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En Mühim G •. ' un. 

BugOn Lozand.a, alacakll ve verecakll devletlerin murahhasları, evvelce bafladıkları mUza
kerenln en mUhJm safhasını açacaklar. Eski bir tabiri kullanarak "Dananan kuyrujiu bugUn ko· 

r.ecak.,, diyebiliriz. Almanlar harp borçlarının tamamen Ilga ve iptali hususunda ısrar adıyorlar. 
talya va lnglllere bu talebl kayıt ve şartsız kabul ettiği halda, Fransa, kat'ı bir cevap veremiyor. 
lfte bugün açllacak olan içtima celseslnda bu mUhlm nokta Uzerlnda çarpıfmalar olacak ve 
neticede muhakkak ki dUnya yani bir dllnUm yerine lnUkal edecektir. Bu husustaki aon haberle .. 
UçUncU, gece yarısına kadar gelen haberler baflncl sayfamızdadır. Bu resim Lozan Konteran
•msn umumi içtimaı esnasında ahnmıftır. 

Kuru çeşmeliler Kömür Azdı erir 

T ozondan Kurtulacak Mı? ~":!,Z•;, 
Kömür Depoları Aleyhine Yeni Bir 

Açıldı Tazminat Davası Daha 
Karilerimiz çok iyi hatarlıya

caklardır: Kuruçeşme halkının 
büyük bir dertleri verdır. Boğa
zın bu gilz.el sahilini baştanba
ıa knplıyan kömUr depoları, bu 
köyde rahat yaşamayı imklnsı:a 
bir hale getirmiştir. Sımsıkı ka
palı duran pencerelerin arasından 
bile sızan kömür tozları, k~y 
halkından birçoklarının hasta ol• 
masma sebebiyet vermektedir. Bu 
derde karşı bir çare bulmak 
üzere köy halkı mahkemelere 
müracaat etmektedirler. 

Nitekim bundan Uç sene 
kadar evvel, hukuk mahkemesin· 
de bu lcönıür depoları aleyhinde 
bir dava açan köy halkından 
Salih MünUr Bey, uzun tetkikat· 
tan sonra haklı çıkmış ve da· 
vasını kazanmıştı. 

Haber aldığımıza gore, Kuru
çeşme sakinlerinden birkaç kişi 
daha, hukuk mahkemesine mU. 
racaat etmiş ve Rus kömür 
depolar• aleyhine bir zarar ve 
ziyan davası açmıştır. Davacılar 
Ali Vafi Bey varisleridir. Bunlar 
mühim miktarda tazminat talep 
etmektedirler. 

Dördilncll Hukuk Mahkeme· 
ıinde görülen bu dava ehti vu· 
kufa havale edilmiş, bu hususta 
etraflı tetkikat yapılmaktadır. 
Ehli vukuf tarafından hazırlanan 

1 

Kuruçe,medekl KömUr 
yıjimlerınm bir köfesl 

mahkemeye verilen rapor, gele
cek celsede tetkik edilecektir. 

Yeni Vergi 
Layihası 

Ankara 29 ( Hususi ) - Yeni 
bir vergi liyibası hazırlanmıştır. 
Bu lAyibaya göre ikrazat m•vdu
at, hesabı cariler, esham ve tah· 
vlllt faizlerinden yllzde yanm 
nisbetinde buhran vergiıl alına• 
caktır. Bu JAyiha Meclisin teıri
nievvel içtimaında görütlllecektir. 

Yüz Elli Bin Lira Kıymetindeki 
Emlak Hazineye intikal Etti 

• 
Defterdarlık 150 bin liralık bir emlak davasını kazanmıştır. Sen 

Beno\·a papazları, varissiz vefat eden eski Avusturya hükümdar ailesine 
mensup Kontes Leopold Brandi ve diğer bazı ölü eşhasa ait olan 
150 bin liralık emlAki sahiplerini yaşıyornıuş gibi göstererek kendi 
i:\zerlerine tescil ettirmiştir. 

ÜçUncU Hukuk Mahkemesi bu emlAkin Defterdarlığa ait olduğuna 
karar vermiıtir. Cürüm tecil kanunundan evvel yapıldığından papaz· 
ar beraat etmiılerdir. Defterdarlık mahkeme ilJmilo tapuya mllr-caat 

ederek emllki kendi namına ttJtcil ettirmif tir. Emllkia 80 bia liralıtı 
OalcUdardaclır. 

Karaköse 28 (Hususi) - Ai· 
n ve Zilan asilerinden olup o 
vakit firara muvaffak olan mel'un 
ıakilerden Kttli Han oğlu Bekir 
ve 14 aYenui jaodarmalarımızın 

tiddetll takipleri neticesinde ya• 
kalanmııbr. Hem aıl hem de 
mUhtelif cinayet Ye soygunculuk· 
lana faili olan bu azılı şaki ve 
14 arkadatı ıilihlarile birlikte 
Adliyeye teslim edilmiılerdir, 

Polis Kanunu 
Ankara, 29 ( Hususi ) - Po

lla teşkilib lAyihast Meclis E~ 
cDmenlerinde tetkik edilmiı •• 
ruznameye alınmıştır. 

Yüksek Tahsil 
Halk Evinde Mühim Bir 

içtima Yapılacak 
Tilrk Talebe Birliğinin deli· 

letile Darülfilnun gençliği ve Ali 
mektepler ta• 

lebeıl yakın· 

da Halk Evin· 
de kalabalık 
bir içtima ya· 

pacaklar dır. 

Bu lstJmaa 
,o., D lf a Da D 

MOdeniaJeri •• 
ili mektep 

hocalan da it
llrak edecek· 
tir. içtimada 

Darnlfilnun ve 

Halk iM yllkıek tahsil 
gençliğinin ihtiyaçları, talebe pan· 
&iyonları, Talebe Birliğinin ecne
bi talebe teşekkUllerile milnase· 
bet şekilleri etrafında münaka· 
şalar olacaktır. Bu mUnakaşaların 
neticesinde alınacak kararlar 
Talebe Birliği tarafından tatbik 
edilecektir. Birliğin geçliğe daha 
faydalı olması için, Milderriı 
Muslihiddin Adil Beyin ittirakile 
hazırlanan nizamname talebelere 
dağıtılacak ve önümüzdeki talebe 
konareeinde mllnakap edilecektir. ,. 

1 ''Türle Kadını Mü/ılilc., Mi ir? -·---
'Kadına Müstehlik Demek 

Doğru Olamaz 
Seniha Rauf Hanım, Kadın İktısa"-. 

Hareketin Yardım cısıdır, Diyor 
Birkaç gün evvel Millet Mec

lisinde Maarif Bütçesi mlizakero 
ediliyordu. Bazı meb'uslar bu 
münasebetle söz aldılar, maarif 
ve terbiye siyaseti etrafında te
mennilerde bulundular. Bu arada 
Elaziz Meb'usu Fazıl Ahmet Bey 
de kUrsUye çıkarak terbiye bah· 
sine temas etti ve çok oayam 
dikkat sözler s~yledi. 

Fazıl Ahmet B. bilhassa ıuu
ları söyledi: 

"- Maalesef terbiyenin cici 
bici terbiyemize kısmi, bonbon 
ve çerez kısmı musallat olmut
tur. Kadın yalnız " mllıtehlik " 
olmaktan çıkmıı, "mllhlik,, bir 
yola girmiotir. ,, 

Fazıl Ahmet Beyin bu ıözlerl 
kadınlar arasında alAka ile kar
tılanmış, tenkit ve tahlillere p. 
rişilmiştir. 

Bu hususta münevverlerimizla 
fikirlerini neıretmeyl fay dalı bul· 
duk. Bugün Kadın Birliği aıa· 
aından Seniha Rauf Hanımın 

mütalealarım yazıyoruz. Seniha 
Rauf Hanım bize ıunlan a&yledh 

- Fazıl Ahmet Beyin, TOrk 
kadınlıit hakkında ıaylediil ı6ze 

MU•tahall bir TUrk kızı 

böyle umumi bir tllmal vermeal 
doğru değildir. Evveli "mllatebe 
lik ,, kelimesi Ozerinde durmalı 
istiyorum. 

it 1ahuına glrmiyen kadınlar 
hakkında mllatehlik eliyorlar. 8-
bunu da doğru bulmuyorum. 

Evinin ldpuile, çocuklarıma 
terbiyesile mqgul olan bir kacba 

(Duamı 8 inci aayfada) 

Fransanın Rasing Klübü Futbolcüleri 
Bu Sabahki Trenle Şehrimize Geldiler 

f .ıtbol takımı bu sabah dokuz a 
Sirkeciye muvasalat eden trenle 
şehrimize gelmiştir. Oyuncular 
arasında takımın merkez muha• 
cimi olan lzmirli V ehap Bey de 

vardır. Ra;ing Klüp burada üç mag 
yapacaktır. EvvelA cuma gllnO 
F enerbahçe ile, pazar gUnll 
Galatasarayla ve gelecek cum;ı 
günU de Fener • Galatasaray 
muhtelitilc oynayacaktır. 

ltHlnrla nıerkes muhaclml Vehap 

Fransanın en eski ve en kuv
Tetll klnbn olan Rasing KIDp 

Fransız takımı ılrkecide ıpor-
culanmız tarafından hararetle 
karşılanmlşhr. 

1 Terkos Şirketine ithaf 1 

Kadın - Şimdi rangm var, diye bağıracağım! 
Erkek - Aman yapma. Terkoı memurlan duyar ela auyu ke,... 

ler. Blittla mahalleli ıuauz kahrı&. 
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[ Halk-ın Sesil r-,,_ 
Yeni Hazırlanan 1.------·--------·---------
Bu~~~!.t 8.~~~~~~ l İ M O N ] 

Jılikrarını temiıı ye ekmt.k 
buhranına mini olmak {lzere 
bir kanun liyihaaı hazırladı. 

Layiha Vekiller Heyetinden 
•eçti. Mecliste müzakere 
edilmek üzeredir. Halkımıı. 

bu yeni tedbiri, yeni liyihayı 
hüımfi suretle karşılamakta• 

dır. Diyor ki: 
fh.an Bey " Mltekalt Yüzba71 Kadırga 

Kumkapı caddaıl 7 11 

- Ekmek, halkımızın belli· 
başlı, hatta tabir caizse, millt bir 
gıdasıdır. Binaenaleyh buğday 
meselesile hükümetin yakından 
alikadar olması kadar tabii bir 

teY olamazdı. Vekiller Heyetinin 

tasvibinden geçen yeni buğday 

liyihası balkın Ye köylfinün men· 
faali namana bazırlanmışbr. Bi.-
an evvel kanun halini almuını 
'temenni ederim. .. 

Hikmet Emin Bey 11 Avukat Beyoğlu 

Kamerha•nn mahallesi daracık aokak 12,, 

- Buğday fiatlerinin istikrarı 
için hazırlanan yeni IAyihayı, ha· 
yati bir ihtiyacı karşıla ..:ığından · 

çok mnhim buldum. Bu IAyiha 

kanuniyet keıpederae iyi netice· 
1 er verecektir. Daha beş on gün 
evvel lstanbulun geçirdiği ekmek 

buhranı gözümüzün önündedir. 
Halkın ve ktlyliinUo aleyhine fır-
1&t kollıyanlar bu kanunun tat

bikinden sonra entrikalarına im
k&n bulamıyacaklardır. ,.. 

S.daa B. (Fatih Atpuara 50 

- Geçen aene fazla buğday 
lıtihsaJ ettik. Tasfiye ve tasnif 
makinelerimiz bulunmadığı ıçıo 

buğdaylanmızı beynemilel piyasa· 

lara arı:etmek lmkAnını bulama

mııbk. Yeni buğday liyibasmda 

köylUnUn ve halkın menfaatleri 
azami derecede gözetilmekle be-
raber, artacak ve kardan Hükümet 

ıilolar ve depolar yapacağı için 
de buğdaylarımızın tasfiye ve 

tasnifi de mUmklln ~ıacaktır ki · 
yalnız bunun temini bile başlı· 
başına bir muvaffakıyettir. 

• 
Sadık Bey ''Beyazıt Ha•anpqa Hkak 3,, 

- Buğday meselesi beynel· 
milel moazzam bir mesele oldu. 
Her devlet buğday meselesi et• 

rafında yeni yeni tedbirler aldı. 
Geçen gün ekmekçilerin hiç yok
tan çıkardıkları buhran da J.u 
meseleye llyık olan ehemmiyetin 
vel'ilmesi icap ettiğini gösteriyor 
du. Yeni layihayı milkemmel bul
dum. Spekülasyon ihtimallerini 

kökünden kurutaran bu layihanın 
biran evvel kanun haline geçme
sini isterim. 

Gümrükteki 
Tahkikat 
Yeni Safhada 

Bundan bir milddet evvel 
gümrük idaresinde geniş mikyasta 
yapıldığı iddia olunan bir limon 
kaçakçılığı tahkikatına bqlaml· 
mıştı. Öğrendiğimize göre bu 
mesele etrafındaki tahkikat yeni 
bir safhaya intikal etmiştir. MU· 
fettişlerden Reşat Bey bu mesele 
ile meşgul olmaktadır. 

Diğer taraftan son günlerde 
piyasada limon fiatleri hayli düş· 
milştür. Hatta bir kısım tacirler 
maliyet fiatini koruyamıyacağı 
düşüncesile hariçten getirdikleri 
limonları mavnalarda bekletmek· 
te, piyasaya çıkarmamaktadır. 

Bir kısım tacirler de fiat dilş· 
künlüğünden zarara uğradıklannı 
söylüyorlar. 

Firar Teşebbüsü 
Bir Maznun Kurtulmak 

için Denize Atladı 
Dün Kavaktan gelmekte olan 

Şirketi Hnyriyenin 51 numaralı 
vapuru Sirkeci önlerine geldiği 

zaman vapurda bir çığlık kopmuı 
ve bir adam kendini denize at
mışbr. iyi yüzme bilen Kastamo-
nulu Şaban ismindeki bu adam, 
mevcuden lstanbula getirilmekte 
idi. Polisin elinden kurtulmak 
için kendini denize atm11 ve 
yUzmiye başlamıştır. Fakat vapur 
geç manevra yaptığı için bu 
cllr' etkinn hayatı tehlikeye gir
miştir. 

Şaban, Rüsumat kayıkları ta· 
rafından muhakkak bir ölümden 
kurtarılmıştır . ----Bir iplik Fabrikası 

Bir ltalyan ve Türk grupu ls-
tanbulda yirmi bin "iğlikn bir iplik 
fabrikası açmıya karar vermiştir. 
Fabrikanın arsası sabnalmmış, 
makineler Avrupaya sipariş edil
miştir. Fabrika mevcut iplik fab· 
rikalarmın en büyüğü olacaktır. 

Tutun Sigortaları 
Tntün deposu sahiplerile si· 

gortacılar arasındaki ihtilaf hal· 
!edilmiştir. Sigortacılar bankalara 
tebligat yaparak depoların de· 
ğerlerinden fazlasına sigorta 
ettirilmemelerini bildirmiştir. 

Bir Sıhhat Kongresi 
Beynelmilel Akli Hıfzıssıhhası 

Kongresi 1932 de Pariste topla· 
nacakbr. Bu içtimaa Türk Akıl 

Hıfzıssıhhası Cemiyeti de davet 
edildiğinden Cemiyet merkezinde 
hazırlıklara başlanm15tır. 

Tiftik SiGORTA 
Fiat1er Kuvvetlen- ıWemlekette. 

miye Başladı 44 Şirket 
• 

Halı ve tiftik takası hakkın
daki gümrük muamelelerinde 
bazı noktalarm Ankaradan so
rulmasına ihtiyaç hasıl olmuştur. 
Meseli: Bin liralık tiftik ihraç 
eden tacirlerin bu bin lira
ya ma~uben bir beyanname ile 
bin lirayı geçmemek ıartile 
birkaç defa mal çıkanp çıkara
mıyacaklan noktası tlzerinde 
tereddüt edilmiştir. 

Diğer taraftan haber aldığı· 
mıza göre, bir kıS&m ithalat tacir
leri ihracat işlerile de meşgul 
olmıya başlamışlardır. 

Birtakım tacirler Anadoludan 
tiftik V! halı sabo almıya başla· 
mışlardır. Bunun üzerine tiftik 
piyasası sağlamlqmışbr. Tacirler, 
aldıkları tiftiği cihan piyasasında 
maliyet fiatinden aşağıya sat
makta, bu sahadaki zararlannı 
ithal ettikleri eşyadan temin et
tikleri karın bir kısmı ile kapa· 
maktadırlar. 

Meyvahoşta 
Suiistimal 
Tahkikatı Var 

Sebze ve meyva halinde 12 
numarada Muameleci Ata Beyin 
resmi bir memuriyet ve salAbiye
ti olmadığı halde aenelerdenoeri 
Belediyeye ait vergileri tahsil 
ederek para aldığı ve makbuz da 
vermediği hakkmda Belediyeye 
bir ihbar ve şikayet yapılmıştır. 
Bu ihbar üzerine Belediye iki 
miifettiş göndererek Ata Beyin, 
Meyvahoş iskelesi hamallarının 

ve Hal defterlerinin tetkikine 
başlanınışbr. Müfettişler iki gün· 
denberi tahkikatla meşguldür. 

Dün kendisile görüşen bir 
muharririmiıe Belediye Reis Mu-
avini Nuri Bey bu hususta şunlan 
söylemiştir 

" - Ata Bey isminde birisi
nin halktan makbuzsuz vergi 
topladığı ihbar edilmiştir. Müfet-
tişlerimiz tahkikat yapıyorlar. 
Henüz raporlarım vermediler. 
Maamafih Sebze halinde Belediye 
resimlerini tahsil eden resmt 
memurlarımız ve teşkilabmız 
bulunduğu için buna imkan gör· 
müyorum. Yalnız muameleciler 
sattıkları meyva ve sebzelerin 
oktruvA resimlerini mal sahiple
rine paralarını verirken keserek 
Oktruva memurumuza makbuz 
muknbilinde teslim ederler. Ata 
Beyin sebzeci ve meyvacılardan 
kestiği oktruva resimlerini me
murlarımıza teslim etmemiş olma· 
sı ihlim, li vardır. Bu da tahkikat 
neticesinde an!aşılacaktır .. , 

iş Görüyor 
l 9'ı6 - 1927 senelerinde Tnr

kiyede doksan kadar sigorta 
ıirketi varken bu miktar bu ae

ne kırk dörde inmiştir. Eskiden 
sigortaların kendileri tarafından 

yapılmış birer hususi teraiti 
umumiyesi vardı. Hükumet, Iİ&lk 
ile ıigorlatar arasındaki mllnaıe

betleri tanzim etmek için migor

talara mahsus yekneuk bir pra• 

iti umumiye cetveli yapDllfbr. 
Bu suretle eskiden ügortalardan 

tazminat almak bir bayii mlf
külken, bu tedbirler aayeainde 

sigortalardan tazminat almak 

çok kolaylaşmıştır. 

