zırh· 
bsı Kabatepe cıvarım ateı altına 
aldı. 

Alman netice o kadar menfi 
idi ki, 8 martta zırhlının Boğaza 
girerek oradan bombardıman 
y:ı pması kararlaştı. Fakat o gün 
hava fena oldu ve mühim bir 
netice elde edilemedi. 

Amiral Kardenin Boğazı geç· 
mek için istediği dört haftalık 

mühletin üçü geçmiş bulunuyor· 
du, fakat harekatın ikinci safha· 
ıı henilz bit.nemişti ve sarfedilen 
mühimmatın bolluğu endişe uyan· 
dırmıya başlamıştı. İşte bu şerait 
içinde Amiral Karden, hava 
kuvvetleri ikmal edilmedikçe ar• 
tık harekata devam edemiyeceğiol 
bildirdi. Bu müddet zarfında tor· 
pilleri t~mizlcmekle iktifa ede
cekti. Çünki uzaktan endahtla 
dahili istihkAmları susturmak 
mlinıkiln olamıyacaktı. Kat't ne· 
tice temin edecek hatta varmak 
için de torpilleri temizlemek za· 
rureti vardı. 

"" J 5 martta toplanan Harp 
Meclisinde, Lort Kiçner 29 uncu 
fırkayı Çanakkaleye gönderecc· 
ğini bildirdi. lstanbula doğru 
yürüyebilecek İtilaf kuvvetlerinin 
yekünu IJO bin kişiyi bulacaktı. 
Buna mukabil Türklerin 180 bin 
kişilik bir kuvvet tahşit ettikleri 
lEıhmin olunuyordu. İtilaf donan
nıahm Marmaraya geçergeçmez 
Ruslar da Karadenizden taarruza 
başlıyacaklardı, fakat Tnrk do
nanmnsı batınlmadıkça Rusların 
karaya asker çıkarmalan mevzu
bahis değildi. 

Mister Çorçil, harp meclisine 
do11.!•1mamn ordu tarafından yar-

Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 
Aşağida yazılı Askeri Lise V6 Orta Mekteplerl için hizalarında 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır: 

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

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanların ınuvazzah adreslerini havi istidalarile 

Fiş • tercümei hallerini haziran 932 nihayetine kadar 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında İstifa 
etmiyecekleriııe dair noterden musaddak bir taahhüt 

senedi alınacaktır. 

Münhal Muallimlikler 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransızca, 

Almanca. Ücret 84 ; 98 Lira. 
Bursa Lisesi ıçm: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, Fransızca, 

Almanca Ücret 98 ; 108 Lira. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret 84 ; 98 Lira. 
Erzincan Orta mektep için : Tiirkçe, tarih, coğrafya, riyaziye, 

fizik. Fransızca. Ücret ; 108 Lira. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve ku .. ·vct .. i:zlik 
fa ;ed ve tesiri görillen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Demir kapı inşası münakasası 
Karaağaç Müessesatı Müdiriyetinden : 
istanbul Belediyesi Karaağaç müessesatı et satış salonuna ait 

ve bedeli keşfi 1271 lira 60 kuruş olan beş adet demir kapı inşası 
kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii münakasaya ko
nulmuştur. Verilen bedel haddi kifayede görUldüğii takdirde ihale 
kararı 4 temmuz 932 pazar günil saat ikide müessesede verilecek· 
tir. Talip olanlar teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu nis
betinde teminat akçesi nıakbuzile Fen işleri Mlldiriyetinden ala· 
cakları ehliyet vesikasını ve kabulü mntazammın imzayı havi şart· 
nameyi muhtevi zarfları yev~i mezkOrda aaat on ikiye kadar MU· 
diriyete tevdi eylemeleri llıımdar. Relim ve şartnamesi herıtın 
Müdiriyette 16rillebilir. 

