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Bu~nün Mes~lesi •• "Ze cime Dil Uzatanlar Kar-
Sahtekarlar Curmumeş - • 
but Halinde Yakalandılar! şdannda Benı Bulacaklar,, 
Fakat, Bilmeyiz Nedendir, Bunlar El'an 

Meydanda At Oynabyorlar 

ı ... n....._ .,,_ ... llertnden 1111 ... 
L.tubulan bitip ~ lktta _... <Wlp .....,. 8. 

h tidltle hallecllliMll ~ .... ......_. Wr takrir ._.••'ftir• 
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8. Şakir Beyia Zevcesi Bir Gazetenin 
Rivayetini Şiddetle Reddediyor 

Memleketin ~alda terJhiel ve 
hlf flplaeaia çok lunlletU ...... 
.mı bltla 11rlarlle .... te 
aydmlataa bir ,_ ..U..W lilr
bç sladenberi aep.cltıona. 
• ittihat ve Taraldd -1 clotda. 
..... fqadı Ye .... IWa?., ... 
hlı albnda çıka ba pimi t.rlla 
ıaablfeleri, •hem_,.. b7clede
Um ld, çok deda Wr alAka ile 
kaqılumlfbr. Düa flmclidea 
muhtelif ·ki.........._ aldıtamm 
mektuplar, birçok mahfellerde 
pçea muhavere " mlkllemeler 
ba allanın blJlldtilal iabat 
edecek mahlyett..tlr. •• ıel• 
aektuplar tama.... ...w ifa-
deUclir •• yudıldanmml. tarl
hbl Mldld bir .,._ oldatua 
tUrlla etmektedir. 

Fakat, 11--....ıa ,., ba-

Talat p .. ••• •ah••• feldP .. ,.. AlnulnJatl• 911wi lllldart __ ............ 
... - laakikat ubrlara brt .... 

1 
orta,. ·bhlalı ........... _p

da • lttlliat •• Terakki ,. 1a11r1,._ 11ete••• ....,. clilrbtl ..... 
...... llt .._ rlnJet ft ~ clllmektedlr. Rlft,.t ft ..,. 
lana ela tualdltat ........ IClad9 c o..- ı iMi •rfa• , 

- .......... - n'rı••· ,.~!!IJlll~~-~~--l.-ıi•• 
flnatta ... k... ~. 

Mukaddime 
Japon Hllk6aaetl, M. Ottald I• 
mbade bir 1kbqaJ1 Amerika• 
•o,ak bir •ulfe1• memu etmt .. 
tir. Amerika, Japon ... ı.ı.ra.ı 
lupıdaprı edecek kaaualar 1•P
mak flkrhadedlr. JapoaJa ı .. 
•una mani olmak H•ladedlr. 
YOzbqa Onldaln ftlllfMI de 
budur. Bu makutla memarı.,. .. 
dan Dora Grla lımlade laafthiet
rep bir kadma vae1a.-• .. 
moda ••1•'-• aft1rm1tt iNi ... 
•anlarla mqpl komite ....... 
elan balarl,. HAretl amaml 
klttblae 4• bir tnak brmatlar
dar. Ba tasak. ,.,., ... , bir 
altfHrip dılr flnd..U.. blf 
faturadan ••ettir. Mak .. t Dora 
He ba • .._ brf1laftwi6almr. 
Ameriba IWariye Nuanti 

Ueuml kltiWaia ba Hllblltl 
bqilaacla Dora Grla alchlı 
talimat .....,... ikinci bir mek
tap yada. Bu defeld mektup 

Am...UU. ....... , ....... .. 

bir nen lltlmato• ..Wıellıli~• 
idi ......... , ..... .__ 
...... il takdirde icap ...... ,.,. ......... ..,,...) 

Gençler Ne Düşünügor ? 

Buhranın Bitmesi için Ar
-zulanmızı Azaltmalıyız 

Hayattan Hiç Korkum Yoktu 
Gençlitia anketimlu klll'fl 

ıa.terdlii te•ecclllı •• alika ~ok 
pniıtir. Aldıiamıı cenplar. o 
IMdar çoktur ld karilerimlzl •• 
cevap aahlplerlal tatmia için 

J hergtln birkaç tanulal birdea 
Defl'etnl•yi faydab buldak. Bugtla 
Konya Ulwrmak Mektebi e ... 
muallimi Sitaf Aydın, farmakolot 
&yaMttta,PaQr mut
ii ....... lmlrhaa 

Sahil Sıhhiye Memur• Talatr 
Be1lerin c•••planm derHdlror"'"· 

Siraç Ayd.n it .. cH:yor ld: 
- ln1uJlbımıa, cl'flll4alslı.... 

den baıılarıDıu baJJetle .... erl•I 
kamatbrao, ~ir k .. mm'!_l'bt•••• 
tahrik edea, fakat ..-Nllerla 
baıını dlndDrmlJ•Dt aormal bir 
halde aeyrlal takip eclea bir mo
ci&edir. Maclae1I J•ratu per 

( Bqtarall 10 •••• Mf1Ma ) 
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Siyasetimiz 
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•llJ~"" ton kfttlll ~ edil· 
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"' ... ·nu Bir 
Yere Ser 

Dla BeJOiluncla baait ve ehemmiyetliz bir la• 11nda Huaa Efendi .. unın lnrbMh cl1lran • 
bapk Jldndea bnL bir laldiae olmut, bir kadın dolu ... biJJ uplDlf Ye •auıa tiddetlıt Ha.Plp 
.. vren iJecek tekilde yanl ... lfbr. Yçt.p. e- kafa-• flrlatmıfbr. S1irUd bd111e1~ 
mıs talaldlrata ,&re lııdile flyle olmuıtan Beye+ Ww mlltldt bir clerbe haliade la- ltlns.U.Jri.re 
hmcla Kalyoncukall .... a Yaba IOMjmda oturan l&amm• -tap tehllkell mrette yanl11111 Ye kalar 
Ha,riye 8- • dOa Huaa Efucl aR1111da lıdllcle ,.. yn .............. Hwa Efwll lrWilı)'i 
lmlıançhk ytlıılilftfm' Mr ... ._ ~-· 1kili de mltedip lraçllllft it~ fetfaCh lllWıi1A ... 
fula liaiıli oldaja içia bYP, bir llayh denı. et- polisler kadmı ifade YWemiyecek bir laalde .... 
....... ~· • delultı klf&rl• ........... ....... kal .............. Efe.el ......... ..... rr ~ .............. am dairi".. , • ........., • 

• • Porlalcal 
Muallimler Yalnıı Anka- ifıracatı 
radaki Mektepten Ye~ Başlıyor 

A•ı• .. ., ... _.. s&e baa- lbracat ofiil, Dlrt1el Adaa 
daa IOllr& ortamektep n U.. •• Aat.alJa ticaret .,....._ mi
....._ ... uı..ı.nm A.braclald rac:aat ederek aal&telil Amıpa 
..._ llaallUa meldelti Jetlftin- memleketlerine portakal lhracuaa 
celdir. Glael -·•tı.r Uademiai bqlanmuma bildi..IDİflll'. Tllrk 
.. dlrllil abct..wa ..U. ...- portabllan çala lemtli oWat-
h..W hltita ıeaçlerha ele ma- dn ~ yerde ..... d9 .a,t ... 
........... Maarif v.. :-:ı.::· :..:;:.,;. ~ 
kllellae mlracaat et.iftir. Fakat takal alacaklan imldemel slrlll-
VMllet llw ...,..... kabul efı. mektedir. ihracat ofill TM 
..... w ...... aoant reaim takallannm ....... ifia cablid
•........._ Rulm lfaa!U. m&Sllll Avrupa lelllrleırilldleld 
•-1.&-·u_.ı_ -L--a..-. blldiP" c•et mlm . .aim.lı.hlliae 
..;:Abd.:.:;;:;. ..... cllrmiftir • 
.... miak WIJI • JCJileceJt. 

ıt1r. Ba fllllfet lr ........ da Abd.. 

11JUyeaıer a JOk aelifdlr. 

Yeni Muhtarlar Hırsızlık 
Sene Bqından itibaren 
VazifelerineBaflıy~caklar 

Yaran ~bmtm titltthı ma• 
llallelerilW!e yeni mahalle tbtifar 
heyetleri 'ft: ~ MOilieek
tlr. intihap blttlD'" möaDeletde 
ayDİ gtlnde ,apılacak Ye yeni 
._... bqlanı:anda yeni heyetler 
.mfelena• i>.,taaur olaca~r. 

atahmat Rauf için 
•· Etlll mulWrlrl "MÜiaet 

Raur., 1l kaybet\lftmlPD y.lddnll-
mll1ae taaCllf •""1 bu ayan 
Slacll cama tlall Halk EYiade 
bir ilatifal ı.tibi ıç1a fah11l...k· 
tadar. Be ihtilalde ~ilk mulaaı
~r n uirelert laaldaiıcla 

•iarilecektir. 

llalifŞirHtiada 
Halit tirketi lllUraflarmı ., .. 

maktada~ Şirket \ir blwruf 
olmak kere geçea aeaeld puo-
larmı .... ir-..ea-• t11, ın.ıan 
H .... içİD de DW '?l er .Jdei-
mektedlr. 

~t. 

Kolaglill 
~i/ecek 
~ .......... ... ... ................... .. 

0-.... ~ .... ..., .. 
••dtırda War, .... ; - ·~ 
~ ft .. milmr ela ..... 
mzdiallll • • ••••'*"' 
ttlrda .ı itil. tııılildll .. enli 
Jllllflill ..... ..,...,._,... 
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Yeni Bir 
Altın 

Membaı 

u 

.._ __________ *_ 
Son zamanda memleketimizin 

turumda buraıında birkaç altm 
madeni bulunduğu müjdelendi. 
lkttsadl buhrandan bahsedildiği 
ıaman, bu yUı gl\ldüren madenin 
lami bile, hoıa gitti. 

Halbuki altın ayaı mda, belki· 
de ondan daha mUhim n• ma
denlerimiz vardır! 

Size bunlardan yalnız birini 
sikredelim: Zonguldak kömiir 
madenleri. 

Zongolaak köml\r madenlerini 
yalnu kömür madeni olarak de· 
til, altın madeni tclakkı edjşimi-

lin hikmeti vardır. 
İngiltere ve Almanya, nakliye 

·nııtalaranda motörleri itletmek 
için petrol ve ben~in yerine 
kömUr gazı icat edilmiıtir. Bu 
kat bu sene lngilterede tatbik 
mevkine konmuştur. 

Bu icadın hususiyeti tudur: 
Şimdiye kadar motörler yalnız 
petrol ve benzinle iılerdi. Alman
lar daha beı on sene evvel 
maden kömllrUnden gaz çıkar· 
mıya muvaffak olmuılardı. Fakat 
bunu motörde kullanmak milm· 
knn otmuyordu. Şimdi bu gazı 
tazyik eduek Çelik silindirlere 
yerleştirmek ve bu sayede şasinin 
altına koyarak motörleri iıletmek 
lmkAnı temin olunmuıtur. 

Bu usul ıimdilik otomobil, 
otobUı, tayyare motör, ve saire 
gibi her türlü motörle işliyen 
nakliye vasıtalarına tatbik edile
bilmektedir. 

logiltere hilktlıneti bu ketiftcn 
l11tif ade ederek İngiliz kömür aa· 
bayiini canlaodırmıya karar ver· 
miştir. lngilterenin her tarafında 
fabrikalar ve belediyeler bu uaulü 
tatbike teşebbllı etmiıl•rdir. 

Bu gazle iıliyen yeni çelik 
ıUiodir Wikera Armıtrong fabri· 
kaıında yapılmaktadır. Şehirlere 
ifliyen otobilılerln ve otomobil· 
lerln motörleri bu yeni silindirle 
değiştirllmektedır. 