Tarihi Evrak 
Eski Evrakın Tasnifi için 

Tahsisat Lazım 
Müzeler ldare!Iİ uzun zaman

danberi Ayasofyada\<i kıymetli 
ve tarihi vesikaları tasnif etmek
te idi. Tasnif edilen evrakın hıfzı 
için Sultaoahmet medresesi mi
nasip görülmtiş ve Maarifin em• 
rile burası b09altılmı1br. Şimdiye 

kadar 173 aandıtı yerleştirilmft
tir. Y eai tal.isat alaD&DCaya ka
dar tasnif faaliyeti durmuıtur. 

Tasnif edilen evrak aruanda · 
kıymetli beratlar, yakfiyeler, fer
manlar, aeferlere, ihtiWlere, fntu
hatlara ait kıymetli Yeaikalar bu• 
lunmaktad r. 

Yalova Hafriyab 
Y alovada yapılan Bizana aena

tosu hafriyab tatil edilmiftir. 

Hafriyata yeni tabıiaat çılmıca 
devam edilecektir. 

Eroinler Adliyeye Verildi 
Geçenlerde Bahkpazannda p•J

nirci Yorgi Camadanın dükklaıma 

Ü•tiindeki odada eroin yapan bir 

fabrika meydana çıkarılmıı Ye 12 
kişi Adliyeye verilmişti. Yakalanan 
eroinler sandıklar içerisinde dGa 
Adliyeye tealim edilmift:.r. 

Ekmek Fiati 
Belediye lkbaat Müdürlüğü dOn 

ekmeki 9,5 kuruıta ipka etmiı n 
france!alık unlar yükıeldiği için de 
francelaya 20 para zammile 12 ku· 
ruş narh koymuştur. Hafta içinde 
Uı\ fiatlerinde mühim bir dilşüldük 
olursa ekmek narbı tekrar detlıtI
rilecekt'r, 

Günün Tarihi 

Suriye Bizden 
Buğday İstiyor 
Bu ~ene Suriyede kıtlık oJduf' 

için bazı Suriye tac:rleri Harici Ti
caret Ofisine müracaat ederek Tilf" 
kiyeden butday . almak istediklerini 
bildirmişlerdir. Ökrendiğimiz.c görff 
bir ay evvel bu§-day fiati bugünküıtf 
aazaran düşükken Türkiyeden y.,. 
aaai.tao Ye Almanyaya hububat 
ihraç edilmittir. BugünkG fiatlerf 
•ire, şimdilik buğday ihraca ştiphell 
•arülmektedi·. 

Haber aldığımıza glSre. Harici 
Ticaret Ofi•i, memleketin iktısacll 
YUİJeti hakkında lkbaat Veliiletiat 
mal6mat Yerirken buj'day meaclcsiat 
ele temas etmiştir. 

Tilrkiye butday ihracat memleketi 
olmadığı için kurak ve bolluk sene• 
leri ••zan dikkate alınarak buğdaf 
muelesinin bir memleket mesele.ı 
laallae getirilmesi munhk olacağını 
blldirmittir. Komıu memleketleria 
IOD buj'day talepleri karıı•ındoı bu,. 
clay lhracab baklanda katı bir karat 
Yerilmesi çok muhtemel görülmek• 
tedlr. 

Evkafın Bir Tavzihi 
latanbul Evkaf Müdürlüj'ünden: 
Gaı.etenizin 25·6·932 tarih ve 681 

numara} nüsha11nın üçüncG aayf asan., 
albada ( Ecnebi seyyahlar Ayasof• 
yayı geıdikleri zaman ne g6rürler , 
yasalı re•im Küçük Ayaaofya civa• 
rmdaki Şehit Mehmetpaşa camd 
aYlu•unda olup idarei Huııusiyec• 
kiraya verilmiı olan medrese odala• 
rına ait olduğu c:hetle o ıuretle ta,. 
lailai rica olunur efendim. 

lstanbul EYkaf Mildürl 

Liman işleri Komisyonu 
latanb11l limanında kaçakç.ılıt• 

meydan vermemek, vapurlann mev
ldlerini tayin, yolcuların aalonlardan 
nasıl •irip çıkacaklarını teabit, rıh• 
bm Ye liman umumi muamelitını 

tetkik işlerlle meşgul olan komisyoo 
Yadfuini bltlrmlftlr. Öfrendiğimiz• 
alre komiayon mühim kararlar ver• 
miftlr. Bu kararlar alakadar Vek&• 
Jetlere bildirilecektir. 

Cam Fabrikası 
Ôtrenditimize göre Tilrkiyede 

bClylk bir cam sanayii teaiıi için bet 
ecnebi grup hükumete müracaat et• 
mittir. Da mürac:ı:ıte m6ıbet vey• 
menft bir cenp verilmemiıtir. 

Tamiri Beklenen Bir Cami 
O•küdar Şemsipaşa deniz mahlllıt 

nln kenarında bulunan eski bir cami, 
ıoa 1enelerde tamamile harap bit 
bale vinnift kurtunl n ahnmıı ve 
al'walar tamamen dökülmütUlr. Yapı• 
1aa tahkikata göre bu cami, Mimaı 

Slnanın inşa ettiği ıarif ve küçüle 
bir abidedir. Bilhassa kubbelerinin 
sarafeti çok beğenilmektedir. Evkaf 
Ye Mizeler idarelerinin bu kıymetU 
eeerl kurtarınalan temenni ediliyor. 

Bulgar Gazetecileri Gitti 
Bir müddettenberi ıe!:rimiıde 

bulunan Bulgu artistleri evvelki gil• 
Sofyaya hareket etmiılerdi. Dün. de 
Bulrar gaı.eteeileri Bulgarlıtana wlt• 
mitlerdir. 

Buğday Fiatleri 
Diln şehrimize Anadoludan 4 Ya• 

•on •e 3104 çuval buğday, 2514 çu• 
nl arpa gelmiştir. Butday fiatlerİn• 
de tabeddül yoktur. Afyon 12. 15 
lira arasındadır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: J 

1 : Yolcu - Haaan Bey bu
ıtıne bugün bir milyon lira pa· , ...... 2 - Bugüne kadar çektikle· 

ri..U. acmm çıkaracaitm. Bol 
bol I*• Jiyeceii& 

3 - Tamam 
elbi.e, bir ... 
cajım. 

on ıe:ki:ı kat 
ayalckabl ala-

' OKAWT~ 

/~ 

f 

4 - \Hergün en meşhur lo
kantalarda ıekiz övün yemek 
yiyc~ejim 

5: Hann 8. - Aman binder. 
Ne Japaraan yap, fakat Bot~ine 
•ide1im deme. Oç lflDde ..alllı 
.... 1 



il Hulraa 

Her gün 
-

L 

iki gUndenberi tevakkuf ha· 
l de bulunan Lozan Konferansı 
"'1gtin tekrar mesaisine devam 
idecektir. Alman tamirat borç· 
~ ile beynelmilel borç-
'-rın tevlit ettiği dünya 
~hranına ve onun neticesi olan 
ı. sahasındaki emniyetsizliğe bu 
•efa Lozanda bir çare buluna· 
tağını herkes ümit ediyor. 

Murahhasların sarf ettikleri 
fayret, gösterdikleri hüsnllnl
Jet, milletlerin beslediği ümitle
rin bu sefer boşa gitmiyeceğine 
l.ir delil teşkil etmektedir. 
Bulunacak tasfiye ve tesviye su
reli büsbütnn kat'ı olmasa bile, 
herhalde dünyanın mübrem ihti· 
racı olan istikrara doğru bilyUk 
bir adım atılmış olacaktır. 

M. Heryo Parise ve Her V on 
Papen Berline gitmeden evvel, 
tamirat borçlan hakkında Alman 
te Fransız tezlerini tevafuk elti· 
rebilaıek için, iki tarafın sarfetti· 
li gayret ve hüsnüniyet bütiln 
Avrupada ve hatta Amerikacla 
Çok iyi tesir bırakmıştır. 

Alman teklifi malum: Tamirat 
borçlannm bilikaydll şart ilgaaı, 
Fransızlarla tam manasile bir ik· 
baadi mukarenet ve Merkezi Av
rupada milfterek bir ıiyaset ta-
kip etmektir. 

Fransızlar, ise Almanların bu 
teklifini esaı itibarile kabul et· 
lllekle beraber, tamirat borçla-
rını tamamen ilga edebilmek 
için, Amen"kaya karşı olan borç· 
lanna bir tesviye sureti bulmak 
~zım olduğunu beyan e~iyorlar. 

Ayni zamanda Fransızlar, 
Alman Maliye Nazırı Von Şveoo 
ring - Kroaiqin aöylediji 8U>i. 
Almanyanın vaziyeti iktısadiyesi-

llin g6sterildiii kadar feci olma· 
dığına kanidirler. Bu hususta, 
Fransa Maliye Nazırı M. Jermen• 
Marten, Almanları ikna edecek 
derecede llzımgelcn izahata ver
miş ve oalann noktai nazarım 
kısmen cerhetmiftir. 

Fakat meselenin Almanlar 
için, mall ve ikbsadl olmaktan 
fazla, ıiyast bir cephesi vardır. 
Fon Papenin vaziyeti pek sağ
lam değildir. Lozan Konferansına 
reldiği zaman, kat'i talimat ile 
telmitti. Yani billkaydil şart, 
tamirat borçlannın ilgaıını isti
yecekti. Bu hususta Von Papenia 
en ufak bir mllsamahaaı, kabi
nesini mllfktll mevkie koyabilir. 

Şimdi, M. Heryo meaeleyi, 
kabine azası ile tetkik etmit bu
lunuyor, Her Von Papen de 
Berlinde Marepl Hindenburg ile 
iatifare etmit ve aon talimabnı 
almııtır. Buglln tekrar bqlıyacak 
olan mtızakeratta konferansın ne 
yol takip edeceif anlaplacaktır. 

Lozan Konferansında M. Mak
donaldm ve Sinyor Grandinin 
oynadıklan müıbet roll kaydet
mek llzım. Gerek ltalyanın, ge
rek lngilterenin dDnya buhranına 
çare bulmak için yaptıklara fe
dakirlık .. yam dikkattir. 

Barzan Şeyhi 
Bütün Avenesile Türkiyeye 

iltica Etti 
Cenubi KOrdiltan aşiret reia· 

!erinden olup Irak Hilkftmetine 
kartı isyan eden Barzan Şeyhi 
Ahmet son zamanlarda Irak a1-
kerleri ve lngiliz tayyareleri ta
tafandan m6temadiyen sab,bnl· 
8Utbr. 

Bunun lzerine Şeyh Ahmet, 
ilci kardefi ve yDz arkadqile hu
dudumuza lltiaa etmiştir. Mlllte
~rin sillhlan alınmııtar. Memle
ketin mtmuip bir 1erinde ilkü 
edileceklerdir. 

ION POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Size töhret, servet getirecek 
bOyük, çok büyük bir te1 mi yapmak 
lıtiyoraunuı? Öyle bir fey yapınız 
ki, yapılamaz zannedllain, Ye •İzin 
yerin· ze başkasını ikame imkanı 

olmadığı kanaati hlsıl olaun. 

2 - Herkeain yapabılecej'i ışi 

yapan kim1e vücudu zaruri olmıyan 

kimaedir. Onun yerine her zaman 

yüzlercesini bulmak mümkündür. 

•imkansız• 

3 - Terakki .. ncak imk:.:ı· 

sızları mümkün kılan kudretli 
insanlar.o 
diir. 

yardı nile mümkün· 

özün Kısası 

Münderecatımızın Çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. -
Suiistimal Davasına Dün 

De Devam Edildi 
İzmir, 29 ( Hususi ) - Rıhtım 

Şirketi davasına dün de devam 
edilmiş. bazı müdafaa ve Amme 
şahitleri dinlenmiş ve avukat 
Gad Franko Efendi tarafından 
Adana Elektrik Şirketine gönde
rilmiş olan bir mektup oknu-

~---------------------1-----------------•, muştur. Gad Franko Efendiden mektup hakkında malftmat isten • 
EON TELGRAF HABERLERi 