"T' 

1 

Türkiye 
kasından: 

Ziraat Ban-

Ziraat Bankaıı Müfettiş namzetliği için 20 temmuz 1932 ÇU'fAID' 
ba gllnll aabahı Ankara ve İstanbul Ziraat Bankalarında bir m&
aabaka imtihanı açıbcakhr. işbu tahriri imtihanı kazanan~ 
Ankarada yapılacak şifahi bir imtihana tibi tutulacak ve bunda da 
ibrazı ehliyet eyliy~nlerden altı Müfettiş namzedi alınacaktır. Mü
sabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya lkbsat 
FakUltesi veya UIClmu Aliye Ticariye mektebi mezunu veyahut aon 
ıınıf müdavimi olması lizımdır. Diğer Fakülte veya Yüksek Mek· 
tep mezunlarının müsabakaya iştirak eyliyebilmeleri için en az iki 
sene mali müesseselerde çalışmış olmaları şarttır. 

imtihan programı ve şeraiti saireyi havi matbualar Ankara, 1 .. 
tanbul ve İzmi_r Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen Anka
rada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet 14.7.932 
akşamına kadar bizzat vermek veya göndermek suretile mtiracaat 
etmiş bulunmalıdırlar. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Muhamm•n 

Senelik lcan 

Mahallesi 
Arapcami 

Sokağı 

Kal af .a.t yeri 
Kapı N o. Cinsi Lira Mnddet 

7 4 Kereste binaıı 960 1 sene 

Tophane 

" 

ve arsa. 
Manastır altında 6 Fıçı odası 
Sultan Beyazıt 149-J 51 Han 
Yenişehirli. 

24 
1620 

" " 21-29 " • 3216 
BalAda mllddeli ve evsafı yazilı Beyaz Ruslardan metruk emvaliı 

lcan aleni olarak 20 giln mUddetle milzayedeye konulmuştur. Mllza. 
yedeıi olan 28-5-932 ve 11-6-932 tarihinde talip zuhur etmediğindea 
bir hafta temdiden mllzayedeye vazedilmiştir, Yevmi ihalesi olan 2 
temmuz 932 cumartesi gllnU saat 16 dan 17 ye kadar % 7,5 teminat 
akçelerile Scyoğlu Kazası Defterdarlığına mUracatleri. 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Kartı Alman Profesörü 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiNE 
(Uzviyete göre erkekler için ) 

FERTILINE 
(Uzviyete göre kudınlar için) 

B•JD•lmllcl gaHtelerla muhtelif neırlyabndan bir hulba: Bu alellde bir Ulf delfl•lr, 
blllıd• renç .. dinç hayvanlann taııe hormonlarlle elektrolltlerlnden mlrekkep .. 
ıaheHrdlr. Vücutlarda ••1alel hayatl1eJİ ihya .. rençllk kuvvetlerini iade eclw. 
Yunanlstand• yapılan hllell taklltlerlnden kat'lyyen kaçınınm. 

Resimli kltabını lıtaabul ( Posta kat\19u 745 ] adre1ll• tahriren .. JllUS. 

FLiT 
t il. I:• 

Bu KATıİLi· 

ÖLOÜRÜNÜZD 

. ~ 

Bir ıivriıine§ln ıokmasil• hastalanıp öimel 
kesretle wuku bulmaktadır l Tedavisi irıD• 
kOn olmıyan hummalarla iıtma her ~·~ 
binlerce kitinin ölUmUne sebebiJtl V'~rırle!'{ 
Bu hastalıklar ise hunhar sıvrlsineğln kif 
nalları vasıtasile bize gelirler. ılvrisineği• 
getlrdığl bu ölUmden kendi~izl koruJUllUZl 

Sinek • slvris!nek ve bilcümle hapr!\ 
sür'atle ve kafi surette öldürmek için t!I 
emin vasıta, bütün dUnyaca tanıamıt olİlf 
FLIT'tir. Sarı renk va siya~ çlzgilf teneke 
Ozerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

-



naz.ırcn• 

lşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Edgar Pip Dirildi lruhurfrf ı 
Arnold Oolopen 
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Bir Hayduttan Başka Hayduda • Maksat 
Kişiye iki Bilet Lazım Olut Mu ? Edit 

Muhakkak Bir Zeka Oyunu 

Madamı Teşyi 
Beni Müdafaa 

Bulmak Lizım 1 

Etmektir • Bir 
Ediyor· 

Bu, benim beklemediğim bir zl· 
Jaretü. Buna rağmen soğuk kan• 
hlığımı kaybetmiyerek herifin 
kulağına: 

- Sesini kesersen yUz lira 
kazanırsın! Dedim. Adam bu 
teklife ehemmiyet vermedi: 

- Pip Ef.,masallarını kendi· 
ne sakla! Nasihati ile mukabele 
etti. Bana bu sabah ertesi gUn 
için randevu verirsin, sonra hemen 
pılıyı pırtıyı tophyarak savuşmıya 
kalkışırsın, yani beni tongaya 
bastırmak istersin, öyle mi? 
Yavrum gözünU iyi aç, karşında 
avanak yoktur. 