Bu suretle lngllterede pek 
yakında benzin ye petrole hiç 
lhtt:r.aç kalmıyacaktır. 

f ngiltere bir k6milr mcmlek..-
tidir. Fakat ayni zamanda dUnya 
petrollerini de elinde bulundur~ 
maktadır. Onun petrolu bir kenara 
bırakarak bu iıo ehemmiyet ver• 
meai, kömtır gazının çok daha 
ucuza malolmasından dolayıdır. 

Bi:ı bir petrol memleketi 
değiliz. Biltün petrol ve benzini 
hariçten getir:yoruz. Halbuki 
kömür gazını kendi kömUrlerimiz
den çıkarabiliriz. Memleketin 
ıerek iktısadi, gerekae askeri 
.sl4ıneti noktasından buna şiddetle 
ihtiyaç vardır. 

lktısat Vekili CelAI Beyden 
altm madenlerine olduğu kadar 
bu işe de ehmmiyet vereceğini ve 
memlekete yeni bir servet membaı 
temin edeçeğini llmit ve temenni 

.. SON POSTı--. 

jSon Postanın Resimli M-;;kalesi 

- Hayat, içinde dikeni, mey

va111 HIU Ye ıoluk yaprakları buJu
D"ln bir bahçedir. 

2 - Bb doğunca bu 
düter ve orada Y•famıya 
Kimimiz kelebek Ye arılar 
çekleri•, kimimiz böcekler 
yapraklarla ıeçioiriz. 

bahçeye 
çalıtmı. 
a-lbl çi
g-.bi ölü 

--, 
il Hayat D 1 

· 3 - Fakat bayat bahç • ıini dl
k•nlerinden, ö ' ü yapraklarından l•-

mh:liyerek a-üı:eJ bir çiçek bahçe-ıi 
haline getirmek bizim eHmizdedlr. 

• 
SON .TELGRAF HABERLERi 

Milli Hükômet Borçları 
--------

Adliye Encümeni, Liyıhada Alacak
lılar Lehinde T adilit Yaptı 

Ankara ( Husuıt ) - Milll Hükumet bütçelerine Gerek Muhtelit LHakem mahkemelerinin, gerek 
mllteallik borçlar hakkında hazırlanan IAyiha Uze- Adli mahkemelerin ve Şurayı Devlet Da:ıvi daire-
rinde Adliye Encümeni bazı tadiller yaparak heyeti lerinin alacaklılar tarafından vukubulan müracaat 
umumiyeye sevketmiştir. lizerine ita eyledikleri hlikUmlerin Maliye VekAle 

Bu tadilata göre ıart hastalıkhlr ıebebile öldü- tinde mUtegekkil idari bir komisyonun faıfiyeyo 
rUlmUş hayvanların bedellerinden mütevellit mat- tabi tutnıası adaletle kabili telif olmadığı kadar 
lfıpları olanların alacakları için doğrudan doğruya İk· da, TeşkilAtı Esasiye Kanununun hUkUmlerine mu-
tısat veya Ziraat Vekaletlerine müracaat imkinı olma- ğayir dnıeceğinden ilama bağlı alacakların mahsubu 
ması ve mahalli hl\kumete müracaat etmeleri zaruri umumi kanunu hUkmUnden hariç sayılarak nakten 
bulunması hasebile iktisat veya Ziraat VekAJerJ taıflye mecburiyeti bulunmasına binaen şu iki 
yerine mutlak olarak hükumete müracaat eyleme· maksada temin için de maddeye bir fıkra ilave 
sinin kAfi addedilmesi muvafık g-örUlmUştUr. edilmiıtlr. 

Bedava Arazi Borçlar Meselesi 
YalovadaBin; Yaptıranlara Fırka Grupunda 

P A V rilecek· Ankara, 21 (Hususi) - Fırka 
arasız rsa e grupunun dOnkll ictimaında Kltl· 
Ankara 23, (Huıusl) • -: Ya· biumumi Recep 8. bir konfeHnı 

)oyanın imarana yardım ıçın. hll· yermiş, aeyehat intiba ve mOşa-
knmet Mecliae bir kanun lly1ha1ı hadelerini anlatmııtır. lctimada 
tevdi edecektir. LAyiha Heyttl vaki olan davet tlzerine mOıtakil 
Vekllede mUıakere ve kabul meb'uslarda hazır bulunmuılar· 
edilmiştir. dır Bu toplanllda Recep Beyin 

Llyiha e.aslarına g6re Yalo· ko~feransından :evvel Baıvekil 
vada ev, otel, dUkkan ya.ptıra• ismet Paşa borçlar meselesi ve 
caklara, yaptıra~akları. ınt~at son itilAf hakkında malümat ve 
niıbetinde bed.e!s•.z .arazı verıle- izahat V:!rmiştir. 
C'.ektir. Bu arazı ıkıbın metre mu- ;....--- --·ı--
rabbamı geçmiyecekt~r. . . Notamız 

Seyriaefain ldaresı de b!n lıra 
sarfıyla yeni lokanta bınaımı 
yaptıracaktır. ----

Bir Tefsir 

Mısır Hükumetine 
Tevdi Edildi 

Ankara, 20 (Hususi)- Munr'a 
gönderdiğimiz cevabt notanın 

Ankara, 21 (Huıusi)- Adliye Mısır hllkfıınetine tevdi edildiği 
Encümeni Memurin Muhakemat hakkmda buraya malumat gel· 
kanununur dördUncU maddesini miştir. Cevab:~ızm Mısır hüku· 
tefsir ederek Villyct idare he- metince telAkkııl tarzına dair 
yellerinin kaza belediye reisle- henüz ıolitemıninı haber yoktur. 
rinin lüzumu mubake neleıine A 
karar vermiye salahiyettar o du- Rasim li Bey 

Bir Cinayet 
Meçhul Hırsızlar Bir 

Bekçiyi Öldürdüler 
Muş,(Hususi)-Burada feci bir 

cinayet işlenrniş,I mahalle bekçisi 
Aziz Ağa birkaç meçhul hmıız 
tarafından kurşunla kafata11 ve 

beyni parçalanmak ıuretile öldll· 
rlllmUıtnr.Harııılar cinayetten sonra 
tllccardan Şükrtl Ağanın dükka
nandan 180 gümüf mecidiye ve bir 
baylı basma ile manifatura eşyası 

çalmışlar ve izlerini kaybetmi~lerdir. 

İdam Kararı 
Ankara,2: (Hususi) - Vanda 

Kanh·eka köyünden Abdullah 
oğlu Ahmet, karısını elde etmek 
için Servaıu ve kardeıi Hasoyu 
ve başkasına kalmasın diye ken
di karısı GUllUyU öldllrdüğünden 
kRkkında verilen ölüm cezaıı 
Adliye EncUmeni tarafından tns• 
vip edilmiıtir. -----ederiz. ğunu teıbit etmiştir. 

. A K t•ı· Müderrisliğe -iade Ediliyor Borçlar ltilafnamesi na a 1 1 Ankara, ıı (Hususi} - Devlet Ticaret Odasında esnaf keli-

Kimler Esnaftır? 
lı:mir 2 l (Hususi) - Baycn· Şôra11 umumi heyeti Vekllet meıinin mana ve şlimulUnU tetkik 

Yakında Pari.ıe Eir dirde ~turan Sellnikli Veli kar- emrin• alanmıı olan Tıp Fakül- eden komisyon esnafın az aer-

Heyet Gı.dı"yor decıi Mehmet'le kavğa ederken teıl muallimlerinden Dr. Ruim 1 k k k b"l" ., b kk d ki '- maye i • ço eme mu a ı ı az anneJeti Cemile H. aralarma gir- Ali Bey a ın a aararın 
Ankara, 20 - Y~ni boruçlar d k l . • ref'ıne, v.• kendiainin. D.arlllftinunı kazanan it ve san'at 1ahibi 

İtilAfnamesinin metnini hazırlamak miı, Veli e urıun a amıesını k d d 
öldUrmüştlir. iadesine karar Yernıııhr. İt1sanlar olduğu anaatin e ir. 

(lzere Paris'e gidecek olan Türk ,~~~~====~==~==:=:=::==:::::;:=.=:=::;;==:::::=:::::::=;=======:=::;;=========' 
heyeti aza) arı bugünlerde belli f J S TE R 
olacaktır. Hariciye umum mlidUr· J' STER J~NA N, 
lerinden Cevat, Nakit işleri Mu- iNANMA! 
dUrU Sırrı Beylerin heyete dahil 
olacakları anlatılmaktadır. -

içki Duşmam Gazete 
Yeşil Hilal cemiyetinin fikirle

rine terceman olmak ve dünya
daki içki aleyhtarlığı cereyanlarile, 
içkinin zararlarından bahsetmek 
llzere 11 içki düşmanı ,. ismile bir 
ıa'lete neşrine karar verilmi,tir. 
Guoto ay ba.ımda çıkacaktır. 

B ir gazetede okuduk: 

"Geçen akşam c:var köylerden Edirne kapııına ıe· 
tirl 'en yirmi tane kara •ıtır oradaki celepler• 130 
liraya •~ ı ıl nııthr ki !:er aıjtırtn tan eti a '.tıtar buçuk 
liraya gel mi ı demektir. Bir ufak • ·tırdan •il •t•t1 

yüz okka et çıkta~•nı fanehek, bu ıuntle diri ola
f'&k a!ınan •tiır etinin okkuı celepler• alb kuruşa 

mal oluyor demektir. Fak~t, yeril ıucuğuo Ye putır
tnanın okka11 hlll yih ile yüz yirmi arasmdadır. Sıtır 
eti de en •t•t• 35 kuruı. Bu itin daha ıaribi istan• 
bulun yana baıındakl 8abae1ki, L~ileburg-u ıibi yer
lerde bir pillet OD bet kuruta, bır okka tereyatına 

60·70 kuruta alarak latanbuld.a iki mla!f klrla be?' d~ 
toptanct•ana utmak herke.tın al;nden ıelen bır lf 
olmuıtur .• , 

il iN 18 ıı ı llAI 

Münderecatım1zın çoklu
ğundan dercedilememiş-
tir. _,. 

~ 

-----------------
Komünistlik 

Tahrikat Yapanlar Mah
kum Oldular 

Komünistlik tahrikih yap-
maktan maznun 35 kişinin Ağu 
Ceza Mahkemesinde bafiyyen 
cereyan eden muhakemeleri dün 
neticelenmiş, maznunlardan Meh
met Eıiıin 7 sene, T a!At ve tay· 
rareci Cemal 4 er sene sekizer 
ay, irfan, Ramiz, T ete Hüseyin, 
Toraman Osman ve Molla Y akup 
oğlu dörder sene üçer ay, 
!... ılih, Mehmet Nuri, Nihat, Selim 
S rrı, Riza, asker Nizamedin, 
Faik ıısta, Ahmet ile Madam 
Vilda dörder sena ağır hapse 
mahkum olmuşlardır. Diğer t8 
maznun beraet etmişlerdir. Mah
kumlar karar tefhim edilirken ve 
Tevkifhaneye götüclllürken nll
mayiı yapmak istemiılerse de 
meydan verilmemiş, haklarında 
ıabıtvarakası tutulmu1tur. 

Yeni Suiistimal 
Sabık iskan Müdürü 

Tevkif Edildi 
1skAn dairesinde yeni bir b~ 

no suiistimali meydana çıkarıl• 
m ı ştır. Bu suiiatimal llçer kuponlu 
98 bin liralık bono llzerinde fl!4 
pılmıstır. Tahkikat yapılmaktadır. 
Evvelce tevkif edilmiıken tahliye 
edilen sabık lskAn MüdOrU Ce
mil Bey dün tekrar tevkif ed~l
miftir. Cemil Beyden başka iki 
kiti daha tevkif olunmu~hır. 