Lozanda Büyük Gün 
~~~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~~ 

Bu Sabah Yapılacak lçtimaın Netice· 
sine Sabırsızlıkla intizar Ediliyor 

Paris, 29 (Hususi) - Eko dö 
Pari gazetesinde M. Pertinaks 
tarafından neıredilen bir maka· 
lede İtalya, şayanı dikkat bir 
iddia ile itham olunuyor. 

M. Pertinaks Lozanda Alman-
lann ftalya tarafından Fransa 
aleyhine mütemadiyen teşvik 
edildiğini yazmaktadır. 

Parla, 29 (Husus1) - Bu sa· 
bah Lozanda yapılacak içtimaın 
neticesine bOytik bir heyecan ve 
sabırsızlıkla intizar edilmektedir. 

Gazeteler, mllzakerenin inki· 
ta bulmamasa ümit ve ihtimalle
rinin daha fazla oldupnu, Fransa 
Baıvekilinin yeni bir hal çaresi 
ortaya atacağım haber veriyorlar. 

Lozaodan gelen son haber
lere göre Fransız heyeti tarafın
dan bu sabahki içtimada verile· 
cek cevabın kat'ı metni hazırlan· 
mışbr. Mister Makdonald Almanya 
ile Fransa arasında bir uzlaşma te
mini için mlltemadiyen uğraşmıt. 
Fransa ve Alman heyetlerini bir 
araya toplamışbr. 

Halk Fırkası Grupu Akvam Cemiyetine 
Girilmesini Kabul Etti 

Cenevre, 28 (A. A.) - Ak
vam Cemiyetinin perşeme gllnkü 
fevkallde heyeti umumiye içti· 
maında Tllrkiye Cllmhuriyetinin 
Akvam Cemiyetine iştirak için 
davet edilmesi lehinde Yunanis· 
tan ile bazı devletlerin hazırla
mıı oldukları takrir Meclis Di· 
,,anına tevdi olunacakbr. 

ihtiyat 
Zabitliği 

Ankara, 29 (Hususi) - Milli 
PAildafaa ve Maarif Encümenle· 
rinde ihtiyat zabitliği hakkında 

qağıdaki tefsir fıkraaı hazır
lanmııbr: 

.. Ortamektep mezunlarını ka
bul eden veya ortamektep tahsi· 
lini kendi mektebinde verdikten 
sonra en az Gç sene mesleki 
malumatla beraber malOmatı 
umumiye veren birinci derece-
de meslek ibtasas mektepleri ile 
ilk muallim mektepleri ve musiki 

muallim mektebi ihtiyat zabiti 
olmak buausu noktai nazanndan 
tam devreli lise muadili mektep
lerdir." 

lzmitin Kurtuluf GUnU 
lzmit. 29 ( Huıusl ) - Şehri· 

mızın Kurtulut Bayramı diln 
bllylik tezahllratla tes'it edilmif, 
fener alayları yapılmıştır. 

J 

Temmuz ayında Türkiye 193 l 
de Meksikanın cemiyete kabulil 
esnasındaki ayni ıerait ve mera· 
simle mecliae kabul edilecektir. 

Ankara, 29 ( Hususi ) -
Halk Fırkaaı mecliı grupu don 
Tlirkiyenin Akvam Cemiyetine 
davet edilmesi meselesini g&rllf
milf ve davet vukubuldufu 

Muallimler 
Takaütlikleri için Bir 
Sandık Teşkil Edilecek 

Ankara, 28 - Hususi idare
ler blltçelerinden maq alan mu· 
allim ve memurlann, tekalltlikle
rine ait kanun IAyihuı Meclise 
gelmiştir. LAyihaya _gare, idaresi 
Dahiliye ve Maarif Veklletlerine 
ait olmak Ozere bir tekallt 
sandığı tetkil edilecek, maq 
tabsiaatmdan yBzde ikisi bu aan• 
dık için aynlacaktır. Muallim ve 
memurlar, mevcut tekallt kanu
nunda miilkl memurlara ait ahkim 
dairesinde tekant edileceklerdir. 

Buğday Layihası 
lkbsat Encümeni Layihada 

Tadilat Yapb 
Ankara, 29 ( Husul) - Ye

ni bazırlanata buiday kanuna il· 
yilıua Millet Meclisi lkb•t En
cllmeninde tetkik edllmiftlr. 

Encllmen layihanın bua mad
delerinde taclilAt yapm11br. Eı
cllmle llyihada, icabında batday 
gümrilk reaminia indirilmeaine 
dair olan fıkraya çakarmıttar. 

/STER /NAN, iSTER 

takdirde Tlirkiyenin Akvam 
cemiyetine girmesine karar veril
miıtir. Akvam Cemiyetine girme
miz için 40 devlet murahha11 bir 
takrir verecektir. 

Aynca Yunan murahhuı M. 
Mihalakopulo. mnhim bir nutuk 
&ayliyerek Tnrkiyenin Akvam Ce
miyetine girmesi etrafındaki far
dalan izah edecektir. 

]Uçuculuk 
Zamları 

Ankara, 28 - Hava mensup
lanna verilecek ikramiyeler için 
bir llyiha hazırlan1D1flır. 

Tayyareci sabit, gedikli zabit 
ve balon raııtlanna ayda otuzar, 
Dİpncı, bombardımancı ve balon 
nipncıaı gediklilere yirmi bqer 
lira uçuculuk zammı verilecektir. 

Vazife uçuılan yapan tayyare 
mllhendisleri ile makinistler, fo
totrafçı, telsiz muhabereci ve 
haritacılara beher UÇUf için it 
lira tahsiaat •erilecektir. 

MiUıt Meclisinde 
Ankara, 28 - Millet Mecll

alnin buıftnkll içtimıunda Taı
kiye • lngiltere, Tllrldye-1.ehiataa 
ikamet ve mlzahereti adliye ma
ka•elelerl tudik olunmUft Mut 
villyotine merbut Sulhan namlle 
bir kaza teıkill kabul eclilmİf 
Ye Divanı Muhasebat lzalıiına 
bqmOrakip F ebml Bey aeçil-
miftir. 

iNANMA/ 
Mera inden bildlrlldltine ı&e, bu cenup phrlnd• ı fln olmaktadar. Yasın eYlenenler pek azclar. Nitekim 

l&dinç ile havalar araıııada •ıkı bir mOnuebet nrdır. b. Hne llertlnde 128 lzdin~ olmuftur. Bunların ••k· 
F•lenmeler en çok aerin muslmlerde, bilha11a lu· ... ı kıt •••ilmine laabet etmlftlr. 

iSTER- /NAN. ısr•R 
. 

iNANMA/ 

miştir. 

Afyon Meselesi 
Ankara, 28 - Halk Fırkasa 

grupu bugllnkü içtimaında müe-
tahsillerin afyon kooperatifi teıldl 
etmesini kabul etmittir. 

Bir Cinayet 
iki idare Memuru Arasındt 

Kanlı Bir Hidise 
Sandal iskelesi idare memuru 

Maksut Ef ., 6tedenberl aralan 
açık olan sabık idare memanı 
Mustafa Ef. yi dlln ıece saat 
onda tabanca ile vurmUflur. Mu .. 
taf a Ef. nin yarası aiır oldujım-
dan hastahaneye kaldanlmlflar. 

Kazalar Devam Ediyor 
Şoför Vllıidin idare ettijl 

3459 numaralı otomobil, dtln 
Kereatecilerde Ayte H. ilminde 
bir kadını tehlikeli bir ıurette 
ypralamııhr. 

Fener Galip 
Selinik Takımı 4-0 

Mağlup Oldu 
Dlln SelAnik Muhtelit takımı 

ile F enerbahçe ara11ncla fakirler 
menfaatine yapılan futbol mlsa• 
bakası F enerbahçenin plibiyetle 
neticelenmiştir. 

Fenerliler çok glzel ve çok 
hAkim bir oyundan aoma Ymıan 
takımim 4·0 matl6p etmlflerclir. 

ilk _goln Fikret atm ... onclaa 
aonra Yunan kalesi hayli aılat-
bnlmıı ve goller birbirini takip 
etmiştlr. Sellnikll oyuncular bu 
akıam trenle Selln'i• gidecek
lerdir. 

Diğer taraftan bu takamın 
Yunan F edera1Jonundan mllaade 
almadan seyaliate çıktıjı anlapl
mıt. bizim fecleruyon ft mınta
ka tuafından tahkikata bqlıa
mıftır. 

KAğlt F abrika11 
Yerli bir grup Balatta tinde 

yanm ton amballj kljıda yapa· 
cak bir fallrika açmak itin bn
kamete mliracaat etmlftir. M&ra
caat tetkik edilmektedir. 

Sultanalımet 
Cinayeti ---
Sabık Arabacılar Kihya11 

Beraat Etti 
Geçen sene, •bık arabaalar 

klhyasa Hayri Ffendinin Sulta-
nahmetteki evinde bir hlc:llM 
olmUf, Hayri Efendinin adamla
rından Snkrll Efendi &lmllt. Hay
ri Efendi ve metresi Sabahat H. 
ve mana• Sabri yaralanllllfb. 

Ağır Ceza Mahkemesi dla 
bu davayı bitirmif, HaJri Efendi 
beraat etmif. Maaav Sabri hlcll
aeye aebebiyet verdipden seki& 
~)' hapse mahkam eclilmiftir. 
Mahkeme HaJri EfeDClinin ••Iİ
yetinck ••• •lclafaa ftliretl 
ıhlftlr. 



lktısadf Bahisler 

/sviçre 
Müşkülattan 
Kurtuluyor 

Fransnnın sabık Maliye ve 
Bütçe Nazırlarından M. Şarl 

Dümon fsviçrenin mali vaziyeti 
Ye alman t~dbirler hakkında 
fayanı dikkat bir makale yaz• 
mattır. Aynen yauyoruı : 

lıviçre milleti ıon elli ıene 
zarfında servet sahibi oldu. Ev
velce köylü, çoban ve Ocretli 
askerlerden müteıekkil olan ls
•İçre, dünyanın herhangi bir 
memleketinden fazla değişmiştir. 
Eakideo, mahıur ve mücerret bir 
vaziyette bulunan lsviçrenin iktı-
aadi faaliyeti beynelmilel müna
ıebatı sayesinde çok genişledi. 

lsviçrenin ihracat sanayii 
250,000 ameleye yüksek bir ba
yat temin etmiştir. 60,000 otel 
memurunu cihan turizmi geçindi
riyordu. laviçre bankaları iıe, 
harpten ve sair felAketlerden 
kaçan ve kasalarında emniyet 
arayan sermayelerin işlemesinden 
muazzam kirlar yapmışlardır. 

Biltün cihanı mutazarrır eden 
parasızlık buhranı ve milJiye· çilik 
cereyanı İsviçreyi ehemmiyetli bir 
ıurette mllteessir etmiştir. Saat
çilik gibi ihracat sanayii hemen 
hemen durmuştur. Otelcilik ise, 
Cenevre hariç olmak üzere, sair 
yerlerde hiç işlemiyor, Bankacı
lık faaliyetinden mütevellit karlar 
ise gün geçtikçe azalıyor. Bina
enaleyh ticari müvazenesinin açı
ğuu her sene tediyat muvazene
ıinin mühim fazlalığı ile kapatan 
İsviçre, arlık ihtiyat akçesini 
aarfetnıek mecburiyetinde oldu
ğunu anlamıştır. 

Uzun kar ve tasarruf sene fe
rinin ıemeresi olan bu ihtiyat 
akçesi muazzamdır. 1sviçrenin 
kambiyosu tehlikede değildir. 

Maamafib, paranın kıymetini 
indirmek ihtimalinden bahsedil-
miı ve bu mesele lıviçre Meclisi 
Meb'usanına da intikal eyi emiş-
tir. ihracat unayünin ve otelci· 
lijin maliyet fiatlerioi indirmek 
•e ayni zamanda ıerek konfede
ruyo nun, ıerek kantonların ve 
fime ndifer idarelerinin ihraç et
tikleri iıtikraz ile ipotekli borç
lar, takriben 8 milyar laviçre 
frangı yDklinu hafifletmek için 
paranın kıymetini dUtlh'mek 
muvafık olmaz mıydı? 

BtıtUn laviçre mllletinin bara· 
" retle iştirak ettiği müzakerat 

neticesinde meclis herhangi bir 
enflisyon fikrini reddetmiıtir. 
lsviçre, kUçük emlak sahiplerin
den mnrekkep kapitalist bir de
mokrasidir. Dört milyonluk aha
lide 4 milyar İsviçre frangına 
baliğ olan 3 milyon tasarruf cfiz
dam mevcuttur. 

Bir enflasyon, lıviçre milleti
nin tasarrufa olan iti:nadmı kay
bettirmiş olur. 

İsviçre meclisi altm parayı 
ıabit ve sağlam bir halde tut
mak için her türlll fedaklrlağa 
katlamlacağma. karar vermiştir. 

Maamafib, lsviçrede, dahildeki 
maliyet fiatlerile baricin nhı 
fiatleri ve tahsilatla devlet bnt
çesinin, kantonlann, devlet de
miryollarmın masarifi arasmda 
bir ahenk temini ihtiyacı elzem
dir. Binaenaleyh, laviçre meclisi 
sistematik ve umumi bir deflAs
yon siyaseti takibine karar ver
miş, bu ameliyenin gllç olduğunu 
•e fakat İsviçre milletinin cesa· 
reti medeniyesi ve iktisadi işler
deki zekası sayesinde bunun ba
ıarrlabileceğini beyan etmiştir. 

Fiatlerin kontrolu, bütçede 
tasdrruf, maa~ ve tekaüdiyelerin, 
amele ücretlerinin tenzili, icar 
bedellerinin, uzun vadeli istikraz 
faizlerinin indirilmesi, beynelmilel 
ticari münasebetlerde takas usu
lünün kabulü.. İşte lsviçrc Mecli
sini'l metodik bir surette takip 
edeceği plan bundan ibarettir. 

...... r&;----------

ME A E • LERI Memleket lv!anzarat 
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Konyanın Bozkırı Belediyesi 
Çok Çalışıyor 

B 1? H Ik B s Diyarbekir ( Hususi ) -
U 1~aza a JDJD J•rçog"" U enenı•n diye reisimiz Hekimbaşı 

Muhittin Beyin ötedenberi 

Altı Ayını D d G • • 1 ıek bir belediyeci olduğunu 
ışar a eçırır er tanbul bile tasdik etmiftir. 

di buraya temiz ve asri bir 
Bozkır ( Husu-

ıl ) - Kazamız 
Konyamn cenu
bunda ve yirmi 
aaat meaafede
dir. Otomobil 
bu mesafeyi, yal
çın dağların ara· 
ımdaki dolam· 
haçlı yollardan 
yedi saatte ah· 
yor. Kasabanın 

etrafı da i la r 1 a 
çevrilidir. Kaza
nın Uç nahiyesi 
yetmiş ıckiz köy 
ve kırk bin nü· 

. -
... 

/ 

fusu vardır. Bozkırda dispanser bin••• 

Kasabanın içinden Çarıan de- ' zada hububat, biraz afyon Ye 
resi geçer. Cuma gOnleri kuru- OzUm yetişir. Davar hayvanata 
lan pazar, cıvardan gelen balkın oldukça boldur. Şimdi bfitUn ıll-
da iştirakile çok kalabalık olur. rülcr yaylaya çıkarılmıştır. 
Bizim Bozkır halkımn ekserisi Kaza merkezinde 1400 nlifus 
senenin altı ayım İstanbul ve l:z- ve tam teşkilatlı bir iıkmektep 
mirde ticaret ve amelelikle ge- vardır. Mektep mevcudu 182 ta-
çirir. Çünki arazi dağlık olduğu lebeden ibarettir. Mektep binası 
için ziraate müsait değildir. Bu on sene evvel asri ve sılıht bir 
sene bu havalide biraı kurakhk şekilde yaphnlmışbr. Ayrıca bir 
kissedilmiş, ziraat ve afyon mah- de tatbikat bahçesi vardır. Mu-
ıulü kısmen harap olmuştur. allimlerin hepsi genç ve gayret-

Konya sulama teşkilAbndan lidir. Köylerin ancak yirmi iki-
bu lıavalinin daha fazla istifade sinde üçer sınıfla birer mektep 
etmesinin çareleri aranına çok mevcuttur. Bu sene kaza mcr-

hayırlı bir iş görUlmUş o1ur. Ka- kezindeki mektepten 22 erkek 

Kırkağaçta 
Sporcu Gençler 
Seyahat Y apblar 

Kırkağaç, ( Hususi ) - Ka· 
aabamızdaki Yıldıupor klDbu 
gençleri cuma fÜDll davet Ozeri
ne Akhisara kadar bir ıeyabat 
yaptılar. Seyahate iştirak edenler 
otuz kiıi kadardı. Otomobille 
Akhisara &idildi ve 6 eylül ıpor 
klübU gençleri tarafından gilzel 
bir istikbal .tczahUrli yapıldı. 

Akhisarlı sporcular bizim ka
file ıerefine bir çay ziyafeti ver
diler. Sonra kasabanın muhtelif 
yerleri gezildi ve akpm llzeri 
de iki takım arasmda bir futbol 
müsabakası yapıldı. Sahada ka· 
labalak bir seyirci kütlesi vardı. 
Maç çok güzel ve samimi · oldu. 
Fakat hakemin tarafgirliğinin de 
tesirile bizim takım mağlup 
UAn 'edildi. Akıam verilen ziya
fette meşhur futbolcümüz Refik 
Osman Bey de hazır bulundu 
ve spor hakkında bir J.. konferans 
verdi. Ziyafeti milteakip tekrar 
Karkeğaca döndük. 

Tekirdaganda Bir Tayin 
Tekirdağ, (Hususi) - Ticaret 

ve Sanayi Odası veznedarı ve 
muamelat memuru İzmirli Faik 
Hnsnn Bey Encnmeni Daimi Başki
tabetine terfian tayin edilmiıtir. 

Bandırmada 
Deniz Yarışı 

Bandırma ( Hususi ) - Dlin 
şehrimizde deniz yarışları yapıldı. 
Yüzlerce halk iskele ve limana 
hıncahınç doldurmuşlardı. 

200 metre sürat koşusu birin· 
ciliğini Bandırmalı Kara Mehme~ 
tahammül koşusu birinciliğini Se
nai efendiler aldılar. 

Erdektcn ıureti mahsusada 

Malatganın 
Abideleri 

Malatya (Hususi) - Resmini 
gönderdiğim " Yenitaş camii ,, 
Malatyamızın bellibaıh ve meş
hur Abidelerindendir. içinde iki 
senede ikmal edilen ve 3500 
liraya çıkan görnlmiye değer bir 
minberi vardır. Camiin inşasına 
1300 ıeneıinde başlanmıfbr. Ca
miin bir tarafında mektep, arka
ıında belediye parkı ve meyva 
pazan vardır. 

Minareler Umumi Harp za
mamnda yapılırken bir Rum 
amele muva.zenesini kaybedip 
düşmftt ve ölmütttır. Minarelerin 
