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Bugün Yeni Harp Gemilerimiz l ÇANAKKALE 
ürk Sancağı Keşide Edilecek E p R ~ 

ltaıya tezglh· DVer aşa, US L taşe-
~~·~daT•=::ıe::') z-t.ı:". ı militerine Bir Türk - Rus 
'Ve ( Zafer ) Is- ~1iill 

inindeki yeni tor· 4 y ı• f k T kl f E 
::.~: b::;.~":·~:::: \ tti a ı e i tmişti 
nımıza gelecek 
ve ö§leden son· 
ra Dolmabahçe 
önünde demırll· 
Yecektlr. Bu iki 
Yeni muhrlblmlz, 
evvelce gelen Ko
catepe ve Adate
pe harp gemlle
··~mlzln aynidir. 
Yeni muhripler 
geçenlerde de
nize lndlrllm.ş ve 
açık denizde sur
at tecrübeleri de 
yapılmıştır. Yeni 
muhrlpler;mıze 

bugUn ö§le -
den sonra Dolmabahçe onUnde bUyUk mera- l de lstirak edecektir. Sancak merasiminden 
simle Türk sancajiı keşide edilecektir. Mera- son~a halktan lstiyenler yeni muhrlplerlmlzl zi· 
s1me filomuza mensup bazı harp gemllerlmlz yaret edeceklerdir. 

Hindistanda 44,753 Mahkum! 
----·----

Bombay, 5 (Hususi) - Hindistanm bazı yerlerinde mezhep ve 
milliyet mücadeleleri kanlı bir şekilde devam etmektedir. Diğer 
taraftan Gandi taraftarlarının girişmiş olduğu medeni isyan hareketi 
de devam ediyor. Fakat bu harekete iştir.:ık edenler yakalanarak 
mahkemeye veriliyorlar. Bu yüzden şimdiye kadar bUtUn Hindistanda 
mahki'ım edilip hapse atılanların adedi 44,753 kişiyi bulmuştur. 

Bu cami duvarları ve yerleri, fayan1 hayret bir vak'a 
olarak tapu ile satılmı, 

Mülkiyet iddiasile Sultanah· 
met camiinin, park tarafına açı· 
lan kapısında yapılan tahribattan, 
ieçen gün elemle bahsettik. Bu 
kapı11ın yanındaki kemerler ve 
btsa üzerinde tasarruf daiyesinde 
b!-1tunan zatin, hotbehot başına 
k ırkaç amele toplıyarak bu tarihi 
l-ernerlerde ika ettiği telafi ka· 

le ~.etnıez zarar önünde hayret gös· 

1 r ık. Fakat şimdi aldığımız tamam· 
'Yayıcı malünıattan sonra bu zate 
.;rde, göğe kadar hak vermek 

ecburiyetinde bulunuyoruz. 
tn Meğer bu zat, elinde ınev{·ut 
1 u.ntaıam ve sağlam tapu kayit· 
erıne . . d 

lan ıstina en bu hakkını kul-
d ttıış. 20 - 30 sene evvel bura-
llt~ş kKmızı boyalı bir konak var
çj111' onak yanmış, arsası da bir 

ento şirketine satılmış. 

O şirketten de şimdi tahribat 
yaptığı iddia olunan zat almış, 
maksadı, camiye yakin bir yerde 
bir ikametgah tedarik ederek 
ezan sesini yakından duymakmış. 
Fakat arsayı aldıktan sonra Ev
kafın kemerleri uzattığına şahit 
olmuş ve bizzat hakkını almıya 
kalkmış. 

Şu hale göre bu adamın ka
bahati, usulsüzlük yapmak ve 
bizzat hakkını istifaya teşebbüs 
etmektir. Fakat mabede ait bir 
arsayı satmış olmnnm cezası ne
dir? Evkaf Hukuk Müşaviri 
Siileyman Bey tarafından yapılan 
tahkikat iimit ederiz ki, her iki 
pürüzlü •meseleyi top yekün hal
leder de bundan sonraki mabetle
re ait eşya ve emlak hırsızlıkla· 
rımn önüne bir set çeker. 

Fenerbahçe 
Antrenörü 

------: 

Enosisin Sabık fJ. ntrenörü 
Fener bahçe İçin Getirildi 

F enerbahçe klübü, İzmirde 
bulunan M. jozef Sivenk isminde 
bir antrenörle mutabık kalmış ve 

· bu zatı İstanbula getirmiştir. 
Klüple antrenör arasında 

yapılan mukaveley~ göre, bu 
zat, üç aylak bir tecrübeye tabi 
tutulacak ve bu muddet zarfında 
kendisine ayda yüz elli lira ve
ıi '.ecektir. Tecrübe muvaffaki
yetli netice verirse, o zamun bu 
müddet uzatılacaktır. 

M. Şivenk dört sene müddetle 
unanistanın Enosis klübiinü 

antrene etmiştir. Evvelki gün, 
Fener futbolcuları kendisine tak
dim edilmiş ve şerefine bir çay 
ziyafeti \'erilmişlir. 

Evkaf Ve Adliyenin Kadroları 
Evkaf idaresile Adliyenin 

k ıdroiarı ben üz tebliğ edilmediği 
için memurların haziran maaşı 
verilememiştir. Yalnız Evkaf ida
resi, Hayrat hademesinin mayıs 
maaşlarını diinden itibaren vcr
miye başlamışt ır. 

Şeker Davası 
-----

Üçüncü Ceza Mahkeme
sinde Mahkumiyetimizle 

Neticelendi 

Alpullu Şeker Şirketi Müdi.\.rli 
Hayri Bey tarafından Üçüncü 
Ceza Mahkemesinde vaktile açı· 
lan dava neticelenmiştir. Bu ka
rara göre, Son Postar.ın o zamanki 
Mes'ul Müdürü Selim Ragıp Bey 
bir sene iki ay müddetle hapsf'
dilecek, iki yüz otuz iiç lira ağır 
para cezası verecek, yine o za
man bu mesele hakkında iki 
yazı neşretmiş olan Zekeriya Bey 
bir sene hapis, iki yiiz 1ira a ?ır 
para cezası verecektir. Selim 
Ragıp, Ali Ekrem ve Zckeı·iya 
Beyler, ayrıca, müteselsilen dava 
sahibine iki yi\ı. lira manevi za
rar irasına ve. mahkeme masari
finin tesviyesitte mahkum olmuş· 
lardır. 

lngiltere Hilkfııneti tar:ıfıııduıı t:azi 
Haıretlerinı> taktliııı edilen «serden: 

Yazan: Ceneral Oglander 
-4-

Türkiyenin bilhassa Rusyaya 
karşı olan vaziyeti nazikti. Ak· 
denizde bulunan Alman zırhlıla
rının İstanbula gelebilecekleri 
şüpheli idi. 

Türkiyede seferberlik tam 
değildi ve orduyu harbedebile· 
cek hale gelirmek zamana mü·· 
tevakkıftı. Mühimmat, bilhassa 
top ve saire pek" noksandı. Al
manya bu noksanları temin ede· 
cekti, fakat Bulgaristanın vaziye· 
ti meşkuk idi. Bulgaristan itilaf 
devletlerine iltihak ederse, Al· 
manya ile Türkiye arasında ilti• 
sak hattı kalmıyacaktı. Hatt4 
Bulgarisatan bitaraf kalsa bile, 
Türkiyeye gönderilebilecek mil· 
bimmat, ihtiyacın pek dununda 
olacaktı. Mühimmatsızhk yUzün· 
den hem Boğazlar, hem 

(Duam~ 10 uncu aayfada ~ 

Ruı Ataıemllterlne bir tlirk • Ru• 
ittifakı teklif ed .. 
Enver.-. .. 

Bir Kadın Uyurken Ağ: 
• 

zından içeri Yılan Girdi 
• Tire 4 (Hususi) - Buraya bir buçuk saat mesafede buluna l 

Çiniyeri köyünde garip bir hadise olmuştur. Tesadüfen muttali oldu
ğmn bu hadiseyi size bildirirken şayanı hayret bir garibe olmalt 
üzere tavsif etmekten nefsimi menedemiyorum: 

Bu köyde Emine isimli 45 yaşlarında bir kadın vardır. Gece ya
tağında yatarken, bilhassa boğazında bir soğukluk duymuş ve derha l 
uyanmıştır. Fakat gözünü açar açmaz saçları diken diken olmuştur. 
Zira, uyurken açık duran ağzından bir yılan içeriye girmi; 
ve dört parmaklık vücut kısmı dışarıda kalmış bulunuyol'du. Kadı ı 
feryat eımek isterken büsbütün açılan ağzından, hayvan içeri kaymış· 
tır. Kadının naklettiği bu hadiseye, bura halkı kamilen inanmıştır. 
Hatta bunun, bu taraflarda çok görülen 2 saııtirn kalınlığında v 
35 - 40 santim uzunluğunda bir ok yılanı olduğunu da söylüyorlar. 
Kadın, doldora müracaat ederek lazımgelen tedaviye başlamışhr. 
Bu münasebetle ben de Emine ile görüştüm, bir ağrı, sızı duyup 
duymadığını sordum. Bana şunları söyledi: 

" - Hiçbir tarafımda ağrı yok. F :ıkat hayvanın hareketlerini 
hissediyorum. ,, Recai 

Çoban Mehmetle Himmet Pehlivan Bir Güreşten 
Sonra Hakeine itiraz Etnıişler. Gazetelerden -

Hakem - Vazgeçtim ağalar. ikiniz ele hakhsmız ! .. 
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Sahte Şe adetna

me er eselesi 
Son zamanda lt!k rar meydana 
çıkan sahte şehu de tnaıneler me· 
Eelesi hakkında, bakınız, kariler 
ne diyorlar: 

Salih B. - Beykoı Çoıy rboyu 34 • 

- Müfettişler sahte şehadet
name satan bir şebeke meydana 
çıkarmışlar. Biz bunu bir şayia 
halinde çoktanberi işitirdik te 
ihtimal vermezdik. Maarif Veka
leti de bu sahtekarlığın onune 
geçmek için yeni tedbirler almı~. 
Benim nazarımda şehadetna

me sahtekarlığı kadar ağır Lir 
'suç yoktur. Hatta katillikten de 

fena. Bir cani nihayet bir ada
mın hayatına kastedebilir. Niha
yet bir vatandaş ölür. Fakat 
şehadetname sahtekarlığı memle
ketin irfanına kundak koymak 
demektir. Bu sahtekarların ceza
ıı da ağır olmalıdır. .. 

Cemal B. (Fatih Çarıamba caddcal 3 • 

- Gazi bir nutkund:ı memle
keti, cümhuriyet ve inkılabı genç
liğe emanet ediyordu. Bu gençlik 
irfan ordusudur. 

Bugünün mekteplilet·i yarın 
bu memleketin mukadderaboı 

koruyacak olan gençlerdir. Cum
huriyeti bu topraklarda kökleş

tirecek ancak irfandır. Sahte 
şehatetname verenler irfan or
dumuza suikast hazırlayanlardır. .. 

Feni 8, -Saraç lıhak lbrahim Pa,a 
mahallesi I· 

- Maarif Vekaleti şehadet
name sahtekarlığına karşı kuv-
vetli bir cephe almışıştır. Bütün 
mekteplere ve darülfünuna yeni 
emirler vermiştir. 

Beş on kuruş zıkkımldnmak 

için irf .ınımıza suikast edenlerin 
de yakında mukadder akıbttlere 
uğrıyacakları şüphe izdir. 

MIJoevver Hanıın • Jaı.dark m~ktebl 

talcbealnden-

Sabte şehadetname satmak 
diinyanın hiç bir ~arafında işitilmiş 
~eylerden değildir. Sahtekarların 
cezası da şimdiye kadar verilmiş 
cezaların en ağırı olmalıdır. 

ihracat Beyannameleri 
Türk parasını koruma hakkm· 

daki beş numaralı kararname ile 
tacirler, şirketler ve müesseseler 
lktısat Vekaletine birer ihracat 
beyannamesi vermek mecburiye
tindedirler. Vekalet, Ticaret 
Müdüriyeti vasıtasile, kararname
nin neşri tarihinden itibaren ya-
pılan işlere ait ihracat beyanna
melerinden birer tanesini istemiş
tir. 

., Kaçal< Et Yakalandı 
Dün Zahıtai Belediye memur

ları 1 kilo sığır eti ve (54) kilo
da dana eti yakalamışlardır. Et
lerin hepsi de kokmuş ve yenmı
yecek bir hale gelmiş olduğu 
ıçm imha edilmiştir. 

Dericiler 
Geçimsizliğe 
Baş/adi 

Son zamanlarda şehrimizdeki 
biiyük ve küçük deri fabrikaları 
arasında şiddetli bir rekabet 
başlamıştır. Bu rekabet neticesi, 
t. vvelce yüz seksen kuruşa salı lan 
köseleler son günlerde ( t 20 ) 
kuruşa kadar düşmiiştür. 

Büyük deri fabrikaları sahip
leri gümrüksüz geı;en iptidai mad
delere gümrük konması fikrini 
muvafık görmekte ve ancak bu 
takdirde rekabetin ortadan kal
kacağını tahınin etmektedirler. 
Küçiik fabrikalar ise iptidai mad
delere gümrük konduğu takdirde 
müşkül vaziyette kalacaklarını 
söylemektedirler. ----

Güzel Yazi ikramiyeleri 
Geçen yerli malı haftasında 

güzel yazı müsabakasma iştirak 
e ~~en talebelere verilecek ikrami
yeler tamamen hazırlamıştır. An
cak, Maarif idaresi birinciliği 
kazanan talebelerin listesini he
nüz bildirmediğinden bu müka
fatlar verilememektedir. 

Kongre 25 Haziranda 
İkbsat Vekaleti, lstanbul 

Ticaret odaları kongresinin 1 1 
haziranda değiJ, 25 haziranda 
yapılmasını tespit ve diin tebliğ 
etmiştiştir . 

Ada Cinayeti 
Bütün Tahkikata Rağmen 
Esrarını Mu haf aza Ediyor 

Birkaç gün evvel Heybeliada
da başsız ve çürümüş bir ceset 
bulunduğunu yazmıştık. Zabıtanın 
yaphğı en ince tahkikata r:1ğmen 
mesele el'an anlaşılamamıştır. 

Maktul bir ay kadar evvel 
kalbine bıçak saplanmak suretile 
öldürülmüş ve başı vücudünden 
ayrılmıştır. Bir hendek içinde 
bulunan cesette bazı mücadele 
izleri de meydana çıkmıştır. 

Bu izlere göre, maktul bir 
müddet şerir veya şerirlerle ho· 
ğuşmuş ve mütealoben aldığı 

yara ile derhal ölmüştür. Zabı
tanın yaptığı tahkikata göre 
cesedin başı cinayeti müteakıp 
kesilmiş ve hendeğe ancak bun-

dan sonra atılmıştır. Zabıta evvelki 
gün iki müvezzii isticvap etmiştir. 

Bu müvezziler, cinayetin orta
ya çıkmasından beş altı saat ev
vel, gezmek için Heyb(':liadaya 
gitmişler, bir aralık müvezziler
den biri etrafta bir koku hisset
miştir. Kokunun nereden geldiğini 
araştırmıya çıkan iki arkadaş 
biraz ilerde bir hendek içinde 
kokmuş. çürümüş ve kurtlan-

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

~\\l\\~ 
1: Küçiik Hanını H:tsan 

l 
ı- o can m şapkalar o 

Bey, ben modaya bay ılı- kadar hoşuma gidiyor ki .• yenı 

yorum. 1 

A v 

gı 
• 

Fabrika çin 
Teşebbüs Var 
ltalyaular Türkiyede büyük 

bir kağıt fabrikası açmak içi .1 
teşebbüslerde bulunmıya başla
!JlışJardır. Müteşr.bbisler dün 
lkt•sat Vekaletinin alakadar mü
esseselerine müracaat ederek 
bazı malumat almışlardır. 

MiiteşebbisJer fab ikaya lazım 
olacak suyun . temini için mfü·s
sesevi Şilede lrva deresinin ağ
zında veya Sapanca gölünün ya
nı ı<la kurmayı dôşünüyorlar. 

Sergiye Ait Bir 
Dedikodu 

Uydurma Ve Boyalı Gül
lere Mükafat Verilnıiş ! 

Cuma günü kapanan Tavuk
çuluk ve çiçekçiJilc sergisini bir 
haftada 33,5l5 kişi ziyaret etmiş
tir. Bu yekun geçen seneye na
zaran çok fazladır. Serginin bilet 
has · latı 2558 lirayı bulmuştur. 
Bu paranın 2000 lirası masraf 
ıçm ayrılmıştır. Bu masraftan 
1200 lirası istihlak ve damga 
vergisi ve levha resmi olarak 
verilmiştir. Ziraat Vekaleti Zira
at odasının umumi menfaatlere 
hizmet eden bir müessese oldu
ğunu, vergiden maaf tutulması 
lazımg eldiğini bildirdiği halde 
Defterdarlık vergiyi almak husu
sunda israr göstermiş ve al
mıştır. Sergi tertip heyeti dün
yanın hiçbir tarafında sergiler den 
vergi alınmadığını söyle mektedir. 

Sergide cins yumurta satışı 
çok olmuştur. Tavuk sahipleri 
bütün yumurtalarını satmışlar, 
ayrıca mühim miktarda sipariş 
almışlardır. 

Diğer taraftan Jüri heyeti 
ile sergiye iştirak edenler ara
sında ihtilaflar çıkmışt ır. Sergiye 
iştirak edenler Jüri heyetinin 
evvelce hazırlanan programa 
göre hareket etmedi.~ini, mü
kafatların yanlış tasnif olun
duğunu söylemektedirler. Bazı
larının iddiasına göre jüri heyeti 
boyama güllere bile para müka
fatı vermiştir. 

Talebenin Ö!iiınU 
İstanbul Lisesinde verilen bir 

rnüsamen~de Hayriye lisesi tale
besinden Davut Efend inin Kazas
ka dansı oynadıktan sonra bir
denbire öldüğiinü dün yazın ·şhk. 
Maarif Müdüriyeti bu öliim h adi
sesini tetkike liizum görınliş ve 
bu i~e müfettiş Tevfik Beyi memur 
etmiştir. 

mış başs z bir ceset ile 
karşılaşınca korkup kaçmışlardır. 
Sonra hadise zabıtaya aksetmiş
tir. Tahkikat devam etmektedir. 

' 1 

Posta Kutusunda 
Para Cüzdanı 
Bulundu 

Evvelki gün Jurnal Doryan 
gazetesi matbaasında garip bir 
hırsızlık olmuştur. 

Muharrirler çalışarken ceket
lerini çıkarıp kapınm arkasına 

asm şiardır. 

Muharrirlerden biri ceketini 
astıktan beş, on dakika sonra ce
binde cüzdanını aramış, bula
mayınca cüzdanının çalınmış ol
duğunu anlamıştı. Cüzdan bütiln 
taharriyata rağmen bulunamamıştır. 

Cüzdanın içinde hiç para 
yokmuş, yalnız sahibine ait 
bazı vesikalar ve gazetecilik hü
viyet varakası varmış. 

Fak at saat dörtte bir posta 
müvezzii kaybolan cüzdanı mat
baaya getirmiş ve sahibine ver
miştir. Tahrir heyeti bu vaziyet 
karşısında hayrete düşmüştür. Mü
vezzi Voyvoda caddesindeki posta 
ktusunu açtığı zaman içinde 
bir cüzdan bulduğunu ve vesika
lardan da cüzdanın sahibini öğ

rendiğini söylemiştir. Vaziyetten 
anlaşıldığına göre hırsız cüzdanın 
içinde para oulamayınca iade 
etmek üzere posta kutusuna at
mıştır. 

Vapurcular 
'Ankaradaki Heyetten Mü

him Haberler Geliyor 
Milli vapurcu }ardan toplu bir 

kafile olarak evvelki gün Anka
raya gidenleı ·den ba7.ı miihim ha
berler gelmektedir. 

Vapurculuk inhisarı veya şir

keti meselesi üzerinde hükumet 
merkezinde bazı makamlarla 
göriişmüş olan milli vapurcular, 
ye:ıi teşebbüsün birkaç sene 
sonraya talik edilmek fikri oldu
ğunu bildirmektedirler. 

Ayni zamanda, bu haberin 
sıhhati ve tahakkuku ile milli 
vapurculardan baz ları, bu sene 
yenı gemiler salın almak 
ıçın. bu teşebbüsün bir an 
evvel bir neticeye bağlanmasını 
b ek lemektedirler. 