- F altat azizim ben Londra· 
dan ayrılacak değildim, maksa· 
dım sadec.e Madamı istasyona 
kadar teşyi etmeldea ibaretti ! 
dedim. 

- Güzdl O halde neden iki 
tane bilet aldın? 

Görülüyor ya herif beni adım 
adım takip etmişti. Bütün hare· 
kalımdan haberdardı. Oh hiç 
filphe yok: Manzananın elinden 
kurtulayım derken daha korkun• 
cunun pençesine düşmüştüm. 

Edith ağlamıya başladı. İşleJ: 
fena bir renge bürünüyordu. Mu
hakkak bir hal çaresi bulmak 
Üzımdı. Adama hiicum etmek 
mllmkün değiEi, beni avucunun 
arasında bir lokma yapacağı mu· 
h~aktı, o halde işi bir zeki 
oyunu ile halletmek icap ediyordu. 

- Aşağı inelim de biraz ko· 
auşalıml 

Dedim. 
Adam yine gllldib 
- Aıağısı buradan rahat de· 

fildir. Yoksa madamın önünde 
tonuşmaktan çekiniyor musun? Al· 
dırma canım ne matah olduğunu 
eninde sonunda öğrenecektir. 

Edilin hıçkırıkları kesildi. Ga
rip bir nazarla bana bakmıya 
başladı. Herif ise ıözüne devam 
ediyordu: 

- Meselenin esası bir defa 
iyice anlaşmaktadır. Fakat ia
terıeniz ışı hulisa edelim: 
Dostunuz Manzana her ikinize 
ait olan kıymetli bir malı gaı· 
pettiğiniz iddiasındadır. bidise 
bu iddiadan çıkmıştır. 

Edith beni mJdafaa etmek 
ltastile söze karışb: 

- Bu Manzana dediğiniz herif 
Jalan söylemiş, benim dostum 
namuslu bir adamdır, başkasına 
ait olan bir malı zaptedemez! 

Zavallı kadın 1 Ya hakikab 
bilseydi 1 Fakat Bil Carper onun 
aöylediğini dinleme

0

ye bile lüzum 
fÖrmeden devam etti: 

- Bence Manzana iddiasında 
haklıdır, çünki yalan söylemesi 
için ortada hiçbir sebep yok
tur. Fa1<at ne olursa olsun hak· 
kının müdafaasını bana tevdi 
etmiştir. Binaenaleyh beni karşı· 
llızda onun bir vekili°'olarak kabul 
etmeniz lazımdır. Bir defa bu 
noktayı bu şekilde tespit ettikten 
lonra bana söyleyiniz: Mademki 
Manzana yalan dolan ile vakit 
reçirmektedir ve sizin ondan 
'ekineceğiniz hiçbir şey yoktur, 
' halde neden .Londrayı terke
dirorduncız? . 

Edith yine 8Öze lcanprak : 
- HollDda'da Dir ........ .. 

dır, hastalanmış, mektupla ken- 1 
disini çağırdı. Davetine icabet 
etmesi lAzımdı ? 

- Hayır, hayır istemem, bu· 
raya gelmesin 1 

Bil Carper kızdı : 
Bil Carper: 
- Bu bir mazeret olamaz 1 

dedi. Mademki Holindaya gide· 
. cekti, neden bana randevu verdi. 

Hayduda mektubu kendisin· 
den ayrıldıktan sonra aldığımı 
anlatmıya çalıştım : 

- O halde seninle ilk defa 
tanııbğımız Şoke meyhanesinde 
bir mektup g6nderebilirdin? De· 
eli. 