şerefeleri, iki minare arası ve 
camiin etrafı elektrik ampullerilc 
doludur. lçerisindekj halı ve ki
limlerin birçoğu en eski ve kıy
metli eserlerdir. 3 l 1 senesindeki 
zelzelede camiin bazı yerleri çat
lamıştır. Fakat tehlikeli değildir. 

Ihsan 
-..;;ma=ı • =-:awwww • ~....--

yarışa iştirak eden efendiler, ge
çen seneki deniz koşusu gibi hu 
sene de birinciliği Bandırmalılara 
lerketmişleıdir. B. K. 

Ye 2 kız talebe 
mezun o im Uf tur. 
Halk tahsile kar· 
ıı rajbet ıatte
riyor. 

Bu ıebeple bu 
kazanın maarif 

tqkilltına ıeniı· 
)etmek llzım

dır. Mektebin 
apor faaliyetine 

de ehemmiyet ve 

riliyor. 

Burada ıeniş 
ıekilde bir ııh
hat mtlcadelesi 
ne çok IOıum 

1 
Tardır. Halkın ekserisi birçok 
günlerini fstanbulda geçirdiii için 
orada frengiye aşılanıp dönenlere 

tesadüf edilmektedir. 
Hususi idare tarafından idare 

olunan dispanserin lağvedilmesi 
hiç iyi olmamıştır. Evv.elce bu 
dispanserde hastalarm illçları 
temin ediliyordu. Şimdi iliç ve· 
rilmiyor. 

Halbuki esaslı şekilde bir ııh
hat mücadelesi yapabilmek için 
ilaca ve bilhassa bir eczahaneye 
lüzum vardır. Bozkırlılar bu hu
huslann teminini alakadar ma· 

lc:amdan rica ediyorlar. •1. A. 

1 Aliiyede 
EfsanelerileM eşhur 

Giyi Yaylası 
Aliiye, {Hususi) - T oroı ıil· 

ıilcıinin en yliksek dağı olan 
Giyi dağı Alaiyemizin tirin 
yaylaları arasmda en meıhu
rudur. Tepesinde her zaman 
kar yığınlarından beyaz bir ktl
lib taşıyan bu dağı tlç günde 
dolaşmak milmkündilr. Dağm etraf 
ve eteklerinde cıvar köyler halkı ka
file halinde yayla hayab sürerler. 

Dağın her tarafmdan kayııı
yan coşkun ve buz gibi sular 
yaylaya çıkanlara şifa ve kuvvet 
verir. Dağın eteklerinde uzanan 
yeşil çayırlar ye bllyük bir göl 
buraya emsali bulunmıyan bir 
güzellik bahşeder. Bu çayırlarda 
sürülerle hayvan beslenir. Bu yay
llnm balı çok lezzetli ve çok 
töhretlidir. Bal mahsuln ağustos 
nihayetinde aboır. Y almz balcılar 
bu güzel balı sllzerek sattıkları 
için nefaseti kısmen kayboluyor. 

Giyi yaylası hakkında halkın 
dilinde birçok efsaneler dolqır. 
Meseli derler ki: Evlenemiyenler 
eğer Giyi yaylAsındaki doksan 
kaynağın herbirinden birer avuç 
su içerlerse hemen kıımetleri açılır
mış. Bu yayllda eski devirlere alt 
birçok ıato harabeleri vardır. 

Adana da 
Muhakemeler 

M. A11m 

Adana, (Hususi) - Hizmetçi
sini öldürmekten maznun ve mev
kuf doktor RilştU Bey son mu· 
hakeme celsesinde tahliyesini 
talep etmiş, fakat reddedilmiştir. 

Beylik eşyayı zimmetine ge
çirmekle maznun Memleket has
tahanesi operatörü Nuri Bey 
beraet etmiştir. 

Yermek için çalıııyor Ya bu 
metleri halk kemali memnuniJ 
takip ediyor. Diyarbekirin 
ca caddelerinden birili 
Batdat caddesindeki bBtOn 
kblara vitrin yaptanlmuı 
diye tarafından karar a 
alınmııtı. Fakat bazı dük 
ahipleri inat ederek yaptır 
dıldarandan geçen glln Bele 
Reiıi Belediye MOfettİfİ)e b 
aını teftiı etmiı •e Titrin ya 
mak Dzere dükkAn aalriple 
on ıun daha mDhlet vermi 
Sayet bn on gOn ıufında 
cltıkk~lanna vitrin yapbnna 
lan takdirde dtıkkinlanm kaP" 
tacağını ve bundan mlateci 
mOteessir olursa Bel,diy 
meıuliyet kabul etmiyeceğini t 
lii etmiştir. Bu tebligat llzer 
bir kısım dükkan sahipleri fa 
yete başlamıılardır. Fakat 
kıımı henüz harekete geçme 
Ye on günlOk müddet te bitmit 
Bakalım Belediye bunun için 
yapacaktır ? Ancak Beledi 
Reisi Muhittin Bey dnkkincıla 
cezalanmasını arzu etmemekte 
Ktıkkin sahipleri de artık i 
etmemelidir. Her ne kadar pa 
buhranı varsa da diğer dükk 
cılar gibi bir çaresine bakm 
dırlar. Çnnki Belediye sözü 
geri almak taraftan değild 
Belediye doktoru çarııyı sık 
gezmekte, belediye nizamları 
muhalefet edenlere ceza keı 
mektedir. Nitekim bam ve çnr1mı~ 
meyva ııatanlar cezaya çupalm~ 
tadır. Kasap ça11111 da dai 
kontrol ediliyor. Saat d&rtt 
ıonra dükklnJarında et bulun 
ranlarm mallan m&udere edi
liyor. 

Bandırmada 
Denizde Bir Boğulma 

Faciası Oldu 
Bandırma ( Hususi )- Sima 

kazasının Yenice karyesinde Vtil 
oğlu Ali isminde bir ıabıı şehri
mizde Livadya mevkiinde Sıcek"' 
ismi verilen mahalde denize git' 
miş ve haddinden fazla açıldı' 
ğından boğulup ölmliftilr. 

Yarım aaat kadar bir zamall 
sonra Ah.net isminde bir ıabd 

tarafmdan girillerek kenua gr 
tirilmiş ve doktorlar tarafmdaJI 
muayene edilerek defnine ruhsat 
verilmiştir. 

Bergamada Un Fabrikası 
Bergama ( Husaal ) - Şehri" 

mlzde yeni bir un fabrikası telİf 
edilmiştir. Aybqıncla kllpt resdli 
yapılacaktır. 

Selçuf< Sergisi Kapandı 
Selçukhatun mektebinde açı"' 

lan sergi kapannıtşhr. Yedi pa"' 
viyondan ibaret olan ıergi, kı&"' 
lanmızın cidden çok kıymetli 
eserlerini ihtiva ediyordu. Bil
hassa çok eıki bir muallim olall 
ve ibdakfır bir şahsiyete malik" 
bulunan elişleri muallimi inayet 
Hanıma ait olan kwm pek kıy
metli eserleri muhtevi buluoduj11 
için çok takdir edilmittir. 8'a 
kısımda beyaz işler, milli hesaP 
işleri ve örme ıemaiyeler çok 
beienilmiştir. 
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Siyaset Alemi 

Tamirat Borçları 
Ve İtalyan 
Muhtırası 

Lozan, 28 - İtalyan muhtı· 
rası, borçlarla tamiratın kat't 
surette ilgası icap ettiğini, mer· 
kezi ve cenubu şarkı Avrupa 
devletlerinin naktJ sahade yeni· 

den teusiki ile beraber yürUmedikçe 
bu tetbirlcrin kafi olamıyacağuu 
izah etmektedir. 

G ümrUk manialarının tedrici 
surette ortadan kaldırılmaaınıa da 
A vrupanm ihyası için IAzım oldu· 
iu ilave edilmektedir. 
ltalyan Gazetelarl Ne Diyor? 

Romat> 28 - Gazeteler, mU· 
talea ilave etmeden M. Heryo 
ile M. Grandi arasındaki mlllA· 
katı haber vermekte bu mftllka· 
tın pek samimi cereyan ottifini 
illve etmektedirler. balyan muh· 
hrasını teırih eden Lavor F açista 
gazetesi diyor ki: " Sınai ve 
~irai iktısadiyattaki teşriki mesai, 
çocuklarmın mesaisi için cihanda 
mahreç anyan rejimin bütün 
korporasyon aiyasetinin uasını 

tetkil etmektedir." Tribuna, Av· 
rupa kat'ı bir dönüm noktaamda 
bulunuyor, aamiml teşriki mesai 
veya intihar ııklanndan birini 
tercih etmesi icap ediyor, de
mektir. 
ılOYttr Teldltl BUtUn MHretter Ta-

rwflndlln K..., Edllecakmlf 
Lonra 28 - Avam Kamara

muda bü au.val. cevap veren M. 
Baldvin, Hover teklifinin bir iki 
Wta zarflllda bütlin milletler 
tarafınd.l kabul edilme-illin ı< 
..W..emel olduğunu söylen : 
F,...•ız Alman heyeUerinln iç .b.al 

Lozan 28 - FnnS11- Ahu.an 
he;:etleri.nhaı içtimaı hakkında neş
redilen tebliğde deniliyor ki: A.1-
man maliye nazın tamiratın ilgası 
lehindeki sebepleri ve Anupanın 
U.,.. içİtl dlfiindüğü tedbirleri 
izah etmiftir. M. Heryo, zaruri 
addettiği ihtirazı kayitleri ileri 
sılrmftş tür. 

Hiılô. 
O Mesele 

Flcmin~on 28 - Lindbergin 
çocuğunun kaçırılması laadisesio
de Lindhergle baydvtlar arasın· 
da mutavassıthk ederek, Lind
bergten aldıj'ı fidyei ııecatı do· 
ludırmalda maznun Kurtisin 
.W...kemesi pyaru dikkat biı
safhaya gilmiştir. 

Kartisi kaçakçılarla hakiki mü
nasebete girdiği iddia edilmekte
dir. Diğer taraftan Lindberg, 
kaçakçıların kendi aralannda ço
cui,&ı müza:yedeye koyduklarını 
Ye Kurtisi tehdit ettiklerini söy

ı.n ektedir. 

BABiCI 

Almanyada Hitlercilere Karşı "Kızıl 
Cephe,, T eşkilib Vücuda Getiriliyor 

KaaU.ta4mt ... ıoa w..-aff-. SiJa.mda bir kıyam yukua .. ıditmı " Siya1 aiW lrmaliye.iııin sarayda teY

k~ edilclifiai: WLli.rmeldaü. Halk byamcı ~lere f!t~bak etm1' Ya Banko c ~rini •h9e 'Hl"lltİftİ'r. Ve phritt 
bır kı•mı yanmııtır. Kıyamın hangi gayeye huımet eUığı ve hangı el tarafından ıdare edildiği henllz tesbit edil-
memek)~ b~raber, bunun .bir ko~ talrrikihncbn ibar~t elcl.8" zmaedilıaekt.edtr. Sağdaki reaim, Siyam kıral 
ve k1rahçeıın ıon Aaıerıka •eyahatinde vagon penceres ınde gostermektedir. Solda Bankok şehrine verilen kun· 
daktan sonra alevlenen möffıiş yansın pii:amektedir. 

Al mangada 
''Kızıl 
Cephe!,, 

Hamburg 28 - Komünistler, 
Sosyalistler ve fmparatorlufc bay• 
rağı teşlrilah mensupfan Hrtler· 
cilerle mücadele için bir " K•:nl 
Cephe ,. teşki:lib yapacaklardır. 

Sosyalistler, HMlarc11erl Şlkltyet 

Ediyor 
Berlin 28 - Bir sosyalist ga

zetesinin matbaasına yapılan hü
cwn dolayısile sosyalist fırka 
Hindenbnrga bir mektup gön· 
dermişfİT. Mektupta, Hitlercilerin 
buı müfritane vıe ıJayaını teessüf 
hadiselerine kartı Hiudenbuıgun 
nazarı dikkati celbedilnıekledir. 
Dahiliye Na~m sosyalistlerin ş_İ· 
kayetini dinlemiştir. 
Hlndenburgun MUnlhe Cevabı 

Berfin 28 - Hindenburg Bav· 
yera hükiımetine verdiği cevapta 
Münih h6kumetinin arzusuna tev
fikan siyasi fwkabr mensuplarının 
ünif oJ"ma taşaaıaları memnuiye
tinin ilgasıı kararnamesinin tadi
line imkan olmadığını söylemiştir. 

== TAKViM:= 
ÇARŞAMBA 
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Okyanus 
Kayıkla 
Geçilir Mi? 

Vellingtoa 28 - lngim yat 
amııtöderindea M.. Valantia 6,(1) 
metre uzunluğundaki balık kayı
ğile uzun bir deaiz seyahatine 
Çlkmıştır. M~ VaJautia Atlas Oll
yanUMa ile hayü.k Okyanusu ge· 
çerek İngiltttcye dönmek niye-
tindedir. 

Şilide 
Diktatörliik Mü? 

Santiyago dö Şili, 28 - Hü
kumeti teşkil eden askeri idare
nin katibi uımımisiniw tekzibine 
rağmen, M:. Davibnta imiri mut
lak olarak iktidar mevkiini mu

hafaza edeceği musırran siylen
mektedir. 

Hükumet vazıyet edilen aJt111-
lann sahiplerine iadesine larar 
vermiştir. 

Müthiş 
Bir Yangın 

Anvers, 28 - Evvelki gece 
Sen Jak pwzarmd~n çıkan yan· 
gın hala devam etmektedir. İtfa
iyenin yangın enkazı tizerine 8 
gün mi.i<ldetle su sıkmak mecbu
riyetinde kaldığı söylenmektedir. 
Hasarat 10 milyon tahmin edil· 
mektedir. 

Cihan 
Piyasaları 
Nasıl Açılır? 

Şikago, 28 - Demokratlar 
konvansiyonunda M. Havley Smot 

tarife sisteminin gayriadilaoe ve 
ifratk.Arane olduğundan bahsede-

rek demittir ki: "Cihanın ticaret 

auhreç.lerini yeniden açmak 
iPw Beynelmilel Tieal·et Kon

feranslan toplamak, tarif el eri 

indirmek lazımdır. Tabii haller
deki Amerikanın ticari refahı 

Amerikada istihsalibwn yüzde 
onnmm cihan piyasasına sevki.le 

kabildir. B. piyasalar kapalı ol· 

dukça Aınerikada fia Her hercii

m erç içinde kalacak, işsizlerin 
miktan artacaktır.,, 

Amerikada 

İçki Memnuigeti 
Şikago 28 - Demokratlar 

konvansiyonunu açan Ayandan 

M. Barkley, fırka azalarmdan 
içki memnuiyetiniıı ilgasi hakkın· 

da bir karar suretinin reye ko· 
ııarak lııabulünü istemiştir. Tale
Dinde israr eden M. BarlHey bu 

karar suretinin hükfu .et tarafın· 
dan tayin edilen şuraların tet

kikine arzedileceğini ilAve et· 
miştir. 

EDEBf lEFR:KAM1Z: 53============· - I 'e11 'ar? 
- Ben mi? Bir şeyim yok, 

- Değil mi?.. Oraya gitmi
yelim ..• .t;tirleşme hakkmdaki yazı· 
nı bitft!~İn mi? Yarabbi bu yazıyı 
nekadar merakla bekliyorum. 
Onu bir an evvel bitirip benı 
görmiye gel. Aşk saati. Onun 
bir ismi de bu idi değil mr? 
Muhteşem bir papalık mantosu, 

VİKTOBTA 
Muharriri: Knut Hamsıı11 Nakleden: H. Ş. 

Serin bir sabah rilzgan 
esecek, gözler esrarengiz bir 
panlh ile parhyacak, göğüs· 

ler kabaracakl Sonra yerden kı
zıl bir hava yükselecek. Çıplak 
l'calpf erden taşan bir hicap fnr· 
mızılığı! Gece koyu. pembe bir 
renge bürünecek. Ta uzakta. uf
kun üıerinde dağlar, derilı bir sii
lrun içinde uyuklıyacaklar ve fecir 
zamam, yakıcı ve parlak bir güneı 
bu manzaranın üzerine ilk fUalarmı 
ıerpecektir. lş.~e bunun adfna 
birl~nre diyeceğim. 

- Oh 1 Ne lioş. 
- Bu parçayı yazar. yaı.maz 

senin ziyaretine geleceğim. Gel
diğine çok te~ekkür ederim Ka
mili. Sana söylediklerimi unut, 
fena bir söz söylemek kasdin
de değildim. 

- Unuttun bile. Ben de 
ötekinin iSIRini bir claha 
ağzıma almıy,ac..ağım. Hiçbir vakit. 

Ertesi sabah Kamili tekrar 
geldi.. Yüzü sapsarı, büyük bir 
telaş içinde ıirüoüyord&a. 

- Yohaa ...-dtı. 

seni seviyorum. Sakm birşeyim 
var. veya seni sevmiyorum zan
netme! Ben düşündüm taşındın 
Londraya gitmemeği daha mu
vaftk buldum. 

Oradn ne yapacağız sanki? 
O adam da söylediğini bilmiyor. 
Orada onun dediğinden çok faz
la sis varnuş. Neden baııa böyle 
acayip bakıyorsun? Ben ötekinin 
ismini ağzıma almadım ki. O da 
yalancının biri imiş. Saçma söz-
lerile başımı ağrıttı. Biz Londra-

• 
ya gitmiyeceğiz. 

Yohan ses çıkmaksızın genç 
kıza bakıyordu. Dikkati pek laZ'.-
la artnu~tı. dalgın dalgın: 

- Evet, Londraya gitmiyece.
ğiz, dedi. 

kıvrımlar, donuk peml·e bir ge
ce. Bak, an•attıldatını nasıl ha
tırlıyorum. 

Son zamanlarda seni sıksık 

görmiye gelemiyorum! Bundan 
böyle eserini ikmal edişini gör
mek için hergün geleceğim. 

Genç şair el'aa kızı tetkikte 
devam ederek: 

Onu yakmda bitiririm, 
dedi. 

Bug illı, şimdiye kadar yaı
•lŞ oldufıun tserleri satın alıp 

Gönül İşleri 

Deniz Kenarında 
• 
işlenen 
Gilnahlar 

Yazın deniz kenarlan, bizim 
esld telakkimize göre, gftnab i•
lenen yerlerdir. Hafta ortasında 
deniz banyosuna devam edenler 
evde kalan kadınlar, mektepleri· 
ni bitirmiş kızlar ve İfSİZ genç
lerdir. Deniz havası, açık deniz, 
serbest kıyafet ruhlar fizerindo 
bambaıka bir tesir yapar. Şehir 
içinde ve evde ciddi, ağırbaşlı, 
somurtgan glrdtiğ'iinnz kim
ıelerl orada ıen nepli ve 
canh bulursumn. Olur olmaz 
nsilelerle giiler, oynar, takala· 
prlar. Muhit teklifsizliğe ve taDtJ· 
IDlya çok mlsaittir. Tamııhr. 
RVişilir. Fakat ıonra yu biter, 
hamamlar kapanır, kızlar eTleriee 
erkekler itlerine çelriliF. O nkit 
genç kızlar hayal ve limit fiçillde 
re)miyen, gelmiyeeek olan aşk 
mektuplarını beklerler. Fakat 