Haber aldığımıza göre, Türk 
ticaret filosuna ilavesi düşünülen 

bu yeni gemiler için şimdiden 
bazı teşebbüsler yapılmıştır. 

Adil Bey Şehrimizde 
f nh isarlar Vekaleti Müste,arı 

Adil Bey bu sabah şehrimize gel
miştir. 

Boğaz ar o is-
yon u Ve Rusya 
Boğazlar komisyonu, şimdiye ka· 

dar olduğu gibi, bu •efer de, Kara
denizdeki Sovyet donanması h.! k• 
kında Rus ııefareti vasıtasile Mo kova 
hükümetinden malümnt istem iştir. 
!\1aluın olduğu üzere, Sovyetler Bo
ğa:ılar mukavelesini imz.alamıt ol
ın.ı.kla beraber, tasdik etmemfşlardir. 
Şimdiye kadar komisyonun bu husus
taki müracaa llarına, komİs!'onu ta
nım11 olmamak için, doğrudan doğ
ruya cevap vermemişler, Karadeni:ı

deki kuvvetlerinden Hariciye Valıi
letimizi haberdar etmişlerdir. B:-1ta:ı
lar komisyonu bu sene de müracaa
hnı tekrar etmittir. 

Bu mesele, komi•yonun aon içti
naalarını i~gal etnıiş, bilhuaa Ro-
many-. murahhası bu meYJU ilı:eriode 
hararetli beyanatta bvhmmu4tur. 
Komiayonl•n çarfamba lçümamda da 
bu muele ıörütülecektJr. 

Bayılan Memur 
DGn lımirde tiddetll aıcakbrdaa 

Ali Bey isminde bir Maliye memuru 
bayı lmı ttır . 

Hariciye Tayinleri 
Tokyo maslahatgüzarlığlna Talit 

Rauf Bey tayin edilınif, K~dÜ• kon
aoloıu Ruteni Bey Vck&let emrine 
alınmıt ve Cenevre konıolosu Fuat 
Bey Hariciye tetrlfat itlerine memur 
edilmiştir. 

Mektaplerde imtihanlar 
Sıcaklar dolayısHe mekteplerde 

öğleden sonra deuler tatil edilecek, 
umumi imtihanhr da 15 haziranda 
ba,lıyacaktır. 

Hicaz Veliahdı 
Moıko\•ada bulunan Hicaz Veli

ahdı Emir Faysal memleketimize 
hareket etmiştir. 

Kazalar Çoğaldı 
Son günlerde şehrimizde nakliye 

vasıta 1 kazalan hayli çoğalm•ftır. 

Bu hususta Polis ve A :lliye ehemmi · 
yetle harekete geçmişlerdir. 

Ankarada Bir Ziyafet 
An karada bulunan Darülfünun 

mütehassısı M. Malş şerefine Necip 
Ali Bey bir ziyafet vermiştir. 

PüskUllü Serpuş 
AdapaLart gazetes i, Sapancada 

baıı kimselerin başlarına gün şten 
korunma maksadile, uçları püsküJlü 
beyaz ıerpuş giyerek tren :z.amanl rı 
istasyonlarda dolaşmakta olduklarını 
yazarak şapka kanununa muhalif 
olan bu hale alakadar makamın 
nazarı dikkatini celbediyor. 

Hariciye Mllste~arı 
Geçenlerde üç ameliyat yapılan 

Hariciye Müsteşarı Numan Rifat Bey 
dün tedavi için Berline gitmiflir. 

Vedit Bey 
Ba,vekalet Hususi Kalem MüdürQ 

Vedit Beye Büyük Elçilik Mü teşa11 
unvanı verilmiştir. 

Hükumetin 
Alacağı 

Ankaradan yazılıyor: HükUmctin 
Kibrit lnhi&ar Şirketinden bir buçuk 
milyon dolar alacağım tahsil için bir 
mukavele imzalanmıştır. Bu muka
vele mucibitıce şirket hükümete, 4 
milyon küsur lira kıymetinde hazine 
bonoıu verecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Küçük Hanım 

I 
3 - Hele yazlık ipekli man-

I 

·l - Şimdi terziye gidip pü- 5: :i.san Bey - Hey gidi günler 

tolara ağzımın in yor. für püflir bir rop ısm!lrlıyacağım. he~ 1 Mu•·aune vergisin i asıl 1.iıde11 
suyu 

a l nulı lü al~Iınız bir parçacık o.,un 

baıını:ıa rel1ı1inl 
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M. V enizelos 
~eni Kabineyi Kat'i Şe

kilde Teşkil Etti 
Atina, 6 ( A.A. ) - Yeni Yu

·;~• kebinesi ıu şekilde teşekkDI 
• • • Başvekil ve Adliye 

~~ M. Venizelos. Hariciye 
~ve Bqvekil muavini M. 
..._.akopuloı Dahiliye M. Çiri
~... , Maarif M. Petridiı, Maliye 

V arvaruos, Harbiye Savidia, 
~ye M. Vaıilyadiı. Xabine 

tahlif edilmiştir. 

Muhafız Gücü 
·~ ... ·rne Takımını intikam 

Maçında Da Yendi 
Eclime5 (A.A.) - Blyllk bir 

klltlui muvacehesinde Mu· 
z Gllcl ile Edime takımı ara-
~ yapılan reva111 maçı pek 

eeaalı oldu. iki takım da gl
bir oyun oynaddar. Neticede 

~~~waatiz Gnçlnler 4-0 gibi bllyilk 
farkla maçı kazandılar. 

lzmirde 
Köylü Köy imamını 
Orakla Öldürdü 

İzmir, 6 ( Hususi ) - Dlbı 
~Dalı Değirmendere Nahiyesinin 

kGylbıde bir dnayet oldu. 
Ha.eyin iaminde biri, Kay 

~~anu Ali Efendiyi oralda yara
Gldlrdll ve kaçb. Katil ta

edi6yor. 
ADNAN 

Borsalar 
~t Vekileti Yeni Bir 

Layiha Hazırladı 
.\akara, 6 {HUIUSI) - lkblat 

llD~U Ticaret ve Zahire Boıw 
~ için yeni bir kanun projesi 
~bm•br. Projede, borsalarda 

Ye tip teapiti, ibtillflann 
., .... .,_.... boraya kayıt mecburiyeti, 

, .. ,."""'"~...._tta bulunacak ecnebi 
~i.;;::''.""lılllltıılerin tabii miktan ıibi 

mevcuttur. 

~lindeki Klüp Binuı 
'- aınamen Yandı 

~
e BUt bir buçukta 
yarındaki Fenerbahçe 

1.L.. • asından yangın çık
:!".'lllll tamaaıen yandıia halde 

1 
Senenin 12 ayında IAakal on iki türHi fuaatla kartalatınz. Her ay geçtikçe bu flna tın Userladen bir alDger l'eçirmlye m~cb .ır 

o uru. Şimdiye kadar geçea alb ayda Ba&nllae çıkan fınatlann kaç.adan istifade ettiniz? 

SON TELGRAF HABERLERİ 
.~ ................................................................. . 

Italyada M .Musolini ile Kıral 
Ve Kıraliçaya Suikast! 

Fakat Bu Kanlı Teşebbüs Yanda Kaldı 
Roma, 6 ( AA. ) - M. Musoliniye 

karıı suikast icrası niyetinde bulunmuş 
olan Sardelloto, geçen teşrinievvel 
ayında ltalyaya girmiı olan siyasi men
filerdendir. 

Tevkif edilmiş olan merkum, ifade
sinde, dün sabah Amito Garibaldi ıere
fine yaeılan merasimde suikasbnı icra 
edemediğini söylemiştir. 

Bu suikaste yalmz M. Musolini de-
Merkum Amito Garibaldiyi Romaya 

ptirmiı olan trenle gelmiştir. 
ğil, ayni zamanda Kırat ve Kıraliçe de 
hedef olacaktı. 

Fransa, Komşulannı Ezmek iktidanna 
Her Zaman Sahip Bulunuyor 1 

Berlin 5 (A.A.) - İtalya K ltalya tarafından ittibu olu- Guet dl Ban ta cllJor ld ı 
llUln M. Grandinin meb 'usan nan bu batb hareketin ehemmi- .. M. Grandimn terki tealihat 
meclisinde s6ylediği 1IZUD nutuk yetini İngiltere ve Almanya, bil- hakla clald .azı • F teaJi. 
Alman matbuab tarafmdan ehem· tlbı harp borçlaruun Tana ve ~ • en, ranm 
miyetle mevzuu bahsedilmektedir. Balkan Devletlerininld de dahil .. t •Juetin.e kUfı ilim harp 

Guet jeneral Alman fU mO olması hakkındaki İtalyaq teldi- mahiyetindedir. M. Grandi, ceb. 
talea)'I yazıyor: "M. Grandi, ter- ffni tamamen tasvip eylemekte- rea ~abul ettirilen muahedeler 
ki tesUhat hakkındaki bedbinliji- dir. Tuna memleketlerine yapa- liateminl de saramqbr. Bu ma-
ni açıkça izhar etmekte, Franaa- lacak muavenetin Bulgariatan ve ahedeler Franıaya, komıulanm 
mn emniyet dllibmmu ıiddetli Yunaniıtanada t91mili hU1UaUDdald iatediii uman ezmek iktidanm 
bir hlcumla aarımaktadır. ltalya tezine Almaaya taraftardır. vermektedir •• 

Esrarengiz Bir Cinayet 1 
Çatalcada Bir Köy imamının Vurduğu 

Adam Öldü. imam Ağır Yaralıdır 
Dlln gece yarısına doğra Yenibahçedeki Gura• Yanm aaat sonra ikinci bir otomobille kollarından ve 

ba haatanesine, Çatalcanın ArnavutkiSyllnden Hll- arkumc:laa ağır surette yaralı olan kiSjlbı imamı Hasan 
1evin isminde biri tabanca ve bıçakla tehlikeli au- ptirilmİf, imam da "Beni Hliseyin vurdu!. demittir. 
rette yaralı bir halde aetirilmifm. Htııeyin hata· Zabıta imam ile beraber gelen kaympederi Salih Ai91 
neye getirildikten birkaç dakika aonra &lmllf ve m&fterek maznun olarak nezaret albna almqbr. Cl-

8lmeden evvel:"Beni kay imamı Huan vurdu demİftir. nayetin hlr kadın ytlzllnden çakbiı anlqılmaktadır. 

Beş Senelik 
Program 

-----
Ankara 5 - 5aylenclitlne gi-

re b&ktlmet yalanda bet •nelik 
lktısadl bir program hamlamıya 
bqlıyacakbr. Bu program en mil· 
him ithallt maddelerimiz nazan 
dikkate ahnarak tanzim edilecektir. 

Başvekil Paşa 
Roma Seyahati Hakkında 
Fırkada izahat Verecek 

Ankara, 8 (H•usl) - Bqve
kD lamet Pqa Halk Fırkuı 
Meclis pupunaa yarınki içtima• 
ında ıon Roma ıeyahatinden el• 
de edilen neticeler hakkında 
uzun izahat verecektir. 

Hapishanede 
Bir Cinaget 

İmıir,lJ (HUUll) - Haplane
de mahldlmlaı aruında bir ka.
ga olmuı, b8f seneye mabk8m 
olaD Veli isminde bir terlr uatu
ra ile arkadqı Mabmuclu boja-
zmdan yaralamııbr. Ad ... 

/STER /NAN, /STER iNANMA/ 
Geçen rl• raaetelude 

etmlıtt ı 

1111• bir J t.ıır• Jatlpr Bu habere ıunw ela llive edelim ki ŞW •• Brezil· 
1ada trealerde Y• wapurlarda k6mlr yerlae kalan 

" Rio De janelro - HGk6met ıtok teraklm ettir• 
menin mahıurlarıqa mini olmak lçla 6 milyon çuYal 
kabyeyl tahrip •tmlftlr • ., 

yakarlar. 
Bizde kahve ihtikara yapılırken lnaanıa ba habere 

lnmacatı plmlyor. Fakat havadla Anadolu Ajanaından 
Yeriliyor. Arbk MD ele •J kari. 

iSTER /NAN. /STER iNANMA/ ittir. Yapdan tahkikat 
'1!"1Ma JIUlpnn elektrik kon-

~ldat( u~pmafbr. t'-----------------------~-----------------------:--------..... 

Sözün Kısası 
Bütün Mesele 
Herkesin Kendi 
Vazifesini Yapmasındadır ---------A.E._ .. 

Fransada yeni hllkftmet te-
ıekklll etti: Dlndenberi memle
ketin Amiri Ye diktatBrtl Ed
Yar Herio'dur ye Edvar H .. 
rio 'nun kuvvetli phsiyetl her
ıeye hikimdir, memleketin mu
kadderab onun eliııdedir. 

Hullaa bundan aonra Frausyı 
tek bir adam idare edecektir. 
Maamafih Tardiya samanında d• 
Puvankare zamanında ela, Kle
manıo .zamaamda da bu, laep 
b6yle olmUftu. 

Bununla beraber hiç 1Dphe 
etmeyiniz: Fransamn t8fkillb 
demokraai eusına gire kurulanql 
tur. Fakat bunun bayla olllfQ 
tabiatin ~keacll ba...ı... )'lrDt
muine mini dejilc:llıı. 

Meırutiyet kaidelerinin bltla 
nazariyelerini toplayımz, ıu halde 
kati 6rtemezainir. 

- Rejime verilen iahai ne 
oluna ollUll htlk6met için pbal 
bir zekaya Ye bir irade kuneti
ne ltmım vardır •• mlruf tablıt
le bu " idarenin dtlmeid ,, enin
de ıonunda, iıtediil kadar 
cllmhuriyetçi olsan, yine kuvveti 
bir bGkilmdar gibi kullanan bir 
Amire verilmektedir. 

- Affedeniniz, fakat tek 
nya çift dereceli intihap ile par
llmentonun kontroluna ne diy .. 
lim? Mevkiini hallan reyine 
borçlu olan bir adam dikta-
tlrllk edebilir mi? cHyebl-J 
liNhıis. Fabt biı nal bana bir
kaç ıene evvel y&ade ylz cllm
huriyetçi bir edip ile yapbğım 
b1r muhavereyl batırlattu 

- Sadece edebiyatla m....ı 
oluyonanm, clemlftim. Saauala 
beraber yapılacak b8fb itler de 
Yardır. Meseli edebiyatın da tlbl 
olclaiu aiyuetl tamamea Uuul 
eclijonunml 

- Bea keacll ..Umclaa cla
fUI çıkmıyorum, cenbuu ver
miftl. Her d&t HDede bir inti
hap dola)'llİle reyimi veririm ve 
bununla medeni bir llllaa afatile 
Ylliihmi Y•PllUf olurum. Hllkt
mete gelin~: Bmnm için tayia 
edilmiı vekiller yardır. Onlar ela 
kendi yaaifelerini yaparlana or
tada meaele kal•& 

* Hakikati halde, doatam, ballan 
ulm ekaeriyetl gibi dilfllalyor 
ve &yle hareket ediJordu. 

S6zlin kıl&IU Rusya da dabll 
olmak llzere dlbıyanua bGtla 
memleketlerinde otorite .nihayet 
bir phaiyette toplanmaktachr 
ve hercllmerce gitmemek lçia 
bunun bGyle olm• ela llzımdll'. 

Bitin inelele hallan ve 
hlldbnetln kucll lllhalannda 
kalmalarmda ve... V azifelerinl 
mlltekabilen yapmalanndaclır. 

J<Mmu Voteldea ....... 

Sabık Komiser 
Bir Eve Taarruz Etmif, 

Bir Kadım Yaralam11 
Sabık komilerlerden Halit Be, 

ilminde biri Al'lıot bir halde 
~ela oturan Madam Ulinia 
evine taarrm ederek madamı 
kolundan hafifçe yaralam•fbr. 

iki Nesil Kadlnı 
Eski ve yeni Tllrk kadım 

baklanda tetkikat yapmak llzere 
İtalyan kacluı muhanirlerdea 
Matmuel Mar..U. d' Ari ıelari
iaile ıelmlfllr. 
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Kulağımıza Çalınanlar 

•• 
Buz Ustüne 
Yazınadık ! 

Tramvay, çok kalabalıktı, bi· 
letçi, kalın elbisesi içinde sağa 

ıola koşmaktan kan ter içinde 
kalmıştı: 

- Bana bir Fatih ..• 
- iki şehzade .. 
- Çarşıkapı ... 
Fakat kimsede bozukluk yok· 

tu. Herkes lira uzatıyordu. Biletçi, 
uysal bir adamdı. Liraları toplı· 
yarak biletin arkasına birer 
küçük işaret koyduktan son· 
ra öteki yolculann bulunduğu 
sahanlığa koştu. 

Arkamda duran bir yolcu, 
mırıldanmıya başladı: 

- Tiirbede ineceğim.. Lirayı 
bozmadan gitti.. işlerine lSyle 
'-eliyor. İnsanlık hali, belki unu· 
tur inerim! 

Biraz sonra biletçi tekrar gö
rününce seslendi: 

- Hiş! Baksana bana.. Lira
nın llstlinü.. Biletçi, başını aal
lıyarak: 

- Aklımda.. Biliyorum.. Ma
nasına gelen bir işaret yaptı. 

Fakat yolcu bu kadarla ka· 
. naat etmiyerek, ona her gelişin

de hatırlatıyordu: 
-Bizim paramn iistünU onut

mıyalım t 
Nihayet biletçi kızdı. 
- Merak etme efendi... Buz 

6stllne yazmadık, nah, işte bile· 
tin Ustüne yazdık !.. 

Boyacıhk .. 
ismi IAzım değil Arif olan 

anlasın. Eski gazetecilerden biri, 
döne dolaşa işi boyacılığa dök· 
mOş. DUn, bir aralık dükkAnda 
kunduralarını boyatan bir ahba· 
bı, sabık gazeteciye sormuş: 

- Nasıl gidiyor alışveriş? •• 
Başını aallamış: 
- Eskisi kadar değil 1 
- Demek, gazetecilik daha 

· 1ıırb idi? •. 
Gtılmnş: 
- Hayır, demiş, kArlı değil 

amma kariin gözünü boyamak, 
müşterinin kundurasını boyamak· 
tan daha kolaydıl .•. 

Çektiğim Kadar Çekiyorum ... 
Sokaklarda arasıra eşya piyan

gosu çekilir. Arkadaşlardan biri 
geçen gftn, sordu: 

- Naıd, sen bir fey çek
tin mi? 

- Azizim, ben çektiğim ka
dar çekiyorum. Bir de llstelik 
piyango mu çekeyim?... ** 
Bitlis 
Güzelleşiyor 

Bitlis ( Hususi ) - Suyunun 
bolluğu ve havasının nefaıetile 
temayüz eden şehrimizde bUyllk 

bir imar faaliyeti var. Bütiin ev· 
ferin etrafı yemyeşil, şirin bahçe· 
lerle süsleniyor. Artık hemen 

hemen bahçesiz ev kalmamış 
gibidir. Bitlis son senelerde çok 

. değişmiş ve çok güzelleşmiştir. 
Niyazi YılmH ____ _.;. 

Bir Küstahın CUr'eti 
Bevpazarı ( Hususi ) - Tüttin 

inhisarı kolcularından Fehmi 
efendi vazifesine giderken meç
hul bir şahsın taarruzuna uğra· 
mıştır. Küstah herif silAhını çek
miş, kurşunlardan biri F ebmi 
efendiyi omuzundan yaralamıştır. 
Tahkikat yapılıyor. 

Bir Kuduz Köpek 
Soma ( Hususi ) - Buraya 

bir saat mesafede Hamidiye kö
yünde kuduz bir köpek etrafa 
salarak 12 yaşında Zehra ile 
Hacı hafız oğlu Ömeri muhtelif 
yerlerinden dalamıştır. İkisi de 
hemen fstanhula gönderilmişlerdir. 

• 
MEMLEKET HABERLERi Yeni Neşriyat 

~~~--EJiilllamil .... lllilaii!E&msmm!m ... lmiE:!'Br!!l .... mım::mBZ~--m&mll------~ziya Paşa, 

anın En Temennisi: Hayatı - Eserleri 

Şehirlere 
Van, (Husu· 

si) - Yurdun 
en uzak bir kö
şesi olan burada 
maddi ve ma
nevi ihtiyaçlar 
diğer şehirler· 
den daha fazla· 
dır. Kışın uzun 
sürmesi, yolların 
kısmen bozuk· 
luğu ve fenni 
nakil vasıtaları• 
nın azlığı bu 
ihtiyaçların doğ
masını teshil 
ediyor. Nitekim 
birkaç ay evvel 

• 
irtibat 

yemenin imkAnını 
bulmuş oluyor. 