Ne yaparsanız: 
- E... Burası doğrudur fakat 

lıatınma ge!medi, climlesile mu· 
kabele ettim. Daha söyliyecektim. 
Fakat adam söziimü keserek; 

- Konferansa lüzum yok· 
tur, dedi. 

Boşuna vakit kaybediyoruz t 
- Ben de o fikirdeyim, de

dim, bunun içindir ki sizce yapı· 
lacak en iyi şey biraz evvel 
teklif ettiğim yüz lirayı alıp 
gitmektir. 

- O kadar acelem yok. Bu 
yilz liranın biraz beklemekle faiz 
getireceğine eminimi 

- Aldanıyorsunuz 1 
- Mümkündür. Fakat her-

ıeyden evvel bir defa da Man· 
zanamn fikrini alalım. 

Edith bu ismi işitir işitmez 
korktu: 

- Bana baki diye homurdan• 
dı, dilini kes, yok:ıa kafanı kıranm. 

Kocaman yumruğunu kaldır· 
mıştı, Edith ıesini kesU. Bu 
müddet zarfında Bil Carper dışarı 
çıkmıştı, anlaşılan beklemekte 
olan Manzanayı çağıracaktı. Fır
sattan istifade ederek pencereden 
polis çağırabilirdim. Fakat zabıta 
ile karşılaşmak benim de itime gel· 
mediği için bu hrsattan istifade 
etmek istemedim. Fakat Editbin 
kulağına iğilerek: 

-Hu herifler beni mahvetmek 
için bir masal icat etmişler, şan· 
taj yapıyorlar, dedim. Yalnız sen 
korkma ve ne işitirsen işit sakın 
hayret etme! işin ıonu hayırdır! 

Tahminimde yanılmamışım: 

Hemen iki dakika sonra Bil Carper 
geri döndü. Yanında Manzana· 
dan başka tercüman hizmetini 
görecek pis ıuratlı bir adam da· 
ha vardı. Manzana beni görünce: 

- Seni haydut! diyerek üze· 
rime atılmak istedi. Fakat Bil 
Carperin kuvvetli bir yumruğunu 
midesinin üıeriue yeyince ursıl· 
dı, bulunduğu noktada irkilerek 
durdu, haydut reisi: 

- Anladın mı? Dedi, giirnltil 
istememi 

(Arlran Yar) 

BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
TUrk Maarif Cemiyeti lzm1r mUmessllll§lnln tertip ettlAI 

arafflrma, dinlenme ve e)lanma seyahati 

Pire, İskenderiye, Rodos 
t - Cemiyetimiz bu lıayfik 

seyahatini biltiln Türk 
gençleri ve mfinovverlori için ha· 
zırlamıştır; ayni zamanda seya· 
hat; adliyccilcrimizlo muallimleri· 
mizin i9tiraklerini tomincn tatil 
zamanına. tesadüf ettirilmiştir. 

2 - Seyyahlar (Atinanın, Nilin, 
Rodosun) bodit glizcl1iklcri içinde 
on beı gün geçirecektir. Adalar 
-..e Akdcmizin serin vo saf havnsile 
btltUn bir senenin yorgunluklarını 
dinlendiroccklerdir. 

3 - Seyyahlar, Yunan, Mısır 
tarihlerinin zenginlikleri, derinlik
leri içinde a.sırlanıı bayatını id
rak edecekler, beşeri tekllıntıliin 

seyrini zevkle temaşa eylcyeklerdir. 
4 - Seyahate 20 temmuz 

çarşam1'a gilnü başlanacaktır. 

Seyahat seri, lilks ve mtlkemmel 
konforu ve birinci, ikinci ve 

f üçüncü mevki yatakh bına.raları 
havi bOyilk ve husus! bir yolcu 
vapuru ile yapılacaktır. 

5 - Soya.hat esnasında vapu
nın her nevi mc;,rubat ve mekıl
Jatı mevcut gayet ehven fiatll bil
f esi ve yfiksek ıan 'atka.rlardan 
mürekkep orkestrası seyyahların 
emirlerine hazır bulunacaktır. 