Bir Hilekar ık 
Defterdarlık 36 Parça 
Emlaki latirda t Ediyor 

Odokaiyoı Paskalidis Ef. is
minde firari bir Rumun Yunan 
tebeasıyım diye lıtanbula avdet 
ve hlikfımete intikal etmiş olan 
200 bin küsur lira kıymetindeki 
36 parça emlAkini istirdat ederek 
kısmen zevcesine, kıımen de 
1 '(asına sattığı anlaıılınııtır. 

Defterlık yaptığa tahkikatla 
Odoksiyos Paskalidiı Efendinin 
aslen Nevfehirli ve firari rum
lardan olduğunu tesbit etmit. 
iade edilen emlAkin iıtirdadı içlu 
teşebbUsatta bulunmuştur. 

Mühim Bir Nokta 
Bin Liraya Kadar Tasarruf 
Mevduatı Haczedilemez 

Ankara, 21 (Huıusi)- lktasat 
Vekaleti bankaların kontrolu 
hakkındaki kanun IAyihuı tetki
katını ikmAl etmektedir. 

LAyihaya göre bankalarda bin 
liraya kadar olan tasarruf mev· 
duatı haczedilemiy ecektir. 

Bir Vapur 
Karaya Oturdu 

Roınanyadan gelmekte olan 
kereste yflklti Yunan bandıralı 
Edio Viklorya Yapuru ıuların 
cereyanma kapılarak Yeoik~yde 
Sait Halim Pt- yahıı 6nlerand• 
karaya oturmuştur. 

Taze Bılık 
Anadolunun muhteJjf yerlerine 

ıehrimizdon taze balık ıevketmek 
için yapılan tetkikat neticeler 
vermek üzeredir. Anadolu De
miryoUarı idaresi İstanbul Tica
ret Odasına mtiracaat ederek 
soğuk hava vagonlarının temin 
edilmek üzere olduğunu bildir
miştir. Vagonlar temin edilir 
edilmez sevkiyat başhyacakbr. 
Anadoluya halık sevkedildiğl 
takdirde fehrimizde fiatler kıs
men yUkselecektir. Bu ıebeple 
bahkçılar n yib:U timdideo KÜi• 
mektedir. 



Sayfa 
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Memleket Manzara/art 

Kozan'da 
Hayat 
Çok Ucuzdur 

Kozan, (Huıuıt) - Adana 
ile kuabamız araıındald (90) 
kilometrelik pe harap Ye çtırllk 
bir haldedir. Bir parça 1ağmur 
yapca yol bataklık haliai al
makta Ye ıeçilemea bir hale 
gelmektedir. Bu ytlzden posta 
muvaredatanda da teebbtırler ol
maktadır. Nakliyat yapılamaması 
yüzllnden mabıullt pek acuz 
faatla aablmaktad r. Meaell bura
da turfanda patlıcanın on taneıi 
be1t domatesin okka11 4. ili 
Merq pekmezinin okka11 on bef, 
ceYİzİD bini altm ı kurup aatal
maktadır, pazar gllnll 3 lira sar
f eden bir haftahk ibtiyaCIDI 
tedarik etmif olmakt11dar. 

Samsun' da 
idman Mıntaka Heyeti 

intihabatı 
Samsun ( Husuıl ) - latif a 

eden Samsun idman Mıntaka 
Heyeti intibabmı yapmak Ozere 
ıeçen hafta toplanmlf olan f ev· 
kalAde kongre, idari bazı huıu
At etrafında cereyan eden mtına
kaıalarla geçmiı Ye neticede, 
Yaktin de gecikmeal dolayısile, 
bir hafa ıonra tekrar toplanılması 
takurur eylemifti. 

Bu hafta, karar mucibince, 
kongre bet lmlllp marahbularınm 
lttirakile açdarak yeni mmtaka 
heyetini intihap etmlştir. Heyet 
azabtına; Hamdi, Rahi, Haydar, 
Rifat ve Raci Beyler teçllmit· 
lerdir. 

Kongre heyeti umumiyeaiıice, 
Meb'ua Emin Beyefendinin fahri 
reiılitlnin tecdidi ft Vali Maatafa 
Arif Beyefendinin de hami rei .. 
Hte intihabı ittifakla kabul eclil
mittlr. 

Eald mantaka heyetinin beu• 
bata tetkik edllmİft muamellbn 
dtrlat ye muntazam olduta g&-
rtilerek heyete be7uı t•tekktır 
edilmiftir. 
a.neun Halk Evi Kontar1111aları 

Yaz mllnuebetile fualaya ui· 
ramıı ol an HalkeTi konferaulan 
tekrar baflam11hr. Konferaulara. 
her ulı akpmı Ev aalonunda 
de•am edilecektir. ilk aeriJi tq
ldl eden konferans menulan 
ıunlardır: 

Tlirk tarihinin umumi hatları, 
Namık Kemal ve tuirleri, ilim ve 
felıefe, inkillplarda ideal ve 
propagancLa. 
...... un ncaretCW.• lntltla ..... 

Şehrimiz Tic•ret obUI idare 
Heyeti intihabı, alrlilen lftzum 
&zerine 31 klauuenel cumarteıi 
tllnOne tellir eclilmİftİr. 

il. ş. 

Bozdoğan' ela 
Kıymetli Asan Atı1'a 

Bulunuyor 
Bozdolan ( Huao.ı) - Kaaa· 

bamıza yedi saat mesafede Pay• 
km klyDnde yol inşaata esnasında 
uan atika zuhur etmiıtir. Key• 
fiyetten Maarif Veklleti ve Mfi. 
ze&er ldarni haberdar edilmiftir. 
Elde edilen birçok elel'ler tetkik 
edilmekte Ye hafriyat yapıldığı 
takdirde tarihi aydınlatacak birçok 
eserlere teaadOf edileceği talamin 
olunmaktadır. Çıkan eaerlerdea 
bir kısmı 1800 eene enel inta 
edi miş bir köprll kemerine ait 
'· .. parçadır. Bu parça yontma 

, yapılmışt r ft en ince aa
=btiYa etmektedir. 

SON OPS 

Amasya'da Canlı Bir 
Musiki Hayatı Var 

Am••Y•J• mualkl heyecanını Afıl•Yllfl merhum Oatat giriftzen Aaım B. ve Am••r• 
1tTOrk Mu.ad Yurtlu,. hefetl 

Amaya (Hmual) - Amup- ÇÜfmı1t llma uerı. •Ocacle .. Tlrk maaild rmcla" aamile bir 
mız musiki •ha11nda lstanbul'dan getirmit •e memleket pnçliiine, tetekktıl •llcade retirmiflerdlr. 
ıonra en ileri gelen ıehirlerden Amuya muhitine muliki ruhunu Tllrk muıiki yurdu her hafta 
birisidir. Burada musiki hayatı qdamaşbr. A11m 8. in Amu1a'da tertip ettiği konaerler ile bOytık 
Abdülhamit zamanında memle- benllz intiıar etmemiı çok kıy- bir rağbet kazanmlf, bir de 
ketimize nefyedilmit olan meıbur metli eserleri vardır. A11m Beyin bando heyeti tqkil etmiftir. 
musiki tistatlanmızdan giriftzen ıan'at ve marifet pkirtleri onun Yurt faaliyetini yalnız konaerler 
Asım Beyin telklnab ile baılar. &lllmUnden ıonra eaerlerini •e nrmiye inhiaar ettirmemekte, 
Merhum bayahmn son demine ruhunu aralarında yaşatmaya ka- arza1 eden gençlere muaild ted-
kadar burada musiki sahasında rar vermiıler, bu emelle de riaab da yapmaktadır. 

Kütahya' da 
Ticaret Ve Sanayi Odası 

lntihabab Yapıldı 
Klıtabya ( Hususi ) - Gnnn 

biten Vilayet Ticaret ve Sanayi 
Odaaı lotihabab dlln neticelendi. 

Sabık Reiı Gıyu, Ziraat Ban· 
ka• MOdlrl Emin, Ttlecarclan 
Hafız Ahmet ude Mehmet Rifat 
Abd&lvabap zade Hacı Abdullah, 
Kiraz ude Hacı Nuri, Armutçu 
ude Sllleyman, Manifaturacı 
Ztılfll 8. ve Efendiler kahir bir 
ekaeriyetle Oda azabpa ıeçil
diler. Reialiie eıki reia lapartala 
ojlu Gıyu 8.. aynldı. 

Cumhuriyet Halk Fırkası Vi
)tfet idare heyeti Ye Belediye 
Reiıi Etel{I B. •• 4 arkada" 
tarafından ihbar olunan yirmi 
bin madeni altın birçok zevat 
huzurunda aranmıı lı1e de hiçbir 
feY zuhur etmemiıtir. Arama, 
tarama ye kazma iti deYam et-
mektedir. Hamdi Halit 

Biga'da 
Kız Kaçırma Hadiseleri 

Çoğalıyor Mu? 

Bira ( Hanal ) - Kaaabaıa 
bir uat ıneaafede bwunu Elmab 
klyllndeo Aziz i1minde bir gençle, 
Kimil ve kardeıl bir olmutlar, 
yular na Amca11 Tabiri 4e alarak 
Ebeldi k&,Dade Kara O.mama 
evin• tecavlz etmifler, O.man 
Ağanna luz Dl •hp dap çekarmat
lardar. jaad_....a bu dört azdıyı 
t.akip etmektedir. Aziz yakaıan
m şt r, diğerlerillİD de yakalaııa
cağı tahmin edilmektedir. 

Elmalı k&ythıden Ferhat Aia
nm kıı:ı da Ahmet ilminde birial 

tarafından kaçanlmlf ile de kıa 
ken'Clisini almıya gelenlere: 

- Ne yapalam nasibim burada 
irnit dediii için mesele kap .... ...... 

EDIRNEDE 
BiR SPOR KULÜBÜ 

TESiS EDiLDi 

Yavuz KulUbUnln Tenlaçllepl 

Edirne, (H.....ı) - Musevi 
Yatandaılarımız burada futbol, 
voleybol, baaketbol, teali fube
lerini ibtiYa eden bir apar kul6b6 
teaiı etmİflı?rdir. Kwlllp (Yavuz 
kulObO) ismini taıımaktadır. Ku-
l&b&n 90 faal UUI varcLr. 

EdlPne Erkek Uee ..... 
Ply_ .... 

Erkek liteai talebeleri hlrir 
çocuklara 11cak yemek tedarik 
etmek makaadile bir Jl(bap pi
J1lnıosu tertip etmiılerdlr. 

Edirne 8mn'•••r M•ll•bl MatHlrll 
Edirne (HUl..ı) - Maataka 

Sanat mel\tebi •lc:llra Ekrem 
Be1e görülen ikam laeriae iftea 
el çektirilmiftir. midir Mklle
tiai li1e midir ..-uavidi ifa .._ 
mektectir. 

Rize' de 
iki Kardeşten Biri Ôldü 

Biri Yaralandı 
Rize ( HUIUll ) - Kendirli 

kasabumda bir cinayet olmq, 
muhtar Halda Efendi kard91i ile 
erine giderken Hamza •• Omaaa 
iaaainde iki kİflDİll bicumuna 
uiramlflar, Hakkı Efendi derhal 
61111~ kardeti ele batahaaecle 
vefat eylemiftir. CIUyetbı •beJ>I 
benb malim clejilclir. 

Mürefte'de 
Şarapçılann Hükumetten 

Bir Temennisi 

MOrefte, (Huıuıt) - Burada 
bazı kimseler emllki metrukeden 
olan prap imalltbanelerini 1ekiz 
takıitle aabn almıılardı. Son ıa
manİarcla .... ap flatleri dlftl

jlacl• .....,caa.r fazla kuaa~ 
mamakta ft tia ytlıden bcq tak· 
litlerlai verememektedirler. 