erkek JAkayt evine dher, geçir
diği bir yazı kili görftr bir daha · 
aramaz. 

işte hi!r yaz başlangıcında 
l>tınlan dütünerek kızlarımıza 

acırım. 

Yaşamak gençlerin hakkıdır. 
Neşe bayatm onlara Yerdiği en 
tabii haktır. Fakat b.. neşeyi 
gözyaşlarına çevirecek yanlrt 
yollara girmemiye çalı.ımak la
zımdır. 

Dikkat, küçük hanım, denize 
atlarken ayağın sürçmetia ! 

* '·.Ailece ta1111tığmuz bir kızı 
!leviyorum. onun da beni sevdiği

ıll hissediyorum. Fa.kat his.simi 
söylem iye cesaret ed~miyorunL.,, 

P.T.Ş 

Gözleriuiz yanınızda değil mi? 
Bu vazifeyi ona ftl'İnİa. 

'·Bir hanımla sevişiyoruz. Fa
kat lüzumsuz lüzumsnz biribirimi· 
:ıe darılıyoruz. Bu dargınlığa sebep 
olan da bir arkadaşundır. Kadm 
orra da iltifat ediyur ve beni kıs
kandırıyor. Arkadaşunla görüt
ınektcn onu nasıl ınenedeyim.,, 

S. S1rn 

Kıskanmıyaıak ve kıskanma• 
dığım göstererek. 

* Ankarada Nedi Hanıma: 
1 - Şişmanlamak için bol 

yeyiniz, az yorufunuz, maamafih 
kilonuz zannettiğiniz ltadar aa 
değil. Şimdi ıişmanları :ıatm 
ıevmezler. 

2 - Yüzhazün fitleri ~ 
doktora mmacaat edİnİL 

3 - YilzllnUziin cildi yaflı 

demektir. Yatfl y6:dere mah9U8 
pudra, krem ve saire kallanmıL 

HANIMTEYZB 

1 

odama bırakbr& Onları okuya
cağım. Bundan hiç can sıkıntı• 
duymıy.acağım. Bilakis kitaplarını 

okuyacağımı düşündükçe sevini· 
yorum .. 

Dinle, Y ohan. Lfıtfen evime 
kadar bana refakat et, çünld 
kendimi emniyet altında görmi
yorum. Bilmem, belki de aşağıda 
beni bekliyen biri var. Adeta 
buua inanacaiım geliyOI'.. Ve 
birde11ooe gözleri•den ya,lar bo
şar\arak~ hıçkırıklar arasında: 

- Ona yalancı dedim. Ba 
sözü söyle~mtii idim. Ona böy
le bir isnatta bulunmak bana 
yakışınazd . O, yalan söylemedi. 
Bilakis her vakit... Salı giinü da
vetimiz var, (o} ıelmiye.cek. Sen 
geleceksin değil mi? 

(Arllaa• nr) 



Balkan Haberleri 

Yunanistan 
Borçlarını 
Ne Yapacak? 

Alinadan yazılıyor: 

1 

Yeni Yunan Maliye nazırı, 

Yunan harici borçlarının 31 Mart· 
ta 341 milyon dolira baliğ 'oldu
ğunu söylemiştir. Tediye şeraiti 
22 milyon dolirhk, yani ıimdiki 
kur üzerinden 4,300 milyon 
drahmilik aenevi tahsisata lüzum 
göıtermektedir. 

Binaenaley buhran dolayısile 
Yunanistanın 1932- 33 sene~eri 
devrei hesabiyesi blitçesinde 
muhammen adi varidatı 8,500 
milyon drahmiyi tecavüz etmiye
cektir. Böylelikle harid borç 
feraiti, hasılatın yarısından fazla
ımı yutacaktır. Maliye Nazırı, bu 
ıerait dahilinde Yunanistanın ha
rict borçlarını tamamile tediyeye 
devam edemiyeceğini söylemiştir. 

Yunanistan bankasının bir 
4ş'arına göre, Merkez Bankası, 
taahhüdatına karşı durabilmek 
için matlubatının hareketsiz bir 
hale vaz'ında zuhur eden müte
addit müşkülat yüzünden, Milli 
lktısat Vekalt tinden tasfiyesini 
talep etmiştir. Bunun Uzerine 
Yunanistan Milli Bankası, Merkez 
bankasının tasfiyesine memur 
edilmiştir. 

Romanyada MUşf<ilat 
Romanyada vergi varidatı, 

halkın iştira kuv\•etinin az:ılmı>'i ı 
'Ve vergilerin fena bir surette 
alınması dolayısile şayanı endişe 
bir surette düşmfiştUr. 

Birinci liç aylık mali devrei 
hesabiye bir milyar leylik bir 
noksan arzediyordu. 

Bundan evvelki ise, iki milyarı 
tekaüdiye ve aylıklara ait olmak 
üzere, dört milyarlık bir noksan 
arösteriyordu. 

Hariçte bir istikraz teşebbüsü 
muvaffakıyetsizlikle neticelenmiş· 
tir. Hazine bugün parasızdır. Bu 
ıerait tahtında, aylık ve telrnü
diyelerin tediyesinde imkansızlık 
görülüyor. 

Sırbistanda Vaziyet 
Belgrattan gelen son haber· 

lere göre, bütün halk tsbakaları 
arasında bariz endişele r uyanan 
!:ıldiseler çoğalmaktadır. Cumhu
riyet taraftarları arasında yapılan 
tevkifler çok gergin bir hava 
yaratmıştır. Yakın bir inkılabın 
tevlit edeceği kanlı hfldiselerden 
korkulmaktadır. Bir kıs ım halk 
bu tereddütlii vaziyetin bir an ev-
vel eyi bir şekilde nihayet bul
ması lazımgeldiğini açıktan açığa 
söylemektedir. 

SON PÜSTAI 
Yennl, ~Hrasf, Hıwadıs ,.e Halk 1 
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"Hu Biletçi .. Poyraz iskelesine iki Bilet Galatakulesine 
1 

Kes. Hadi Kes Biletini Al Paranı ... ,, Asansör 

"Epten Viranlaştım, Takıldı Ayağımız, Döktük Küfeyi,, 

KöprUdakı iskelede Boğaziçi vapuruna Girenler 

Günlerden perşembe... Vakit 
akşam.. KöprUnUn Boğaziçi va
pur iskelesinde bir kaynaşmadır 
gidiyor: 

- Hay körolasıca yumur
cak... Sanki o bir avvuç fıstığı 
yemese patlar!.. Bafur da ner
deyse kalkacak!.. Bak ıu başı· 

ma gelenlere .. 
Demir parmaklık 6nUndeki 

memur, hiç yorulmadan bUtUn 
iskeleleri sayıyor: 

' yete koyuldular. Arada yardın .. 
cılar da peyda oldu. 

- Hamal.. Hamal.. Bak, şu
rada da üç zeytin tanesi var! .. 

- ~an fU beyaz peynirleri 
kaldıralım bari ... · Neredeyse birisi 
çiğner ... 

- Çek ayağını efendi... Zey
tinyağlarınm üstüne basıyorsun .• 

Dışarda alay eder gibi sesler 
geliyor: 

- Nane şekeri... Safra bas
tırıyor nane şekeri... 

Gazetelerde ıeyyablana all
kaaını celp için Galata kuleıint 
asansör ve tele.kop tesisata y•P" 
mak Uzere Belediyeye müracaat 
ettillml ve timdi bu iti takip 
etmediğim için teeieabn ,+ 
ne geri kalmıı oldupna 
dair yazılan fıkralan okudu111e 
Tesisatın bugüne kadar yapıla
maması münha11ran belediyenl8 
ileri 111lrdllğn kayıtlardan ileri 
gelmektedir. 

Evvelce de gazetelerimizde 
yazıldığı veçhile projelerim hftk~ 
metçe. taıvip edildipden mal 
ıahibi olan Maliye Vekileti ile 
bir de mukavele projui teıbi' 
edilmiştir. İnpat l.taobul Asarı 
atika heyetinin tadil ettiii plln 
mucibince yapılacakbr. 

Bu tesisabn yapılmaıı memle00 

kete, hazineye ve aynca da be
lediyeye birçok istifadeler temin 
etmektedir. Ben belediyeden sO
hulet göreceğimi llmlt ederken 
belediye tesiaabn yapılnıasma 

' mini olur gibi bir hal aldı. 
Hazırlığımız ikmal edilmiştir. 

Yalnız kulenin sahibi hakikisi 
kimdir? Belediye mi yoksa mali
ye mi? Bu hukuki mesele kesbi 
kat'iyet ettikten sonra hemen 
inşaat ve tesisata başlayacağım. 

AUieddin Yasa/ 
Cevaplarımız 

Ankarada "bir kariiniz,, imzalı 
mektup sahibine : 

Bahsettiğiniz hldise çirkindir. 
Hemen vaziyeti Adliyeye haber 
veriniz. Yahut tecavtıze marus - Üsküdar, Kuzguncuk, Bey

lerbeyi, Çengelköy, Vanlköy, 
Kandilli, Anadolııhisarı, Kanhca, 
Çubuklu, Paşabahçe, Beykoza .•• 

- Buuuz... Haniya buzlu kalan, doğrudan dojruya mora• 

ka... dar ... f .. 
- Doğru Kandilli ikinci 

vapur ... 
- Y eniköyden aktarma Ka

vaklara gidiyor.. Çabuk olalım! 
Yeni yanaşan vapurun çıma-

cısı, iskeleyi bir türlU yerine 
koy~mıyor: 

- Ayak!.. . Ayak!.. A .. ya .. kl .. 
Uskuru kırılmış bir gemi gibi 

iki ya na yalpa eden bir ihtiyar 
: mn, yanındakine acele acele 
soruyor: 

- Kız söylesene nereıi idi 
gideceğimiz yer? 

- Poyraz iskelesi ... 
Memura yanaşhlar: 
- Poyraza hangi vapur gı

diyor? 
Memur, bu namda bir iskele 

olmadığını söyleyince ikisinde de 
bir telaş: 

- Bu saatten sonra nereler
de barınırız a dostlar?. 

Memur, hallt:rine acıyarak yol 
gösterdi: • 

- Anadolukavağına çıkarsı

nız. Oradan bir kayı!da Poyraz 
iskelesine geçersiniz ... 

- Hay Allah razı olsun ev
ladım.. Gördün mü, akıl akıldan 

UstUndür derler .. 

Hemen gişeye koştular: 

- Poyraza iki bilet kes!. 
Adamcağız şaşırdı: 

- Hangi Poyraza? 
Hammnine kızdı: 

- Senin ne üstüne vazife .. 
Biz, Başefendi ile uyuştuk. Kes 
biletini, al paranı .. 

- İyi amma, valde.. Poyraza 
vapur işlemez !.. 

- Ya, nereye kadar işler ? .. 
- Kavağa kadar ... 
Nihayet güç hal ile kavağa 

birer bilet kestirdiler. 
Vapur, islim üstünde •• Hare-

Bilet ahş verifl 
ket ı:amnnma bir iki dakika 
kalmış. Elinde bavul, sırtında 
erzak küfesi, iriyarı bir hamal, 
kan ter içinde geldi: 

- Destur ... Dedik... Geçelim!. 
Destur .. 

Fakat tam bu sırada ayağı 
iskeleye takılarak tepe iıstli yu
varlandı. Küfenin içinde, neler 
yokmuş neler... Sakız kabakları 
bir tarafa, kekikli, kimyonlu 
pirzolalar bir tarafa.. Domatesler 
bir tarafa... Fasulyeler, pirinçler, 
bulgurlar bir tarafa ... 

Küfeci, ayağa kalkar kalkmaz 
hiddetle etrafına bakındı. Ortada 
bu işten mes'ul kimse bulunma
dığını görünce kabahati kendi 
sersemliğine verdi : 

- Epten viranlaştım bugün
ler.. Düner başım, hani ki işle 
o kadar .. 

Sonra, kayıtsızca kamarnsma 
geçip ye.ngelen erzak sahibine 
seslendi: 

- Beyim, gel, gel.. Takıldı 

ayağımız.. Diiktük küfeyi.. 
Adamcağız tel~şla koştu, bi~ 

raz evvel ihtimamla sardırdığı 

paketlerin ha!laç pamuğu gibi 
darmadağın olduğunu gonmce 
açtı ağzını, yumdu gözünü: 

- Vay sarsak herif vay!.. 
Şimdi beyendin mi yaptığın iti?. 

- Kazadır beyim.. lstiyerek
ten olmadı ki.. 

Bağırıp çağırmak beyhude idi. 
Bir kere olan olmuştu. Yerlere 
dökillenleri toplayıp tekrar kü
feye yerleştirmekten başka çare 
yoktu. Beydendi bir tar.fta, kü· 
feci bir tarafta harrlharıl faali-

f erbetten içen? ... 
- Ağlıyanı güldürüyor beş 

kuruşa!... KaragözUn kitabı .• 
Hem gülmeli... Hem okumalı! •• 

Güvertede birisi mendil sal
lıyarak telaşlı telaşlı bağırıyor: 

- Daha kallcmadı ... Koşarsan 
yetişirsin 1 

Bereket mesafe uzak değil, 
yetişti. iskele alınmak üzere iken 
kendini dar attı içeriye ... 

İskeleye yeni bir vapur ya
naşmıştı. Yolcular arasmda ağla
maktan gözleri şişmiş bir kadm
cağız, bilet toplıyan memura 
sokuldu. Hem ağlıyor, · hem söy4 

lüyor: 
- Bilmem bu yolları ben .. . 

Vardı, bir hastamız Beykozda .. . 
Giderdim yoklamıya... Amma, 
görmeden döndüm! 

Memur hayretle sordu: 
- Neden yoklamadın hastanı? 
Kadın hıçkmklar arasında 

cevap verdi: 
- Çıkamadım Beykoza ki ... 
- Allah Allah! neden çıka-

madın? 
- Bilmem neresidir Beykoz ? 

Vapur yanaştı bir yere... Kimse, 
demez bana ki çıkayım.. Bekle
rim orada .. Açan, memur aradı 
bilet.. Gösterdim. Der bana ki 
bu bilet geçmez. Niçin geçmez, 
ben bunu küprüden aldım de· 
mincek.. Sorar bana: - Nereye 
gidersin sen Hanım? Beykoza 
giderim. 

Başlar gülmiye: 
- A be hanım.. biz geçtik 

Beykozu'l Sen niçin çıkmadın? 
Bilmem ki neresidir Beykoz? 

Kimse de demedi bana çık pan
purdan .. Şimdi ne yapayım ben? .• 

Kadının elindeki bilet, Bey
koıa gidit bileti idi. Avdet etti· 
ğine göre kendisinden ayraca bi4 

Jet paraıı alınmak lhımdı. Fakat 
memur, haline acıyarak: 

- Haydi Hanım.. dedi.· ),lr 

caat etsin. Adli takibat cilrelkir· 
larm cezasını verecektir. 

daha böyle iş yapma!. Bu sefer
lik senden aynca bilet parası 
almıyoruz .. 

Kadıcağız, letekkür ederek, 
'f&şkın şaşkın uzaklaştı. 

Köprüdeki Boğaziçi iskeleıinio 
en işlek tarafı, Üsküdar vapur• 
larmm yanaştığı yer... Hele ak· 
şamları bu saatte, ıu kadar bin 
kişilik bir şehir sekenesinin Adeta 
göç eder vaziyette, 6nün0ıden 
akıp gittiğini görürsünfiz. 

Kadınlar bekleme salonuııda 
tatlı tatlı muhavereler: 

- J:1u sene Altunizadeye ta• 
tındık. inşallah buyurun... Yeri• 
miz, pek açıklık, pek ferah. •• 

- Vallahi bilmem ki hemıiro.. 
O kadar istiyoruz, bir ttırlll olma
yor. Kısmet olursa bir gOn pyta• 
mu ayağını kınp geleceiiz 1 

- Yine lhsaniyedeıinls delil 
mi? -

- Öyle.. Bizimki lbaaniyeden 
bir HirJü ayrılamaz. DOnya bir 
tarafa, İhsaniye bir tarafa.. EYi· 
miz yalı gibidir. Deniz derya, 
ayağının altında •• 

Kapının önllnde ıitemli bir 
telaki: 

- Hep böyle bafur iakel~ 
lcrinde mi bulupcağız camm? 

- Sormayan .. Pek mahçubum 
ıize karşı .. 

- Allahın bildiğini nedea 
saklayını.. Gücendim doğrusu.. 
Bir kere bile yoklamadmaz ... 

- Dünya tellfesi bitiyor mq 
kardeş... lnannolsun, hergOn ak• 
hmdasınız .. 

- Evin adresini unutmada
nız ya .. 

- Unutur mıyım?.. Selimi 
Alief endi mahallesi..... Sok atı ... 
Numara .. 

- Beklerim •• 
- Geliriz inpallah .•• 
Boğaziçi •apur iskelesinde ... 

kit geçirecek o kadar çok tef 
varki, insan burada hiç aakılmı
yor. lnanmannız, aiz de ltlr 
rU• tecrilbemu yapın... 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. 

INANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

İnanılmıyacak 
Derecede Garip 

Bazı Şeyler 
Susuz 
Yangın Söndürme 
Makineleri 

Susuz veya hiç olmazsa mayi 
bir madde dökmiyen bir maki
nenin yangmı söndürebileceği 

pek akıl alır iş değildir amma, 
bu yangın söndürme makinesi 
hakikaten kupkurudur. Ateşe ma· 
yi hiçbir madde döknez. Yan
gını söndürmek için kullandığı 

madde, sodada, yahut şampan

yada kabarmayı temin eden 
maddedir, yani asitkarboniktir. 
Bugaz havadan daha ağır 

olduğu için ateşi derlışl söndürü
yor. Bu yangın söndürme maki
nesinin içinde mayi halinde asit 
karbonik vardır. Faka tıpası açı

lır açılmaz bu mayi gaz halirıe 
geçer ve çıktığı zörünmcz bile. 
Diğer yangın söndürme aletleri 
ateşi s6ndtirse bile etrafına bir
çok zararlar yapar. Bu makine 
ise hiçbir zarar yapmaz. 

Tahtadan 
Para 

* 
Amerika şehirlerinden birinde 

parayı nikelden, gümUşten veya 
a]bndan değil tahtadan yapı-
yorlar. ' 

Amerika şimdi şiddetli bir 
mali buhran geçırıyor. Birçok 
bankalar kapılarım kapamıya 
mecbur oldular. 

Bu buhran yüzünden küçük 
Tenino şehrinde bulunan bir 
banka mUşklil va%iyete düşmüştür. 
Bu banka tediyatı kesmiş ve ka
pılarım kapamıştır. Fakat şehrin 
btitiln parası kasalarında bulunu
yordu. Banka kapanınca şehir 
parasız kaldı. Alış veriş imkansız 
bir hale geldi. Mahalli Ticaret 
Odası toplanarak bir şeyler 
yapmak lüzumuna karar verdi. 
Tahtadan para yapmağa Larar 
verdiler. Ve derhal piyasaya 1000 
dolArlık tahta para çıkardılar. 

lf 
Dakikada 
On Beş Lira 
Sar/eden Genzi 