Bu mfiteıeb
bisler, iş sahasın
daki kudretleri
ni daha ileriye 
götürerek a1rt 

bir hamam yapbr· 
mıya da karar 
vermişlerdir. Bu
rada hennz te-
miz bir hamam 
mevcut değildir. 
Bu yeai teşebbüs 
ıayesiude ııhhi 

ıekilde temizlen· 
menin kolayı bu-

halk simsiyah un
lardan yapılmış Yanda Yeni kurulan asri un fabrlkaamm dahlll 

lunmuş olacaktır • 
Şimdi bu hava· 
linin en bllyllk 

ekmekleri yemek mecburiyetinde } 
kalıyordu. 

birçok ,ehirlerimizde bulun
mı yan asri ve fenni bir un 
fabrikası tesisinemuvaffak oldu
lar. Şimdi bu son sistem un 
fabrikasında buğdaylar modern 
vesaitle temizleniyor, öğütülüyor, 
tasnif ediliyor ve mikropsuz bir 

Yalnız siyah değil, ayni za
manda birtakım ecnebi madde
leri de havi olan bu unların 
sıhhi mazarratını söylemiye hacet 
yoktur. Şehrin bu mühim noksa
nını nazarı dikkate alan birkaç 
müteşebbis tacirimiz, ilk fırsat 

• ta harekete geçerek henüz 

Aliiyede 
Okkası On 

Kuruş! 
Etin 

Beş 
Alaiye, ( Husust ) - Bu sene 

burada herşey ucuz ve mebzul· 
dür. Köylülerin yaylaya göçmek 
zamanı olduğundan en nefts 
tereyağı altmış, peynir yirmi ve 
yoğurt üç Luruşa kadar satıl
maktadır. Yazlık sebzeler ve 
meyvalar piyasada bollaşb. Bele
diye narhile ekmek sekiz, sığır eti 
on beş, keçi yirmi beş, koyun et
leri otuz iki kuruştur. Fakat bu 
ucuzluğa rağmen mesk~n kiraları 
çok pahalıdır. Bu sene, diğer 
senelere nisbetle kiralara yüzde 
on beş kadar bir zam vardır. On
liradan aşağı üç odalı ev bula
mazsınız. Memleketin ucuzluğuna 
göre bu nisbet fazladır. 

M. Asım 

Balık esirde 
Mektepli Kızlar Güzel Bir 

Müsamere Verdiler 
Balıkesir, (Hususi) - Şehri· 

mizde musiki muhipleri çoktan· 
beri bir musiki konserine hasret 
kalmışlardı. Fakat kız ortamek
tebinde verilen bir müsamere bu 
hasretçilere bol bol sevinmek 
imkanını bahşetti. Dolgun bir 
programla verilen bu musiki mil
sameresi genç kızlarımızın kabili· 
yetlerini ıspat etmekle beraber da· 
vetlilere de güzel ve temiz bir gün 
yaşattı. Bilhassa programm en 
cazip kısımlarım teşkil e.den şe· 
hir kızı, zeybek, ay ışığı parça
ları çok alkışlandı. Müsamerenin 
verildiği Halk Evi salonu hınca
hınç dolmuştu. Talebelerini bü
yük bir himmetle yetiştiren genç 
san'atkar muallim Safa Beyi 
tebrik ederim. 

z. A 

şekilde hazırlanan unlar piyasaya 
çıkıyor. Bu suretle halk, temiz 
ve sıhhi unlardan yapılmış ekmek 

Bir Kocanın 
Cinayeti 

Mut ( Hususi ) - Kasabamı

zın Cirit köyünden bir gözü kör 
-, ve bir ayağı topal olan Ömer 

isminde birisi senelerdenberi bir 
yastığa baş koyduğu karısını 

feci şekilde öldürmüştnr. Tah-
kikatıma göre, karı ve koca 
arasında ıon zamanlarda kav
galar başlamış ve kadın bu 
yüzden başka bir tarafa kaçmış

tir. Bunu haber alan Ömer kara· 
smm peşine düşmüştür. Kadın

cağız bir gün dağda odun to~ 
larken Ömer arkasmdan gelmiş 

ve on yerinden bıçaklıyarak öl

dürmüştür. Jandarmalar bu şerir 
herifi derhal yakalamışlardır. 

He,.pün tJir Sual 

Siz 
Olsaydınız! 

Necdet 

Temiz sandığınız bir aile 
kızile evleniyo~unuz.. Fak at 
evlendikten sonra kızın evvel
den bir günah işlediğine vAkıf 
oluyorsuuuz. Kız ayağınıza ka
panıyor, günahının affını isti
yor. Onu bütün dünyaya rezil 
olmaktan kurtarmanızı rica 
ediyor ve ebedi ıadakat ye
mini veriyor. 

Kızın ricasını kabul etseniz 
günahkar olduğunu bildiğiniz 
bir kızla yaşamıya mecbur ola
caksıniz, etmeseniz bir kızın 
hayatını mahvedeceksiniz. 

Siz olsanız bu ricayı kabul 
eder misiniz ? 

? • 

J noksanı medeni nakil vasıtalrı· 
• dır. Eğer Yanımız iç şehirlere 

aüratli nakil vasıtalarile raptedi
lecek olursa, mahsulahn değer 
para ile satılması imkAn dahiline 

girecek ve netice itibarile halkın 
yüzü gülecektir. Halkın hükumet
ten en mühim temennisi şimdilik 
hudur. 

Vamık 

Bir Da.mat Kayın
pederini Öldürdü 

r Havza (Hususi) - Udik ka· 
zasının Cüce köyünden Kız lbra
him ağa isminde ihtiyar bir adam 
iki ay evvel Erbaa yolunda kay· 
bolmuşlur. Tahkikat neticesinde 
hidisenin bir cinayet eseri oldu
ğu anlaşılmış ve İbrahim ağanın 
damadı Kazımla Kül Ahmet is
minde iki kişi maznun olarak 
tevkif edilmiştir. 

Öğrendiğime göre İbrahim 
Ağa damadı Kazımla birlikte 
koyun almak llzere Erbaaya gi
diyormuş. Yanında doksan beş 
lira varmış. Yarı yolda Kazım, 

Kül Ahmet ismindeki arkada.şile 
birleşerek İbrahim Ağayı feci 
şekilde öldürüp cesedini ormana 
atmışlardır. Maznunlar Adliyeye 
verilmişlerdir. M. Kan .. 

Malatya da 
Kaçakçı Bir Muhtar Hapse 

Mahkum Edildi 
Malatya, ( Hususi ) - Arap

girde resmi bir vazifesi bulunan 
Hakkı Efendi isminde birisile bir 
arkadaşı ve Mustafa isminde 
diğer birisi rakı kaçakçılığı cür
mile mahkemeye verilmişlerdir. 
Neticede hapse mahküm ol· 
muşlardır. 

Jf. Çukurdere mahallesi mub· 
tarı Hacı lsmail Efendi, kaçak 
tütün istimalinden dolayı bir se
ne hapis ve altmış beş lira da 
cezayı nakdiye mabk(im edilmiş-
tir. 

Domates Ve Bamya 
Adana (Husust) - Yaz seb-

zelerinden bamya ve domates çıkb. 
Şimdilik bamyenin okkası 120 
domates 80 kuruştur. Havalar 
kurak gittiği için bir kısım seb
zeler bostanlarda ıararmıi ve 
bozulmuştur. 

Tevzi yerı: . 
Kanaat Kütüphane•• 

Ziya Paşa, Türk edebiyatııııJl 
bir ıahikasıdır. Sathı maillerin· . ' 
den birinde eski Şark klasizınıoı 
daha şuurlu, daha geniş ve kud· 
retli bir surette yaşabrken, öbllt 
sathında da yeni cereyanları toJY 
lamııbr. Ziya Paşa ( Havas) ve 
( Avam ) a ayni zamanda hitaP 
etmesini bilen bir şairdi. onull 
darbımeselleşen birçok parçal~1 

en bftcra köylerimizde nineler•• 
miıin dillerinde bile yer buJrnuş• 
tur.Onun terci ve terkibibendindeıt 
hafızasında üç, beş parça buJuıı· 
mıyan hiçbir münevverimiz yok· 
tur. Felsefi ve terbiyevi şiiri erile 
genit bir kütlenin kalbinde yet 
kuanan bu büyiik şair hakkıll' 
da ıimdiye kadar ufak tefe~ 
( tercümei hal ) kılıklı şeylerdell 
bqka ciddi bir eser neşredil-ı 
memişti. Müderris İsmail Hikmet 
Bey bu eserile ıairimizi çok gtl
zel tetkik etmiş ve tamtmıştıf• 
Eskiden basılan külliyab bugiiıt 
30- 40 liraya satıJmaktadır. Buır' 
ların da İsmail Hikmet Beyiıl 
himmetile yeni harflerle tekrıı.1 
basılması çok arzu edilen bit 
hizmettir. 

Oç Asırlık Fransız Edebiyatı 
Fransızca Milliyet gazetesi er

kanından Reşat Nuri Bey ~ıl 
isimle güzel bir kitap neşretIJl•t' 
tir. On yedinci asırdan bugiloe 
kadar Fransız edebiyatının JJlll" 
fasaal bir fihristini taşıyan eser.d• 
bu devrin Fransız edip ve habP" 
leri ince bir tahlilen geçirilnıiştit· 

Bu eserde ediplerin hayatlı 
eserlerinin isim ve adedi hakk•P'" 
da verilmesi lizımgelen ansiklJ 
pedik malumat çok noıcsan o" 
makla beraber ediplerin yala~ 
edebt hüviyetleri cidden güıe 
bir ıekilde tesbit edilmiştir. 

LAvrens IC\tanbulda 
laken der F ah rettin Bey ar1'•" 

dqımızın kaleminden çıkmış, be' 
yecan veren bir halk romanı~~ 
LAvrensin esrarengiz hnviyet11--

inumam eden üslup kıvrakb~ 
bu esere ayr• bir hususiyet, valı 
aların teakübünde gözetilen i~ 
hususi bir merak uyandırıyor. 
nevi eserleri seven karilere tat' 
siye ederiz. 

Karacabey 
At Yarışları 

Bandırma ( Hususi) - Blt'1 
kaç gün evvel yapılan Karaca~,, 
at yarışları binlerce halk tar1,ıı 
dan seyre medar oldu. Taşra • 
gelen yüzlerce meraklılar 1'~, 
göz mevkii tabir olunan mah .,ıı 
çadırlar albnda birikerek koşuı>iı'' 
blaşamasına intizaren kendiler , 
bir yer tefrik ettiler. Yeşil Bot~JJ; 
Karaca bey, Belediye koşular P 
müteakip 20 süvariden mürekd1':, 
Hara çiftliği hayvanları meY 9 

çıkblar. ı>'' 
Manialı koşuyu icradan s0 ,. 

yaya koşusu yapıldı. Ayrıca ~r~ 
pılan bisiklet yarışında BaP ır' 
ma idman yurdu sporc~~9~1,, 
dan Hüseyin efe birinciliS"1 ıerl 
zandı. Sonra pehlivan güreffllt~ 
başladı. Daha sonra yapıları ute
bol ve voleybol maçlarım J1l b1lf~ 
ak.ip koşu yeri dağılmaya 

ladı. 1'~"'11 
B· 

Aydmda Bir Vefat . ij 
Ş hrırıl Aydın 5 (Hususi) - e ·ıııB' 

eşrafından ve çok sevilen sı j\h' 
!arından Giritli Lazan za~e siııd" 
met Bey bir ameliyat netice 
vefat etmiştir. 
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• 
Gönül işleri 

/!ütün Dünya 
ihracatı 
Ya.rıgarıya Düştü 

Cenevre, 5 - Cemiyeti Ak
b?~ı iktısat komitesi mesaisini 
ıtır ıiş ve mutat raporunu neş· 

~lektıniştir. Rapor, 932 senesinin 
1 

. aylarmdaki dünya ihrac11t 
~ık arile 9:!.9 senesinin ayni ay-
an ara"ında yarıyarıya bir te· 
Rezıuı olduğ"Umı kaydetmektedir. 

apora nazaran Almanyanın ih-

6racatı yüzde 40, Avusturya yüzde 
~· ispanya yüzde 70, Fransa 

Yuzde 51, lngiltere yüzde 15, 
~acaristan yiizde 70, İtalya yüz
de 46, Amerikanın ihracatı yüz-

e 63 nisbetinde azalmıştır. 
Komite, ikbsadi vaziyetteki 

"ahaınette israr etmekte, mali 
tlıeselelerin k.ıt'i surette hal ve 
tanıiın edilmesini ve nakit sis
ternlerinin devletler arasında be
.1enıehal tanzimi icap ettiğini 
'eri sürmektedir. 

F'ransa 
/(adın Tayyareci
'!/e Nişan Verdi 
, Paris, 5 - Okyanusu tayyare 
•le geçmiye muvaffak olan kadın 
~YYareci Mis Erhart, ilk defa 
"tias Okyanusunu geçmiye te· 
Şebbüs edip kayboJan Fransız 
ta v:ırecisi Nungesserin annesini 
lntıt ~ka ziyaret etmek istemi~tir. 

's Eirhart, Notrdam dö 
I>ari kilisesine gitmiştir. Bundan 
;.oııra Ameri a sefaretinde şere· t"le verilen ziyafette buJunmuş· 
lır. Ziyafette Fransa yeni hava 
l1aı n M. Penlöve, Paris askeri 
\ıali.,i Jeneral Guro ve diğer ze
\ıat bulunmuştur. M. Penlöve kısa 
bir nutuktan sonra kadın tayya· 
l~d e lejiyon donör nişanının sa· 
1P rütbesini takmıştır. Hava 
nazırı, bundan beş sene evvel :e ayni nişanı lindberge taktığım 
atırJatmışbr. Kadın tayyareci 

•okakta biriken kesif kalabalık 
tarafından hararetle alkışlanmıştır. 
Romanyada Kabine Buhranı 

Bükreş, 5 - f.I. TituJesko 
kıralla üç saat görüştükten sonra 
~ll~i?e te~kili hak~mdaki gayret~ 
ttının akım kaldıgını söylemiştir; 

10,5 Milyon işsiz 
Vaşington, 5 - Mesai fede

tcı~yonunuıı istatistiğine göre Ce
~:hiri Müttebidede 10 milyon 
~ bin işsiz vardır. 
Lındbergin Çocuğu Meselesi 

rn·· Nevyork, 5 - Zengin gemi 
l> Ut~hbizlerinden M. Kiirtis Lind
t trgın çocuğunun aranmasında 
ilab:tanın vazifesini işkal cürmü 
.: •i:ham edilmektedir. Kürtisin 
b lılı«kemesine ayın 27 sinde 

Almanyanın Diktatörlüğe Doğru Git- [<arısı Olmak 
ister Misiniz? 

tikleri İddiası Umumileşmiye Başladı 
Berlin, 5 - Bütün sol cenah 

mensupları, Fon Papen'in parla· 
mento huzurunda okuduğu yeni 
hükumet beyannamesini demok
rasiye karşı açılmış bir ilanı harp 
telakki etmektedirler. Berliner 
Tagablat gazetesi,hükümetin fırka· 
lardan tamamen ayrı ve müstakil 
kah:ırak hareket ettikten sonra 
milletin kararma neden ihtiyaç 
hissettiğini sormaktadır? Gazete 
Fon Papen ile Jeneral Şlayşer'in 
intihabat netayicini bilmemezlik· 
ten gelmek istediklerini ve neti· 
ce arzuların amuvafık çıkmazsa 

bir darbei htikumet yapmayı düşün 
düklerini yazmaktadır. 
Rayhlflai Neden Feshedllmif? 

· Berlin, 5- Rayhiştağın feshi
ne dair olan Reisicümhur beyan· 
namesinde, son intihapla teşkil 
edilen meclisin, milletin hakiki 
emel ve arzularına mutabık ol· 
madığı zikredilmektedir. Yeni 
intihabatm tarihi gelecek hafta 
tesbit edilecektir. 

Macarlstanda Hltlercllik 
Budapeşte, 5 - Hitlerio bay• 

rağı burada da kendini göster· 
miye başlamıştır. Yeni bir fırka 
merkezi açılmıştır. 
Yeni HUkQmetin Beyannamesi 

B erlin, 5 - Yeni Alman hü· 
kumetinin 1. e ;annarnesinde, Al-
man milletinin misli görülmemiş 
maddi ve manevi bir buhran gc· 
çirdiği, Alman milletinin dahili 
ve harici istihlası uğrunda kat· 
landığı müthiş fedakarlıklara da· 
ha ziyade mukavemet edebilmesı 
için yaratıcı ve vatani kuvvette· 
rin bir araya toplanmasının la· 
zım olduğu zikredildikten sonra 
şöyle devam edilmektedir: 

- Versay muahedesinden, 
cihan buhranının aksi tesirlerin· 
den Parlamenter Senokratik usulü 
suiistimalinden bizim için te vel
i üt eden vaziyetin ilk bilançosu 
sabık Haşaekil M. Brüning tara
fından yapılmı,tır. Yeni hükumet 
Almanyanm, Prus}'anın ve diğer 
Alman hükumetlerinin mali te
mellerini bozulmuş ve sarsilmış 
bir halde bulmuştur. 

Son zamanlarda başlanan 
cezri ıslahatın hiçbiri . tecrübe 
devresini aşmamıştır. İşsizlerin 
şimdi son maişet vasıtalarını da 
bitiriyorlar. Gün geçtikçe 
daha sıkı bir surette tatbik 
edilen hiikuınetçi sosyalizm 
siya.setile patronlarla işçileri istik
balin kaygularmdan kurtaracağım 
zanneden harpten sonraki Alman 

Alman 1Ba•vekm Fon Papen 

Romanya kabinesini tcşklle memur 
olup bundan vazıreçea 

M. Tltulesko 

yeltenmişlerdir. 
Yeni kabine meş'um ve içti

mai mücadeleler yüzünden ve 
milletin temelini yıkmakta olan 
fikri Bolşevizmin intişarmdan do
layı bir kat daha kuvvetlenen 
bu muzır temayüllere sed çekme· 
ği kendisine mübrem ve müsta· 
cel bir vazife bilnıektir. 

lngHiz Kırahnın Senei Devri~esi 
Londra, 5 - Kıralm senei 

devriyesi münasebetile dün as
keri merasim yapılmışlar. Muha
fız kıtaatı geçit resmi yapmış, 

ecnebi devlE. feri alaşemiliterleri 

kıralı tebrik etmişlerdir. Kıral 
halkın alkışları arasında avdet 

Jİngiltere Ve İtalya 
Harp Borçlarını 
Ödüyorlar 

Vaşington, 5 - İngiltere ve 
ltalya elçileri, tesviyeleri tehir 
.·rlil miş olan harp borçlarını on 
enelik taksitlerle 1 temmuzdan 

itibaren tekrar tediyeye başlıya
cakları hakkında bir itiJaf imza 
etmişlerdir. Almanya, Macaristan, 
Fenlandiya ve Yunanistan da 
daha evvel buna mümasil itilaflar 
imzalamışlardı. 

* Vaşington, 5 İngiltere, 
Amerikaya borçlu bulunduğu ve 
Hover nıoratoryomu ile tesviyesi 
tehir edilen 159 miJyon doların 

on senf' zarfında taksitle ve % 4 
faizle tesviyesine muvafakat 
etmiştir. 

Yeni F ranszz 
Kabinesi Memnu
niyetle Karşılandı 

Paris, 5 - Gazeteler, yeni 
Heriyo kabinesi h:ıkkında lehtar 
mütalealarda bulunmaktadırlar. 
Kabine azalarının intihabında bii· 
yük bir isabet olduğunu, kabi,ıe
nin parlamento tarafından lehta
rane kabule mazhar olacağını 
yazmaktadırlar. Ayni zamanda 
Fransayı bütün hakimiyet ve nü
fuzile Cenevre ve Lozanda temsil 
etmiye kafi gelecek bir ekseriyet 
istihsal edileceğini de iiave et· 
mektedirler. 

Bir Lokomotif infilak Etti 
Kahire, 5 - Mazhamadi iı· 

tasyonu başında bir lokomotif 

infilik etmiş 8 kişi ölmiiş, 1 t 
kişi yaralanmıştır. 