811 borçlamı sekiz aeaede d .. 
~ 7irmi 1enede ldenmelİ lçia 
B. M. Mediıine ftl'ilea takrir 
banda b&Jlk bir HTİDç tnlit 
etmiftlr. Da mabatla h0k6metle 
temaı etmek ve takaitleria rJrml 
HDede ödenmesini istemek kere 
MOrefte, Boscaada, A..-dul ..
rapçalanndan bir heyet teşkil 
edilmiştir. Heyet Aakara'ya git
miıtir. Teşebbn.lerden mtııbet 
bir netice alıaacaiı kuvvetle 
i1mit edilmektedir. 

Gireson'da 
Hiç Yüzünden Bir 

Cinayet Oldu 

Gireson { Huauli ) - Şehri
miz civar..da, Akıu' da kadın 
yOzllndan bir cinayet olBnlfbn'. 
Beş altı reoç, kadıa oynat.ak 
llzere Aksu kahftlerinin birine 
aitmiıler ve eflenmiye bql911f
lwdır. Bu aırada lbrahlm iamincle 
iki adat, kahveden içeri girerek 
mldabale etmifler, çakan kavga 
neticesinde lbrahimlerden biri 
tabancasile Me1amet iamiade renç 
bir çocuğu 6ldOrmOıtür. Katil 
yaKalanmıtbr. ----

Uşakta Spor 
Uıak, (Huauıl) - Belediyenin 

tertip ettiii kıqıa maçuaa deYam 
edllmif, Erıeaekon idman yarda 
ile ~e"'lorbirliıi karıılqmıflar
dar. Her iki takım bir bire bıera
ben kalmıılerd r. 

Münakaşa 

Tenkit 
Ve 
ilim 

21 

NrınıllaA Ale 
Tenkit hakkında yllrOtOI 

lddlalann belki en c:uibl, te 
iddia bir ilim oldujıma ı3y 
yendir. Bu iddiaya g6re mllne 
iddia Yazlfeal her eseri hlçb 
ihtirasa kapılmacLaa okum 
f&fmU esaslara gire tet 
etmek, anlamak, anlatmak, iyi 
fenadan ayırdetmektir. 

Belld en cazibidir, dedi 
Hiç fllpheaia muhte:if lddialarıa 
ea yaolıtı da budar. Do;ruaa 
b1m1 töyliyenler ilmin ne old~ 
paa .,_k bilmiyorlar. hun bl
ka. Yermu, mlfabede eder. 
teablt eder. iyi, fena. güzel, 
çirkin mebamlannm ıirdiji y.,. 
de Wm olmaz. Halbuki tenkidia 
p,_ı iyi Ue feaayı, ,._ı ne çil"' 
.... •Jll'Cletmektir. 

GDzel •e çlrlda aecllr? Bmaa 
tamamile tarif ediyor muyuz? 
Her denin kendiaine ıare bir 
gllzel telAkkiai var, bunun Jıari
c:iade kalana çirkin diyor. Fakat 
ba hlikki o kadak deiifiyor ki 
Dihayet gilzel çirkinin, çirkin de 
rGzelin yerini alayor. lıim değir 
meı eıaalan, kaaunlan arar; ten
kit tamamile degifebilen kıymet• 
lerin sahasıdır. ilim, kemiyetler 
Alemidir; tenkit keyfiyetle ~ira

ıır. 

Dotrusu, sDselin muhtelif •• 
batta birbirine .ut telikkileri ara
mada mlfterek bir eaaa Mıer 
pw oı.,_... Fakat b!I Hsdiji
miz ıeyin ne olduğunu bir tnrll 
anlatamıyoruz; zaten kendimizde 
tamamile kavn1amıyorm. 

Ebedi ıtııell ..... bbill
yetialn bir albna hia olduğuna 
kabal edelim; fakat bu hiue m• 
Uk bulunamo bedii bir meJiyet 
oldajwıu ı6yliyebilmek lçla on
dan m-.brum olaa mlaekldtleria 
lblrleriade• dejenia .ıclaiuna 
~ ilamdır. Hic .. blyle 
detlb Buı .... kitler ••••• 1 .. 
.,... m iyi .... tklrlarma ser 
melde glaterdikleri ilabete rai
men eaerleri unutulup pmiftir. 
Halbuki eseri htll okm1alaa ba11 
mllnekkitler ise billkiı ~ok hata 
etmiflerdir. On altıncı aU'ID 
Franaız ıairleri arliunda en ble 
ynlderinden biri Rouard'cLr; fa
kat onu anlamamıt. bejeamemİf 
olmak on yedinci una mlbaekkl
di Boilea11'nun deieriıü ualtmu. 
Voltaire, Rouaeau'ya aeYmez, 
beienme&mİf, fakat a.. lkiıiaia 
de blJlkltilne halel ıea.u. 

Mlnekkidia eteri, p •eya 
bu unatkln kqfettitl için dejil. 
herhangi bir UD&t eaeri gibi 
larf badi medyeUeri icia kalı
yor. Zaten teakldia •zife.ı 
ketfetmek ola:aydl. bab8ettiii eee
rin yerlepıell ile münekkidin de 
ka7b0Jmaıı lbımıelircH. 

Tenkidin ..,... yeni kaymet
let' lmrank, o kıymetlere göre 
bakim vermek, o kıymetleri 
uyldllan beğenip uynüyanları red
detmektir. Yeni bir kıymetler 
.Usileai kurmak.. Yani eskiyi de
ğiftirmek ve değişmeğe mahkQm 
eaular yaratmağa çalıtmak. 

lılm yaratmaz. değifmiyenl 
arar. Bunun için tenkit ilmin 
abidir, .il~ tenkit olamaz. OJ.1 
dujuıw aitJllP da ona ılre ha
reket edenlerin yazd klan maaa
•zhklar tla buna iMat Mer· 
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1 Okkadan Kiloya Geçmek 

/arı Çoğalıyor Pek K ) OJ k 
Medeni memleketlerin reaml o ay mayaca tı 

Beynelmilel tezahnrlerl ara· ee 
Bzr Birlik aında can ııkan 

Yapacaklar ıeylerden biri ' 'Her Mu••şterı· Jçı·n Ayrı Hesap Yapa-
d e nutu < söylemek heveıidir. 

Yeme•te nutuk söylenir, mezar Ol k H ı• N v d ? b.ı ıada nutuk söylenir, yeni bir ak sa a ımı·z eye arır ı 
e ,er açılır, nutuk söylenir. Buhal C ' • '' 
öyle bir şekil almııtır ki artık 
h e kesi usand !rmıştır. Söylenen 
nutu' lar haydi dinlenecek ıeyler 
o salar, yine ne ise 1 Fakat bun· 
ların içinde öyleleri vardır ki in-
8 !1 'la uyku verirler, esnetirler. 
Hele soğuk havalarda ve açık 
bı ş ile bir mezar başında arka 
arkaya söylenen sekiz on nutuk· 
tdn sonra nezleye tutulmıyan, 
h ta zatürree kapmıyan kimao 
kalmaz. Onun içindir ki, son za• 
n anda, meden1 dünya bu nutuk 
h a;,talığma karşı isyan etmiye 
b ~lamıştır. Taraf, taraf nutuk 
dilşmaoları ve nutuk dlltmanı 
cemiyetleri teıekklil ediyor. Tıpkı 
hayvan aevenler, içki içmiyenler 
cemiveti gibi. Bunlar, beynelmilel 
u mumi bir birlik halinde topla· 
narak bu IAf ebeliğine bir niha· 
yet vermeyi düşünmekte, değme
yen, ıöylenmiı olmak için ıöyle
nen nutuk ve hitabelere on da-
kikad •n fazla zaman tahsiı edil· 
memesini ittiyorlar. Siyaıet saha· 
ımda Cemiyeti Akvam ne ise, 
yapmak istedikleri laf sabaıında 
da odur. Fakat Cemiyeti Akva
mın muYaffakiyeti (1) göz önünde 
durduğuna göre, bu dünyanın lif 
ebelerinin inadı karııaında da bu 
nutuk dlltmanların ın temin ede
cekleri muvaffakiyet okadar ola• 
bilecektir, diyebiliriz. 

* Bir mnddettenberl Fransada, 

Batırmayan 

Bir Alet 

son derece ıa· 
yanı dikkat bir 
iletin tecrllbe-

leri yapılıyor. Bu Aleti keıfeden 
bir ameledir ve tecrübelerini de 
bizzat kendiıi yapmaktadır. Fa· 
kat mahiyetini söylemediği için 
kimse bunun nasıl bir maddeden 
yap.ldığını bilmiyor. Fakat bir 
adam bu Alete kendini bağlıya· 
cak olursa ıuyun içine batma· 
maktadır Te kAıifin iddiasma 
ıöre ayni hal gemiler için de 
vardır. Eğer bir gemiye, o ge
minin bliyfiklllğllne glSre bu alet 
te bllyUk yapılıp ta muayyen 
noktalarına bağlanacak olursa 
batmıyacaktır. İçine su girmesine 
rağmen ıuyun Ozeriode yüzmekte 
devam edecektir. Deniz kazala· 
rına kart ıon derece faydalı 
görlllen bu Aletin tecrllbeleri be
ntız tamamlanmısmııbr. Hatta 
ketfeden amele bo Alete kendi
aini bağlayarak ıuyun on metre 
içine dalmıŞy istediği kadar dur
mut ve yine bu ilet sayesinde 
ve hiçbir kuvvet ıarfetmeden tek
rar ıuyun nıerine çıkmııtır. .. 

Mekailıa htlktmetl Cemiyeti 

IH1tluika Ve A~vamdan çekil
mıye ~ar ver-

Cemig"ti mit 't'e Da kara-
Alcvam nnı Cemiyete bil-

dirmiftir. Bunun aeb•bi ıiyaıl 
dejildir. Mekıila her yer gibi 
bDyllk bir ikt udi buhran geçir
diği için Cemiyeti Akvama ver· 
mekle mbkellef olduju para hl .. 
eeıinl veremiyeceğl kanaatinde
dir. Halbuki Cemiyetten çekile
cek aza, me•cut muka•ele muci· 
hince iki aene enelden bu 
kararlanm Cemiyete tebliğ ile 
mtıkellef bulunduktan içindir ki 
Mekıika ıimdlden bu mliracaatı 
yapmııtır. Fakat bu devlet Ce
miyeti Akvama ancak 1931 ıe
neslnin eylulünde girmif ve bir 
Hne ıonra yani 1932 kAnunuev• 
•elinde çıkmak karar.na almlfbr. 
8a ela, Cemiyeti Akvamın yeni 
azalar Dzerinde apb el 

Sirkecide 
Senebaıma, ıunua ıuraıında 

no kaldı 1 Eğer ıon dakikada 
kanunun tehiri hakkında yenJ bir 
karar verilmemiı olaaydı, bu 
ıabrların gazetede çıktağı tarih
ten on giln sonra •• dirhem 
kalacaktı, ne okka... ne de ar• 
şml. Külah, feı, pc~e, arap harf· 
leri gibi eski tartılar c!a ancak 
müzelerin mah olacaktı. 

Tartıların birkaç gDn içinde 
değişeceği ve bir anda okkadan 
kiloya, arşından metroya geçiş, 
esnaf arasında epiyce telAşe 

ı ebebiyet verdi. 
Bu tel!t haksız değildi. 

Çünkü: 
- Tart bana bir okka kes· 

tane.. Yerine: " Tart bana bir 
kilo kestane .• " Demekle btıttın 
güçlükler ortadan kalkmıı ol· 
muyordu. 