BDyllk veya Atlas Okyanosunu 
geçen transatlantik vapurlarının 
bir seferde yaphkları masraf 
hakkında bir fikriniz var mı ? 

Bu ıemilerin sefer esnasında 
gündelik masrafları 20 bin lira
dır. Gtınde 1440 dakika vardır. 
Demek ki dakikada aşağı yukarı 
on beı lira masraf yapmaktadır. 

Petrolla işliyen ıon sistem 
transatlantikler her mil başına 
bir ton petrol sarfeder. 

llu gemiler sahilde bulunduk
ları zaman masraflara daha çok
tur. Çilnki fener, rıhtım, liman 
ücretleri girer. Bu ıebeple bu 
gemilerin çoğu ziyan halindedir. 

Ay Denizi Çeker Mi? 
Evet, çeker ve met ve cezir 

dediğimiz denizin kabanp inmesi 
,.idiseai bu ıuretle olur. Baıı 
uhillerde oturanlar bilirler ki 
denizin suyu günde iki defa ka
barır veya alçalır. Bu kabarıp 
alçalma hiç durmaz. Çnnki din· 
1• da hiç durmadan dönmekte 

Yanılan 
1 

1905 t~ Gran Dlik Sergiuı;u borı hl! ile brr· 
hava etınişlr.rdl. Onun yerine yııpma bir cc· 
set koymu~IRr \'C l'cnazc mcr:ıE rnin'. o ıuretle 
) apmışlnrdır 

~I 

Bir defada ycl.Jigcrinc ı.ıt iki hareket ) np• 
mıY• mecbur kalan ıporcu. 

Sağlığında 

Ölü 
Addedilen Adam 

İngiliz gazetelerinde şiSyle 
garip bir vak'a okuduk: 

Cecil isminde bir zat vefat 
eder. Arkasından hayli bllyOk bir 
servet bırakır. 12 varisi vardır. 

Bunlar mahkemeye müracaat 
ederek hisselerini isterler. 

Fakat varislerden Edıvard iı
minde bir adam vardır. Bu ada-

mı ararlar, tararlar bulamazlar, 
gazeteye ilan verirler, yine bulu
namaz. Aradan hayli zaman ge• 

çip te va.ds meydana çıkmayınca 

hAkim bu adamın ölmUt bulun· 

duğuna ve mirasın diğer variıler 

arasında taksimine hükmeder. 

Fakat aradan bir ıene ıeç

medeo kayıp varis ortaya çıkar 

ve mahkemeye müracaat ederek 

hissesini ister. 

Hakim taıırır, fakat yapacak 

birıey de bulamaz: 

- Ben bir defa aenin ölü 

olduğuna hllkmettim, artık seni 
diriltemem, der. ......................................... .._...._. .... , 
devam eder. Zaten met ve cezir 
kısmen dünyanın kendi etrafında 
dönmcıinin neticesidir. Onun için 
denizin kabarıp alçalmaıile glln 
araımda bir münasebet •ardır. 

Çok eskiden inıanlar denizin 
niçin böyle kabanp alçaldıjını 
bilmezlerdi. Fakat biz bufla bu 
auale cevap verebUlrla. 
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ı, ık ) üımeslnl 
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ı Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Çiçek Niçin Kokar? 

Fakat unutmamalıyız ki çiçek 
bu kokuyu bizi memnun etmek 
için yapmaz. Onun bu kokuyu 
yapmasında bir sebep vardır. 

Evvela şunu kaydedelim ki 
bir nebatta kokan .şey kökü 
veya gövdesi değil, çiçeğidir. 

Çiçekte nebahn tohumu vardır. 
Bu tohumlar yere düşünce yer
den yeni nebat çıkar. Çiçekler 
g rzel koktukları için Üzerlerine 
kelebek vesaire gibi birtakım 
haşarata davet ederler. Bu ha
şarat muhtelif çiçeklel'e kona
rak çiçek içindeki toh;.1mları bi· 
ribirlerile aşılarlar. 

Neb:ıt bu haşaratı kendisine 
cezbedebilmek için evvel! gü
zel bir çiçek yapmıya, sonra 
da bu çiçeğe güzel bir koku 
'ermi)'e çalışır. Bazen de çiçek· 
ferin bu kokusu onlara musallat 
ola l mikropları öldüriir, çiçeği 

ölilmden kurtarır. 
Bazı çiçeklerde tohumlar rUz· 

gir vnsıtasile aşılanırlar. Bu ne
l: a~ların çiçekleri güzel ve koku· 
lu olmaz. Güzel kokmayan veya 
çiçeği olmıyan nebatlar, birleş

mek için haşarabn yardımına 
muhtaç olmıyan nebatlardır. 

22 Türlü Yemek 
65 Türlü Komposto 

Yeni Fransız ReisicUmburu M. 
Löbrlin resmi ziyaretlerinin birin· 
cisini Paris belediye dairesine 
yapb. 

I•~ r:ı.kııı• .. r. ~ m, t:ırh1 
darp edin. Bulac:ıgınıa 

lıun daimn " 1,00,. dür. 

Bu, Fransada, ıöyle böyle, 
.... beş asırdanberi tecsslis etmiş bir 

======:ıı:::::======:ıı:c:,.,.._ ananenin icabıdır. 

f.,g; ·derin 1765 te yaptırdıkları b ı bayralr 
i I, bugllıı de hAllı bayrak gemiıl olaral 
.,,lınRl<tadır. -

• 
Sun'i Ziya ile Meyva 

r etiştiriyorlar 

ı - Geceleri çiçekliji rU•· 
düze çeviren IAmbalar. 

2 - Ultra • Vlole tuaila 48 
ıaatte ham elmayı olrun hale 
ıetirf yorlar: 

3 - Nebata hariçten illYe 
ettikleri ldmyeYI me•at He be. 
ylimeaini ve sllr'atle çiçek açma• 
ımı temin ediyorlar. 

4 - Tohumları rlUubetli hlr 
yerde ve huıuıl makineler içbade 
istedikleri zamu teamlye edip 
fide yetiftirlyorlar. 

1. 
Amerika da çiftçilik 

ve kadere bırakılmı~ bir 

maktan çıkmak llıeredir. 
viai çiftliklerde nebatatı, 

havaya 
it ol
Orada 
çiçek-

leri ve meyvaları sua'I surette 
yetittirmek için fenni vaııtalara 
mftracaat edilmektedir. MeaelA 
mey.alar hamken toplanmakta 
Ye elektrik tuaı alb•da M ... t 
itinde olıu• hale ıetirUmelrt ... 

Filhakika tarih kaydeder: 
Fransız hlikUmdarları ıçın isyan
dan, ihtilalden ve gaileden Azade 
bir bayat geçirmenin ilk şartı 
Parls ile iyi geçinmekti. Unutmı· 
yalım, meşhur bir darbımeseldir: 

- Paris daima iyi kalpli, ba· 
san da dik baılı bir adama ben· 
•r, derler. 

Bu itibarla geçmlı zamanlarda 
halkı temsil eden daireye resmi 
birkaç ziyaret yapmak, kırallar 
için Paris halkının kalbini ka· 
aanmıya ekseriya kifayet ederdi. 

Bu ziyaretleri ilk defa olarak 
ibdaı eden değilse de, en parlak 
bir ıekle koyan on birinci Lfıl 
olmuı ve blitiln hayatında kendi
Iİni Pariı halkı ile temasa geti
recek biç bir fırsah kaz'lDmamıı 
ve bundan dolayı, kendiıine, 

Pariı Burjuva11 lekabı YerilmiıU.. 
Paris belediyesinde yemek yi-

yen ilk Fransız kıralı da bu 11 
inci Lt\i olmuıtur. Bu idet 11 
inci Liıioln halefleri arasında da 
devam etmiıtir. Bu arada garip 
bir noktayı kaydedeyim: 

Parla belediyeainin 14 Unctl 
Lüiye verdiği ziy&fette 22 tllrlll 
yemek ile 56 çeıit meyva ve 
kompoıto varmııl Ve F ransıı 
tarihlerinin tefıirine göre Paris 
halkı kırala, halkın da kudretli 
bir hükümdar olduğunu bu ıu· 
retle iÖStermek istiyormuş! 

dir. Çiçekler de bu ıuretle yetil"' 
Urilmekte Ye yaz kıt her türlll 
çiçek bulundurulmaktadır. 

Yukardaki resimler bu 1aha-
da yapılan itlerin birkaçaaa 
161termektedir. 



Gazi Osman Paşa Kimdi? 
• 

Fevkalade Teveccühüne Abdülhamidin 
Rağmen, İhtirastan 

A 

Azade Ve Dürüst 
Nail Olmasına 
Bir Adamdı 

Malıarrirl • 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-50-

Saray Ve ErkAm 
BaşkAtip Sait Paşanın him· 

metile teessOs eden saray hiki· 
miyeti, ilk zamanda idare iılerin
de pek o kadar hissedilecek 
derecede değil iken, gün geçi:ik· 
çe şiddetini arttırmıştı .• Abdnlha
mit, esasen böyle idare kabiliye• 
tine malik bir adamdı. Başkatibi 

Salt paşadan aldığı dersleri, pek 
u l bir zaman da hazmetti. Hem 
de o derecede ki, az zaman 
urfmda, talebe hocayı geçmişti. 

Damat Mahmut Pt- feci bir 
akıbete kurban olarak sahneden 
çekilmiıti. Buna binaen ilk sal
tanat senelerinde mOştereken ça
hf811 llç dimağ ıimdi ikiye in
mişti; biri, Abdnlhamit; diğeri c!c 
Sait Pş .•• 

Abdülhamit, saray siyasetini 
bizzat idareye kadir olabile ce· 
tini anlar anlamaz, Sait Paşayı 
derhal Sadaret mevkiine yerleş
tirdi. 

Bu suretle resmi ve mes'ul 
idare ile, gayriresmi ve gayrı

mea'ul idareyi birleştirdi... 
Sadaret mevkiine çıkabilmesi 

için Salt Paşa ile Abdülhamit 
arasında ne gibi bir pazarhk ce
reyan ettiğini bilmiyoruz. Fakat, 
cereyan eden ahvalden &nlıyoruz 
ki, Abdnlhamit Sait Paşayı, pek 
bllyUk llmitlere kapılarak bu 
mühim makama geçirmişti. Fakat 
Abdiilhamidin bu limitleri, pek 
çabuk menfi netice verdi. 

Abdülhamit, aldanmışb. Hem 
de pek feci bir surette aldan· 
mıfb. Gerek başkitabetinde ve 
gerek Dahiliye nezaretinde iken 
Abdülhamit blittin arzularına kö
rOköriine itaat eden ve Abdül
bamidi mnıtakillen idareye sev
keden Sait paşa, Sadrazam olur 
olmaz AbdOlhamide karşı hakim 
bir vaziyet almıya başlamıştı. 

Sait Paşa bu hareketle Abdill
hamidi bOsbütün nlifuz ve kudre
ti altına almak istiyor; tehdit kar 
teşehbüslerle bUnkarı mağlup 
ederek, saltanat mevkiinin fev
kinde bir vaziyet almıya çal ı şı
yordu. 

Abdülhamit, Sait Paşayı sa
daret mevküne getirmekle ne 
kadar aldandığını pek çabuk 
anlamıştL Buna binaen - ( Sait 
Pa,anın Sadareti ) bahsinde izah 
edeceğimiz veçhile - Abdülha
mit en bfiytik selamet çaresını, 
sarayı kuvvetlendirmekte aradı. 

* Abdülhamit, saltanatının ilk 
senelerinde Dolmabahçe sara
yında oturuyor, ancak arada 
sırada ( Yıldız ) a çıkıyordu. Ali 
Sllavi vak'asını müteakıp büsbii
tUn Yıldız Sarayına çekildi. 

Sarayı kuvvetlendirmeye ka
rar veren Abdülhamit, bir taraf
tan Yıldız sa(aymı istediği şe

HMe tevsi ve etrafın ı da asker 
tahkim ederken, : diğer 

1 

taraftan saray teşkilatım tanzime 
başladı. 

Abdnlhamit tahta çıktığı za
man, aaray erkim pek derme 
çatma adamlardan mUrel<kepti. 
Cülus vuku bulur bulmaz hemen, 
makamı mehtl ulya tesmiye olu
nan analığının sarayı ile hemşi

resi Cemile Sultanın sarayına 
haber göndermiş, sadık, emektar 
adamlardan birkaç kişi toplan
mıı bunlara vazife verilmişti. 

AbdOlhamit, saray teşkilatım 
ıslaha başladığı vakit çok dik
katli davrandı. Muhitine alacağı 
adamlarda ilim ve irfan kudret· 
lerinden ziyade sadakat aradı. 
Aynı zamanda bunların arasında 
liyakatli olanlar da vardı. 

O tarihte, Abdülhamidin mu-

1 
hitini işgal edenlerin içinde, 
( Gazi Osman Paşa ) ilk safta 
bulunuyordu. ( Pilevne ) müda
faasmda gösterdiği kudret ve 
şecaatle tarihte pek şerefli bir 
nam bırakan bu büyük Türk 
kahramanına Abdülhamit pek 
ehemmiyet veriyor ve onu sara· 
yından ayırmıyordu. Abdlllhanıit, 
Osman Paşayı bir aralık Seras
ker de yapmıştı. Fakat idare 
i}lerine pek o kadar aklı ermedi
ğini anlar anlamaz, yapacağı bir 
hata ile şöhretini sarsmamak için 
onu Seraskerlikten çekmiş, Ma
beyin Miişürll sıf alile yanına al
mıştı. 

Abdülhamidin bu hareketi, 
biraz da kurnazlıktı. Çünki, Os
man Paşanın, kendi şahsına karşı 
sadık olduğuna dair bir kanaati 

RAD Y Q - vardı. Abdülhamit, gUnün birinde 
bir tehlikeye maruz kalırsa, Os-

29 Haziran Çarşamba man Paşanın derhal kılıcını çe
!ierek Pilevne Kalesini nasıl mü-

f s tanbul - 1 ( 1~300 metre ) Bcıfayi dafaa etti ise, kendi şahsını da 
ıııusiki ho} eti tarnf111 <laıı 18 gr"-
ıııofon, 10,fı alaturka s:n:, 20,.) gra- o suretle müdafaa edeceğinden 

emindi. Ayni zaman da Osman mofon, ı-aat ayarı, Ajans tıal>orlori , 

~ l Mfinir Nu rettin llt>y ile arkatlatları Paşanın halk nazarında kazanmış 
tanıJından konser, 2:3 orkoıstra . olduğu şöhret ve muhabbetten 

Bükreo - ( 894 ınetru) ~O Çellokon- de istifade ediyor, Paşanın 
ser, ~0,5 k o nfora.na, ~. 15 piyaııo kon- her türlü taarruzdan masun 
seri, 21, 15 ·:iyolonsel. ka lacağım biliyordu. Bunun için 

Be!grad - (429 metr e) ~O ı;rnıııofon, cuma, bayram, Hırkaisaadet alay• 
21 ('ollo ilo piyano, 21·;; salon orkos- larında onu daima yanında bu-
trası , 23,5 ak!}am konser i. l d 

Roma - ( 441 metro) ~t Aj.uıs lıa- un uruyor, arabasına alarak 
bcrl cri ve gra mofon, 21, 1:-i doktorun karşısında oturtuyordu. Bu suretle 
t~n siyol er i, ~1, fö opernıl:.ı.ıı naklen bir taraftan, büyük bir kahra-
Dej:ınico npıJras ı. mana karşı ne derece takdirkar 

Prat ( 488 metre) ~o Horis Oo- hareket etti~ini halka gösterirken, 
duııov ismindek i oı1era, ~:ı saat ayarı, diğer taraftan da 0 kahramanın 
tolb'Taf haberleri. d k 

vücu ilnü endine siper ittihaz 
Viyana - ( 617 metre) Hl,55 t.Iuııi-

kili ınuRalıabo 20,25 soııfoıı i, 22,05 ediyordu. 
şarkı, 23,03 :ı.ktaın konseri. Osman Paşa, bünkArın kendi-

Peıte - ( 550 metre ) W Ma.cariıı- sine karşı olan vaziyetini tama-
tan hakkında bir konfPruııfl. ~0,3 rıpo- men bilmekle beraber bu haller-
ran ın orkC't>trası , 22 ı>alon orkc~trn.sı. d d den şımarmıyor, yara ılışıo aki 
Varıova - <1411 nıet nı) - O,!l.:> ırra- safveti tamamen muhafaza eden 

ınofon, 21 hafif konser, 2~,10 e<l<'biyat 
b 1 · le · o=:ı 2- k asil bir Türk hareketile, vazife-a ns rı, - ::.. , a onser . 

Berlin - ( 1635 metro) ~O Diınva si- sinden başka hiçbir ıeye ka-
yascti, 21 Kolonyadan naklen konser. rışmıyordu. 

30 Haziran Perşembe Abdülhamit, yıldız sarayının 
l.tanbul-(1200 nıctra) 18 gramofon, duvarına bitişik olan bilyük bir 

19,5 alat ur ka saz, Yodia Riza , e ('en konağı O sman Paşaya vermişti. 
ııe t Hanımların iotirakile Aj :ı. ııs haber- Marmara denizine ve biitün lstan-
leri, sa.at :ıynrı, ~0,5 gramofon ile bulun cazip ve sahhar manzara-
opcra parı:ul:ı rı, 21 al :ı.t u r l- :ı. l':tz: \ il - sına hakim olan bu konakta, Os-
d.uı 1\iyaz i He) in ve Fikrin• Jl aıııının man Paşa sakin bir hayat yaşıyordu. 
işti rakile '..!:! ork estr.ı. Sabahları erkenden saraya geli-

Bukret - ( 39 l ıııC'tre) ~o .s:ırl.ı yor, odasına gırıyor, akşama 
ko ıı scri , 2 ı , :.O senfoni, ! 1 koııfror;ı ıs, kadar orada sessiz, sadasız olu-
:!1 , 1.) kon~n. S l 1 k l d 

Belgrat ( 429 rııı•trıı) :..O 1,oı.rt•- ruyor, e am ı gün erin e top• 
nıns, :.'O,~m ses konseri, ~1 dol,tonııı lanan arzıhalleri icap eden ma· 
ta,·siycluri, ~t ,:ro Li ıılıl i ;ı ı ı:•daıı ııakil , kaıniara havaJe ediyor. Boş za-
2d.50 ak şam konseri. T manlarında gazete ve kitap oku· 

Roma 4H metre) :!1 A,iaııs 11'1- yor. Nadiren odasına gelen misafir-
' Lı rl uri, gr:ııııofon plftkları: :?ı ,:ıo c·" !erle afaki şeyler konuşuyor. Tam, 

kadının111 L ilc<'eği , eyler, :!1,4."i 11111h· Abdülhamidin memnun olacağı 

telif k onser: bir şekilde ve tam bir sükun ve 
Prağ ( 4!l8 metre ) !:!O kuk la trrıı- inziva içinde ömür geçiriyordu. 

sili, 21 Çello konseri, 21 .• 0 lt n:; ha-
valnrı, 22 konsor, 2:1 <.ıa:ıt a~ arı. ~ıl-