:= TAKViM ==. 
PAZARTESi 

30 Gan • 6 IIAZIRA~ • 932 hıaır 32 

Arabi Rlllni 

30 Muharrem - 1351 24-Mayıs-nııe• 1348 

Vakit Eıı:ant vasati,~k,!!.JE:ıanl ~ 
GUneş 8 51 4. 29 Ak9am 12. - 19. 37 

Öğle 4. 35 12. 12 Yatıı 2 01 21 38 

ikindi ıi. 35 16. !2 lmıak 6. 35 2 12 

Sinemada neşeli Fransız ar
tistinin tebessümüne aşık olruıyan 
yok gibidir. Fakat seyirciler ara• 
sında olduğu gibi, sinema artist
leri arasında da takdirkarları 
ve aşıkları sayısız olan Moris 
Şövalyenin karısı olmak ister 
misiniz? Bu suali hiç kendiken· 
dinize sordtınuz mu? 

Kadmlarm göz bebeği sayılan 
bir erkeğin kansı olmak büyiik 
bir felakettir. Fakat Moris Şöval
yenin karısı böyle düşünmüyor. 
O, bilakis kocasının herkes tara• 
fından sevHmesile iftihar ediyor. 

Moris Şövalyenin karısı diyor 
ki: 

"Kocaınm herkes arasında bu 
kadar şöhrel kazanması beni 
mesut eder. Bu takdirkarlar ara
smda kadınların da bulun ınası 
pek tabiidir. Fakat bundan do
layı kıskançlık duymak gülünç 
bir şeydir. Seven adam hodgam 
olamaz. Sevişenler biribirini rahat· 
sız edecek hareketlerden içtinap 
ederler. Erkeği kıskanarak iz'aç 
etmek onu bizar eder ve bir gün 
gelir " Bu kadar kıskançJığm 
manası var mı 7 Bari ona hak 
verecek hareketlerde bulunayım 
da, kıskançlığı yerinde olsun " 
diye düşündürebilir. 

" Bir kadm kocasını mes'ut 
edebilir, ona iyi zamanlar geçir
tebilirse, erkek daima onun arka· 
daşlığını aramaktan geri kalmaz. 

Erkek daima hayatında dınle
necek, huzur ve istirahat bulacak 
ev arkadaşına muhtaçtır. Ona 
bunu ancak bir kadın verebilir. 
Eğer bir kadın kocasına bunları 
vermezse, erkek tabii bunlan 
hariçte tesise çalışır. 

" Bir evde hem erkek, hem 
kadın hakim olamaz. Kadın bu 
hakimiyeti erkeğe bırakmalıdır. 
Bununla beraber kadın kendisini 
sevdirmekle her istediğini yap
hrabilir. 

" İzdivaç hayatınm muvaffa-
kıyetli olmasını istiyorsanız, daimi 
surette onunla meşgul olmıya 
mecbursunuz. Onun içindir ki 
ben kocamla ve evimle meşgul 

olabilmek için mesleğimi terke 
mecbur oldum. Vaktimi işimden 
ziyade evime vermeği tercih ettim. 

"Şüphesiz Morisin de hırçın
lıkları, geçimsizlikleri vardır. 
Öyle olmasaydı büyük bir artist 
olamazdı. Fakat kadının vazifesi 
erkeğin sinirlerini yatıştırmak ve 
böyle anlarda onu idare etmektir 

"Kızdı mı, onu serbest hıra· 
kmm, miinakaşa yapmam. Bence 
en kestirme yol budur, değil mi?,, 

HANIMTEYZE 
kabineleri hükumeti bir nevi 
ihtiyat sandığı haline koymıya 

~=======~==~~=====--===-:=========:==============~~~~~~~ 
İşte bu kadar. Ormanın kenarına gelince, leri havada akisler bırakarak 

~acaktır. 
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etmiştir. 

- Ah, evet! Bugün bütün Yohan dönüp arkasına baktı . kayboluyordu. 
Ah! Nihayet böyle mesut bir 

günü evde geçirdim. Sonra çıkıp Viktorya, bir taşın üzerine otur- ani bir daha yzşıyabilmişti. Viktorya, 
öteyi heriyi dolaştım, en uihayet muş, sepetini yamna bırakmıştı. sarı renk elbisesi, kan renginde 
burava doğru geldim. Başka bir Delikanlı eve gitmek istemi· şapkasile bir kelebek gibi taştan 
yoldan, dereöö'J'\ınca gideydim yerek yolun üzerinde avare do- taşa sekerek önünde durmuş, gü .. 

Genç kız Yohana baktı. Yü- 1 yiniz; sizi temin ederim ki ca- sizi rahatsız etmiyecektim. laşh. Dimağında bin türlü düşün- liimsiyerek kendisini orada göre-
~~deki solgunluğu ve hiiznü far- mnız sık.lımyacak. Hem de sizin - Muhterem küçük Matma- ce karmakarışık dörıöyordu. ceğini ümit etmediğini söylemişti. 

t erek müteessir oldu: zel, bu }erler sizindir, benim Bir sürpriz?.. Viktoryanm, Tebessümü yakut rengince idi. 
için bir sürpriz hazırladım. k · t•t • t' G 1 l I ·· 1 · fir· -:- Davet gecesi bizim mi sa- değll ki. bunu söyler .en, sesı ı remış ı. il enen yüzü par amış, g oz en-

l~ttııı olmak istemez misiniz ? Sustular. _ Bir defa, sizin kalbinizi içinden coşkun bir sevinç yükse- nin içinde minimini bir takım 
d tft-.n bize gelmek tenezzülün- Yohan - Artık beni hiçbir kırmıştım, y oban. Şimdi bu ha- terek kalbini süratle çarptmyor- yıldızlar doğmuştu. Boynunda İn· il: bulununuz, dedi ve kızararak sürprizle hayrete düşüremezsiniz. tamın bıraktığı acı hahrayı sil- du. Zaptolunmaz bir kuvvetin cecik mavi damarlar belirmişti. 

Ve etti: dedi. mek isli}rorum. O akşam sizi kendini kaldırmak ister gibi ol- Gözlerinin altındaki çiller güıel-
ltıi .. - O gece birçok misafirleri- Kadın vesinden dudağını ısır- cidden memnun edecek bir şey duğunu hissediyordu. Genç kızın liğine daha cazip bir halavet ·,·c-

.. l dı. Gözlerinde nevmidane bir te- M ı w b ·· k lb' · · riyordu. , 1·...... 
0
• acak. Müsamere gününü göstereceğim. emnun o acagı- ugun sarı ren e ıse gıymesı 

.. "' bıt.ı:.h bessümün izleri belirdi. Sönük . ş· d'l'k f l acaba bir tesadüf eseri miydi ?.. Şimdi o yirmi yaşında olma· "ap cı are haber veririm. Cc- nııdan ümıtvarım. ım ı ı az a lı idi. 
Verin· ) k · t · bir sa da ile: b' ~ lı'yemem Bu sefe Geçen sE:ferki nişan yüzügw Ü de d •İtıiz? ız, geme ıs emez mı- ır şey soy • · r Bir sürpriz? Acaba buıı an 

D .. ı·k - Ne \ apmakhğımı istiyor- muhakkak şatoya gelmenizi rica bu defa parmağında yoktu. maksadı ne idi 7 Belki de ona 
tıı(.i " 

1 anlı cevap vermedi. Bu dunuz? c!iye sordu. ederim. Bir saat kadar geçmişti. Or- kendi kitaplarını gösttrecek, sa· 
fin: •ıne~e herhalde onun şere- - Sizden hiçbir şey istediğim - Sizi memnun edeceksem mandan ve kırlardan yükselen tm aldığı bu eserlerin yaprak-
tlilld Verıfrniyordu. Zaten o, öm- yek, Matmazel Viktorya, ben şu- gelirim. kokular teneffüs ettiği havaya larını kesmekle onları okuduğu-
llldi.~ fatoyu ziynrel etmiş de· ı·ada la~ın ilzt:rinde oturuyordum. _ Vadeder misiniz? ı karışarak kalbine kadadar nüfuz nu ispat etmek istiyec·ddi. Hcy-

Sizin gd•'"' iğiııızi görünce uzakla- _ Evet, hem de bu liitfunııı.· ediyordu. Yere uzanarak ellerini hat, bu ne ehemmiyetsiz bir .ütuf 

L..-__ ...__ __ R_ic_a_ e_d_e_r_i ı_n, olm~a~z,~d~e~m~e::-_l._f~t~p~s~iz~i ~r~a~h~a~t~b~ır~a~k~m~a~k~::_is~t:_:::e~d~h:::ı::_• _ı_~d!!a!.!n~d~o~la~·~1~te~ş~e~k~·k~ü~r....!:e~d~er~i~m~. __ _ı_--e:.:n:::s:.:e:.:s.:..:iı.:..:ıe:........::d:.:a::t..y..=a:.::d:::ı·:.........:K:..:.=!!Ş~l:.::;a:.:.r.:.:ın=---=ö.;;.;f;;;:ı' l----ı.----------'-A_r n_a_s_ı _v_~_r) ___ _ 

VİKTOBYA 
Muharriri: K nal Hamsun Nakleden: H. Ş. 



Afacan - Bu hıyanet adam çocu •u 
mektebe aöndennlyor. Sabahtan a~ama 
kadar ft g5rd6rüypr. Sonra da e~ek ıudan 
ıetrnceye kadar dayak atıyor. 

Ozr U Kabahatinden Büyük ! 
Afacan kıyıda bucakta yiye

ceğe dair birşey bırakmaz, bul
duğunu hemen midesine indirir. 
Ogün annesi yemek odasındaki 
dolabı açtı. içine iki portakal 
aaklamışb. Fakat böyle şey Afa
canın gözünden kaçar mı hiç !.. 

- Afacan? 
- Ne var anne ? 
- Hiyanet oğlan... Bu dola· 

ba iki portakal saklamıştım. Ni· 
çin birini aldın? 

Afacan başını kaşıyarak ce
vap verdi: 

- Ne yapayım anne ... Birini 
çok derine saklamışsın... Onun 
için nasılsa göremem~im ... Öteki 
gibi meydana koysaydın elbet 
onu da alırdım!.. 

Afacan - Anne, naftalin dö
külen t•YI gUve yemedljlni 
blllyordun da niçin vaktlle ba
bamın ba,ına naftalin dökme
din. Bak •imdi zavalllnın •aç
larını güveler yemezdi? 

Afacan - Ba..c, çocuğu dükkina 

dükkana bıraktı. Kendiai gezmiye gi
diyor .•• Şu herife bir oyun etsek ... 

Bilmecem;zin Halli 

. 
f 

Evvelki pazartesi günü Afacan 
sayfasında çıkan bilmeccmizin hallini 
birçok okuyucularımız gazetemize 
bildirmişlerdir. 

Bilmecen;n doğru halJi şudur: 
Afacanın kar.katürünü geçilen 

yerden bir daha geçmemek şarlile 

çizebilmek için A noktasından hare
ket etmeli, şapkanın üst kenar çiz
gisini takiben arka tarafa gelmeli ve 
oradan aşağı doğru kıvrılıp kulagı· 

nrn kenarını ve saçları çizdikten 
ıonra şapkanın alt kenarına geçmeli 
çehreyi, boyun bağını çizdikten sonra 
maçların dış tarafındaki çizgiyi takt· 
ben şapkanın üst tarafına geçilme
lidir. 

* Bilmecemizi doğru halledip 
ikramiye kazanan okuyucularımı
zın isimlerini aşağıya yazıyoruz : 

Pertevniyal Iİlesinde 98 Nejat, 
ilk mektep sınıf 4 ten 287 Handan, 
hnik ilkmektebinden 53 Mehmet, 
Gazi Osmanpaşa mektebinden 391 
Mehmet, Adapazarda Karaağaç, Di
blibrahim mahallesinde No. 3 te Gü
ıin Baha, Ortaköyde Taşmerdiv~n, 
Setli sokak No. 12 de Koço E. 
Sinaai, Adana ]isesi aınıf 3 ten 
145 numaralı I!:.an, Fatihte 
13 üncü ilkmektep, sınıf 3 ten nu-

AFACANIN 
DEVRİALEM SEYAHATİ 
Afacanın Tefrika$ı: 12 

Bu akşam Holivuda hareket 
ediyoruz. Demin otel sahibj oda
ma geldi. 

- Mister Afacan, dedi. Ote
limde oturduğunuz müddet zar· 
fında size gtinde beş yüz dolar 
vereceğimi söylemiştim. Otelde 
on beş gün kaldmız. Binaenaleyh 
size yedi bin beş yüz dolar borç· 
luyum. Ne yalan söyliyeyim.. Şu 
on beş gün zarfmda sayenizde 
epey para kazandım. Onun için 
hesabmıza bankaya yedi bin beş
yüz yerine on bin dolar yatırdım. 
işte makbuzu... -

Kısaca teşşekkür ettim. Çok 
on bin dolar vakıa bizim para ile 
yirm bin lira amma, Amerikada 
benimi mevkiimde bulunan bir 
çocuk için o kadar mühim bir şey 
değil... 

Sinema direktörü Mister Jef
son, rejissör Makmikle istasıyona 

geldiğimiz zaman orada fotoğraf 
makinelerini hazırlamıı bir alay 

gazeteci bulduk. Vagonun pence
resinden bakarken resimlerimiz 
alındı. Yolda hep sinemaya dair 
konuştuk. Mi ter Makmik; 

- Biz burada sinema yıldız
larımn yiyeceklerine çok dikkat 
ederiz, dedi. Ebette Türkiyede 
de öyledir. 

- Ona ne şüphe ... 
- Meseli Holivutta sinema 

yıldııları her istediklerini yiye
mezler. Onların yeyeceği yemeği 
stUdyo doktoru ile rejisör tayin 
eder. BoğaZlma düşkün olduğum 
için merak ettim. 

- Mesela ne gibi şeyler? 
- Efendim, sinema yıldızı 

için yemek meselesi pek mühim· 
dir. Yenilecek yemek artisti şiş
manlatmamah, hem de layıkile 
beslemelidir. Bu neticeye varmak 
için uzun tecrübelerden sonra 
bazı formüller bulunmuştur. Me
sela sizin yiyebileceiiniz yemek
ler ıunlardır: 

Afacan - ı ıah aklıma gd<.I ... 

Aman biraz kömür tozu, biuz kül 
bulalı mi.. 

mara 748 Muzaffer Oıman Arif; 
Gazi Oaman paşa Ortamektebl nu
mara 249 Necmettin; Ödemişte Ak
seki Ticaret Bankaaında Murat Hu
lusi; Ankarada İametpaşa enıtitilıü 

aınıf 2 nmara 78 Samabat; Ankara
da Yalaç Mahmut mahallesi Tahta
kale caddesinde 64 numarada Anuf; 
Salihli sabık komiser Ahmet Fuat 

Bey baldızı ismet, Cağaloğlu Emni
yet Sandığı karşısında numara 58 de 
Macide, Zonguldakta Uncu zade Kad
ri Beyin kızları Danende ve Aliye, 
Zonguldakta Dizdar zade Rifat Bey 
oğlu Hikmet R fat, Adanada yanık 
Orozdibak civarı perükar lbrabim usta 
mahdumu Ali İhsan, Salihli avukat 
Hal'ri B. kerimesi Muazzez, Bursa 

Ortamektep son sınıftan Ihsan Lutfi 
, e kardeşi Türkan, Salihlide Ahmet 
HaHıı B. kızı Şadan, Salihlide 
Altınordu mektebi sınıf on 417 
uurnara Cemil; Afyonda hüku-
met civarında Meydan zade kıraatha
nesi ocakç&aı Abdi; Salihli Esnaf ve 
Ahali Bankasından Nadire; Adanada 
Osmanh Bankası karş ı sında berber 
Süleyman Efendı vasıtaaile Recep, 
Adanada Yağ · cami ı civarında 
elbiseci Durmuş Efendi vasıtasile 

Bekir oğlu Fehmi, Sıvasta Nafia mü
hendisi Agah Beyin kerimesi Ziynet, 
Ankara Ziraat bankası merkezinde 
Fuat Beyin oğlu S. Cemil, Bandır
mada dava vekili Aziz B. oğlu Mu· 
zaffer Sami, Eyüp 36 ıncı llkmcktcp 
smıf 5, 257 numarada Adnan, An
kara erkek lisesi l I B 305 Sabih, 
Eyiip Ortamekte.J 1-4 sınıf 394 
M. Baha, Bandırmada Dava Vekili 
Cemal Bey katibi Mustafa Nuri, 
Salihli istasiyon tııhsildar Hay
dar Hamdi, Maçkapalaıı 3 üncü 
kapı numara 10 iffet Mustafa, Baba
eski J inci ilkmektep 3 üncü sınıf 
Mualla Necati, Ankara Koyunpazarı 
poliı merkezi yakınında berber dük
kinı ittisalinde 4 numarada Adnan 
Bey km Mukadder, Bahkeıirde 

Kaynamış arpanın suyu... Bu
nun içine bol şekerle bir miktar 
tarçın konulur. Sabahleyin kalk
bğmız zaman bundan bir bardak 
dolusu içersiniz ... 

Cingöze baktım. O da fena 
fena bana bakıyordu. 

- Sonra? 
- Öğleye doğru toı ıeker 

ve kepekle yapılmış ince bir 
dilim ekmekle bir miktar ilhana 
reçeli.,. Mister Makmik daha buna 
benzer birçok, söı.üm ona, yemek 
isimleri saydı. Yemek amma 
yemi yenlere ne mutlu! 

Baktım ki iş fena... Holivuda 
gidince bu herifler tarçınlı arpa 
suyu, şekerli kepek ekmeği, la
hana reçeli, diye önümüze bir sü
rü ağıza konulmaz şeyler dayaya
caklar. Ya mide fesadına uğn
yacağız, yahut ta açlıktan öle
ceğiz... Onun için şimdiden bir 
çaresine bakmah. Cingöz de 
" Bak başımıza gelenlere !... ,, 
der gibi melfıl meli.ıl yüzüme 
bakıyordu. 

Şöyle bir doğruldum. 
- Azizim, Mister Makmik J 

dedim. Anlaşılıyor ki Türkiye 

Cingöz - Şu Afac. . } aman ço

cuktur ve&selam... B rine kancayı 

taktı mı mutla 1< a başına bir iş açrr .• 

Yeni Müsabakamız 

~ ' ' '- t 

J o 
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Yukarıki şekli ince bir kağıtla 
aynen kopye ediniz: sonra bu 
kağıdı ikiye katlaymız. Fakat 
öyle kathyacaksınız ki, iki şekil 
üstüste gelince ve aydınlığa 
tutulup bakıhnca bildiğiniz bir 
hayvanın resmi meydana çıksın! 

Resmi gazeteden kesiniz ve 

nereden katlanacağım bir çizgi ile 
işaret edip idarelıanemize gön· 
deriniz. Doğru halledenlere hedi .. 
yeler vereceğiz. 

Bilmece Cevapları 
Geçen haftaki manıum bilmece• 

mizin cevabı: 

ŞAPKA 

Geçen haftaki 11ayfada Afacanın 
üç bilmecesi vardı. işte sıra ile ce• 
va pi arı: 

1 - Nar. 2 • Tahtakurusu. 3 • 
Örümcek. 

tüccardan imam ı.ade Hasan Bani 
mahdumu HüHyin; Adana Erkek 
Liaeıi sınıf 1 şube 2 numara 101 
Celilettin; Pangaltıda Hamam so
kağı numara 45 bakkal Kasbaryan; 
Bergam.sda Avram Korkidi Efendi 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 

sinemacılığı ile Amerikan sine
macıhğı arasında eıash farklar 
var. Vakıa Türkiyede de sinema 
yıldızlarının yiyeceklerine çok 
dikkat edilir. Yalnız bizim ye
meklerimiz sizinkilerden farklıdır. 
Mesela size bazı yaz ye
mekleri anlatayım: Bizde sinema 
san' atkarlarına iyi beslenmeleri, 
ayni zamanda şişmanlamamalan 
için çiğ sebze verirler. 

ikisi bir den sordular: 
- Çiğ sebze mi? 
- Evet çiğ sebze ..• 
-Çok garip şey ... Şaşılacak şey .•• 

- Bizim memlekette yazın 
bir yeşil yaprakh bir ot çıkar. 
Türkçe ismine marul derler. Her 
san' atkar günde üç beş marul 
yemiye mecburdur! 

ikisi birden ceplerinden def
terlerini çıkardılar. 

- Bu sebzenin ismi nasıldı ? 
Ma ... ma ... 