Müşteri alacağı maim eski 
okkaya nazaran ne niıbette ucuz· 
tadığını birden kHtiremiyerek 
tereddüde düşecek. Hele, ıokak 
aatıcılarile ihtiyar haminneler ara· 
ı.nda epeyce sunturlu kavgalar 
kopacaktı. 

Eski tartıdan yeni t81'tı uaulil· 
ne geçmek üzere bulunduğumuzu 
diltllnerek, rastgele birkaç dük· 
kln ve tezgah sahibinin fikirle
rini öğrenmeyi faydaıız bulmadım. 

hk başvurduğum dükkAn, Ba· 
bkpaıarında, bir yağ paıan oldu, 
Dnkkln aabibinin gene oğlu v~ 
ıufidi Efendiye lhı:eriodeki eti· 
kette (280) rakamı okunan bir 
yat kawan.oıunu g6atererek sor· 
dum: 

- Şimdi bu yatdan bir ki
loluk latesem ıize kaç kurq •er
meliyim? 

Hesap başına 1 
T eı.gAbm batında para aayr

yordu. Yüzlime hayretle baktL 
ıualimi anlamamıt fibi idi. T elı
rar ettim: 

- F arzedinizk~ buaftnden iti· 
haren kilo ile alıt veriıe bqla· 
dmız. " Okkasını 280 kuruıa 
ıathğımz yağdan bana bir kilo 
yat veriniz!" dedim. Ne yapa· 
cakıanız? KtıçOk bir tereddtU 
denesi daha geçirdiıden aonra: 

- Tabii, bir fey yapacağız .. 
De · ani a beaa edec · 

Fıabkc;I Gallp Ye Manav BGleymen Efendller 

l 
Bahkpaz•randa pa•tırmacı 

ŞUkrU z.•• Hakkı Et. 
Kulatının arkasıuda duran 

kalemi alıp harıl harıl heaap 
yapmıya başladı. GGz ucile bak
tım. (280) i ( 312 ) buçukla zarp 
ediyordu. Bu zarptan çıkan 
rakaırı ( 400) e takıim ettiktten 
ıonra bana neticeyi haber verdL 

- 218 kuruı otuz para .• 

On Kuruşluk Yağ isteye
ne ne Yapmalı? 

Okka•• 280 kurut olan bir 
maim, kilo hesabı ile 218 kuruı 
otuz para ettiğini haydi buld~k •• 
Fakat bir kilo yağ alan mOıterıye 
canım kurban.. Öylesi var ki, 
on kuruıluk yaj isler. On kuru
t• kaç gram yaj vereceiiz? her 
mtııteri için b6yle uzun uzun 
hesaplar yapacak olursak, d6k· 
kinı kapayalım daha iyi .. 

Baıını kaoadı, biraz dlltündl\. 
Bu düşOnce onu itidale ıevket
miıti. 

- Elbetteki, bir yol ma ko
yacaklar.. Ne mllşteri beklesin, 
ne de biz uğra,ahm ... 

Yuaufidi Efendiye sı6re: 
- Bu itte kantarcılar yapdıf. 
Diyorld · . 

yerlerine yeni gramlar d&ktıp 
tekrar bize ıatacaklar.. Klrlı 
akslta buna derler.,, 

Bu Sene Dirhem 
Değiımi1ecek 1 

Balıkpaıarında 34 numarada 
kadayıfçı ve gözlemeci Mehmet 
Tevfik Bey, ilk ıualimi ıorunca 
top gibi gürledi : 

- Bir kere bunun aıh yok •• 
Bu aene için ne dirhem değiıe
cek, ne okka •• " 

Biraz ıonra yatııb ı 
- Değiftiğini de farzetıek, 

ben bunda bir gllçlUk görmüyo
rum. Cetvele bakar, heaabını 
buluruz. Okkayı kiloya tahvil 
etmek te bir it mi 11&nki. •. 

Ônllndeki defterden bir yaprak 
kopardı. Demin yağcıda g6r
dllğfim etiketteki ( 280 ) rakamı 
hatırıma geldi: 

- Şunu lulfen, ıiı de bir 
heup edin 1 dedim. • 

Tevfik Beyin kara cnmlesı 
kuvvetli idi. {280) i (78) le zarp 
ederek bir çırpıda kiloyu buldu: 
218 kuruş 40 eantim.. ozaman, 
kendiıine, başka bir dükkanda, 
okkayı kiloya tahvil için, (312,5) 
rakamını kullandıklarını ı6yledim. 

Böyle Şey Olmaz! 
B6yle şey olmaz! diye ıinir

lendi, 312 buçukla nasıl zarp 
ederlermiş? bunun muayyen ka
ideai, muayyen rakamı •ar ... Ni· 
tekim kiloyu okkaya çevirmek. 
için de istenilen r .Jkamı (1282) 
ile zarp ederiz.. Ben ıize bir ıey 
s6yliyeyim mi: Heıap bitenler 
için, kilo da bir okka da... beaap 
bilmeyenlere sıelince bunlann da 
ııkınbsı nihayet birkaç gln drer. 

Esnaf, bugOo okka besablle 
aldığı mala, yann toptancılar
dan kilo ile alacak, Tabii 
heaabını da ona glSre tuta. 
calı .•. Bazı mllıteri ilk zamanlar, 
acaba ucuzmu aldım, pahahau 
aldım, diye tereddtlt ıeçirecek. 
Fakat sonunda, iater iıteme.1 on
lar da hesabı kitakı ötrenecekler ... 

Hamidiye caddeıinde (3Ş) nu
marada mezeci Yani Efendi dl
yorki: 

OrbJık Ucuz.lıyacakmışl. 
- Fenamı itte ... Ortalık birden 

bire ucuzbyacak... Builln ytlze 
ıattığımızı yar n (80) • ntacatız. 

- -......- - - -
-c:-----------· ....... ------~--------
-ııtı---------------------......a-

Yılbaşında 
Talihimi Nasıl 
Deneyim? 

Medeni memleketlerde yılbaıı 
gecesi herkea talibini dener, kimi 
piyango alır, kimi kumar oynar. 
Bu ıureUe yeni girdiği sene de 
talihli olup olmadığına anlar. F e
ci neticeleri itibarile kumarı sev
mem. Şüphesiz birçok vatandaı· 
larım da benim gibi kumardan 
nefret eder, o halde biz ıene ba
ıında talihimizi ancak tayyare 
piyangosile deneyebiliriz. Tay
yare piyango biletleri yllz lira, 
Bunların onda biri l'l, yirmide 
biri 5, kırkta biri de 2,5 liradır. 
Benim gibi meteliksiz vatandaşlar 
bu memlekette pek çok olduğunı 
i3re cemiyet bu yılbaşı biletledo 
nin 1 ve yarım liralıklarını da 
yapmalı idL Amma az, amma çok 
bu suretle herkes talihini deneye 
bilirdi. Cemiyet inşaallab gelecek 
aene ki tayyare piyangosunda y .. 
nm liralık biletleri de piya•ya 
çıkanr da biz fakirfıkara da tali-
bimizi deneye biliriz. AU 

dar derinine gitmeli miya. •• 
Yalnız "buçuk.,lar iıi biraı 

bozacak... Malftmya, bizim bozuk 
paramız kuruıtur. Kilo hesabı İH, 
buçuk ka1dırmB7. 

Gevı ek p 1rek sıl1ld11ktea 
10nra: 

Müşteri Olsun Da ... 
- Eb ..• DedJ, naııl olsa onun 

da k61aymı buluruz. 1., m6tterl 
olıun ... Okka, kilo, dirhem, gram, 
hepıi bir ••• ,, 

Balıkpazarında Kayeerl pa .. 
brmacısı ŞnkrU ıade Hakkı Bey, 
yeni tarhlara taraftar •.• 

- Bize g6re bunun bir gOç
llitl yok, diyor; okka ile tarta
catımıza, kilo Ue tartacai'z. Kile 
hesabına aklı ermiyec:ek adam 
da hiç eınafhk etmesin... Esasen, 
Bakkallar Cemiyeti, eenafa liıte 
dağıtacak diye iıidiyoruz. O u .. 
teler, elimizde oldukçn, mesele 
yok .•. ., 

Bahçekapıda Tabir Bey Ham 
içindeki k6şeıinde ıamfııtığı •• 
fındık ıatan Galib Ef. diyor ki ı 

Südüne Havale. .. 
- Biz malı toptancıdan okka 

ile alırız, bundan ıonra kilo ile 
al derler, kilo ile alırız. Hesabım 
onlar yapacak, bizde aldığımıa 
fiabn Uıtllne kazancımızı koyup 
aatacacağız. Ben, şimdiden yeni 
gramlardan birkaç tane ele geçire 
dim. E... Ne olur ne olmaz, ha.. 
deyince hazır bulunmalıyız . 

Galip Efendi; bu gramlardan 
birini bana da gösterdi. Oıeriode 
rakam falan yoktu. 

Dedimki: 
- Peki amnıa, mliıteri bunun 

kaç gram oldujunu nereden 
anlasın? 

Galip Efendi gnldO: 
- Slidüne havale efendi, 

ıtldl\ne ha Yale... Esnaf, m&f terlyl 
bir kere aldabr. Ondan ıonra. 
kendi aldanır. 

Birbir Nasıl Anlatmalı? 
Ankara caddesinde (7) nam .. 

ralı mana• dlkklnı aabibi S&ley
, man Efendi, yeni tartılan blraı 

tereddütle karııhyon 
- Kilo malın piyUU1D1 detlf

tirecek ••• Diyor, on bet kuru .. 
aattığımıı a)'ftyı, ~man kaça 
utmab... MDtteriye, aldanm .. 
dıj'ını nam anlatmab.- Kartanna 
geçip birbir beaap Yerinek hali
miz neye Y&nr? 

Stlleyman Efendi, neticede: 
- Eb. •. Ne çare... Dedi, biru 

mUtktll olacak amma, en ıoa 
alıtacatızl ••• 

Şu birkaç eanafla aramda 
geçen kaaa muba't'ereler bana 
fUnU 6iretti: Yeni tartıların, 
ıene b qında tatbikine bqlanm11 
olaaydı bu nokaan vesaitle esnaf 
çok mllf knl vai17ete dDşecektL 
Bize· gelince anlapımamazlıktu 



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

ParlAmento dediğin buna 
derler. Afrikada Dahonıl 
kralı meb'usların kendi 
huzurunda ayakta durma· 
larına, oturmalarına, hatta 
yllzlino bakmalarına mU· 
Hade etmez. Meb'uslar 
kral huzurunda derhal 
ıecdeye kapanırlar. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Suda Hava 
Var Mıdır? 

Suda bava mahlül bir baltle 
meYcuttur. İçtiğimiz ıuya o leı· 
ıeti Yeren bu havadır. Kırda 
bulunduğumuz zaman içecek iyi 
ıu bulamazsak, buldujumuz feu 
ıuyu kaynabr, onu mikroplardan 
ternlzlemiye çabıırız. Suyu kay• 
natmakla içinde bulunan hava 
uçar. iyice kaynamıı bir ıuda 
llemen hemen hava hiç kalmaz. 
Su ıoğuyunca tekrar biraz Jaaya 
alır. Bununla beraber bu ıuda 
ha•• az bul.ınduğu için kaynamıı 
ıu tataız tutsuı olur. Kaynamıı 
IU bir kaptan bir kaba boıalb
luak havalandırılmak lAzımdır. 
Çay kab'fe veya yemek piılrmek 
için ıuyu kaynattığımıı zaman 
içindeki bav11yı çıkardığımıı için 
hata etmekteyiz. Eter nda baya 
olmauydı hayat ta olmazdı. 

Ruılar Nasıl Alay 
Ederler? 

Ruılar, Almanyada Hitler ta· 
.. afiarlarını sevmezler. Bunlar 
llakkında halk arasında nefreti 
•yandarmak için de ıu garip 
laeykeli yapınıılardır. Heykelin 
ftlr elinde bomba. ötekinde kıbf 
Yarb. . 