Cemiyetimiz, her hangi bir pos
ta vapuru ile 300 liradan aşağı 
ynpılması imkılnı olmıyan bu seya
hati tertip ederken herkesin ko-
laylıkla ittirak cdobilıncsini tornin 

1 
maksadile azami fodakArlık yapa
rak bilet ficretlcrini asgari bir 
hadde indirmiştir. 

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

Toplu gezinti ve ikametlerde ıeyyahinin temini menfaat 
ye fatirahatlan için lhlm gelen tertibat alınmıştır. 

Seyahate ı,urak Şartları : 
1 - Seyahate işt"rak edecek çarşamba gtinil olduğun& nazaran 

r.evat bilet lıcdeliyle hüviyet cilz· pasaport muamoUl.tının ikmal edi-
dadı ve kflçilk kıt'nda üç fntoğra· leuilmcsi için seyahate ittirak ede-
fını aşağıdaki nclrrso tevdi etmek cok zcvatm 10-7-932 pazar günil-
surctiylo biletini alm::ı.lıdır. ne kadar müracaatları lazımdır. 

2 -Taşra vil:\yetlerden iotirak Bu tarihten sonra müracaat edecek 
edeceklerin mahalli zabıtasınca zev:ı.t için münferit pasaport mua-
musacldnk memaliki ocncbiyoye melesi yapılmak zııruroti hasıl ola-
soyalmt bcyannanıcsiylo birlikte fıç cağından pasaport ve vize masra!-
kıt'a fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve ları kendilerine ait olacaktır. 
bilet bedelini Tllrk M.ıarif Cemiyeti 4 - işbu seyahate Istanbuldan 
tzmir mümessilliğine gOndormelcri i9tirak edecek zevatın lzmiro a.zi· 
Jftzımdır. met ve avdetlerl nmf Ucretle 

3 - Hareket gtırıU 20· 7-932 temin edilecektir. 
Bilet eataf ve mUracaat yerleri : 

Türk Maarif Cemiyeti lımir mümessilliği : 1ımirde Seltnik 
Bankası kar9ısında. Telefon: 8911 

.,. .·• 

İstanbul Evkaf Müdüriye · ianlar1 
Kıymeti muhammineai 
Lira K. 
2681 78 Tamamı 2383 arşın 80 santim terbiinde bulunan Hoca

paşa mahallesinde Demirkapı caddesinde atik 3 cedit 
9 • 1 1 No. lı evvelce konak halen iratlı arsanın 14400 
hissede 1620 hissesi. 

166 67 Tamamı 12 metre 28 santim terbiinde bulunan Dayeb.a
tun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik 67 cedit 69 
No. lı dükkanın sillils hissesi. 

46 88 Tamamı tahminen 125 arşın terbiinde bulunan Kocamuı· 
tafapaşa mahalle ve caddesinde atik 328 cedit 352 No. L 
mukaddema diikkin e)yevm arsanın 30-120 bisscsL 

150 00 Tamamı 6 arşın 21 santim terbiinde bulunan Çarşıyıkebir
de atik Batpazan caddesinde Çadırcılar sokağında 113 
Ne. lı dükkanın nısıf hissesi • 

1500 Tamamı 3~ arşın 32 santim terbiinde bulunan Babçeka• 
pıamda Hobyar mahallesinde Hamidiye caddesinde atik 
28 cedit 77 No. h dükkanın 1 • 8 hissesi. 

11 12 50 Tamamı tahminen 1225 arşın terbiinde Çengelköyilnde 
ve caddesinde atik 157 No. lı harap hamamı mllştemil 
atik 159 No. h harap enkaz halinde bir bap hanenin 
nısıf hissesi. 

BalAdaki emlaki mahlulc dört hafta müddetle ıablmak Uzere 
nıilzayedeye konmuştur. Mnzayedesi te.mmuzun yirmi birinci per· 
ıembe günü saat on beştedir. Talip olmak isteyenler kıymeti 
nıuhammenenin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile be
raber Çemberlitaşta İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulit 
Kalemine muracaatleri ilan olunur. 