- Ma ..• rul. .. 
Makmik bu kelinıeyi defteri

ne kaydettikten sonra: 
- Affedersiniz amma... Çiğ 

yapraklı sebzeyi... Affedersiniz, 
Mister Afacan ... Bizim memleket
te insanlar yemez, hayvanlar yer. 

Bakkal - A a a a ..... 

Kedi de Davetli mi? ... 
O giin afacanın annesi komşu

larını yemeğe davet etmif, bo 
münasebetle ııüzel yemekler plıı 
şirmirti. Yemek vaktinden biraz ev-
vel Afacan yukarda misafirlerle b~ ~ 
raber oturan annesinin yanına ko .. 
tu, annesini dışanya çağırarak; 

- Anne, • dedi. Sen bugtıq 
komşunun kedisini de yemei• 
davet ettin mi? 

Annesi surahnı ash. 
- Deli oğlan f.. dedi. 

nun için mi dışarı çağırdın? •• Ben 
de birşey söyliyeceksin zannettim .. • 
Tekrar misafirlerin yanına gire .. 
ceği sırada afacan eteğine yapıştı 

- Niçin danlıyorsu anne •• , 
Komşunun kedisi pişirdiğin tav&' 
ğun bir budunu alıp kaçta da, 
onun için, kediyi de yemeğe da• 
vet ettin mi diye sordum! ... 

Cingöz - Afacan kuzum 
sen kaç ya,ındasm? 

Atacan - Adamma göre •• , 
Tramvay blleçtısı sorarsa be!Jt• 
Sen aorarsan yedi .. 

Ben de derhal IÖzünü ağzma 
tıkbm: 

- Tıpkı bizim memlekette 
kepeği develere yutturduklari 
gibi !.. 

Bu sözüm çok boılanna gitt~ 
derhal defterlerine kaydettiler. 

- Aman rica ederim, diğer 
yemekleri sayımz ... 

- Efendim, soğanı zeytinya· 
ğında kavururlar, bunun için• 
pirinç, fıstık, Ozüm, tuz, baharat 
konulur ve kavrulur. Sonra pat .. 
lıc~ nın içi iyice oyulur, patlıca• 
nm kabuğu zar halinde kalır. 

Kavrulan madc!eler bu patlı
canların içine doldurulur ve ten .. 
cere ile ateşe vurulur. İşte 
bizde sinema yıldızlarının başhc.a 
yemeği bud~r. Buna yalancı dol .. 
ma derler. lnsam biç şişmant .. 
latmaz. Ben senelerdenberi buna 
ahşık olduğum ıçın mutlaka 
bundan yemek isterim .. 

Derhal deftere not aldılar. 
- Peki amma buna niçin 

yalancı demişler. 
- insanı fİşmanlatmaz da nuıı 

için •• 
(Arkuı var) 
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5.n Poıta" haftada iki defa ainema • •ıyıfuı yapar. Bu 

•n yeni ıinema 

hayatı ve sinema 

sayfalarda dünyanın 

haberleri, artistlerin 

alemindeki 11nat SiNEMA 
"Son Postan Holivutb husuıi muhabiri 

bulunan yegane Türk gaz.ctesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir Ye ainema ileminin ~yüzünü 

cereyanlarından bahsedilir. 

Şampiyon 

t\a liolivut (Hususi) - Size, ma· 
~· f Yıldız Rober Mentgomerinin 
)~~t .gaıete~iz. iç~n im~aladığı 
&f bır resmını gonderıy orum. 
ha011taomeri 16 yaşında i~en b~
çG 11 61üyor. Bunun Uzerıne kU: 
~.~ delikanlı Tren yollarındakı 

Kıtları toplayıp satarak ailesini 
~iİndirmiye mecbur oluyor. Bir 
~ ddet [sonra Standart Oil 
,~tnpanyasının vapurlarında tayfa 

'Yor. Günün birinde nihayet bu ::k v~zifeden bıkarak deniz işini 
._ edıp karada yaşamağa ka· 
~'t V~riyor. Montgomeri 1925 
t ll~sınde sinemaya girmek için 
~tbbüs ediyor ve kenisine ara· 
)o a ehemmiyetsiz roller verili· 
~ Rollerinde muvaffak olduğu 
)e . ona rejisörler her çevirdiği 
ton' filimde daha ehemmiyetli 
't er veriyorlar. Nihayet yedi 
'Jtt il~ rece gündüz stüdiyolarm 
b~0J~ktörleri altında çalışarak 

l"nku şöhretini kazanıyor. 
)'ı Ptto,!ltgomeri küçük hikayeler 
't" tnaaı ve golf oynamağı çok 

tr. 

d'-t l Cniate Holivudun pmpiyonu· 
leli' ~ııu yenene Holivut artist· 
~iti Cf bin dolar mükifat vere-

Ctdir. 
~ Stai gayet gtızeldir. Holivu· 
~il •oıyete &leminde en çok 

'1 •nlardandır. 
sı:;:tıomerinin en samimi arka-
1\..,'lf Duglis Fer bankı ve Jean 

orttur. 
&~11~İQıcliki halde 2 r Lusu ıudur : 
~lcu '° bq sene aonra filimden 
'-ıllht:~k hayabnm sonuna kadar 

it : lllemleketlerde yaşamak. 
tittni 

0 
ert birkaç defa A vnıpaya 

~"rrı~ ~e Avrupa şehirlerini çok 
~ lftır. 

'· İ)bı • k ~~k ik· far etinden aldığı haf-
Ue 'rtia 1 bin dolardır. Bu para 
Çt\llki t 2Uç. idare etmektedir. 
~~dı.,. ~un bir sürü masrafları 

1~ "t nn yalnız yatı, otomo
'c1ar. W.tosu değil, tayyaresi de 

Turu 

Bir Yıldız 

!Spor 
Kıyafeti 

Hotıvutta her yıldız kendisine 
mahsus bir moda icat eder. Gn
zel yıldız Salli Aylerı te kendisi 
için bir spor kıyafeti icat etmİf
tir. Cici yıldız tenis ve kotra 
eğlencelerine bu kıyafetle iıtirak 
ediyor. 

anlatır. 

I
Lilgan Harvey J 
Amerikaya 

Meç Evanstan Selam 
Gidiyor 

lngilterede doğan, fakat Al· 
manyada büyüyen meşhur yddız 
Lilyan Harvey atndyo kapısından 
içeriye evveli Almanyada gir-
miştir. llk zamanlar ehemmiyetsiz 
filimlerde ufak tefek roller alan 
bu güzel kız, k11a bir müddet 
sonra bir yıldız parlaklığı ile 
g_öz kamaştırmıya başlamıtbr. 
Fransızca ve Almancayı az dili 
olan lngilizce kadar iyi 
konuşan Lilyan, sessiz filim 
umamnda birinci ıınıf yıl· 
dızlar aruma girmiye muvaffak 
oldu. Fakat sesli fitim icat edil· 
dikten sonra Lilyan daha fazla 
itibar gördü. Çünki yllzO gibi 
sesi de gilzeldi. Bu suretle F ran• 
sızca Ye birçok filimler çevirdi Ye 
elin da çevirmektedir. 

Fakat Amerikalılar b6yle gü
zel yıldızları hiç Avropanın fakir 
stiidyolannda b1rakırlar mı ? 
Amerika sinema kumpanyaları 
Lilyanın peıine dütUiler Ye bin 
mnıkilltla bu gllzel kızı Ameri· 
kaya götilrmiye muvaffak oldular. 

Son filimlerini Paris ve Berlio 
stüdyolannda çeviren Lilyan 
Haryey geçenlerde F oks kum• 
panyasile bir senelik bir kontrat 
imzalamışhr. Yakında Holivuda 
giderek bu kumpanya beaabıoa 
filimler çevirecektir. 

Janet Gaynor 
Yeni Filminde 

Gtızel yıldız Janet Gaynor 
yeni bir filme bqlamlfbr. Kendi
sini yeni filminde buradaki kıya
f ette g&receksiniz. Janet rol icabı 
bir milyarderin yanma mtirebbi
yelikle giriyor. Fakat gibıler geç
tikçe milyarderin btıytik oğlunun 
kalbine giriyor, nihayet evlenerek 
mes'ut ve zengin oluyor. Bu 
filimde güzel Janet çok cazip 
sevda neıideleri söylemektedir. 

Abel Gans 
Napoleon filimlerini çevirmek

le töhret alan meşhur Abel 
Gana Almanyada yeni bir filim 
çevirmiye baılamııtır. 

Dekolte 
Mauolar 

Bu sene deniz kıyafeti olduk
ça dekoltedir. Bilhassa yeni moda 
mayolann arkası bele kadar 
açıktır. Bu suretle vücudün arka 
tarafının güneşle teması temin 
edjJmiş oluyor. Burada gftzel 
yıldız Salli Aylersi yeni moda 
pk bir mayo ile rlrDyonunuz. 

Tatlı bakışile maruf olan Meç 
Evans holivudun en küçük yıl· 
dızlarından biridir. Bu şirin kız· 
çağı.ı bütün boş vakitlerini dı· 
prda bin bir çeşit eğlenceler 
kıasmda geçirir. Onun evinde 
oturduğu saatler pek azdır. Hat• 
ta evine hiç uğumadığı günler 
de vardır. Bu güzel yıldızın bir 
hususiyeti de kendisini berkesin 
sevmesidir. 

Cana yakın, sıcak ve dediko
du sevmiyen bir tabiati vardır • 
Bu sayede herkesin muhabbetini 
kazanmııtır. Arkadaşlarile müna· 
sebeti çok samimidir. Bilhassa 
kendisi gibi güzel olan Anita 
Paj ile çok seviıirler. Meç Evam 
iskarpin meraklısıdır. 

Daima en son moda iskarpin
leri tercih eder. Bununla beraber 
giydiği tuvaletler ve diğer eY 
eşyası da çok kıymetlidir. Bu 
gilzel kız modayı 11 her şeyin 
iyis i" cilmlesile tarif ediyor. 
Geçenlerde bir resmi intişar 
eden (Son Posta) nüshasını Holi
YUt muhabirimiz bu şirin yıldıza 

takdim etmiftir. 
Cici Evans resmini bir Tfirk 

gazetesinde görnnce çok sevin
mit ve derhal (Son Posta) ile 
bir resim çıkararak bize g6n
dermiştir. Sevimli yıldızın bize 
ve (Son Posta) okuyucularına çok 
çok sellmı vardır. 

ilk MeksiKa Filmi 
BugUn hemen her memlekette 

sesli filim çevrilmiş bulunuyor. 
Fakat düne k.l\dar Meksika lisa
nile sesli filim çevrilmemişti. Ni• 
hayet bu da olmuş ve birkaç 
giln evvel Meksika lisanile ilk 
ıesli filmin çevrilmesine başlanıl
mıştır. 

Eski Yıldızm Yeni Filmi 
Eski yıldızlardan Li Parrl 

tekrar ortaya çıkmıştır. 
Şimdiki halde Kari F rötia 

ile bir film ~çevirmektedir. 
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Fıtratan İhtiyatkirdı 
Mahmut Celalettin Paşa, 
Tahta Çıkararak Onu 

Kayın biraderi 
Kendine Minnettar 

Abbülhamidi 
Edecekti 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
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Abdülizizi hal'edenler, bu 
Taziyetler karşısında endişe edi
yorlardı. Çünki halk arasında 
Abdülazizin taraftarları vardı. 
Dedikodu hergün büyüyor, Ah
dUlazizin kanlı ölümü, nefret 
..-eren akisler husule getiriyor, 
bu gayritabii vaziyeti ıslah etmek 
için bir daha tebeddülü saltanata 
lüzum görlllüyordu. 

Bütün vükela, bu tebeddUUl 
arzu ediyorlardı. Bunların içinde 
bilhassa iki kişi, bu fikrin bir an 
evvel husul bulmasını istiyorlardı. 
Biri, Mithat paşa, diğeri de • o 
t arihle ticaret nazır ı olan • Ab· 
d lilhamidin eni ştesi, damat Mah-
mut Celaleddin Paşa idi. Gariptir ki 
ayni mesele üzerinde şiddetle 

ittifak eden bu iki zat, büsbütün 
ayrı maksatlar takip ediyorlardı. 

Mitbat Paşanın düşüncesi , şu 
n oktada toplanıyordu : Abdülaziz 
mahza Kanunu Esasinin ilanı 
için hal'edilmiştir. Fakat Sultan 
Muradın v~ziyeti buna imkan 
bırakmamıştır. Bu vaziyetten is .. 
tifade etmek istiyen Sadrazam 
Rüştü Paşa, naibi saltanat ma
kamına geçerek müstakillen ida
rei umur etmek hissiyatını 
gösteriyor, Padişahın bu vaziye· 
tinden istifade etmek istiyor. Bü
tün tedavilere rağmen padişahın 
halinde salah eseri görülmnyor. 
Bu hal devam ettikçe de, Kano• 
nu Esasiyi ilan etmiye imkan 
hasıl olmuyor. Binaenaleyh, · Ve· 
liaht Abdülhamit Efendinin cü
liis etmesi lazımdır. 

Mahmut Celalettin Paşa ıse, 

büsbiitün başka tUrJü düşünü· 
yordu. Onun maksadı, kainbira· 
deri olan Abdülhamidi tahta çı· 
kararak onu kendine minnettar 
etmE-k.. Ve sarayın bütün nüfuz 
ve kudretini ele geçirmekti. 

Bu planı takip eden Mahmut 
Celalettin Paşa, o esnada sık 
sık Abdülhamitle görüşüyor ve 
ekseriya da kendi köşküne da
'\'e t ediyordu. Bir gün, yine Ab4 

diilhamit, Mahmut Paşa ile baş· 
başa vererek bu mesele etrafm .. 
da görüşürlerken yavaş yavaş 
kapı açıldı. Odaya, ufak tefek, 
kılıksız kıyafel,.iz bir adam girdi. 
Abdülhamit, bu adamı gorur 
görmez, birdenbire sözü kesti, 
hatta biraz da titizlendi. Fakat 
Mahmut Paşa derhal Abdülha
midi temin etti: 

- Efendim, Sait Bey kulunuz 
yabancı değildir. Ticaret Meclisi 
azasındandır. Kuvvci kalemiyesi 
ise, nadirülemsaldir. Ancak, 
Mahmut Nedim Paşa kendilerine 
gadretmiştir. İnşallah, müştak 
olduğumuz o devrei saadeti an• 
karibüzzaman idrak ederiz de, 
•ayenizde hüsnü hizmette bulu· 
nurlar. dedi. 

A bdülhamit, fitratan ihtiyat-
L .- · " J l'lmdı. Her kim olursa 

olsun, ona birdenbire emniyet 
ve itimat göstermek adeti olma
dığından, lakırdıyı kısa kesti. 
Kalktı, gitti. İşte Abdülhamit ile 
Sait Paşanın ilk defa olarak kar
şılaşması ve tanışması bundan 
ibarettir. 

Ahiren lıatıra.ltnı neşreden 

Sadrdzam milrercım 
Rüştü Paşa 

Başkatip Tahsin Paşa, Abülha
mitle Sait Paşadan bahsederken: 

[ . . . . Sait Paşa, Mahmut 
Celaleddin Paşanın konağına de
vam ederdi. Mahmut Celaleddin 
Paşa o aralık şehzade bulunan 
ve hemşiresi Cemile Sultanın 
sarayma sık sık gidip gelen Ab
dülhamit Efendiye Sait Paşamn 
zekasından, belagatinden, istida
dından, lcuvvei kalemiyesinden 
bahsetmişti. Hatta Sait Paşa,Ab
dülhamit Efendi tarafından izhar 
olunan arzu üzerine Dolmabah
çeye ve T arabyadaki daireye gİ· 
dip daha şehzadeliğinde ta
nışmışlardı. Sultan Hamit , 
tahta geçince bunu habrhyarak 
Sait paşayı başkitipliğe getirdi; 
diyorlarsa da, bu, doğru de· 
ğildir. Sait paşa, Abdülhamit 
tahta çıkmadan evvel kendisile 

1 

ancak bir defa görüşmüştür. 
O da, mürettep bir mülakat ol
mayıp, ancak tesadüften ibarettir. 

Sait Paşanın (Başkatip) liği 

doğrudan doğruya Abdülhamidin 
intihabile olmuştur. Mithat Paşa 
ile refikası. Abdülhamidi tahta 
çıkarmak için kendisile müzake· ' 
rata giriştikleri zaman, başkatip

liğe kimin tayin olunacağı da mev· 
' zubahs olmuştu. Mithat Paşa ile 

rüfekası, kendi adamlarmdan bi
rini Abdülhamide başkatip vere
rek bu suretle onu kontrol etmek 
istiyorlard•. Abdülhamit, bunu 
pekala hissettiği için, Mithat Pa
şa ile rüfekasının hu teklifine 
bıyık altından glılnıüş, ve: 

- Tabii, münasip görillen 
ıJJr zat tayin olunur. 

Diye müphem bir cevap 
ı·ermişti.Mithat Paşa, başkitabete, 
.liya Bey ile Kemal Beyin tayi
•ltıll 'stiyor, Sadrazam Rüştii 

Paşa ise, Sultan Muradın baş-
katibi Sadullah Beyin ibkasmı ter
cih ediyordu. D amat Mahmut 
P::ışaya rclinc~, o, büsbütün ayrı 
düşünüyor; kendi planile Abdül
hamidi tamamile ablok edebilmek 
için başkitabet makamına itimnt 
ettiği bir şahst yerleştirmek isti-
yordu. 

Arkası var 

PiyaHmn:da yeni b ir 

Malzem ei lnfaiye 
Yerli çimento fa brikalarHe allkadar 

olan karlleriml:ıe Kartal'da " Anadolu 

Çimentoları Türl.. Anonim Şirketi ,, nln 

" SÜPER YUNUS ,, 
' Te1mly~ olunan hususi bir çimento-

nun imaline mübıışeret eylediğini mem
nuniyetle beyan eyleriz. 

Mezkur Süpersiman çabuk toallup 

eden ve yüksek bir mukavemeti haiz 

olan aun'i blr portland çimentosu olup, 

blUlmum inşaat müteha11Hları tarafından 

hüsnü kabul ve takdir göreceğiııi kaviy

yen ümit etmekteylz. 

Merhum Cevat B.in Cena
zesi Merasimle Defnedildi 

Merhum Cevat Beyin cenazesi musalla faf tnda 
V arşova Sefiri iken vazifesi başmda vefat eden Cevat Beyin 

cenazesi dün, saat on buçukta, Sabık Müzeler MUdllrll Halil Beyin 
evinden büyük bir ihtifal ile kaldırılmış, namazı Beyazit camiinde 
kılmmışbr. Merasime Vali Muhiddin Bey, Şükrü Naili Paşa ve şehri· 
mizde bulunan Ecnebi Sefir ~e konso1oslarla, bir Polis ve Asker 
müfrezesi ve İzciler iştirak etmiştir. Cenaze, muazzam bir alay ile 
Şehitliğe götürülmüş ve oraya defnedilmiştir • 

Hazlraa e 

iş Kanununun Son 
Hazırlıkları Yapılırken .. 

----·----
Elde Mevcut, Eskiden Kalma Eserler-
den İstifade Etmeyi Unutmıyalım 

- 8 - Yazan: Ahmet 

Bu resim Gelik ocaj1n1n kUfat resmine ail eski bir habradır. 
Resimde ecnebiler ve Karadajhlar mlln kıyafeUerlle görUIUyor • 

Mesai kanununun neliceleıııne- J 
~iııe ait son tetkikler yapıhyor. 