-= 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

lkı 1nzıo 
kllfte • Ro· 

maayada bu 
klllao lnt• &e - -

f'dlldlii . · t 
gUndenberl iki me.zhop 
allklerl mB klyet iddia ederler.Dava hal· 
edilemediği için kili1e ikiye ayrılmıtbr. 

'''"-a.\t· 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
l\1aka'e'eri R ·l"'ca'{';'"\l?. 

, içkiyi ilk menneden adam: 
Amerika kırmızı derili 
yerli aılretlerinin reiıl 
r660 da •tireli ehadına 
içkiyi yaaak etmlttir. 

Bu dört kardeıin dördJ de tama• 

Geçen haftaki 
ıualln cc•abu 
fk, baçtan bir mu 

men ayni boydadırlar. 

rabba bu euretle ....,.,......,..,.. 
7apılır. 

Sofralara Yeni Bir Yemek 
Çıngıraklı Yılan 
Mükemmel Yenir· 
miş. Konservesini 
Yapıp Satıyorlar 

Yılaa anıları Jlluı 

ılrtlr ı&mu ltqım ...... .,. 
811 Jılan 4-!5 ok· 
ka l'•llr. ATcı 

ODU batında• 
kaldumıttır. 

Geçen glbı Ajana haberleri 
Çin ıefirlerinden birinin bir zi
yafette yediği bir yılan yllıllnden 
GldDillall haber Yerdiler. 

Çin'liler 6tedenberi yılan 
1erler. Hlnt'lilerin de aaırlardan
berl en aiyade ıeYdllderi yemek· 
lerden biri yılan yemeğidir. 

Fakat beyaı derililer yılan 
1emes1er. Halbuki bir iki HDe
deaberi Amerika'da btıyllk liya
fetlerd., bllylk ıofralarda yılan 
bulundurmak moda olmuftur. 
Hatta Floricla' da )'ilandan kon
aene Japan bir fabrika açalllllfbr. 
Baracla yapalu kooıene Jl)an 
,. .... Amerika'ma her tarafa.da 
1ablmaktadar. 

Yılama leuetll bir 11da t .. kll 
edeceilal Uk tecrlıbe eden Ead 
lımbufe bir Amerikalı olmuttur. 
Bu utin çocuklan bir rlln bah
çede bir çınrralrh yılan aldtlr
m&ıl•r. Miıter Enci çocukların 
bu yılam ao,mak arzularına ma
uade etmi1- Çocuklar ydanın 
deriaiDI 101unca albndan pembe 
bir et çıkbtını ı&rmlltler. Bunun 
Grerine Miıter End yılanı pıprıp 
yemeyi tecrllbeye karar vermiı. 
HayYanı iyice teQıbledlkten ıonra 
tuzlam11:, biberlemiı Ye fırına 
Yermlf. iki uat kadar piıirdlkten 
ıoara bir miktar 1eml1o Bakanı 
lô mDkemmel bir .. ,. 

Yılaıua dert. .. • 
balmus. 811 deri
de• kandura, pat• 

7ap17orlar. 

Yalama derlalal bl1· 

loce HJUp koaHr•• 

7•pıyorlar • 

Ydu .....-.....ıal laa.S kut.ı...taa l>lrt 

Bir mDddet ıonra bir yılan 
claba tabDuf, bunu da piflrenk 
miaafirlerine yedirmlf. Onı. da 
betenmit)er. 

Bir tlçtlncll yılan pıfirmif, a• 
kerlere bir ziyafet •ererek onla· 
ra yedlrmiı. Onların da botuna 
ıitmlı . 

Bunun özerine Miıter Endin 
akbna bir fikir ıelmi• Bu bir 
ticaret yaııtaıı olama:ı mı? 

Floridada bulunduğu mıntaka· 
da ~ok yılan Hrmış. Bir iki k6yl0 

itte me Mfra7a r
tb11ml7• lauar ltlr 

Yıluclaa 7apılaD 

.... ~ ... pek 

rJu :J••e)'I •akı..lcllw 

ile anlqmıf. Onlardan tutacakl .. 
n pngırakb yılanları 1&ba ılmıya 
bqlamıf. Pitirdi;i yılaalan ku
tulara koyarak otellere, 1\)kanta
lara utmıt- Derken iti blyUtmftt 
bir kDçllk kouıerYe fabrikua 
açmıı •• burada yılandan koa
ıerYe yapmıya hncı 

Konserve yapUul.u • ., •. ..ı ba
ımclan vuruyor Ye bayY&Da ltkea
ce yapmıyorlar. ÇDnkl ltk•nce 
Ue lldlrlllen J11ama eti luiz ol
mayormUfo Tubılaa yılaalar fab
rikaya ıetlrUiyor. Burada ,.lum 
d.n.i to,Wuyor. Yata pkacılayor. 
Eti eneli bir miktar lraynablt· 
yor, Kemikleri çıkanldıktan ıon
ra tuzlanıp btlberlealyor. Farına 
konuyor. PitUkten IODn kutul .. 
ra konup Gıerin• buıual J•pılmıı 
ulça döknlOyor. 

Sonra aablmak Dsere etrafa 
ıönderiliyor. 

Be~endiniı mi, tecrGbe etmek 
iıter miıiniz? 

Miıter End diyor kl, yılan 
balağı yemiyormıyız. Yılamn yılan 
balığından farkı yoktur. 

Filhakika kaplumbağa kurbata 
yeyenler çoktur. OnJarı yedllr
ten eonra yılan yememek için 
ıebep •edfr? 

ŞU 

GARİP 
DÜNYA 

Rokfeller bbbJ tetkik emıtl
tlllD 1arip bir kqif haberi Yeri
yor. Bu mleueıede 111111 et ,.,. 
maya muYaffak olmUflar. Banda 
bulunan doktorlar bir fanuı lcla
de ıunl et bDyOtm&fler. Et ken
di kendine, bir nebat gibi, b&

yOmtıf. Sonra bundan bifteklik 

••ya plrrolahk bazı parçal.t( t> -

mltler. Bir mllddet toara et yine 
blJl70p tabU halini almı• 

Bu ıuretle ıunl taru, ... , 
koyun eti yapıyorlarmıt- Bmas.a, 
tabii etten biç farkı yokmut ft 

yakında ıunl etin tabii et yerlM 
kaim olma11 muhtemelmlf. 

Ruslar Nasıl Alay 
Ederler? 

Ruılar, halk Da&araoda Wr 
mDUleHyl Yeya bir pheı dlflr
mek lıtedikleri &amaa oau b1J1e 
prip karikatilr ıeldlae .okular. 
Bu ruim bir p•pa•• l••ıtl ... 
mektecffr. 



8 ·Sayf• 
SON POSTA 

İTTIBAT VE TIBABBI 
- Her hakkı mahfuzdur. - Mı•I Jo/tl•? .. 

................................ 
T t.frika No. 11 

Na•ıl Y 111adı ? •• 
Nuıl Ôltli ? .• 

Ahmet Rıza B. Pariste iken M. Kleman
so'nun Gazetesinin Musahhihi Oldu 

Maarif mndnriyeti aandalyeaine bir' - Bu adam, acaba bDyllk bir 
tekme attı. :lstanbula gelerek kısa lnkilAp yaratabilir mi? ••• 
bir mllddet kaldı. Nihayet ıOnOn Diye bir ıual varit olsa, buaa 
birinde bir Mesajeri vapuruna lıiç kiıme cevap YeremezdL 
atladı. Vatan hasretinin aalarını 

RahmeW Maıy3 Klemanıo, 
duya duya Marmaranın ıiılJ herhalde çok zeki bir adammıı 
ufuklarında allzlllerek latanbuldan 

ki, Ahmet Rıza Beydeki gizli uzaklaştı. zı tj A 
O zaman :lstanbuldan Parfıe me yo •o evYel o keşlettL r 

da y4z elli frank maq Yerdiği altı aünde gidiliyordu. Bu alta gUnG bu memuruııu bir müddet mu· 
Ahmet Rıza Beyin nasıl a-eçirdi- uhlıiblikte istihdam ettikten 
flnl Ye neler dOşDndüğOnD bilml- •oara, glintı.a birinde ona ı&yle 
yoruz. Ancak ( Paris ) e sidip te bir teklifte bulundu ı 
yerleştikten •onra birdenbire ıar-

latanca hareketlere kıyam etme- - MB.yG Rıza.. Siz, klfl 
metinden lıtidlll ediyoruz ki derecede Fransızca biliyorsunuz. 
Ahmet Rfza Bey, ne Maarif na· Şarka dair uiçin yaza yazmıyor-
~ırandan ve ne de devletin bUtnn Ahmel Raza a. 9WIUz? ... 
idare aisteminl elinde tutan Ab- Ba ıual lzerine Mmet Rıza 
dnlhamitten intikaan almayı ak· herkeaia lttirak edebilecefl de Beyin gözlerinin 8nftnde ıanki 

taarib olunuyordu... Ahmet Rıza bi i k k p k lından geçirmemlt. batta Pari11'te r ı mıe ça tı. e cazip se-
nuıl ya11yabileceiiai bile etraflıca Bey, b&yük bir cesaret ıhterdL len ba teklife kartı bir aa için 

Kaıanacamna hir llmidi olmada&. k di • ki cL. H h fd d" dUşünmemqtL a· • •• ea aı yo a er a e, ıma• 
Ahmet Rıza Boy, bu defa halde, hemen gazete idarelıaaeaiae tında Ye parmaklarında 'o kuv• 

gitti. lamini ~aydettirdi. Mua71ea L. 
(Kartiye Llteo) de yerleJti. ÇDn- Yeti balamach. wıarı aczottL Fa• 

gllnde mDsabakaya girdL Ve, 
ko pek zayaf olan kesesi, ancak kat Klemauo, buna tevazu mi• 

muyaffakıyetle neticelenen bir 
buna mOaaade edebilecektL •• Ne- imtihan Yerdi. l,te o ,na Ahmet DUi Yerdi: 

tekim bu mllsaade de çok •lir- Rıza Bey, Pariaia en mea'ut ada- - Yazımı canım •• Ş6yle, tec-
medi. Bir gUn acı bir hakikat iDi oluvermişti. rftbei kalemlye nevinden bir feY·· 
başgö terdi. O glln Ahmet Bey Zemin Ye zaman ile mDnaıip 

d d ı_ • Ona ayda (yDz elli frank) veri-•on paraıını a o a aıraıma ver· kllçUk bir parça ..• 
mişti. lecektl. Ekmeiüı otm beı para-

Geri vermek imklııl olmadığa ya aabldajı umaa, ba para b- Z-inia okadar el.e.....,.ti 
için, tanadıklarmdan para lıtiye- nııatkAr bir adam için mOhim bir yok; fakıt zaman, tam k11 me~· 
medi. Hayatım nasıl kazanabile- ıenet demekti. Fakat o, buaa aimlade •e mart ayıma OD be-
ceğinf de henUz ke.tirememİftL rağmen ikt aat eder; baZJ alale- tinci sDnDnde idi. Ahmet Rıza 
Bunun için ( hllk6meU aeniyenin rini iki yumurta Ye biraz da ek· Bey dllfDnd~ tapada. (Nenaı:) 
Paria ıcfaretbane.si ) ne gitti. mekle seçirerek arttırdıjl pua .,.kh bir makalecik yazdı. 
Sefir Eıat Paıaya mftracaat etti: ile kıLk ve loyafetinia intizamın.- Şarkta (Nevruz) Adetlerindea Ye 

- Ben, buraya mal6mahmı riayet eylerdL •• Halinde. bir bu- uireclen b.bseden ba JUIJI M. 
teni için reldim. Bana maq ami7et Ye mDmtuiyet Yarda. Her Klemanıo pek okacbr zamana 
tahsis ettiriniz. 9eyden eVYel, rGzeldi. Hatta o k• u7gun bulmamakla beraber, yine 