ııiln Rpor h:ıh( rleri, 2:1.:!IJ korıı.:rır. 

Viyana ( 517 ııı Pt ro :..o,:~;, iki 
n İ) ııııo, 2 L komedi 2:uı:; :ı.k~aıu J,oıı 

sori. 

Peşte - (500 met re) ~O Hir kth:ük 
bildi.ye, 20,5 şon gnce, 2~.45 pir:ıno 

, e koman. 
Var§ova - ( H l l rııetro ::..ıı . ı:; 

nı uhtclif l ı:ı.lıt>rlcr, :::!0,33 ra ly o µ-aı.l eı;i, 

:?1 al,~:.ı.nı ko ıı seri. 
Berlln - ( 1685 motrı.ı 20 Bugilu

kü RııByadan birkaç sahır e, 20,20 ede
biyat balı isleri, 21 oporadan 11ak len 
(\'cbcrı) n .E'rciscbiıtı oııc ra.'l ı. 

(Ar kası var) 

ŞARK BÜLBÜLÜ 
Gü:ı:el aes merak lıl arı tarafından sa

bu•ı~hkla bl'klencm Şark Bülbülü Dı!.ni:ı: kııı 

EFTALYA Hanımı ve kema ni Sadi Beyi 

latanbulada ilk defa olarak bu aktamdan 

llibarea Haı blyede BEL VO babçqt .. de 

d inliyecek ve mu~lrlk ve gllzel ıea.l ile ılsl 

ıaşyedec:ektir. 

Son Poata Nlatb•••• 

Sahipleri t Ati Urem, Selim Raııp 

Neıriy~t Müdtlid Halil Liitfi 

Felaket Gibi Bir Güzellik 

Matmazel FloransZaliırılik 
Rekorunu Kırdı 

Mehraceyi köJe, 
sikişinaı, artisti 
kadın. 

diplomatı mu· 
papaz yapan 

Kadın zaten insana her şey 
yapar. Fakat matmazel Floran• 
bu hususta h ütnn kadınlara taı 
çıkartacak kadar ustadır. 

Matmazei Florans Pariste bir 
dansözdür. O kadar sehbar, o ka- 1 

dar güzel ve okadar cazip bir kıs · 
dır ki, seyredenler ona Aşık ol- ! 
maktan kendilerini kurtaramaz· 

1 

lar. Bunlar arasmda bir Hint 
maharacası köleliği kabul etmif, 
bir Avusturya diplomab mesle
ğinden olmuş ve bir artiat ma• 
nastıra çekilmiştir. 

Matmazel Floransa köle o • 
mayı kabul eden Maharaca, 
Kapurtala Maharacasıdır. Matma· 
zel Floransa sahnede tesadOf 
etmiş. Parası sayesinde onu elde 
etmek istemiş, hatta bir mtld
det nişanlandıkları da şayi olmuf, 
fakat sonradan Matmazel Floranı 
bu rivayetleri tekzip 
Kendisine sebebini 
zaman: 

etmiştir. 

sordukları 

"Ben köleyi ne yapayım, de
miş. Ben iki şey seviyorum: Biri 
san' atiın, diğeri kedim. Para ıçı-

ne gömülmüş bir adam nasıl kö
lem olur. 

Mesleğini kaybeden diplomat, 

Matmazel Florana 
Avusturyanın Paris sefareti bat
kAtibidir. Bu zat Matmazel Flo
ransa aşık olunca mesleğini ter
kederek ona dans havaları çal
mak için musikişinas olmuştur. 

Fakat bu &şıkların en bed
bahta Rezuskl isminde bir Rm 
artistidir. Bo zavalb artist kızdaa. 
gördüğü muhalefet üzerine gön-
lünü susturmak için bir manuo 
tıra çekilmiye mecbur olmuştur. 

'' Türk Kadını Mühlik,, Midir? 

Kadına Müstehlik Demek 
Doğru Olamaz 

Kadın İktısadi Seniha Rauf Hanım, 
Hareketin Yardımcısıdır, Diyor 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

müstehlik midir? Kocasıııın getir
diği şeyleri kullanan, çiyiyi pişi

ren, biçilmemiş bir kumaşı diken 
bir kadına nası l müstehlik dene-

bilir. Bilakis, bu kadın tipi de 
iı hayatındaki kadın kadar müs-

tahsildir ve yapbğı da bir istih· 
saldir. 

Sırf müstehlik olan zengin ka
dınlara gelince, bu kadınların sar· 

fettikleri paralar dahilde kalıyorsa 
bunlar da bir zarar değildir. Bu 

ıarfedilen paralarla terziler, kun
duracılar, fabrikalar işliyor ve 

bir ikbsadt hareket oluyor. Bu 
suretle birçok kimseler geçiniyor. 

F aı.ıl Ahmet Beyin "Mühlik" 
kelimesini hangi manada ve ne 

gibi bir fikirle söylediğini bilmi
yorum. Kendisi ihtimal münase· 

betsiz kadınlar görınüştiir. Fakat 
bunun teşmilini] doğru bulmuyorum. 

Eğer mekteplerdeki terbiye tarzım 
beğenmiyorsa, o da maarifi ala-

kadar eder ve hususi mahiyette
dir. Kaldı ki benim temas etti· 
ğim genç klzlar faziletkarane, 
muktesidane yaşıyorlar. Mümklln 
olduğu kadar ıyı çalışıyorlar. 
Bunların ekserisi de temb: bir 
aile reiseıi olmayı düşünllyorlar." 

Seniha Hanımın sözleri bura
da bitti. Bizim temas ettiğimiz 
bazı genç Hanımlar, Fazıl Ahmet 
Beyin s6zlerine bir ikaz ve ihtar 
manası vermek lAzım ieldiği 
mütaleasında bulunmu lardır e· 

• 
kısmı da bu sözlerin mektep 
terbiyesi nazarı dikkate alınarak 
söylendiğini iler sürmektedirler. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 06 
lngiliz lirası 60 50 00 
DoJar 47 43 09 
Liret 9 32 ou 
Belga 3 40 85 
Drahmi 72 22 05 
Isviçre frangı 02 43 28 
Leva 66 79 00 
Florin 1 17 41 
Kuron Ç. 16 02 00 
Şiling A. 47 75 00 
Pezata 57 75 00 
Mark 02 00 00 
Zloti 03 24 ,5 
Pengo 04 00 00 
Ley 80 00 ()() 

Din:ır 27 69 314 
Çervonets 10 73 16 

Tahvilat KapalllJ 

ı. Dahili 95 50 
o. Muvabhide 45 50 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

=== :ı:c=ı 

Altm 

1 ~I Mecidiy• 
2 32 : Banknot 
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TIMURLENK hrriri: lf. l#-
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.......................................... -. ......... 
Günlerce Yeyip lçmiyen, Uyumıyan 
Fakat Dipdiri Duran Sihirbaz Hintli 

--·-- - - --- -
Timur, Bu Adama Karşı Hayraniyet Duyuyordu .. 
Timur, hep zafer ve hep ga· --tu-.1-ü-y-or_d_u_._H_e....,r-if-in--in-ce--b-a-ca-kla- l 

lebe ipret eden engin bir ha· randa birkaç fil kuvveti var gibi 
olecakbr ve HD de cezanı çeke
ceksin. 

nbe &zerinde ve 610ler arasında idi. Pişkin ve idmanlı atların 
Deriye, daima ileriye doğru gi- terlediği, yürüyemez bir hale 
diyordu. Hedefi g6sterdik\ea geldiği mesafelerde o, dipdiri 
IODra ordu kumandanlarını g6rilnDyordu. GDnlerce yemek 
kendi hallerine bırakllUfb. Kim- yemez, 10 içmez ve uyumazdı. 
H ile konuımuyordu. Bel• Llkia eararh kuvvet ve kudre-
ki rapor bile okumuyordu. tinden de laiçbir şey de kaybet-
y ahu Umar Hocayı yanında, mezdi. 
_ ... çıplak Hintliyi de 1akinin- Timur, bu aarip mahlukun 
de bahmduruyorclu. her tUrlll yokluğa ve yorgunluğa 

Y akıllDlf Ye yıkllmq k6ylerin kartı göıterdiji taba mm ille içia 
kuabalann enkua içinden geçil- için bayraniyet beslerdi. Fakat 
dlif malarda bazan Mollaya onan keadbine a&terdiii feci 
dola• batanı çevirir ve pmb uhneleri unutamıyordu. Bu ae-
.... IOl'U'm: heple de huzuruna getirttikçe 

- Şa kafirin a&ıl çıkar mı penauz adama alafbnrcb : 
clealia? - Dotru llfle, elerdi, p 

- Ne mllnuebet efendimiz. terdilderin plaac:la-, cleill mi ? 
M mlnuebet? Eter bama itiraf ecl.... lellİ 

Halbuki Molla. Timurdaa da- Hint ülke8İne padipla ,apanm I 
.. Wa eadife içiDcle iclL G&n- Hintli iki pcle hir tekerrttr 
a..lenberi rüyasında cellAtlık ya- eden bu muttarit teklifi ayni ıll-
pıyor, kanlara bulanıyor ve kan ktin ve ayni vakar ile dinledikten 
l('&lleri içinde bOğulap diriliyor, sonra cevap verirdi : 
Clirilip boğuluyordu! Timur, ya•aş - Gördnklerin doğrudur. Bu-
J•ftf eriyen, zaifliyen Mollanın gün vaki değil• yarın vaki ola-
geçlrmekte olduğu ruhi buhran· caktır. Çünki onlan, g6ıteren 
lan seziyordu. O sebeple ba· "Mahayana,, dır. O aldanmaz ve 
san kendi iç ııkınbsmı ooutmuş aldatmaz (1) 
16nOııerek onunla mülatafeye Timur, bu pervasız inat nze-
de giriıirdi: rine dudaklarına ısırır ve çıplak 

- Sen ki Molla, derdi, ta-
Yllldana kesilmesine razi değil- Hintliye haykırırda: 
• bmm bir haksızlık uyarsın. - Mahayanm yalancılajı ubit 
B&,le iken İDAD cesetleri ist&ade 
tahbm ve bahtım yürUtmiye 
mecbur bir cihangire nedimlik 
edenin. Şimdi de ceBlthia ha
lll'lamyorsun. Bu ne perhizdir ve 
.. llbna tuqusudur? 

Molla, heybetli Şebinphı din-
ler"- tepeclea bmai• kadar 
tllremekten ıeri kalmazdı ve .b . teriai liJerek kekelerdi: 

- Siz, filebililllla dbat edi· 
,. ••• 1 o ...... kan dlkil
,.. ••• L ladallah ve indennas 
muunanuz. Fakat ben ne kılıç 
W•uhDirim, ne mmak. Zaten 
alema manevi cihada memurdur, 
nhlan aalah ile milkelleftir. Bina
enaleJla harp meydanlarında bil
urure cllkalen kanlarla alaka
dar değilim. Cellltlıia hazırlan-
makLtıma gelince: Bu klfir l»lr 
libirbum meş'um bir oyunundan 
llmettir. 

Molla, daima ve daima bu 
cevabı veriyordu. Veriyordu 
am•• pndeo gfine erimekten, 
yemek yiyeaıiyecek bir hale gel
mek ten, kötn kötll düşünmekten 
de kurtulamıyordu. Çıplak herifin 
avucunda g&rdJili manzara, bir 
an bile gözbebeklerinden silin
miyordu. 

n .. , bazan ılibirbaz elenilen 
Hintliyl de huzuruna getirttirirdf. 
O.• slğsilne ve koUanua ap
lanan oklar çıkanlllllf, kendUiae 
laiçbir eza vermez gibi görilnea 
.terin yaralar, tiyle böyle tımar 
edilmifti. Ayrı bir çadırda neza
ret ııltanda bulunduruluyordu. 
Jiriiy6f sarasında da yaya ylir8-

İngilizce 40 derste 
Frenaızc• hlf; llUmlyenlerl 

lconuftururuz 

(1) Mabayana, Hlndiatandald ••• 
yı11:r; dinlerin ve mezheplerin ea 
mühimlerinden biri olan Mahayaniz· 
min lathaat •ttlll eaaa demektir. Ma• 
lıayanazlm, bir neYİ militlılzmdir. 
Menıuplannı hayal i~inde ya .. br • 

.. ,., ... 1cr ................ : 
A:ne 1cli.l hanıma deyııiai &leme

diginden dolayı Dit talibi 8ad.l Galip 
Be3 in mahcuz bulanan Ülkemle ve 
eu a), saircsi 2 7 932 &arihinde Befik
tatta Bayat.paıarında 11 de aatıl&cağın· 
dan talip olanlann yevmi ..Utrde 
hazır buluıı maları ilin olunur. 

Kaalle Arenıy.-
lle:saba Eski , .o yeni yazıya aıina 

bir Katibeye ihtiyaç vardır. Beyaııtta 
Okçular batında 66 No Vmlt Jatik bal 
pi) a.ııgo bayiliğine müracaat. 

Manisa Emrazı 
Hastanesinden : 

Erzakın 

cinai 

lhtl~eç miktarı 
Aıgar1 

Kilo 

Bamya taze 500 
Beyaz peynir aoo 
Bulrur a 
Çama11r aoda•ı 800 
Çam odunu 20000 
Çay 15 
Domates 400 
Ekmek 19000 
Et 8000 
Ga&Jatı UKJO 
lapanak 700 
ince tuz 500 
Kura fuul7a 800 
Kuru aınm 800 
Llhna fi)() 

Limon tuzu S 
Makarna 800 
Mercimek 600 
llete odu•• 30000 
Nifaate 50 
Noh.t 600 

Aza nal 
Kilo 

900 
500 
900 
900 

25000 
30 

wo 
!ll)O() 

8000 
2500 
1000 
700 
ıooo 

1000 
800 

10 
800 
800 

IOOOO 
80 

800 

Fakat cihangir, bir tiril\ en· 
difeden kurtulamıyordu. Akabey· 
ktlmle Ömer Şeyhin alobetlerio
den laaber getirmek &zere seriye, 
ana yurda g&ac:lerdiği adamların 
d6rt gizle aYCletiai bekliyordu. 
Onlana iyi bir luaberle dinme
lerini m&tealap çaplak Hintliye 
111* olduja muameleyi yapa
caktı. 

[ Arkaa Yari 

Resminizi Bize Gönderini 

.. * Size Tabiatinizi Sögligelim 

M .. ,. & ı Ağırbaşh ve dü

Hi.:ı Ye hayal 
kalmaz. 

ıüncelidir. Fiil 
ve hareketle· 
rine gelişi gü· 
ıel bir istika· 
met vermez, 
gürültücü \ e 

kavgacı değil· 
dir, fili müca· 
deleden, tehi i
ke ve mes'uli· 
yetten çekinir. 

mevzularına lakayt 

• C58 BllhUyar H.: Zekidir. Tmalet 
ve ziynetine ait 
şeylere fazla 
alaka gösterir, 
kararlarını sık 

tebdil eder, 
muhitine uysa}. 
hk gleterir, 
iğbiran kinsiı 

ve devamsız. 

dır. Menfaat
lerinden ı.,. 

kalarım da İltifade ettirmiye 
temayildir. 

Fotofr•I Talil K .. ,..,,. 
11 inci Sayfa••ıda bulacalcanı~ 

Akliye ve Asabiye 

Patateı 

Patlıeu 
Pıra1& 
Pirinç 
Sabun 
Sade7afl 
Salca 
Sotan (tue) 

" (kan) 
SOt 
Şeker 

Şeri ye 
Taze fuuJyı 

ltakla 
" " kabak 

Un 
Yoturt 
Yetil biber 
Zeytin yatı 
Pirinç unu 

ihtiyat; mİld8rı 
A•ruf 
Kilo 

uıoo 

700 
800 
800 
800 
800 
ISO 

'°° aıo 
2500 
1000 
200 
800 
800 
IOO .., .,.. -800 

50 

Asamı 

KUo 

2500 
900 
900 

1000 
800 
800 

f"ri;J= 
800 

3500 
1500 
Dl 
800 
800 
800 
500 

3000 
'500 

800 .. 
lıleideplıe, tlaırette " bir •le•eMde 

aawaffak olmak lçla 1914 tenberf çok ... ı. 
....._ e411ea denlerlmh: memnun eclemes• 

• leretl iade ederlL Dlvanyo1u Flruaafa 

..U ~ ıtaclfb •• l'•ee lds erkek 

._ ..._haaal .. t11ac:amaa ıare liret

..,. tulablt eder. Fakir iM Janm lcret 

.......... Mld .. zlYA 

Manlaa Emruı AILliJ• •• Asabi,. Haataaeainln ln/1932 tarllainden 
31 5 1932 l'•yealae kadar on bir ayhk ihtiyacı olaa yakarıda JuW (41) 
kalem erzak 15/6 19.12 tarilüaden 5f7 1932 tarihine kadar Qq sGaa •14detle 
mllaakuaya cabnlllllfbr. Şarbaamelerlai prmek lıteyenlerln hersin itle• 
den evvel Maniaa Sahhat MüdGrlüjilne müracaatleri, mlaıkaaa1a iıtirak 

edecıekim'ln 4e yevmi ihale oJan 5/7ı 1932 aala pi aat (15) te Mani•a 
Sahhat MGdÜJ'Ultilnde tel8kkGI edecek Komiayonda ha•ır •uJunmaları 
llAa olunur. 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde letl· 

rahat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ıse bu tabletçik· 

ler, ,,-.,.... Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah in
sanın yataktan keyifli ve nef 'eli olarak kalkmasına temin 
eden bir lstirahata ve uykuya nail otur 

dal in 
ta bletlerı. 

ECZANELERDEN REÇrTE iLE ALINABILllt. 

BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
TUrk MaarH Cemiyeti lzmlr mUmesallllllnln tertip ettlll 

araftırma, dinlenme ve •> lenme aeyahaU 

Pire, İskenderiye, Rodos 
t - Cemiyetimiz bu büyük 

Se) ah:ıtini biltün Tılrk 

gençleri ve nıilnevverleri için ha
zırlam ııt.ır; ayni ıamand:ı BC) a
bat; adliyecilerimizle muallimlcri
mizin ittirakleriııi temincıı tat il 
zamanına tesadüf ettirilm iıti r. 

2 Seyyahlar (Atinanın , Nilin, 
Rodosun) bedii güzeJlikleri içinde 
on bet gf.ln geçirecektir. Adalar 
n Akdenizin serin ve sAf havasile 
bUtrın bir senenin yorgunluklarıııı 

dinlendireceklerdir • 
3 Seyyahlar, Yunan, Mısır 

tarihlerinin zenginlikleri, derinlik
leri tolnde asırların hayatını id
rak edecekler, beıerl tek!müliln 
11yrinl zevkle temat• eyleyeklerdir. 

4 Seyahate 20 temmuz 
prfemlla gflnfl baılan:ı.caktır. 

Seyahat seri, liıl, 

konforu ve lıirin i, ikinci ' 
flçiiııcU mevki ) •lt a dı kamar 
hav i bti) iik ve h ı t bir ) o 
' apu r ı ile ) apılaf' ktır. 

5 .~ eyahat urn ısında vaı 

ru ıı lı<'r nevi m<'şrııbat ve mek ı 
U.tı m ' ut ,._.) f't ehven fiatll l 
fesi ~ e yfikaek san 'atk&rlard 
mürekk <'p orke!'\tra~ı seyyahları 

cmirlcriııo hazır bul rnacaktır. 

Cemiyetimiz. her hangi bir po~ 