Zonguldak ımılıabirim iz Ahmet 
Be), lıu ınüna:-ehetlc Zougulda k 
ha\ 1:.ısın a ait Pski b ir n izamname· 
yi 1Psbit ctmi~tir. Vaktilc, kömür 
havzasının fa) cltıl ı bir :illl'f'l te ça
lışma-.ım temin r dcn bu nizmnna
nıe) i, ) eni P:'a~br konacağı bir 
-.ırad.ı mc\ıuıı lırth'"'<'tnıeyi fa)ılalı 

lıuln) oruz: 
Zonguldak ( Hususi ) - Ni

zamnamenin, " tertip ve istihda~n 

nizamı,, gibi amele hukukuna 
taalluk eden fash kadar ehem-
miyetle takibi lazımgelen bir 
bahsi "O caklar ile hukuk ve ve-
zaifi madenciyan,, faslıdi. Dila
ver Paşa, bu fasılda ocak aça-
cak ''e işletecek madencinin 
ne gibi kanuni merasime tabi 
olacağım en hurda teferruata 
varmcıya kadar kayıt ve işaret 
etmektedir. Bu meyanda, vaktile 
yine bu sütunlarda neşrettiğim 

bir tetkik yazısında, o zamanlar 
madencilerin kömürlerini miri 
idareden başka bir yere satmıya 
mezun olmadıkları hakkındaki 
ifadatımı teyit eden maddeler 
vardır. Bunlardan, aşağıya naklet· 
tiğiın kayıt, en güzel bir misaldir: 

"Madde 45 - Maadini hü
mayun, zatı hazreti şahanenin 
mUlkü ve malı olduğundan ocak
lardan ihraç olunan kömürü hiç
bir madenci canibi idareden 
maada bir mahalle füruht edC"' 
miyecegı gibi fiati mukarrere· 
sinden zam ve tenzili dahi mut· 
laka emir ve iradei nezaretpena· 
biye mütevakkıftır. ,, 

Nizamnamenin en kuvvetli 
tarafı ; amele hukukunda kanun 
ve mevc:ut talimatnamelere riayet 
etmiyen ecnebi madenciler hak
kındaki kat'i ve sarih ceza hük
müdür. Unutulmamalıdır ki, Dila
ver Paşa, nizamnamesini yazdığı 
zaman Osmanlı lmperatorluğu da
hilinde " Ubudu atika ,, en geniı 
manasile hüküm sürüyordu ve 
"düveli mehamiye,, bu hususta 
çok titiz ve basiretkir davram
yordu. 

Devrin hususiyetine rağmen 

Dilaver Paşa kitabında yer tutan 
o Meşhur Madde şudur: 

11 Madde 53 - Madeni mez
kurda şimdiye kadar müstahdem 
madenciyan ve hazmaciyandan bazı· 
ları, Tebeayı ecnebiyeden mürek· 
kep ise de Devleti Aliyye hizmetin· 
de istihdam olunmaları cibetile 
bir veçhile ecnebi nazarile bakıl
mıyarak kaffei muamelatı Devle
ti Aliyye kavanin ve niza
mahna tevfikan rüyet olu
nup bunlardan herhangişi niza· 

matı seniyyeye muvafakat etmiyecek 
olur ve işbu nizamname ahkimı· 
nan haricinde olarak nihayet fiç 

defa harekitı na makulAnede 
bulunursa ocağma ve mevcut 
kömürüne kıymet takdir olunarak 
idare tarafından bittesviye maden-
den def ve tardolunacaktır. ,, 

337 senesinde yapılan "Zon· 
guldak amele kanununun,, "9,,uncu 
maddesi ayni keyfiyeti şu şekil· 
ke söylemektedir. 

"Madde 9 - Amelenin ah
vali sıbbiye ve şeraiti hayatiyeleri
le hukuku uınumiyelerine müte-
allik işbu rnevaddı ifa etmiyen 
madenci ve mültezimlerin ruhsat
name, şartname ve imtiyazları 
fesholunur.,, 

"Ocaklar ile hukuk ve 
vezaifi madencir an faslmın o 
zaman için çok kuvvetli ve 
dikkate şayan bulduğum bazı me
vaddını da aynen alıyorum: 

" Madde 56 - Madeni mez
kiirda müstahdem sunufu amele
nin küllisi ehli islim ve cüz'isi 
hristiyan bulunduğundan bir 
ocakta bulunan Uç nefer hristiyan 
için eyyamı pazarda tatil olunup ta 
kırk iki nefer islam amelenin ücret
siz tehi kalmaları ve bu sebeple 
de imalata sektei külliye irız 
olması bir veçbile caiz olamayıp 
bunun için milleti hristiyan ey
yamı pazarda icrayi iyin ettikten 
sonra ve ehli islim dahi evkata 
hanselerini bulundukları mahalde 
ve salatı cumayı en yakın 

bulunan mesacitte badelif a 
yine imalata mübaşeret ede-
ceklerinden maden ocakları 
haftanın hiçbir gününde bu se
beplerle tatil olunmıyacaktır. Fa
kat, ehli islim için ideyn ve hris
tiyan için paskalya günlerinde 
tenezzühleri için müsaade oluna· 
caktır.,. 

"Madde 61 - Mad~nciyan-

dan herkangi biri ahvali şüp
heli ve serseri makulesinden 
ve bila tezkere gelmiş olan 
kimseyi idareye haber ver· 
miyerek kabul ve ihfa eylediği 
halde o makulü madeMİ sarik 
yatağı hükmüne gireceğinden ona 
göre mücazat olunacaktır. 

Madde 67 - Madenciyan
dan birisi mürettep olan amele
sinden ziyade getirdiği amel~yi 
kendiliğinden geri iade ede-
miyiip mutlaka canibi idareye 
gelerek sebebi ziyadeliğini ifade 
etmek ve şayet amelei merku
meyi istihdam etmiyerek hotbe
hot geriye göndermiye veyah~t 
ocakta işsiz bırakmıya mütecasıt 
olur ise yevmiyelerini güya it~a
mı növbet etmiş gibi bitama rnıha 
ita etmiye mecbur olacakhr. "··f 

Bugün, Havzada maateessuk 
tatbik edilemiyen bu usul ço 
)'erinde düşünülmüş ve cidde~ 
takdire değer bir isabetle bulun 
muştur. Gelecek mektuplar•~: 
bunun ıebeplerini izah edecegı 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Bu istihza. lbnürrebii müte
essir etti: 

- Cariye, kiymetli bir casus
tur. Caferin evinden geliyor. 
Herifin nezleye tutulduğunu ha· 
ber verse yine bir müjde getir
miş sayılır. Kendisini karşılasam 
çok mudur? · 

lbnülhidi, bu izah tızerine 
tavrını değiştirdi. 

- Casusunuzun getirdiği ne
şeden ben de hisse almak isterim 
Mahzur yoksa buraya çağmuız, 
yanımda konuşunuz. Zaten bura• 
ya gelişimin sehebi, sizinle Cafer 
hakkında g6rUımekti. Herife 
harp ilin etmek istiyorum. 

lbnürrebi, .bu muhteris gencin 
kuru bir bub.bal, sade bir dert
leşme, çocukça bir dedikodu için 
kendisile bağdaşmadığına esasen 
takdir ediyordu ve onda bir 
hamle ihtiyacı bulunduğunu aezi
yordu. Binaenaleyh hain bir Defe 
iJe glllümsedi. 

- Sizden saldı, dedi, bİi" 
ıeyimiz yoktur. Ynreğimiz gibi 
bütün hareketlerimiz de hanedan 
erklnına kBJ'fı açıktır. Celileyi 
çağıralım, huzurunuzda konu
ıalım. 

Biraz sonra yllzll sımsıkı 
CSrUilü bir kadın salona girdi ve 
onun girmesile beraber rakkase
ler, sazendeler, Fenha• odadan 
çekildi. lbnnrrebi, cariyeye ilkin 
yilzüoü açmasını, Prensin ayak
larına kapanmasını ve getirdiği 

haberi açıkça s6ylemesini emretti. 
Kadın bu emri yerine getirdi. 

- Seydi f • dedi • El'ulvf 
serbesttir ! 

lbnülAdi de, sabık vezir de 
yerlerinden fırladılar : 

- El'ulvi serbest mi? 
- Evet. Vezir Cafer onu 

ikram ile, izaz ile salıverdi. 
Emirtilmilmininin iradelİle 

mi? 
Hayır. Kendi lradesile 1 

El'ulvi Abbasilerden hilifeti 
almak iddiasile Horasanda kanlı 
bir isyan çıkarmıştı. Harun ona 
karşı kumandanlar sevketti, ye
nemedi. isyan günden güne 
bllytiyordu. Nihayet nzerine 
Caferin biraderi gönderildi. Bu 
yeni kumandan asiyi sıkıtbrdı, 
inhizama uğratb, yakalamak ilze
re iken bilyüklilk gösterip aman 
verdi. El'ulvi, bu aman üzerine 
dehalet etti. Caf erin kardeıi de 
teslimiyet şartlarının hepsini ka
bul etmekten çekinmedi ve El'
ulviyi yanına alarak Bağdada ge
tirdi. Harun, galip kumandanın 
ı&zünü kırmadı, El'ulviye hllrmet 
gösterdi ve aerbes~Jıırakb, hatta 
köyler, çiftlikler ...rat 

Ukio münafıklar, gammazlar 
durmadılar. Caferi ve kardeıini 
dolayıai]e ezmek için Eliilvi hak
kında birçok dedikodu yaptılar, 
Harunu filpheye düşürdüler. Ha
lile, günllo birinde aözlinil geri 
aldı, Elülviyi zındana attırdı. 

İşte cariyenin serbest bırakıl· 
dığını söylediği adam, f böyle bir 
sergüzeşt sahibi olup tehlikeli 
bir ıahsiyetti. lbnlllbadi ve lbnlir
rebi, vak'amn ehemmiyetini kav
radıkları için halayığa soruyor
lardı: 

- Buna emin misin? 
- Kendimin yaşadığıma hu-

zurunuzda bulunduj'uma emin 
olduium kadarl 

1 
- Demk ki Elwvi timdi zin-

danda değildir? 
- Sizin ve benim gibi ser

besttir, taraftarlarına kavuşmak 
için de yola çıkmıştır. 

- Bu ne cüret? 
- Müsaa rle buyurursanız ken-

di gözilmle gördüklerimi size 
arzedeyim. 

- Caferin 
tular, cariyeyi 
dular, casus 
batladı: 

iki dUımanı ınıa
dinlemiye koyul-
kadın hikiyeıine 

- Vezir sarayında, kendi 
hususi odasında idi. Cariyeler, 
köleler, işlerile uğraş yorlardı. 
Ben gözetliyordum, içeriye hıraıı: 
adımlarile birinin girdiğini g6r· 
düm ve tanıdım. Bu gizli ziyaret~i 
.. Elülvi idi. Kapı kanatlarının 
aralığından sahneyi takip ediyor
dum. Cafer, Halifenin düşmanına 
gtiler ytiz gösterdi, yanına otur
tu. .. Mahpesinden memnun 
musun? Dedi. Öteki ıu cevabı 
verdi: " Allahtan kork, Caferi 
Ben hapse layık olacak bir it 
yapbm mı?" Bunun nzerine Ca
fer, mun bir nutka girişti, neler 
•iiylediğioi işidemedim. Y aloıı 
aon sözleri, şöyle kulağıma ça
lındı: 

" Kaç, istediğin yere git! ., 
lbnülhidi haykırdı: 
- Allah ona linet etsin. 

Amcamın mevkufunu kaçırmak 
k&stablığında bulundu ha. Ey 
80nra? 

( Arkuı var) 

RADYO -- -
8 Haziran Pazartesi 

latanbul - (1200 metre) 18 Graıno· 
fon, 19,5 Cennet Hanım ile Yesari 
Asım Bey, Ajana Jıaberleıi, saat ayan, 
20,5 gramofon ile opera par\aları, 21 
Stüdyo saz heyeti,sonra Belkıs Hanım, 
2'l orkestra. 

Blkrq - ( 894 me~e ) 20 8alon 
orkestrası, 20,5 konferans, 20,45 Har
fon Sola, 21,05 salon orkestra~ı. 

Belgrad- (429 metre) 20 gramofon, 
20,50 akşam konseri, 21,40 pivano, 
!2,30 Viyanadan nakil. 

Roma - ( 441 metre) 21 Haber, 
gramofon, 22 Del Petrolionuıı 1 !l uncu 
senfonisi, 23 Hafif musiki. 

Prat - ( 488 metre ) 20 dan itiba
ren Ostravadan nakil, 22,05 Trio, 
22,SO piyano konseri, 23 son haberler 
ve gramofon. 

Viyana - ( 517 metre ) 20,35 ha~ a 
raporu. 20,85 filarmoni cemiyetinin 
konseri, 22,5 ıarkı vo musiki, 23 kon· 
sor. 

Peıte ( 550 metre) 20,30 "i tık ek 
musiki mektebinden nakil. 

Varıova - ( 1411 metre) 20,4li 
gazetesi 21 halk konseri. 

Berlin - ( tü35 metre ) 20 ~i~ aset 
bahisleri, 30,35 Lenin ve Boltcvizm 
hakkmda bir konferans, 20 konser, 
22,10 « Viya.nada Nurenbeg• iıml • al
tında oparet havaları. 

7 Haziran Sah 
latanbul - (1200 metre) 18 gramo

fon, 19,5 Hafız Burhan Bey he~ eti, 
ajans haberleri, saat ayarı, al,5 gr&· 
mofon, 21 Hahz Burhan Bey h<'y<'ti, 2! 
orkestra. 

Bükref - ( 894 metre ) 20 Piyano 
solu, 20,5 flilt solo, 23,15 keman solo. 

Belgrat - ( 429 metre ) 20 Komedi, 
21,5 Paristen naklen Avrupa konseri. 

Roma - ( 444 metre ) 21 gramofon, 
a.ja.ns haberleri, ~2,15 s;aat 19,0:J treni, 
ismindeki koınedıdcn bır parç:ı. 22.ııö 

konser. 
Prağ (488 metre ) 20 Ru ş.ırkı-

ları, 21,30 keman konseri. 
Viyana - ( 517 metre) 20,30 h u;ük 

Kavalye ismindeki operetten b zı par
~alar, 21 ,30 Pransad:ın naklen \uupa 
konseri. 

Peşle ( 550 metro ) 21,' Parıs-
ton naklen Avrupa kon eri, Lu 1 on e
rin hitamından sonra Çigan or c tr:ısı. 

Varşova - (1411 ıııetro)21,1:J P ris
ten nakil. 

Berlin- ( 1635 ııv'tro) 20,HO l r.uık· 
fortdnn naklen bir konı<'di, 21 .. U Pa· 
rislen ııaklen Avrupa. koııııeri. 
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Buldu iıe yalmz altınlan ge
tirmesi lAzım değil midir? Fakat 
dikkati Herif yine geliyor! 

GörUnmemek için saklanma· 
ları lizımdı, fakat buna vakit 
bulamadılar. Makar ağaçların ara-
11ndan çıkmıt. doğruca gemiye 
atlamıştı. Onları gördil, fakat 
ehemmiyet vermedi. Dirseği ile 
yol açarak aralarından geçti, baı 
ambara gitti, sepetini boıaltb. 

Kaptan Hul ile arkdqlan 
hayret ve dehşetten dona kal· 
dılar. 

Makar insan teklini muhafaza 
etmekle beraber insanlıktan çık· 
mıftı, daha ziyade kuduz bir 
hayvana benziyordu. Ağzı salya 
iç ndeydi, yüzll gözli saçları sa· 
kalları toprağa bulaşmışb, inti
zamsız bir surette nefes alıyordu. 

Arkadaşlarım gördü, fakat 
kim olduklarıni tanıyamadı, 
hatta buraya nıçın gelmif 
olduklanm bile düıOnemedi. 
Sepetini boıaltmasını mütealup 
aralanndan sıyrılarak sahile at
ladı ve o vakit te f adanın bqka 
bir sahnesi açılmış oldu. 

Saji qağıda bekliyordu. Ma· 
karın ayağı yere basbğı dakika· 
da üzerine atıldı. Makar neye 
uğradığını anbyamamııtı. Fakat 
aabit fikri mecrasını değiştirdi. 
Bir saniye ile altını diişllnmekten 
vaz geçerek başka bir noktaya 
1aplandil 

Kendisini tutmak istiyorlardı. 
Bir saika dratile delikanlının 

etlerinden kurtuldu, ormana doğ· 
ra kotmıya başladı. Genç Diyak 
dlfmamnın bu hateketini beklemi
yordu. Gafil davrandı, fakat 
ursemliği bir dakika bile sOrme
den geçti, kaçan adamın peşine 
takıldı. 

Kaptan Hul blltlln arzusuna 
ratmen hldiseye mlldabale ede· 
medi, çllnki hidise o kadar 
ıllratle cereyan etmiıti, fakat 
kaçanla kovalayanın arkalanndan : 

- Yine yaya kaldık! diye 
teessürilnll izhar etti. Rengi bozuk 
herif eğer dokunmasaydı, Ma
kan takip eder, definenin nere
de olduğunu öğrenirdik, dedi. 
Şimdi ne yapacağız? 

Tilman: 
- Merak etmeyiniz, dedL 

Defineyi kendikendimize de 
bulabiliriz. Beni takip ediniz. 
ipe Makann ayak izleri meydan
dadır. Gide gele ideta bir yol 
yapmış! 

Tilmanın hakkı vardı: Makar 
hep ayni istikamette kim bilir 
kaç defa gidip gelmişti. 

Ayak lzleri Adeta bir yol 
halinde ta uzaktan bile görDnll
yordu. 

Üç arkadaı biç zahmet çek· 
meden definenin bulunduiu yere 
Yardılar. Orada g6zlerine çarpan 
ilk şe) bir kutu albn oldu. Ku
tunun kapağı açılmııtı ve muh
teviyatı gtlneşin albnda panl 
parıl parlıyordu. 

Defineyi asgari bir zaman 
z mda geminin baş ambanna 
taşım ya karar vermiş olan adam 
anlaşılan artık zaman mefhumuna 
ehemmiyet vermemiye baılamış 
olacak ki, n danda yoktu, yerli 
delikanlı da gôrilnürlerde dejildi. 
Anlaıılan ikisi de ormanda yek· 
diierini kovalamakla mqgul
dller. Maamafila kafile lzua 