Dedi Ye bu hususta hazırla- dar ııftzeldiki, eğer M. KJemaıuo, bot ı&rdll. Hafifçe tulUb ettL 
dağı tstidayı da sefire verdi. ıa&eteainde bir mDaahhibiJik lmtib.. ıazetesinin autunlanaa ıeçirc:IL 

Esat Pqa, ba iatidayı derhaJ nı açacatma, bir gDzeJlik mllaaba- Ya11 lcreti olmak nzere de Ab-
lıtanbula bildirdi. Ve netİc4!yİ, kası açaaydı, fllphesizki Ahmet met Riza Beye tam (yUz elli 
kemali eabru ıllkt\n ile bekleme- Riza Bey bill perva buna da gi- frank) ırerdL 
ini Ahmet Rıza Beye ıöyJedl. rer Ye muvaffakıyet ibraz f'derdi. Ahmet Riıa Beyio mart ap 

GUnler, haftalar, aylar geç' l. Süllin gibi uzun bir boyu vardı. nm on beşiocl gDnO yazdığı bu 
l•tanbuldaa ce•ap gelmedi. Za- Altın gibi san ve uzun bir ta· (nevruziye) nin ytiz elli fra-:ık 
vallı Ahmet Rıza Bey, •ç bir kalla çerçevelenen dum bevaz değeri olup olmad ğıoı bilmiyo-
mide ile herglln Pariı kaldmm· çehresinde, mavi gözleri büyOk ruz. Fakat M. Klemanso'nun biJA· 

Zevcime Dil Uzatanlar 
Karşılannd~ Beni Bulacaklar 

( Batt&rafı 1 inci aayf&da ) 

luymatillia darecelİDI 6lçmek, 
ıannederia ki mllşklll değildir. 
Fakat hakikat 6lçils0n0n takdiri 
de yine hl~ zor olmıyan bir 
ıeydir. Yazdıklarımızın hika. 
ye ve m&1al edebiyatile allkaıı 
olmadıtım a8ylemeyi IDzumıuz 
bulmakla beraber, bir gazetenin 
rl•ayet sahaımda kaldığı ıaöy
lenen utırJarıaa k8l'fl 7apdan 
çok Arib bir ittibamdan bab
aetmeyl de faydasız bulmadık. 

Son gUnlerde bir gazete it-
tihat ve T eraldd babıinl ele 
alda Ye baZJ satarlar yazda. Bu 
arada T alAt Paşa ile Bahattin 
Şakir Bey arasında geçtiği iddi
asile bir müoakaıadan bahsetti. 
Merhum Bahattin Şakir Beyin 
haremi Canan Hanım elyevm 
tebrimizde bulunmaktadır. Mat
baamıza kadar plea Ca-
nan Hanım, her ıeydea 
enel bu sahrlann hakikat ile 
hiçbir alAkaıı olmadığmı ıöyledi. 

O gazeteye g8ro TalAt Paıa ile 
Bahattin Şakir Bey latanb.aldau 
kapp Odesaya çıkbklan saman 
aralannda bir mOnakqa geçmJı 
Ye biribirlerİlle ağır ı6zler ı8y· 
lemişler 1 Şimdi bir de Balaattia 
.Şakir Beyin haremi Caaan 
Hanımı dinliyelim. Canan Hamm 
diyor ki: 

.. - Zeftla .... Şakir 
Beye atfedil• • aatuMn .., ...... 
le okadam. Zevcim• atfedllea 
bu ifade dojru deji)dir Ye dojn 
olmasına da makin 7oktar. Ç&a
ko TalAt Pqa De z-eYClm mer
hum Bahattin Şakir Bey, ba ip 
Uk bqlacLldan ıtnct.n en .,.. 
gDnleriae kadar hakffd Ye ... 

mimi bir dod olarak ••'••tlar 
ve lSyle yqallllflanLr. Ani.... 
da bir aniye bile • klçllk 
bir dar11aLk ve ıllceaikms ol
mamıtbr. 

ikisi de Allalua rahmetine 
karııaa ba iki adam, llllnaye 
kadar dostluklarım •alaafaza 
etmişlerdir. Bu tazlerl, -ld · 
yanlanacla lmlf sibl anlata ft 

yazanlar·,. baflan apaz. 1 .. ut 
hafızaları bot kallDlf ............ 
Zevcime alfeclil• lfaclca'• Wl
kattea tamam• mk ........ 
g~ .. ~--, .... 
O ıazotcmla ılıa,.e el:tfjl .t .. 
kaşadaa bir bayii amaa -
Almanyada beraberce .. ,..... 
aldıran iN iki Mt ~ 
zaman bl,le bba ...... Wrl
birlerial bip lacitmemifl-6. 
Zevcim Büaecldla Şakire .... 
yere kiai dil uabnl, .... 
oJıuular W brpl.... .... 
bulacaklllrdll'.,. 

Yann alqam 

ARTiSTiK 
Sineması; 

F evkalAde 2ala olarak 

FRANZ LEHAR'ın 

[MATA 
ı HARJ 

BEKARLIGA VEDA 
Methar operetini takdim ediyor. 

Temapkiran dinliyecekleri 
fü.aunkAr Viyana valıf erile 

gaşyolaca l<lardır. 
Baş rollerde: MARTH A 

EGGERT, ERNEST VERE8ES 
ROLF VON GOTH • LIZZI 

NATZLER 

GRETA GARBO ve 
RAIOI IOVARRO 

wafıacı.a,., ·- ........ . 
pbeNI' •1t1a ........ halla• 

MELEK ve ELllAMllA 
..... 'nr -, ..,..,._. 

Ba deneı• ..... Wr m. 
lae• ... ım-5'11r. 

E-.W. ....._ki•.__ 
STAN LAUREL Ye 
OLlvER HARDY w .......... 

ASRI slNEMADA 
K~ 

Frans:zca ... • ba,ak 
filimlerillcle .... , •• .,. 

lıiYeten: Z-... YM',_. n·uaa.. 

!aranda doJqıyor, (iki tas suylla bir gurur ve inat ile parlndı. hara söylediğine göre, Ahmet 
bir ekmek yerine seçeceğ D. ) Onun için bnuın ( kıutiye laten)in Rıza. B~yio tHhib iıleriode •e 
hat rlıyarak eokak reımelerind '"D l 

~--.,.Bugün ,.. __ 1111ııı.. 

'Ş / K Sinemada 

akpm8UI 
21,30da 

Oç Sal 
• yosma cfi~berleri ona ıoka cta te· bilhaaaa işleriı:ıe k&rfı g6sterdiği bol bol ıu içiyor; arhk lıtanLu'- Operet: 3per• • ..... 

sadnf ettikleri zaman gayri ibti· intizam perverlikteld muvaffaki-dan OmidinJ keamiye baıladıı..ı 
Y
ari durur ve bakarlardı. t t ld • • b HT.RAS FIRTINALARI ıçin, i .. i elile bir tek bqma çare ) 'C , iaze • areıınaa 0 tuna ,. 1 

art yordu. Fakat o, magrurdu. Hem de. gitmif. Maa11 teı.yit edilmek late-

Mevsimin yeni filimlerinden 
Yazan: EkrN a.,lt 

Be1tell1ea: 
Cemal ..... 
Umu-----

ea ivi manuile aıagrur ve batta nilmif. Fakat bana bakan a6rille- CHARLES BOYER • FLOREUE Bir flhl, guetel~ria birinde .1 n animli komik ARMAN D 
ıördüğll l1ID. onu laüde dDJü,... biraz da camit... AznY, iradeli memif. Buaa biaaea b6rJe arada BERNA R D tarafıadaa tekmili 

Umurman .,_ la 
zerin. hlrhlllta ... 
ha temdit e W"ı•. 

dü. Mefhur (Klemaaao), (LAjG&tis) kuYYetli idi. Pek u, fakat çok s re da ufaktefek yazılar yudanl- ran11ıca aözlü ıfk n ihtlru filmi. 
· d k" t-' M-ia b:.. t-L .. a..Jerdi. Banuo :....ıa aekj ve ma• -• b .. ,-retle de ooa fa-'-ıamın • 

1 
S

8
H - -.- • "'u- "" _, ... • - - ... -lı B• fumio Eli L JANtilNGS ikinci - •- ..,.. ;Lllı 

oahhih 8rl)'ordu. Ba it icio 11•· dinıyetiain derece.ol l>ir tllrlll bir t•J kuaodınlmUI lonııip toral!odao IO••ll odllu Alman.. Damila'n 
8 

..... . 
sete idarelaueai taralnııdan açı· a:çıleme . Hal Ye elvan o tr.. edilmi.... k rıpycel hergao yaln11 • ıı~ çok sine- ......... lawi 

illil~a~ca~l~c ..:g~o~n·k·a~r•~·-y~e.;rli.' _•e..,.,e"""c~ne!!!!b!!ı!!i_.,.d.a...,r .. 0kiiiiiı•~""tu~m-!!&:ı!!!!'!i.,,.d•.,.iki...,· .... : '"""""&!22!!i!!:l'!!~-...... *!llo#ii~O..;iiI......,,.=~-·~·~·-••l!'ı!ı!i!iiliii( ~A!!!!it.llli ... iiiil!illl'!l•u........,l~"""ı!!!I = ,.-='::~=m=atl=e=ee=t=n=de=gôt=ıe=ri=li=yo=r=.:~:~:~o=la=r=ak==.:=i=:=ntlf=:•~~elr,ıı'ııiıj1il~~·~~~~ 
İST ANBULLULAR HAZIRLANINIZ! .,_ __ ... KuYreUi heyecan amatörleril.._ .. _, 

OPERA SiNEMA 

------i PEK FİLM:-,-----.... 
Oljer TUrkç~ nlm1erde olduOu gibi ( BiR MaLLET UYANIYOR) ın da göat.,.ilme•A htıtklunı 
yalnız ALEMDAR ••n•m•8'na bırakmıftır. ÇOnkU gerek •ln•manın muhltl ve gereks• 
makJnesJnJn mUkemmeflyell lstanbul aJn•malarına falac gBrOJmu,ıur. 

~-· Yarudan itibaren ALEMDAR Sinemasında başlıyor .. 

Muaz.zam Fre•Nrc• 
sazlll filminde: Banıer GRAHAll'• 
katli ıabnesiui göıter9CMtir Bu 
.pbuer LOIS MORAN.. GRETA 
NISSEN, MYRNA LOY n 
EDMON LOWE tarafmda fetkall.. 
de aurotte temıil edila'ltlı. 

Bir FOX fiJ 



_, 

• 
Ea Soa Ke~en Ve 

BAIBBTi 1'US1JI' ,,. 

BAZBBTi MUSA ........ r (ıataı) 

kurut hraı 

Yaua: (),,,., Ru• 
1 flterlla 'IOIO,- m .._ 123.-
1 dolar 213,- J tP1a A..., tr,-

-21-
'9 fr. Fr.... 170,- J poeta 17,-
IO llnt 118,- 1 llark • ~ 
• fr. Belçllla IJ7,- 1 slod 11,-

Tahbnda Oturan Bir Firavun 
Her Yeminin Fevkindedir 

20 drahmi 23,- ı p.... ..,_ 
20 fr. lmpe • 821,- • .., .,_ 

• .... ''·- • ... 11,-
1 ,.... 85,- 1 ç.ı...... -,-

Çek ... 

F!raYaD bu ..ıer kama d&
aerek aordu: 

- Sea de bu fildrdo milin? 
Mı11nn Vcli1elabtıl • 

- ffaJll'ı ZeYdm Prenı He 
h hamıta •Jl'ahyoruz. Ben Fi
OYUDUD fikrindeyim. 