ta vapuru ile 300 liradan aş. ,... 
yapılın!\ ı imklnt olııııyan bu Bl') 

bati tertip ederken herkealu ko
laylıkla ittirak edebilmesini temin 
mak~:ulılo azami fedakarlalt yap 
rak uil•Jt ilcretleriııi ucari bir 
hadde iııdirmi9tir •. 

Fiatler 
1 inci mefti azimet 
2 inci .. " 
a 1nc11 " ,, 

ve avdet yemekli 90 lira 1 Pasaport n 
., yemeksiz 50 ,, vize muraf
" Yatakla ,, 30 ,. ! arı dahildir. 

Topla rezintl Ye ikametlerde aeyyahinin temini menfaat 
ye latlrabatlan için llzlm l'elen tertibat ahnmııbr. 

.. y•h• lfllr•k '8rtları ı 
t - Seyabıı.te tıtlra.k edecek ı;art:uıı lı .l günO oldııJıına nazar rı 

zevat btıet bedeliyle hüviyet cüz- pasaport muamelatının ikmal ed -
dadı ve küçük kıt'ada Uç fntoğrJ.- lebilm 'iİ i~in ıey:ı'ı:ıte fttin.k edf'-
hnı a9&ğıda.ki adrel!8 tevdi etmek cok zevatm tQ.7-932 pazar gOn ı-
ıuretiyle biletini almalıdır. no kad tr ınilraca ı t Lrt la&ımdır 

2 - Tatra vilA.yetlerden lttirak Bu tarihten sonra ııı l r \caat ede 
edeceklerin mahalli zabıtasınca z vat için mflnferit pasaport mı .L 

musaddak memalikl ecnebi yeye mele i ) apılmak zarureti hasıl ol 
seyahat beyannameıiyle birlikte üç caitınd n puaport ve Yiıe ma"r \ 
kıt'a fotoğraf, hüviyet cüzdanı ve hırı kcndılerine ait olacaktır. 
bilet bedelini Tflrk Maarif Cemiyeti 4 ltbu seyahate 1stanbuld ' 
lzmir mameaıilliğine göndermeleri ittir. k decek ze" t ın lzmiro azı 
llzımdır. wct ' c avdetler• nıuf Ucretl ı 

3 Hareket günü 20-7-932 teuıiıı edilecektir. 
..... .. .. , va mUrecaat yerlerl : 

Türk Maarif Cemiyeti lımir müınodsilli.., ı : 1zınmle ~elA.nlk 
Bankası karıısanda. reı , fon : 8911 

Divaoyolu • Alemdar caddeleri, Demirkapı, Sirkeci latuiyoou 
Ue Bahkpazannda Peynirci ıokağı ve Tahmis-Sabunhane-Mahmut· 
paşa caddeleri, Knkrkçll kapııı, Bileyiciler ıokaklan arumdaki 

mmtakada bulunan sokaklardaki ebniye mecralarımn yeni inşa 
edilen kanallara rapbna müsaade edilmittir. Mecari talimatoameai 
abklmına tevfikan bu mıntakadaki eski mecralarm tamirab memnu 
olduğundan mOlk sahiplerinin ilerde müıkiil vaı ye te kalmama ilfl 
için pmdiden mebani mecra kulakların ı yeni kana ra raptt-ltir
meleri kendi menfaatleri iktazasındandır. Aksi ta 1 rde ilerde bu 
yüzden vukubulacak milracaat ve şHdi et er Bel r ece n s nı 
o)amıyacağmdan rabıt ameliyab için a a . i\daranı:ı Sır ecide Sir-
keci Palasta Belediye Mecarl ıubesine n üracaallar. [B] 
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ÇANAKKALE 
hglltere BtıkhıeU tarafından GalZ 

Hı. ne hediye edilen eserin ter~QmeaL 

Ya.zan ı 

C•11•r11l Oılancler 
-27-

ınacak Ve Oradan Ana-

Şarki Akdenizde tahşit edl· ı 
len büyük kuvvetin ne suretle 
kullanılacağı hakkında bir plfın 
mevcut olmaması Pariste endişe 
uyandırmaktan hali kalmıyordu. 
11 martta Fransa Harbiye Nazın 
Milleran, Hariciye Nezaretine, bu 
hususta İngiliz hükumetinden 
fazla malumat almasını bildirdi. 

.. İngiliz füı§kumandanı, bizim 
d ' mı ine \erdiğimiz askerleri, 
n ıretlc- kullanacağı hakkında 
biı pliin lwzırlaıms mıdır? Hazır
Jamı._ ... a hu plan nedir? Bu askt:r· 
Jeri ) aı ıınadanııı şiınaline çıka· 

nu.:ı.k Bolayır körfezini kapatmak 
fik riııdr midir? Fran ız ve İngiliz 
a~kcrlrrinin 1 tanbula çıkarılması 
hakkındaki mutaleası nedir? 

1' ran~ız harbiye nezaretinin 
lıeı şe)den ınalfımattar edilıneıne
~inin ne fenn bir vaziyet tevlit 
ettiğini Ö) leıniye lüzum yoktur. 
1 l<'nilcıı a ker miktarı, tatbik 
edil<'cek pliinn bağlıdır. Fakat 
umumi ıı kcri vaziyete ve parla
mento ile efkarı uınuıniyeye ba
kılır a, biz hu zamanda kuv
wtlerimizi Çnn::ıkkale gibi uznk 
alıalara dnğıtm1)a razı olamayız.,, 

Bu suallere cevap olarak 
Londrndaki Fransız Ataşemilteri 
şu telgrafı gönderdi: 

a an di lecekti 

Çanakkalede askeri rlmlzln yaptıAı bir harp ç şmesl 

makla beraber, daha uzun mUd- Amiral, kuuvvetli bir darba 
det beklemek icap edip etmiye- vurmak zamanının geldiğini kabul 
ceği soruluyordu. Bu kat'l neti- ediyordu. Bütiin kuvvetile Boğaz• 
ceyi almak için icap ederse za· lara hUcum edecek, gündüz top 
yinta da tahammül edilecekti. ateşi altında torpil!eri temizli· 

Amiral Karden 14 Martla ce- yecekti. Fakat donanma Marma· 
raya varır varmaz muvasalasını 

vap verdi. Torpil tarlalarının te· temin için ordunun da derhal 
mizlenmesinde müşkülat çekil- karadan harekete geçmesini tav· 
mekle beraber, bu teJgraf eslci siye ediyordu. 
telgraflara benzemiyordu. (Arkası var) 

• z 
•·Lort Kiçner Türkiyeye karşı 

heniız bir harp planı hazırlama· 

mıştır. l\lumaileyh, itilaf kuvvetle
rinin henüz yeni bir karar itti· 
lı zmı icap ettirecek kadar hazır

ı. ıııı ış olmndığınrı, 'e Boğazlar 
7odandıktau sonra tertibat almak 
zarureti ha ıl olacağına kanidir. 

Muhammen İkraz Merhunatın cins ve ven 'ile Borçlunun 

"-;.imdilik amiral Karden do
namnnmu, ordunun yardımı ol
mak mn, Boğrızları gcçemiyeceği

ne kanaati vardır. 
"Türkler birçok yeni tahki· 

mat yapmışlardır. Bu tahkimatm 
y.ılnız donanma kuvveti ile imha· 
aı mümkün değildir, bunun için 
ordunun yardımına ihtiyaç vardır. 

u Onun için, şimdilik yapılacak 
ıcy Gelibolu Yarımadasım alarak 
orada kuvvetle yerleşmek ve ora· 
dan Anadolu sahilini bombardı
man etmektir, bu gayeye varmak 
için kullanılacak vasıtaya gelince 
bunu Amiral Karden, Jeneral 
Hamilton ve Jeneral Adaoo ta· 
yin edecektir. 

"Donanma Boğazlan geçtik
teı. onradır ki karadan harekit 
düşünülecektir. Bu harekatın şek
li de, TUrk ordusunun ve Osmanlı 
devletinin alacağı vaziyete bağ· 
lıdır. 

''Lort Kiçner, bütün bu mese
lelerle birlikte, F ransadaki askeri 
vaziyetide sizinle ve Jeneral jof
re ile münakaşaya hazırdır. ,, 

Bu telgraf ta, Lort Kiçnerin 
raporundan daha nikbinane ol· 
makin beraber, halA donanmanın 
hiçbir yardm1a mazhar olmaksızın 
Marmaraya geçebileceği kanaati 
izhar ediliyordu. 

1 1 Martta Bahriye Nezareti 
Amiral Kardenin nevmidi veren 
telgrafına cevap verdi. Bu tel· 
grafta şimdiye kadar zayiat ver
meksizin gösterdiği sabır ve ma· 
haretinden dolayı Amiral Karden 
takdir ediliyordu. Fakat hu harekit 
csnasmda bir neticeye varmak 
için bir fusat beklemek lizım· 
geldi~i beyan ediliyor, ve bu 
zanııt.ım tayini kendisine bırakıl· 

kıymeti No. mevki ve müştemila 
1525 6070 Kabataşta, Fatmahtun mahallesinde Bağoda-

ismi 

ları sokağında atik 7 cedit 11 No.lı hanenin 
tamamı. Cemil Ef. ve Zeffıre H. 

5773 6129 Beşiktaşta, Abbasağa mahalJesinde atik Abbns· 
ağa cedit Yeniçeşme sokağında (>Ski 10 yeni 
48 No. lı bir hanenin tamamı. Hatice Hidayet H. ve 

Mustafa Tevfik B. 
1467 6429 Edirnekapıda Hacımuhittiıı mahallesinde Ca- · 

miişerif sokağında atik 30 cedit 68 No. la bir 
hanenin tamamı Hasan Fehmi B. ile Hacer Cemile 

ve Fatma Halise H. lar 
1827 9428 Kartalda, Değirmencivarı sokağında atik 5 

No.lı maabahçe bir hanenin tamamı. Tevfik B. 
3413 9619 Erenl{öyünde Bostancı mahallesinde atik Koz-

yatağı cedit lhsanpaşa sokağında atik 34 Mü. 
cedit 3 No. h bir hanenin tamamı. Münevver H. 

2780 9702 Maltcpede, Bağlarbaşı namı diğer Bakkalltöyii 
cnddesinde atik hesap 464 cedit 62 No.lı maa.-
babçe bir hanenin tamamı. Şakir Ef. 

8463 9717 Bakırköyünde, Zeytinlik mahallesinde Taşoda-
lar sokağında umum 144, 145, 146 cedit 4, 
6. 8 No Jı maabahçe liç bap· hanenin tamamı. Anna H. 

1669 9850 Beşiktaş ta, Şenlikdede mahallesinde lhiamur-
dercsi cadde..!i ve Mısırlıoğlu solrnğmde eski 
47 Mü. ve yeni 84 No.lı mnabahı;e bir hanenin 
tamamı. Mühibe H. 

8660 9908 Kabntaştn, Ömeravni mahalle inde atik Taş-
nıerdh·en cedit Beytilmalcı ve Taşmercliven 
sokağında atik 2, 2 Mü. 2 Mii. ve cedit 9, t 1, 
2 No. lı taht.nda dükkiim milştemil iki hane-
nin tamamı. Leyla H. ve Tahir B. 

7080 9H78 Beşiktaşta, Abbasağa mahal esin<le Abbasağa 
sokağında eski 12 yeni 48 No. lı bir hanenin 
tamamı, Mustafa Tevfik B. \'e Hatice Hidayet H. 

2007 10036 Bakırköyi.\nde, Yeni mahallede Üçüncii sokakta 
38 No. h maabahçe bir bnnenin tamam:. 

Alivt- ve Meliha H. lar 
9900 10056 Çırçırda, Hacıhüseyin mahallesinde, · 1 a dar 

cs.ddesinde eski 6, 26 yeni 40 No.lı mrıu b., hçe,, 
bir konağın tamamile aerununa caı·i nıı:;ıf ma· 
sura tatla su. Tahir ı.:e Pliseviıı Ef. ·er 

ile Hayı-i ~ e Öiirriye H. 
4544 1009 l Sultanselimdo, Çırağıbasun mahallesind ..! Sn· 

lcıı.ağacı sokağında eski 34 Mii. yeni 31 No. h 
bir hanenin tamamı. İsmail Ağa 

5038 10092 BalurköyUnde, Yeni mahallede Ontemmu:ı 
caddesinde 15 No. h maabahçc bir hanenin 
tamamı. Nezihe H. 

Yukarda ikraz numaraları yazıh emlAkln vadesi hitamında borcun 
ödenmemesi hasebile 6 l glin müddetle satılığa çı1carıldığından ta• 
lip olanların veya fazla tafsilat isti yenlerin Sandık satış mirliği ne 
müracaat eyleiueleri lüzumu ilin olunur. 
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BiKAYI 

SÜ 
----·-

DUnkU Kısmm HulAsası ı sanal dedi. Ve garsona dönereka 
Salt Beyin kar111 ve kızı bir oto- -Koço, bir şarap anladın mı? 
mobil kazası geçirmiştir. hasta· Şarabı hır nefeste yuvarladık· 
nededir. Snit B. yalnızlıktan sıkı· tan sonra, ufalan gözlerini Sait 
lıyor ve bir birahaneye gidiy:ır. Bu Beye çevirdi: 
birahanede eski hatıraları yadedi- - içeriye girdiğim zaman 
1or. Evlenmeden evvel beraber bana niçin öyle baktın? Ben seni 
yaşadığı Süheyla ile daima buraya Ş d 
geldiğini, babasının ölümü üze· tanımıyorum. im i tanışıyoruz .• 
rlne annesinin yanına gittiğini ve Koço bir bardak dahaf 
orada zengin karısı Bedia ile ev· Onu da bir nefeste yuvarla· 
lenmek mecburiyetindo kaldığını dı ve devam etti: 
h tırlıımaktadır. Masada Suheylayı - Bunu kokudan fazla sevi• 
hatırladıkça eğlence yerine ıstı- yorum. Herkesin zevki ayn değil 
rap duyıuıya başlamıştır: mi? Senin zevkin nedir"/.. yi bir 

- 2 - adama benziyorsun.. Canın bu 
Bu esnada birahanenin kapısı gece biraz eğlenmek istedi gali· 

açıldı ve Süheyl anın içeriye ba, lıa? Ben hergün her gece 
girdiğini gördü. Müthiş denecek eğleniyorum .. İsmim SüheylA .. Beni 
derecede değişmiş olmasına rağ· burada herkes taııır. Çokeskiyim •• 
men, ilk nazarda tanıdı. Bir iin durdu; müphem na• 

Sliheylil ona doğru geliyordu zarlarını tekrar Sait Beye çevi-
ve Sait Bey korkak korkak ona rerek iliive etti: 

1 

bakıyordu. T enasübU bozulmuş - Çok eskiyim... Bilmem ki 
vücudünde eski çevikliği, kıvrak· kaç sene diyeyim... Beni o za• 
lığı görür gibi oluyordu. SüheylA man görmüı olsaydın... Çok gü· 
yUzi!nü boyamıştı. Bu boya al• zeldim ... inanır mısın? Birisi var• 
tında, o, eski safiyeti görür gibi dı ki benimle evlenmek istiyor-
oluyordu. Süheyla saçlannm ren· · du. Beni Anadoluya, ailesinin 
gini değiştirmişti. Bu değişiklik yanına götürecekti. Beni uslu 
içinde, o, eski altın saçJar1 görür faziletli bir kız sanıyordu. Bera• 
gibi oluyordu. Süheyli, çatlak her yaşıyorduk. Bir giln... Evet, 
bir sesle konuştu. Bu çatlak ses• bir gUn memleketine gitti ve bir 
te, o, eski şirin nağmeyi duyar daha haber alamadım. Şayet 
gibi oluyordu. onun zannettiği gibi bir kız ol• 

Süheyli yarı sarlıot bir milş- saydım, şayet, zannettiği gibi 
teri ile şaka ediyordu. Sait onu sevseydim.. Onu biç sevme· 
Bey : " Ah 1 dedi. Onu bu ha· dim. Çünki o da bun 1 .1<etmişti, 
le ben koydum. Onu terket- Beni yüzüstü bıra · b mu ısbat 
tiğim için Süheyla böyle oldu. ,, etli. Uyuyormuş gibı 1 • p..ır,1k durdu. 
Bütün mazi gözlerinin önUnde Sait Bey garsonu çağırdı, hesa• 
bir defa daha canlandi ve ilk bını gördü, kadının çantasına bir 
defa olarak miithiş bir vicdan demet para koydu ve kaçtı. 
azabı hissetti. Çok perişandı. SübeylA acaba 

Sait eyin kendisine doğru ne zaman yalan söylemişti? Eski· 
baktığını görerek yaklaşıyordu. den mi? Bugün mn? O hatıra-
Titredi. "Acaba beni tsnıyncak sında, bir mabut gibi sakladığı 
mı?,, diye düşliodU. Hayır. O Süheyl& onu aldatmış mıydı? 
nahif delikanlı, şimdi, kırsakallı, Yoksa buglinkü SüheylA, onu 
altın gözlUklU, saçlar1 dökülmUı tahkir etmek intikam almak içJn 
bir adam olmuştu. mi tanımamazlığa gelerek böyle 

1 

Süheyla, teklifsizce yanındaki yapmıştı? Şayet doğru söylediyse 
iskemleye çöktll: vicdan azabı çekmiyecekti. Fakat 

- Bir bardak şarap ısmarla• bir tUrlU kendini ikna edemiyordu. 

Askeri. L · seler İçin 
uallim Aranıyor 

Aşağida yazılı Askeri Lise Ye Orta Mektepleri için hiznlarında 
gösl~rilen 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 muvazzah adreslerini havi iıtidalarlle 

Fiş - tercUmei hallerini haziran 932 nihayetine kadar 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında istifa 
etmiyeceklerine dair noterden musaddak bir taahhüt 

senedi alınacaktır. 

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

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

Almanca Ücret 98; 108 Lira. 
Maltepe Lisesi için: '{arih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

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

fiı.ik, FranMzca. Ücret ; 108 Lira. 

uz inhisarı İstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene Koçhisar gölünden çıkarılacak ( 25) milyon kilo tuzun 
ücreti ihraciyesile gölden Yavşan memlehasma kadar nakliyesi birer 
buçuk ikişer milyonluk ayrı ayrı kaimelerle 'fe ( 16 Haziran 1932 
tarihinden itibaren (20) gün müddetle milnakasaya konulduğundan 
talip olanlarm mezkur memleha mUdllriyetile Konya ve lıtanbul 
Tuz inhisarı idarelerin• mllracaat eylemeleri ilAD olunur. 
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