Önde Makar Arkada Saji, Ormanın 
içinde Mecnunane Bir Sürat 

Müsabakası Başlamıştı 
~~~~.-~~~~ 

definenin batına geldikleri za· altınları tekrar kutuya boıaltb. 
man ne ( Makar) ı dilfUndUler, işte şimdi yorgunluğumuzun 
ne de yerli genci! acısını çıkarıyoruz, diyip duru-

Kaptan Hul manzara karşı- yordu. 
sında bir defa sevinçle haykırma· Tilmana gelince onun se.vıncı 
yı mllteakip hemen ı,utunun başı· başka şekilde tezahnr etti: Islıkla 
na diz çöktll, bir de gibi glllerek, J bir dans havası söyHıyor ve defi-
söylenerek ellerini kutuya ıoktu, nenin etrafında hora tepiyordu. 
iki avuç albn çıkardı, sonra Arkası var 1 

ÇANAKKALE 
Enver Paşa, Rus Ataşe
milterine Bir Türk - Rus 

lttif akı Teklif Etmişti 
( Bat tarafı 1 inci ıayfada 

Kafkas hududu düşman taar
ruzuna açık kalacaktı. Bilhassa 
o zaman boğazlar lngiliz donan· 
masına karşı mukavemet edemi
yecek bir halde idi. 

Bu tehlikeyi hisseden Tllrk 
nazarlan, muahedeyi seri almak. bu 

tehlikeli vaziyetten kurtulmak 
hevesine düştüler. ilk tedbir ol· 
mak üzere Alman sefaretine, 
muahede var veya yok, Tllrki
yenin teslihabnı ikmal edinciye 
kadar bitaraflığım muhafazaya 
çalıpcağı bildirildi. "Wangenheim" 
vaziyeti derhal kavradı. Tnrkiye
nin muvakkat bir müddet bitaraf 
kalması Al01anyanın lehinde idi. 
Harp birkaç hafta süreceğine 
g6re • o vakit öyle zannediyor· 
lardı • Türkiye fill bale geçsin, 
geçmesin, Almanya için faydalı 
bir unsurdu. Bu takdirde sulh 
konferansında Türkiyenin meta· 
libi nazarı dikkate abnmıyacaktı. 

Alman sefiri, Türkleri ve 
Tilrkiyeyi iyi bilmekle beraber 
bu mütaleasında aldanıyordu. 
lngiltere harbe gırer girmez, 
Enver Paşa Rus ataşemiliteri 
Jeneral Leonteve müracaat ede· 
rek bir Rus • Türk ittifakı ak
dini teklif etti. Türk Harbiye 
Nazırının bu teklifi Rus ve 
Fransızlar tarafından kabul 
edilecek miydi ? Bunun nze
rinde mütalea yürütmeğe lü
zum görmü,.,.um. Bu fırsat ge
çici bir şeydi. Nıtekim, "Goeben"in 
lıtanbula gelmesile Enverin balb 
hareketi derhal değişti. Maamafih 
Enverin teklifi Ruslar tarafından 
İngiltere ve Fransaya bildirilmedi. 
Çnnki itilaf devletleri daha, el 
birliğile çahşmıya başlamamıı· 
lardı. 

Enverin tereddlltlü vaziyeti, 
lcgilterenin harbe girmesi, diğer 
kabine Azasının da kanaatlerini 
sarsmıştı. O sırada Baron Fon 
Wangenheime kuvvet veren iki 
hidise olmasaydı, belki de Tür· 
kiye kararım değiştirecekti. 

Bu bldiselerin birincisi, lngil· 
terenin o mada lngilterede inşa 
edilmekte olan iki Tilrk gemisine 
vazayet etmesi idi. Bu iki ıemi, 

• 
Türkler ıçın pek kıymetli idi. 
Limnos, Midilli, lmroz adalarının 
Yunanistan tarafından alındığı 

gündenberi Türkler Yunanistanla 
harbetmek istiyorlardı. Bu zıhlı· 
lar o maksatla sipariş edilmişti. 
Dava okadar halkın hissiyabm 
gıcakhyordu ki, hllkCllnet sıh· 
lılarm bedelini veremeyince, halk 
bunu iane suretile temin 
etmişti. Bu sebeple, hüldlmet 
kadar halk ta bu gemilerin İn• 

şasını alaka ile takip ediyordu. 
Bu gemilerden biri 1914 tem· 
muzunda teslim edilecekti. Mllret· 
tebatı bile lngiltereye gCSnderil
mişti. işte bu sırada lngiltere 
mukaveleyi bozmayı teklif etti. 

Bu teklifin ehemmiyeti, T&rklerin 
Almanlarla ittifak muahedesini im
zaladıkları öğrenildikten sonra 

anlaşıldı. Fakat bu iki geminin 
zaptı, Baron Fon W angenbeimın 
Türkleri harbe sUrUklemeıine 
çok yardım etti. 

ikinci hadise, Göbeo vo Bres
liv gemilerinin lstanbula gelme
sidir. 

Bu iki geminin lstanbula gel
mesi mühim bir hadise idi. Amiral 
Tirpiçten lstanbula gitmeleri için 
emir aldıkları zaman Göbenle 
Bresliv Afrikadan asker getiren 
Fransız gemilerini takip ediyor• 
lardı. 

Amiral Suşoo bu emri alın· 
ca Misinaya döndü. Türkiye 
bitaraflığında israr ettiği için 
gemilere şimdilik beklemeleri ve 
lngilterenin harbe girmesi hase· 
bile Pola limanına iltica ederek 
emre muntnzar olmaları bildirildi. 
Fakat Avusturya da İngiltere ile 
harbe girmek istemediğini söyliye
rek gemileri kabul etmeyince,:ımiral 
Suşon'a başının çaresine bak
ması bildirildi. Amiral Suşon 
için iki yol vardı: Ya boğazlan 
geçerek istanbula gitmek, yahut 
Bahrımuhite açılmak. Boğazlara 
kabul edileceği muhakkak olma· 
makla beraber, &miı al Suşon 
bu yolu tercih etti. 

iki gftn kadar Akdeniz ve 
Adalardenizinde TOrklerin bi· 
tarafhia terketmeleriDI bekleye-

Haziran il 

r 

BiK.lYB 
Bu Sütunda Her gün 

Nakili: Hüseyin Zeki 

Gençleşen Kadın 
- ~aliba Hanımefendiye -

"Nadir, kansı Macidenin an
nesini hiç görmemiştir. Halide 
Hanım Konyadan geliyor. Macide, 
annesinin saçlarını kestiri) or, de
kolte elbiseler gi) diriyor, uzun 
ökçeli iskarpin, ipek çorap \eri
yor. Nadir kayinvalidesini bu halde 
görünce şaşıyor. Halide Hanım 

kızından daha güzel, daha cazip 
bir kadın oluyor. Nadir hu nok
tadan kendinde bir takım değişik
likler duymaktadır.,, 

Macide, son gihılerde otomobil 
idare etmiye bllyllk bir heves 
gösteriyordu. Kocası knçnk bir 
spor otomobili almışb. Arbk 
Macide, hergün otomobil idare 
ediyordu. Evde, daima Nadirle 
Halide Hanım yaloız kalıyorlar 
ve bu yalnızlıktan her ikisi de 
memnun gibi duruyorlardı. Nadir 
karısına bilmiyerek nekadar IA
kayt davranıyordu? Halbuki en 
küçllk bir likaydl, en hissiz bir 
kadının gaznnden kaçar mı? Ma· 
cide de işte bundan dolayı ko
casında bir tahavvtU giirilyor, 
lakin btitlin inceliğine rağmen 
sebebini bir turlU anlayamıyordu. 
Nadir bunun farkındaydı. 

. . • Oglln yine yalnızdılar. 
Uzun uzun konuşmuşlardı. Şimdi 
Her ikisi de susuyorlar, derin bir 
azabın ynkn altında ezilmlı gibi 
duruyorlardı. 

Birden Halide H. damachaa 
ıordu: 

- Macideyi çok seviyor mu
sunuz? 

- Onu hiç ıevmemit oldu· 
ğumu timdi anbyorum. 

Halide Hanım, bu cevabı ifit
memİf gibi yine sustu. 

Asikürasyoninin 
Bir Teberruu 

Aıikllrasyo

ni Cenerali Si
gorta tirketi, 
tesisinin yll-
zlncll devri 
aenevill ve 
s e r mayesinln 
takriben l 70 
milyon Tilrk 
lirasına biliğ 
olması vesile• 
sile, dlln, ı .. 
tanbul ıubesi 
mtidiri M. 

Şirketin Mecllıl idare 
Dandirya ve- Relıl il. llorpllrp 

daatile Halk Evinin içtimai kı .. 
mına 500 lira teberru etmiş ve 
Ziraat Bankası ilzerine yazılmıı 
olan çek Belediye reis muavini 
Himit Beye tevdi olunmuıtur. 

Asikllrasyoni Cenerali ıirketi
nin bu cemilekirlığım haber ve
rirken Tilrkiyede çabıan diğer 
müessesatın da bu nevi mea'ut 
vesilelerle ayni iare iktıfa etme
lerini görmek istemek, fazla ağır 
bir isteyiş sayılmamak gerektir. 

rek tehlikeli günler geçirdi. Ni· 
hayet 10 ağustosta Enverin bir 
emrile boğazlardan geçmesine 
milsaade edildi. 

Gemilerin lstanbula salimen 
gelmeleri Enveri ve harp taraf· 
tarlarım Almanya ile yapı• 
lan muahedeye riayet edil-
meli lllzumunda ısrara sev-
ketti. Fakat kabinenin eberiyeti 

• f Fakat içinde bir fenalak vardı. 
Adeta başı dönüyordu, kalbi, 
göğsilnll delecekmif gibi çarpı
yordu. 

Birden haykırdı: 
- Ne fena, ne fena! •.• 
Sonra kendini kaybetti. Halı

nın fizerine boyluboyunca dllfttl. 
Nadir bir hamlede belindea 
kavradı, kaldırdı, divanın tlzerin• 
yatırdı. Kolonyalarla, ıojuk su
larla genç kadını aydtmıya 
çalıştı. 

Ertesi sabah, Nadir, erkenden 
garaja girdi. Elinde bir lngilil 
anahtan vardı. Biraz sonra yine 
geldiği gibi usul uıul çıkb gitti. 

iki saat sonra,Macide otomo
bile binerken kocasına sealendi ı 

- Nadir 1 Gel bir şey 91yll• 
yeceğim. 

- Nadir, perİfan bir çehre 
ile karısının yanına gitti: 

- Belki sırası değil, Nadir, 
dedi. Amma buglha bana daha 
ziyade dokunduğu için soruyo
rum: Nen var ? Artık beni 1e.
miyor musun yoksa ? 

Nadir cevap veremedi. Oka· 
dar fena bir halde idi. Macide 
sinirlenmişti. Hızla otomobili 
sOrdll. 

Erteıi gtınkn gazeteler fU fe
ci haberi verdiler: 

" . . . Mtıesseseal Mlldtlrtl Na
dir Beyin zevcesi Macide (Hanı• 
mm idare ettljl etıomohllla aıb 
tekerleği kırılarakMahmut Be1 
çiftliğinin altındaki derin uçUl'llllla 
yuvarlanmıı ve parça parça ol
muttur. Kazanın hakiki sebebi 
hakkında mlltemmim mal6mat 
bekleniyor." 

-SON 

Bilmecemizin 
Halli 

( Bq tarafıı Afacan •yfamı.1cla ) 
yuıbanealnde HaJim LHi; ı.taaW 
1 inci mektep 1-5 te Mleddep; Galata• 
••ray talebeainden No. 1148 Oamaa 
Naci; Bur• Erkek Uaeal 8 ın• 
aınıftan 7M Orhan Ali, Edirne o .. 
manlı Bankuında Meatan kerime.a 
Muzaffer, LGleburfazda latanbal p .. 
rukln Hakkı Bey, Uzank3prG bakkal 
Allı Ali, Edirne fllflln lnhiıuı muha
kemat M. M. Halil Ef. otla Mahir, 
Ankara DiYaaa Muhasebat marabbl 
M. lbıan Beyin oflu A. Orbu Fatilr, 
Altay maballeal 72 numarada Sal .. 
haddin, OakGduda muallim Haıh• 
Can 8. kııufGGzin, Kumkapada ,.tmrOll 
mlldGrlGtO ._muru Rlfat otla Nı .. t 
btanbul erkek liıeal 1 • 1 den 658 
Ertutrul, Nipntaı Muradiye 1 lael 
karakol No. lOda Ayten Q,1pv, Be-
yotlu 35 inci ilkmektep 188 Sedat. 
Ahçı mektebi aınıf 1 No. 48 M.Ubat 
Hanım •• Beyler. 

IHT AR -- lstanbal okUyacr 
lanmız hediyelerini pazartelL 
perıembe glbaleri ldarebanemfr 
den alabilirler. Tatra okuyucalr 
rımıza hediyeleri posta ile . ,W 
derilir. 

bili bu fikre muhalifti. Hatta 
harbe taraftar olanlar bile. 
Boğazlar takviye edilinciye kr 
dar bitaraflığa devam fikrini 111• 
dafaa ediyorlardı. Bu aebeple 
TUrkiyenin sulhperver niyetleridell 
bahsetmekte devam edildi ve bO 
suretle itilif devletlerlnia ,asıerilll 
lrtmek aiyueti takip olundu. 

'Arkaa _. 
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;teri lçerde, Nöbetçiler Dışarda - Kuyumcuda Bir 
E~en B_uldunuz? - ihtiyar Efendi Gazete Okuyor! 

Muhavere - Bu Elması 
Manzana Gözünii Aç, 

Nihayet Göründü 

Satılzk Dut Yaprakları 
Şişli - Biiyi~kdcre caddesinde Hacı Osman bayırında gazino 

ark.:sı ıdaki dört döniim bahçede mevc•ıt 600 ü miitccnviz dut ağa
cının ya. rak arı bilmiız ıyede satılacağından taliplerin 9-6-932 per
şembe ~ iinü s~at on clörlte mahallinde hazır bulunmaları. (17) 

tllası istirdat Etınek Mümkiindür Hanıınefendi 

l>ukk· an cameldimnın bir ke-
na ben ge l. - L •• kenarı-da M ç ım, ouur 
· .. anı.ana! Ve mağazanın 
lh~oıetıenıiye koyulduk: 

Yar efendi dükkana ~ ir r

p Ykleğinin cebinden küçii'1: 
•
111 

a et çıkard•, açtı. f çhde 
ile tlınas vardı. Uzaktan ta
lht~ 1'albinı çarp:nıya başladı. 
cu'Yar efendi bu elması ku

Ya Verdi. Kuyumcunun ag·
çıkardığı hayret nidas nı 
b ben bile işittim. Ad.:ım 
ılldı, C\'irip çevirerek mu
ttti. Bir defa da pertav-

'' ~lkik ettikten sonra te
"-'l oyarak tarttı. Sonra ba
~ adı. 

aşılan· ...... . 
'ltSok para eder, b~nim 
"t~tn ~at~n al mı ya . yetişmez, 

· lhtıyar efendı de ona 
titr söylüyordu. Muhakkak 
. dar kıymetli bir clmassn 

ti' 1nde bulunmasını makul 
8.. tcek bir masal okuyordu. 
. dakikada içeri girerE>k ve 
ltıe sivil polis s\isii veı erek 

.. elinden elması almayı 
'1 Uın. Fakat derhal vazgeç· 
~hakkak glirlUtU etraftan 
· mütecessis tophyacak ve 

.hep birlikte polis karako· 
laitmekliğimizi mucip olacaktı. 
ç.~len bu sırada adam dışarı· 
'-~k ü:ıereydı. Manzanaya 
~ 1kkatl, dedim.. Herif ge
~rd aman bizi görmesin, aksi 
......, M fırsatı kaçırmış oluyoruı. 
~ erak etmeyiniz, elimiz· v açamaz! 
~ Manzana süratle karşı 
tt~tna geçti, ben de biraz 
~ tn. Bu suretJe bir tarafta 

~ ~~ier tarafta Manzana ada-
h 1be koyulduk 
~· . 
>~Yar efendi yaşından umul-

~)\~ k .. bir silralle yürüyordu. 
~İtt· koprü caddesine teveccüh 
\ ~· Oradan sağ sokağa sap
~ij"d ete almak için bir köşkün 
llı.1._de durdu, sonra Borsa rıh· 
l it bir kahveye girdi. 

) •ta d tı-ı~t: sa a rahat bir koltuğa 
~~dt ı. Manzana ile ben de, 

i"d ga~te satılan köşkün ge
t si 

~ ' Per aldık. Arkadaşıma: 
r, ded~derim !d herif elimizde· 

~ , Eım, Ortağım: 
\\ ~Ü ve~ c~vabını ~erdi. Fa
~}ı~. ~~gunduz üzerıne ahla-
dİiini .. 1~ olmazsa hangi otele 

lı ' ~0itenseydil<. 
ı~~t\ir· erak etmeyiniz. Onu da 

-'\t ıı. 
~~ •d-.ı on beş dakika geçli. 
~-L tl'a fb ~t b n gazetesini okuyordu. 

'

, ~~k· ence bu bir bahaneden 
114 •Q v 
t l>e'k .e mutlaka burada biri-
~)~t lıyord ·· k·· ·· I • ıı.. ~ td u, çun u goz erı 

-.ı~l' en . d B ı '"d zıya e orsa istika-

Fak at ben vagoncla Manza ıa 
ile musalıabeyc gırışmiş .'>hın 

il<inci herifin görüııii:-!erde 0!31a· 
y •. ~na hayı et cdiyc r · wu. Kir1L i
lir ada·n nereye g:Lmi~~i? Hangi 
işin peşine t ılolnı ştı•t Zirn l.11 
ane l.adar ha: dut olarak talakki 
ettiğim hu herif'er, hakilca!i-
hatde birer rnesld<taştı, be-
nimle ayni yolun yokt:!a-
rıydı. Kendilerinin çol< kııt-

naz.ca harel.et eden İ!ı anlar ol
dulda:-ını la<>~!i'~ elm .. k mecbn· 
riyetiudeydim. Eğer ba~ka v;ı7.t

yette bııluıısa}'dım, be~ki hakla
rmda daha takdirkar bir li.san 
ku'!anırdını. 

Bununla beraber yine SÖ\ le
yeyim ki harekd şekilleri, benim

kinden mehstıs der cede f.uklı 

olmakla beraber, daha aı m lıi· 

rane değildi. 

GöründiiKleri !<adar ihtiyar 
olmaclıklarına emindim. Muh k· 
kak beyaz saçların lıiirınet hissi 
uyandırdığını bildikleri için baş
larına birer peruka gc çirmişlerdi. 

Fakat ne olursa oL.unlar bu 
heı ifler simdi benim ıtrvelimi 
Uzerlerinde taşıyorlardı. Bu ~er

veti geri almak için herşeyi gö:l.e 
almıştım. HattP. şimdiye kadar 
yapmadığım bir şeyı, bir cına
yeti bile ... 

Maamafih bu son çareyi 
(Şanıeliz e) caddeıinJe karşılaştı
ğımız kadınm fikrine bakılırsa 
bu aahada pek mahir olduğu 

anlaşılan Manzanaya da bıraka
bilirdim. 

ı,ıeri Tacil Etmek LAzım ... 

İhtiyar Efe:ırli ile genç kadın 
ayağa kalktıkları zaman Manıa

naya işaret ettim. Arkalarına 

takıldık. 

Uzağa gitmediler. Kahveden 
nih.ıyd elli metre ötede Albion 
oteli vardı. Oraya girdiler. 

Esirgeme Oerneğ.nin Nakli 
18 senedenberi Aksarayda 

Yusufpaşada ça!ışmakta olan 
Türk Hanım!arı Esirgeme derneği 
bu kere Cakaloğlunun Kapalı
fırın karşısındaki binaya nakle
dilmiştir. 

Satılık ev 
İstanbul Ş~hz3debnşı Çukur

çeşmede Taşhan karşısında mü
ceddet 11 numaralı ve iki odalı 

hane acele salılıkt r. 

----... , 
Çocuğunuıun sıhhi, fenni bir 

terbiye almasını istiyorsanız 

I<adıköy 
Ki 1der Garten'e 
Göndermenizi Tavsiye Ederiz -Qli eydi F 

'-lı'ndı·: azıa olarak sa- Kıymetlı· Gerdanlık 
ı. '1,,,. gı d_ anlaiıbyordu. 
"llıı~ "rtıafih 
~ 'bir k çok geçmeden ya-

d· ' j t adın geldi. Manzanaya: 
·~. ş e sizin hanımefendi! de-

'1aıı 
.... ıana· 

t .... l' . 
1:~,p anıdım kahpeyi! diye 

" "erd· " ı. 
~r~ 'nç k b· ~~ adın oturur oturmaz 
ı~ onu k 

~.~ ftyle n ulağına eğilerek 
~ ~'k k aıılatrnıya başladı. Mu· 

'rıl,t "YUıncudan öğr~ndikle
'Yordu. 

<,ok kı~ ııwttar )'trl.ıııl:ı hir ger•laıılık 
Lııı ıı ·) d ~ ııulıg-ı ı. ı',\ ~:m<l.ıl bcdf>,taıı ııı

d ı• ı-.u ~:uıılın ~111111 ı;,ıat hir L111;11ktaıı 
... oıır:ı. ımtılıl!'a c,tk:ırıl:w:ıktır. 

-·------------
1.lihre\Iİ hnı;talıklar Mütdı.ıuııı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lstanbul emrazı 1ühreviye 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşısıııda No. 71 

Takibe devam etmek ınüş