* Mi klan Cinsi Miktarı Cinsi 
40000 Ekmek 1000 Makarna 
10000 Pirinç 150 Şehriye 
2500 Sadeyağı JOO İrmik 
8000 Şeker 1000 Un 

20000 Yeşil sepze 1000 Pirincunu 
Guraba hastanesine 932 ıenesi %arfında lüzumu olan yukarıda 

cins ve miktarı yazılı on kalem erzak haziranın 21 den itibaren 
ayn ayrı alent münakasaya vazedilerek temmuzun J 3 üncü çar
ıamba gfinil saat on altıda ihaleleri icra edileceğinden talip olan· 
ların şeraiti anlamak üzere hergtın Le\'azım Kalemine Ye ihale 
günn de idare Encümenine milracaatleri. 

Sinop Vilayeti Defterdarllğmdan: 
Sinop VilAyetinin hududu mülkiyesinin aevahil kısmında Sayit 

olunacak bilcümle balıkların dört senelik huılib aaydiyesi ıeraiti 
tiye dairesinde satılacaktır. 

1 - Sinop Vilayetinin deniz kısmında tutulacak balıklardan alı
nacak % 12 rusumu saydiye 1 l • 6 • 932 cumartesi gününden iti
baren 22 gün mUddetle ve açık arttırma usulile müzayedeye 
konulmuştur.· 

2 - SürUlecek peyler haddi layık göriildüğü takdirde Maliye 
Vekaleti Celilesinden istizana talikan 2 • 7 • 932 cumartesi günü 
saat on beşte Defterdarlık dairesinde müteşekkil ihale Komisyonu 
tarafından ihale icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için dört senelik 
bedeli muhammeni olan 10404 İiranın % 7,5 ğu olan 780 lira 
dipozito olarak sandık makbuzu veyahut 661 numaralı kanunun 
6 ıncı maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti 
veya kıymeti muharreresi Uzerinden istikrazı dahili tahvili veyahut 
borsa fiatinden % 10 noksanlle diğer milli esham ve tahvilit ibru 
etmeleri lizımdır. 

4 - Şartname muhteviyatını anlamak ve daha fazla malumat 
almak isteyenler Sinop, Samsun, Ankara, lstanbul Defterdarlıkla
rına müracaat etmeleri ilan olunr. 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 1\1 AZ O N rw; EY VA TUZU 
Seri tıra1 olmak, ylizünUzün teravetlnl Kolay bir Hazım temin eder. 
muhafar.a. lurmısılak n çıbanlann sall mide ve barsakları temizler. 

olmuıru lallyor.anl%. Basuru kökiindon keser. Lezzeti 

'AzrılillE 
latif zevkle içilebilir bir gazoz suyu-
dur. Mazon ismino dikkat ediniz. 

Bllytll< tlteal 100 kuruş. 
Depoıuı '4 Bankası arkasında Mnzon 

kremini mutlaka kul anınız. ,_._ ---.. Botton ecza deposudur. ,. __ 

lstanbul Yedinci icra daire
sinden: Ma.hcuz paraya çevrilmesi 
mukarrer gayri miJbadillero verilen 
bonolar 4/7/932 tarihine mils:ıdif pa
zartesi giinü saat 11 - 12 do Babçcka· 
p1da DönliincU Vakıf hanın Esham ve 
Tahvilat borsasmda alcnt müzayede 
ilo satılacağından taliplerin mahallin· 
de lcra memuruna mCrncaatlıırı ilfm 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en mlluılr deva S E R V O 1 N 
baplandır. Deposu, lıtanbuJdal Slrkectd• 
All Rlz:a Merkez eczaneıldlr. Ta,raya 
150 kurut pMta Ue ıöoderillr. !&mirde 
lrıat Paunndakl Trabsoa Y..ı Ferala ........... ...... 

Dr. A ŞAUL 
Dahiliye Mı1telıas$ısı 

Pauı dan maada bcrgtln 1 • 4 Tel ı 22174 
Balat Hızır çavuf Rlfatefendl ıokak: 9 

fotoğraf l'alılili Kuponu 
Tnbiatinizi öğrenmek istiyorsanız 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir -
likto gönderiniz. FotoğTafınız sıraya 

t!ibhlir ve iado c lilın oz. 

lsim, meslek 
~ eya san 'at? 

Hangi euallorin 
revabı? 

Fotoğraf intlıar 

edecek mi ? 

)''otoiıTahn kliıeıl 30 kuru,ıu:=
pul mukahilinde günd»rilct.> l r 



-

EFTALYA H. ~ 
ve çok uygun şekilde bu mu~rik 

ıese refakat eden 

Kemani 

SADi BEY 
29 Haziran Çarşamba gününden 

•• 
Harbiye'de 8 EL V U 

Holstina 
Rengi aolmu• veya modası geçmlf 

YUnl u, Pamuklu, ipekli 
kumaılanııızı kendi renklerine irca eder 

Taklitlerinden ve hilelilerinden sakınınız. Depoları: 
Jstaııbul: ı.mJ ıik boya, attari} e vo bakkaliyo ına•1aınları 

Bur a: Uıunç:ırşı, Abdüll!\.tif zade İsmail Hakkı. 

Aıık:mı: l~oyonpazarı, Ha.im Krcspi 

iz.mir: Yaffe biraderler. 

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

19 hnziran tarihli Resmi Cerideden alınarak aynen basıl· 
mıştır. Gayet mus-:ıhhahtır. Tek bir yanlışı yoktur. Fiati 50 
kuruş, ciltlisi 75 kuruştur. Taşradan sipariş verenlere posta 

ücreti alınmadan gönderilir. Sipariş yeri: 

İstanbul Türk Neşriyat Yurdudur 

/pek işten 
Gömleklik 

A - Birinci aınıf, en yftksek ipekten yapılan organ

sialerle imal edilenlerdir. Bunları yapan fabrikaların 

adedi bütün dünyada dokuz on tanedir. Harptenberl 

bu nevi gömleklikler memleketimize girmemiştir. Umu· 

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

altın liraya malolurdu. Bunlar en lüks gömlekliklerdir. 
B - ikinci ıınıf, şap gömlekliklerdir. Bunlar esas iti· 

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

11ndan yapılır. Bunların, gayet yumuşak olmalarına mu· 

kabil, istimal kabiliyetleri (A) sınıfına nazaran nok
ıandır. Elyevm memleketimize ithal edilen IUks göm

lekler ve fiJAfiller bu sınıfa mensuptur. 

C - Üçüncll sınıf krepdöşin veya birman üzerine ya

pılan gömleklikler veya filafillerdir. Bunların evsafı hal· 

kımızca yakından bilinmektedir. 

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

itibaren 

KARADENiZ POSTASJ 

ERZURUM· 
vapuru p t • 

27 Haziran azar esi 
günU akşamı Sirkeci'den hare
ketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab· 

zon, Sürmene, ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı· 
~a müracat. Tel: :!.1515 

' 

Kad!köy r\~almüdürlüğünden: 
Caferağa mahallesi Muradiye sokak 44 No. h hanenin bir HDe 

mUddetle icarma ait müzayede 28 6 932 tarihine temdit edilmif 

olduğundan taliplerin yevmi mezkiirda saat 15 te komiı)rona m8ra
caatları ilan olunur. 

FABRİKANIN 
ACENTALARI 

YALNIZ KOT AHY A 
KİREMiDi KULLANINIZ 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AK•EHIR 
ÇANKIRI 

Ucuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir 

BALIKESIR 
BANDIRıwA 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

NA1M VAPUR iDARESi 

lzmir surat Postası 
( 20 saat ~ 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b gUnlerl Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

Saat tam 18 do hareketle dojru 

I Z MIR 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karşısında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkil~r 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

~ Sultanhamamında 

BALCILAR 
Mağazasındaki 

T enzilitlı Satış 
Muhterem lstanbul halkından görülen 

1 Temmuza Kadar 
Edilmiştir. 

teveccilh üzerine 

Temdit 

Mevcut Avrupa mallan 

YOK PAHASINA 
çıkarılmaktadur. Bu hakiki fırsab kaçırmayınız. 
Mağazamız saat 19, 1/2 ya kadar açıktır. 

B sınıfı gömleklikleri .3pO ili 450 kuruştur. 

lpekif C sınıfandan gömleklik yapmamaktadır. 

-.sATIE~ 1 • 1 lstanbul Belediyesi liinları 1 * J 
.... ............... . 