kii!dü. Manzana ile benim, kıya
f ~~i:'liz okadar b rnktu ki o lelin 
içiııe giremezdik. l\.fohakk<tk na
zarı dil<lc.ıti celbedcrdik. 

Bt·rckel \'ersin aklıma ilham 
şeklinde iyi bir fikir geldi, ce
bimdeki es i gav•te parçalarım 

çılrnraral< bir paket haline ge· 
tirdim ve göze görünecek bir 
şekilde elimde tutarak kapıdan 

içeri girdim. 
Ka;-·cın n kontrol kalemi he

men orada idi ve kasada da bir 
hanım olura\·ordu; 

- !\:ada~. ş:mdi içeriye ri
rcn efendi 21 numarada o\uru
yc;,r değil mi? diy~ sordun\. Kcn· 
disine verilecek bir emanetim var. 

( Arkuı Yar) 

Hind,standa Tufan 
Be mbar. 5 - Müthiş yağmur 

ve fey<·zanlar bütnn Cenubi Hin
distanı su altında bırakmıştır. Bir 
düğün halkını taşıyan otokar1ar
dan biri birdenbire suların hiicu· 
mun:? maruz kalmıştır. Gelın ve 
güveyi kayıkç lar güç hal ile 
kur.arabilmişlerdir. 

Esrarengız Bir l{adm 
Vatikan, 5 - Vatikan bah

çelerinde dolaşan ve ahvali şüp
heli görülen bir anıele tevkif 
edilmiştir. Mevkufun erkek elbi
Eesi giyinm:ş bir Fransız krıdını 
olduğu anlaşılmıştır. Kndın Papa
yı görebiln:elc için bu kıyafete 
girdiğini iddia et nektedir. 

Kulak, Boğaı, Buru ı Mütehass.sı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ı.ot<ak 1 Tel: 1496 

- NAiM VAPUR İDARESİ -
lzmir siirat Postası 

( 20 aaat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Hrr p b ırünlerl Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

,, ___ ~ __ .l.._ __ ı_E_L_~n_b_·_.ıı ___ H_e_ıe_d_i_y_~s_i __ l_Ia_A_1ı_a_r_t __ ,_~I--*_~__. 
Tanzifat ver~isi Vf': tenviriye resminin, Belediye Vergi ve Resim

leri Kanuım um beşi ıci mafldesi mucibince binaların muharrer 
kıynıe' leri üıerİ:ı~eıı istifası ic:ı., etmesine ve Yeni Bina Vergisi 
Kanuni e k ymetleri ı sureti hesabı değişmiş olmas na binaen bu 
senei m.ıliyc:le ı itibaren tanz f,.t \'e tenviriye için atideki tarife 
tadilen tanzim ve U numi Meclisçe tasdik ve kabul edilmiştir. 

Keyfiyet mükel!efmin n.uar. ılt lama vaz ve ilan olunur. 

T ARiFE 
Muharrf'r kıın.etl 

5001 
15001 
20 oaı 
30001 
40001 
50fKJI 
60001 
80001 

100 001 
125 001 
150 001 
200 onı 
300001 
400001 

n 

" 
" 

" 
tt .. 
" 
" ,, 

" 
" 
,ı 

" 

5'){)() 

150 o 
2000) 
3)000 
40000 
50000 
6i) OJO 
1'}()000 

100 000 
125000 
150000 
200000 
30)00) 
400000 
500 00:1 

kur.a9a ludar ll) da 

" " .. " .. 
it " " 
il tt 

" 
,, ti 

u ,, 
.. il tt 

" il ti .. ti tt 

" 
,, 

" 
" " 
ı· it 

it ,, 
" " ti 

2 kurllf 

3 
5 
7 
9 

10 
12 
13 
15 
16 
18 

20 
22 
24 
25 

" 

" 
tt 

" 
" 
ti 

" 
" 
" 
tt 

il 

" 
il 

" 

.. eneli it 
24 
36 
60 
84 

·~ 120 
144 
156 
180 
192 
2t6 
240 
264 
288 
300 

500001 ., 1 OUO COO kuru'a 25 "uruıa illı- 10 bin ku- .:; P 
!tadar \t:len her ruı için v ara 

1 000ÜD1 ., l 500 000 ,, 1 Mih·onun 32 30 5 
rcsı,;i olan ıt " " 

1 500001 ,, 2 000 000 .. ! ,5 " 35 " 20 ,, 5 " 
2 ooa oo ı ,, 3 o lo O(D .. '! ,, 39 ,, ı o ,, ro " 
3 000 00 l u 5 000 000 n 3 " 64 ,, 30 ,, 20 ,, 
5 000 001 ,, 20 000 OüO ,. 5 ,, 98 ,, 10 ,, IO ,, 

20 000 001 ,, 4~ OJ) 000 ,,20 ,, 473 ti 30 ,, :!O ,, 
40 000 001 ,, yukarısı için 40 ,, 801 ,, 10 ,, IO ,, 

Binanm kıymeti yukarıki hadadleri tecavüz etliği ve fazlanın 
10,20 v~ otuı bhe taksiminde kesir kaldığı takdirde harici kısme· 
tin son rakamı bir fazla kabul edilecektir. 

Fazla kıymetin yul<arıdaki izahat dairesinde 10,20 ve otuz bine 
taksiminden çıkan harici kısmete göre 5, 10 veya 20 paradan hesap 
edilen aylık resmin para kesirleri kuruşa iblağ edılecektir. (B.) 

* Eminönü Belediye Şubesi MUdlriyetinden: Kapalı zarf usulile 

müzayedeye konulmuş olan Kumkapı Deniz hamamı için te!dif 
edilen bedel haddi kifayede görülmediğinden açık müzayedeye 

konulmuş ve haziranın dokuzuncu perşembe günü ihalesinin icrası 
mukarrt'r bulumuuşlur. Talip olanların şartnamesini görmek üzere 
hergi.in kaleme ve ınüzaycdcye girmek için yevmi mezkurde saat 
on beşte Encümen gelmeleri ilan olueur. (B.) 

:,aat tam 18 de harcktllc duğru 

j Z /vf / R 'e lsta;ıbut DördUncU icra rne· 
murluOundan: 

• ikoli Zalı:H) :ıdi;.; ar;;a ve lıaııosi YO 

llarikli) a hanesi ve tarık ile nıahdut
flır. kı~ ıneıı ıııulıam ıin('Si (2250 lira.· 
dır ta.liıı olanların hl ır"yc mllrar:ı~tla 
daha f,ızl:ı ııı:ıliıııı:ıt :ılnıak istiyrrılC1rin 

:Mı d<' 2(3~1 nr!\k mııımr:ı ı ile mliı.a· 
yP-de ışube ine uıiırae:ınt eylem('] ri, ve 
ıııü ,terileriıı ı,13 ıııE>tı ınuhamnıiıwnin 

) üı.dc on ııi,.lıcıtiııde pey akı;nşı ola
rak aat 11 · 17 ye h:ıdar 30- 6- 932 
tuilıiııdo 1. t:ııı,ıul 4 iinrfı icra memur
luğuna ıııhr.ıra.ıt C) lı•ıııcJcri iHin olunur. 

ve Pazar giinleri lznıir'den saat :-;-rır·ı ttaııı 1111 n17 , K:ıp. n zlııı· 
14 1 2 da lrnre:<ctle İstanbul'a ııı• ii ııle ı :ıl-ıt.ıı,:ıııdaıı ılııl." ı ııı.1hc,:uı. 
avdet eder. B<•-ıil..t.ı .. ta ı . 1 ı it r h.ııı ıpı ırı.ılı.ı~ 

Tafsilat için Galata, Gümrük ll·..,ıııııı atiı, 1\ ı "!' lı:ıl• • lııınıı11.:ıı\c 
karş smda Site F ransez Han ok ag-nıı\a rı·ı\ıt i 1 H' 7~ ıımnıualı 
No. 12 yazıhanesine müracaat. ı.atlıııı• 11 ıt•\ .. jı intik:ıllı lfo h:ıı• lınnc 

Tel. B. O. 104 t ııı:ı.1 dilkl,:111 ilk pı·\ h»dt·lı Yt:f:ı olan 

lı•••••••••••n•-' 1 
( ııoo) ltr,ı~ı tPt 1\111: eyleme, '<.' 

SON 
Yevmf, :Siy.ı~i. Hıırndis 

ı:: :u e tos i 

,.ıt Halk 

idare : 1 ... ınııh11 · ı: ki 7..:ıptive 
ı. atalç11ı; ııfı ~ok:ı~'l ~5 

Telefon i<..1:1111.ıııl - 2020:1 
Posta kutu,.u: 1 tnnbul - 741 
'fı.lp.rar: J"t:rnbul ~n~ POSTA. 

ABONE 
TÜH K l YE 

Fi A Tl 

1100 l\r. 
7::>0 • 
40U • 
ı;;o • 

1 ;'ene 
G Ay 
a > 

1 • 

Ccuobi 

2700 Kr. -
140!) > 

801) .. 
~00 .. 

GclPıı e' rak geri ,·erilrııeı. 

Hanlardan mes'uliyet alııııııaı 

covaıı iı:in mcktupl. r,, () kuruşluk 
Pul ilbesi IAzıındır. 

20) kuru,tıır. 

ih.ılC'ı <''' di~ c:ıı irr. 1 lııııııak fı'l..erc 
01117. l! ili mııdoı•t'ı 111 \ ,jı 111111.ny.-.dC'· 
yr , :wıl11ııar.ık 1 ·ıoıı lir.ı iie talibı uh· 
<lr .. ıııdP olup lııı kerro nız.•.fo l1e~ ı.aııı 
ile , o 011 ı., • ., l!'ıll rııııılıl••tlc ilıalci 
kııt j,·c ıııiız.ı\ ı ılt><;İll<' '.11.o'ıııımu~ıur, 
ıliikk:ııı lHr l,;ıt tam k.ı(?: r H' .ıh•l atı· 
rııin ~<ılı nı- ııı lı ı IJiıııılt· 'c lıl>lıncı i1c 
ıkh e t• fril, ı dılıııı:ş 111 ıp ıt.·ıııiııı tııprak 
arı..' ıı k ı" nı ı 11 ıl ,\ : ıı r o ı· .ı ~ \ r hı 1 ;, ' o 
bir mıdurııın tnrzıııd.ı oıl,ı 'e u ıuıınc 
tam a~ ı hn' idir. T:ıra'-n 1ı.ııH• tnrafııı

d.111 j tıııı.ıl olunur. 11.ıııt' alf'lt:ıhınııı 

il arşın terlııiıı~lulır, ııın kağ"irdir. 

\rkada t~ arşw tı rlı1111i'lc ıahıııııı 

olunan nrnlık 'ardır, lınııt•nııı !,:ıpu ıı 
ı\ül,k.mııı ~ nıııııdnclır, 1-:qıudnıı giril· 
dikH zcıniıı \\l,ıııt ıı hoı.uk çiıncııto 

iı!:tll --.H:l.ı nn•,tur mcıhnlcle bir ku\ u 
n kaını ,·ardır hu k:ıııutlan gırilılıktP 

l.ıir ınNc\l\rnlıa~ı od ın '" ,o ı .rluk 
fi<:t katta lıir ıııcrclıYt•ııh.ışı uzı rııırh' 

iki od.ı ı.ı;r ıııutfak hır lf'la '.ınlır. 
Bir odanın !>l'n ,.,, t.,nnı amhl!lll 

yalııız. ta' ·u11 lıı·l:iııııı :-1\ a. ı ıııutfaıtııı 

sn·n ,.e t:n n:ıı ) nııılıııJ.ıııışıır. 
Bh Ollaıh. elektri ,·aniır, hud• tlu 

Çocuk haatalıkb.n mltehauıs.ı 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu mektep rnkağı Tel: 2496 

Fotoğraf fahlili Kuponu 

Tal>iııtfo izi li{;'Ten ınc't istiyor~ :ıııız 

fotoğrafmızt 5 ad('t. kupon ile bir

likte gund11riniz. rotoğra.fmız Jitr.1ya 

tlbiJır 'e iade edilıncı. 

1 im, nıt' lek i 
'eya s:ııı 'at! 

Hangi finnllerin 
ecvabı ! 

Fotoğraf iıııi,ar 

f>decek mi ? 

------

:~ kuruşl•ıiC 

pul ıııuk.ılıilindo ~ ındorileu:ı.". 



12 Sayfa 

. Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde MadallJa 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eskizaptiye 

~ caddesi No. 20 4 

Muallimlere Mühim Bir Fırsat .. 
Jstaııbulun on hanıdar yoriııdo •;o Allnlarla :)l:ınıı:ır.ıy:ı. fovkalfidt> ıw'l.ıı

rt'tli c Dariılfünunlar Yurdu > nda bu clcfa .. ı nalliınlcro malı us yalnı1. (40) 
kişilik bir d:ıiro lıazırlnııınıştır .. Aırndolud.rn Jst.ıııhul.L geıe.-•l•l- Y<'y.t e~a!':eıı 

J.,ı,rnbulda bulunup tatil i lıu1.ur ve sükiııı iı:indc ~t'r;irıuek istiyon mu:ılliııı l lr<' 
malı us olmak iı1.oro h:ızı rlan:rn bu kı nııd. da her tıırlıi i ıir.ıhat diişiluiilnıiış 

, ı esasen ticari bir ~:ıycdcn zi) :ıde 'l'ilrk gcnı:liı.;-iıır lıizınC't ı·mclih- tcql!' 
l'dilen y urttan ınuallirnlNin .do i--tifadc etmeleri iı:iıı her ııc l:"ı7.ıııı:-.a y:ıpılıııış· 

ır. Filhakika ı-amiıni, nezih bir ailo oc.ı,;ı ~ek iJ ' "<• ın:ılı i n •tindo olan " Da
rUlfUnunlular Yurdu,, kcııdi ıııııhitinılı• topları:ınl:ırııı ,· eıııck, iı:ırn·l-. ı::ı-

ıu:ıştr, iltil ve ı;.:ıirc hiktiınle ıniihiın ilıtiy:ı.c:lnrıııı "en müs ait şeraitle,, 
t<'ınin cdocek " yegane m ükemmel m ü essese., crr .. YC'rlüriııi şiıııdiderı 

tutmak, şifahen talırirf'ıı tafsilfıt .mm cdeıılur Yıtrt füidiiriyctiııc ıniir:u·a:ıt 
c.tmolidirlor. Yurdun bu tcşcbbii U, nıunh .ıı-ır:ııı ıı ııı:ılliıııler' ııınlı .. us olıln· 
uııJ:m hariçten kiın-;c kabul cclilıııeı. 

"DarUlfUn unlular Yurdu,, r:ıtih - Kıztnşı Ki'ııııil Paş.l 1.oıı.ıklarıııılndır . 
.. ı .. ..:a. .. .a;JB ..... ~a.Es::m~'2:1C"=::~::zı::mi~nBın:ı::~ 

umumiye, iştihuızlık ve k uvvets izlik 
faied ve tesiri görülen : 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

Tuz inhisarı ist. Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı memlehasından satılacak veyahut mürettebat Ambar

lanna sevkedilecek azami altmış bin ton tuzun çuvallara doldurul
ması ve teferruatı sairesi kapalı zarf usulile İzmir Başmüdiriyetince 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 9 haıiran 1932 tarihinde saat 
on beşte icra edileceğinden talip o?anların mevcut şartnameyi 
görmek üzere İstanbul Tuz İnhisarı Başmüdiriyetine müracatları 
ilan olunur. 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Kar~ı Alman P rofosörU 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiN 

( Uzfliyete göre kudznlar için) 
Beynelmilel gnutelerin muhtelif neı;rlyabndan bir hulasa: Bu alelade bir il llç dcğild .r, 
blUiklı genç ve dinç hayvanların t aze hormonlarile elektrolitlcrlnden milrellkcp bir 
şaheserdir. Vücutlard a seyalel h avntiyeyl ihya ve gençlik kuvvetlerini iade e d er. 

- Reılmll kit 11bını l sta nbul Poıta kutusu 745 ten arayın ız. 

İstanbul Halkının 
Nazarı Dikkatine 
Teminatlı, asri ve fenni tertibatlı 

Halı Yıkama Fabrikası 
Düyunu Umumiye civarında Hoca Hanı caddesinde Ycşildir~k 

polia karakolu karşısında No. : 2 - rl - 6 

Her ne\ i \ e ı · İ ıı s halı , kilim, ~ecc.aclc w· c ııı ,a l i ıı i ıı c l e!... ı r ik 

tertibatilc tozlan nlıııır. Tath s u ve ki ııı ) ı' \İ ın .ıddt· lı•rlı· ) ıkıı11ı r. 

Her türlü lekeleri çıkarı l ı r. Yıkandıktan ~oııra hirkaı: '-C tte gih ı• 

giremez. Gii\·clf'rİn ~oğaldığı nW\';, İm g('lmi:;tir. llııııal zanu 11 11 1.1 

mucip olur. l J1.11 n tlivlii halılar ınaki ıw ,.:ı .. ıta ... ile i m'- edi lir. 
; . 

Acı ve ~ugu sularile sakın gıkalmayınız, /:.altlar çüriir. 

Mütelzassıslurınıız .Avrupada tecrübe görnuiştür. 
Bozulan hahlarm bedeli derhal verilir. 

Mevıim h asebiJe muhterem müşterilerimize fevkalade tenzilat yapılır. 

SON POSTA Haziran 6 

YILDIRIM TERZİHANESİ 
Yeni Postane sırasında Piyango Müdüriyeti karşısındaki 

Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Hastalarını cumadan maada herglln 

2 den 6 ya kadar Caıfaloifonda Yere· 

batan caddesinde Orhan Bay aparh

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
Telefon : 23294 

Marko. G. Peissis 
lstanbulda, M ıs lrçarşısı nın 

arkasında Altı - Parmak 
Ha n 22124 T~I. 2-222H 

l\atlııı ş.ıpkası ıııalzcıı ı e"iııin her 
nev'i c•ıı soıı moda, ııı:ıt 'c parlak 
lı:ı~ ı rlar, piko, kıl taslak ;·o saire gibi 
miitoıu•vvi çeşitler lrnlıınııı:ıkta<lır. 

Arzu edenlere nümune 
gönderilir. 

Geyve Hukuk Mah!<emeslnden: 
ı :ey' C'niıı I\,ıraı;:un küyiiııden ı ıs

ınan !-ızı Cmino hır:ıfıııdnıı kocası 

l.:ı~ ıp l~ıııail o~lu Mehmet aleyhine 
aı;ıığı 'dala lıiik iiııı da,·:ısıııııı icra 
kı l ııı:rn nıulıakoıııe:;iııdcı: ınfiddeialoyh 
lsın:ıilin scforbcrlikto 3:30 l'Cıtcsindo 
Hnıniyc ıııtılınrcuesiııdo şelıidcn vefat 
oykd igi şuh ud 1111 ~:ıhatlatı ilo sah it 
olduguııılaıı şclıiduıı vefatıııa dair sa
dır olan 14.; 0:3:? tarih vo 1(: 103 No.lu 
hilk!itıı , <' karar ıııiiıldcinlcyhin gıya
bında 't rilıniş 'o bu f..ıp•aki iltıııııı 
bir ııiıslıa ... ı da Mahkeme dh ,uılıaııc ine 
talik edilmiş ol<luguııllan 11 ukuk Usulii 
~lıılıakeııı cl cri l\:ınuııuıııın 142 vr. 407 
iıı<·İ ın·ı<ldı•l t'leri ınucilıinco tebliğ 
ııı:ıkaınııı.ı ı,:ı i ııı olmak iizero ilnu 

olunur. 

Dr. A. KUT aEL 
Cilt ve zührevl hastalı klar teda· 

vıbanesi Karnd:Ö/ Börekç ı fmnı 
sıra:unda 34 

-----
BU R S A'da .._rnl_ll!I 

Çekirge Palas 
OTELİ 

Temizliği odalarının ferahlığı 
servisi herkesi memnun edecek 
bir halde açılmıştır. Otel bir 
doktorun tahtı nezaretindedir. 

H.ılepli Sünnetçi Ba,ı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirked: Beşir Kemal - M. Cevat ecxahıme ~i 
kar,ııun dıt T. 214-86. Kadıköy 6 yol Rğtı T.19 

- ------- ----- - · 
__ _,, Klrallk Otel 

ve 
~atılı k Otel C~)U:H 

Tophanede, tramvay durağı 

bitişiğinde, Boi azkesen cadde
sinde 6 - 8 No. lı Anadolu merkez 
oteli \ 'C kahvehanesi kiralıktır. 

İçindekiyeni ewa da satılacaktı .. 
müs t eciri Osman B. müracaat 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri : Ali Ekrem, Selim Rngıp 

Netriyat Müdürü Halil Liitfi 

mağazaya nakletmiştir. 

Dr. H O R H O R U N 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 
Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: 8. O. 3152 

Tuz inhisan ist. Başmüdürlüğünde 
Çamaltı memlehaıından 932 mali senesi zarfında Foça a111b 

rına gelecek tuzların mavnaJardan ihraciye, nakliyesile di" 
mürettebat ambarlarına sevki ve teferruatı saireıi kapalı J • 
usulile lzmir Başmüdüriyetince münakasaya vazedilmiştir. 13 H . 
ran 1932 tarihinde saat on beşte ihalesi icra edileceğinden tali 
olanların mevcut şartnameyi görmek üzere Tuz inhisarı fstanb 
Başmildüriyetine müracaatları. 

-Vah, 
ikinci 

vah, vah!.. O canım elbise daha 
başladı? giyşinde akmıya mı 

• • • 

•• 
kabahat sende! .. niçin: 

•• 
1 
1 

almadın?. 

. Fabrikatorlara müjde 
ipek fabriksma ait kazan ve tef errliata ve silindiri müzayed~ 

suretile satılıktır. lstiyenlerin Bilecik vilAyeti: Aşağı karye••• 
fabrikatör Ali Ağa oğlu merhum Akif Ef. nin ailesine müracaatlatf' 

iktisadi ve Sınai Tesi•at ve l•letme TUrk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL • AYVANSARAY 

• • 
ÇiVi fabrikasının Milli 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
Avnıpad:ık i ı•ıı 1110-jlııır rııarl,al:ırııı fcvkinılNl ir. 

·Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli • • • • 
sanayıımızı 

Himaye için tercihan her yerden isteyiniz. 

Telefon : Beyoğlu - 342 