FlraYUD tekrar oj'lnna d&ada: 
- <>ilam Seti, dlfln, bana 

lls yermeuen Mal ftliabthktaa 
atan m. Dtlt&nl 

- DlfGad ... Keranmda ma-
9Tlml 

Flrana arala kalkualc ba-
l*ch. 

- O halde kltlpl• ,......ı 
Setiyi Yelalatlılcta • ...,oia& 
Fakat bum UHl'll,t halletailyo
rum. Onaa bDtb hakim mab
fuıdar. Kııım Prenıea, o;ıum 
Setiden bir çocuk dutaruna be
nim YarİIİm ha eoeuJc olacak! Bu 
~ocak doğancap kadar karde
fİmİD otlu Prenı Ameıı1e1 Yeli
aht ilin ediyorum. AmeaH8 bu
raya gel! 

Amenaeı yerinden kalkarak 
FiraYUDa yaldaıtı. Fira-., tacam 
bapndan çak...- ona bapaa 
koydu ve lllYe etti: 

- Seni o ilum Setinin yerine 
Mıaır prensi ve veliaht& olarak 
aaıbediyo~ lr tlı-~durl 

Bllttha c.maat i*li • 
- Hayat, kan, kudreti 
Prens Seti Firavundan ıordu: 
- Mevküm1e beraber ba7a-

bm da almayor mu Firavanl 
Farana cevap verdiı 
- Hayır oiluml Sonra yeni 

Yeliabta bakb ve emHttl: 
- Yemin et 1d. Apaon, ftfOJı, 

Oalria namına ,_ı. et ki Pr• 
Setlye dokaamfJitafr, ona ıette 
kadar ıarar 'fermiyecek11nl 8'19 
klbia Ki reıml yemini ifa ettir
di. Amen1e1, iltemiyerek, bııkA
hiain lklerinl tUrar ettL Yemi
ni tamamladıktan •oara ıu ıh
leri l&yledi: 

. Yalmz Prenı Seti'nin hana 
ıı..,._ laerhanrl bir harekette bu
laamamasını pıt koıuyorum. 
Prenı Seti'ni11 taht llıerinde 
huzurumu ihlll etmemeli lkımdır. 

Divan iç.iade mınldananlU" 
Yardı. ÇOnktt Seti'yi ıevenler 
pek çokttL Onun veliahtlıktan 
hal' edilmeal, qağı yukan bitin 
Araf erkanına dokumUfbı. Heır
lrM m..UUDdu. Fakat .S.ti gfJIO
JOf ve auinl __.mıyordu. Yo
mla ifa ol•dukhuı fQllt& Seti 
de 10D aflleriai a17ff:cli: 

- S..,yemialedn k.,.di ... 
dlr idi T -.btaocla otur• ı.ıw Far
awu, ~ y .. i• f~~eclir. 
Oaia ancak ~W. iatk"'P •eler~ 
Amenaea emia olaun ki k~lo 
hiçbir gaile çıkarauyaCfjım. Bun. 
daa blyle Mnarıa bir U.llıalleal 
olar• J&flpqiu&. Şayltt; .ıı. 
takbeıl FıraV1111 bu Uiladelik 
~kilaltmak iaterae meale 
Joktur .. Fak•t l»abam ola Far~ 
YUDda ayrılmadan evvel ıon llz
lerimi ., ... k iateriıq.. 

- Siyle .,ıumf 
-e..-.ı.wı~ 

yapbimaaa .,....._ Çe.kl 
oalann UAhlan Wila ~ 

çok kuvvetlll Sonra sizin benden 
alıp yejenlme Yerdifial• taç bu 
memleketime fayda •ermiytcek. 

Fakat yeni Yeliaht derhal 
ahlcL. Fıraftll onu ımtardu Ye 
kendisi •8yledi: 

- Yer Jlblndekl slnlerla .,...,.. 
Seti clnam etti: 
- Yer Jllzlndekl ,aaterlnb 

1&,W olabilir. Onun için belki ele 
IOD defa 18rflftlyorm, O halde 
.ı.,.da Firawnl Benim ula Ptr 
derimi 8u IOD firak ~ 
-. bı'fl btltlla aeyıbaf .,.... 
.,...... Elftda httb ....... 
mftta'flrler, ıiıe bundan 10nr• 
aha bafka, belki de ct.ha ıe
vlmli bir preu bGklmrlli •caJc, 
doıham Aaal Haydi ıideltiitl 

Çonkll bittin bu cemaat i~ 
de Setinin doat taı11CL;ı yegbe 
adam, onun klb"bi Ana ldlı 

Setinin hemfireai, ayni zaman
da kan11 ortada duruyordu. F •· 
kat Seti ona dD16nmllyordu hilel 
Seti trirliiÇ adim ıeqllyerek ... 
raydl eski aaulil Gzore h•ğırdı: 

- Hayat, kan, kudreti Fira
nn, Firavun, Firaml 

Sonra yere kadar eğil dl. Ve 
geriledi. 

Babua mınldaDll! ~ k--. 
fUYOnLiiı:f 

- Oflum Seti 1 Bem.a • 
aiİI e•ladım. Seti; Seti 1 

FirftUll kollMmi ...... ,.. 
d cleiifmifti. Sonra ltooo FiraYllll 
Um dOlr• kamıldad., ıerilecU ,,. 
d~ Heitea mec:lhUf bir laalde 
idi. Saray tabi kotha, bafkllala 
Rqlv ile dij'er k.Ahinler illhilere 
... ladalar. 

Anıe•u ıorclu.: 
- liah Oıid'1. Jllb ~ ... , 

yamna aldı 111J ? 

...... 708,50 ...... 
Nn • ,_. G,4111 V.,. 
Parll . 12,03 lladrit 
1111... 1,1775 .... 
BrlkHI 1,3111 v .... a 
Atlu '1,79 P• c....... 2,43!50 B8lsNf 
SofJ• 15,8425 a.tını 
Amater._ 1,1._ .._._.. ............. 

Ltra Ura 
.. ._....._.) 10.00 Am•ılw•MY. 17.11 

: i~~) ~ ~,e.::.; = = BaDlr. ı; Oelı... llPI 
~....,:.,. 11.31 T.._ ... 

=.ıs ........ -at: =:.-' ~ . ...... ... ...... . ... 
Ea ..... we Tein• 

L'ra Lira 
hllkruıDaMn- -.... .... Dl,... .... ... Tr-saı ~ 
Glmrllk l,00 ...... ..... 
S.1dl mahl .,. o-.... 170,-
Bafdat t...ıp 1 8,15 T.D• ••,!IO • • D l.20 ...... • -w-

BORSA qARld 
T•hvlllt-llellk8lmıl 

Lira -Tlrk Albaa 9,21 1n,. • 10,42 
Fr. • 8,22 
Rua • J0,75 
llecldlye 3f,GO 
Bubot (0.. B.) 2U 
Kahn batlblrUk albn 

( Gümburl7et) 46,20 
(Am) 46;08 
(Hamit) ... 

Lira -(ltept) 4'75 
(Vahit) .,_ ... ....... " ..... 
(ca.wl,.t) 45,
( Hamit) ........ 60,00 
(Refat) • DIJJ 
( Vablt) • 48.GO 
llmr Kr.Fo. ... JMsOO 
• ,, • ı 90.1 @8,00 
• • • 1111 15.&o 

-----~-

--ÇARf AM8A 
Cila .at· t c:I KAHUN 93.J "-8'3 

Arabi Buaı 
21 • 

0

$üaa IS51 8 • lcl Kh• • 1111 

.1 .... ! ... l ...... < ........ R~A~D~Y ... o~ ....... ~~f.,...~'f.~ .... ~ 
ı 

ti Klnunuevvel Çarflllllla J 22 KAnunuevveı P1rfımbı 
'-aalttil - ( 1200 a.t.n ) 18 ı• l.taabul - ( 1200 mıtre ) 18 Ne-

ttldyo ,_ he.yeti, 18,'6 ork"W. IO bil oflu la':all Hakkı Be7, l8,4Ş 
Orte1tra, l9,-0 Fransızca den (llerle

lnci Hanım ve ukadafl, 8'),80 BafıJ mlflen ma.bıuı), 19,45 Orklltra, IO 
SadetUa ..,_, Zl,80 orkutra, ajaDI ye SuiJ• JJ.anım, 80,80 DarllW&Jl• 
borA haberi, MM al"uı. ttıtlerl ıaufından teuıı, 11 Tanlaurl 

Refik Be1 ve artad-.ıu-, n Gıaıao-
Blknt - ( 894 metre) IO Balk fon, ajana, borea haberi, Nal a 

konferau., !0,40 IJ'"'80foa; it Kora Tan. 
k4-aHrl. Bllkret - < ~ metre ) ., IU&t 

ve m111lkl konferanıı, 20,80 .,._.. 
lelsrat - ('81 Mtre) $) tık•• uakleu Seare llare tımlndell opera. 

11 .Belgnt opera,pndwı ~ ....,., - ( 4.ll •••) • <Jı.. 

Roma - (441mlb)18,46 &alral 
tımtatle blr o,_. 

Pnf - (498 mettı) lô,!O kah*e, 
11,95 opera parça.lan, U kon•tr. 

Viran• - (518 metrı) 90 80 kaçtık 
bir dram, 23 ak9am haberlerlul mace-

mol.oa 80,80, kooferan1, 21 LlllHJaıa 
~ aakil. 

.. .. (4t1 metn)- '11,11 ... 
mofo._, 11,45 karıtık touer. 

Prat - ( '88 meb't) 20,oıs, B~ 
nadan nakil. 20,~ mandoUa ko~ 
aerl. ıc>,•& halk tttkılano 1 o 1u~ 
ltit flıalade bir lelnak thf r4 

Vl1aaa (518 metre) !0,!5 EeJl efea 
cU, lımfnde bfr tantet.t, tı,05 konser. 

P .. te - (650 metrı) ıo,so Jlof· 
man isminde bir operet. 

VarfOH - (1•12 mıb'ı) 21 hafif 
musiki, !2,80 bit komedi, 23, a dan. 
bava1an. 

Bertht - < ıw metre > 90,90, 
_ ,.... ııı--onl IJ Jı[aaaa ~~ ...... 

ün ıarkılar, 22,IO. S8lôn oiku&r•. 

( 8qtaarfa ı lael ..,ıa~., 1 - Ha,.,., olam-. 8a fatu-
pbblalere glrifllecell bildirili- rada 7azılı eıyadan habedak 
rarclıi. Ba ~ aektup tellrial Jolrat we buraJ& ıelea bdla hir 
g&lt•df. ftd ıtla IODN, ıayel ıdıtelılna ODUD UZ881DI llz ... 
ıık giyiomit ıeaç bir adam ma• til. buim çekmem lazımdır. 
iuaclaa iç.t pcB w illa Grlale Çlakl bea .W.••• lnılunu
ıartlfmek iatedijiDI llyledl. Don, 1onun. 
aatuanın arka tarafandald bt1ro Ve hu miawal ilen ıenç 
ela bulUDDJOnlu. Ora,a ıltnt- -... Wrpk .. yler düa .a,. 
diler. Genç adam, Dora de kar- leclL O auretle ki. k8f1111Ddald. 
plafar kaqalapau eliade tuttuta onun, ba enap herine Amert-
mektupla ':;8.f .. 1111111 beri- kalı, Dora'11 p.tp ltir .. lafla 
•• atta •• Wr .. bl1etle ahdtıkten aonra dedikb 
aorclu. - Demek t.a,le bir ifade 

- 8a ••ılı olaJor? llzeriae bu kadar etJ&JI hq meç-
... Mkika- bal kadına t..u. ettlala? Şu 

ha - ....... ....... ,_.__ -11 
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Fakat, apl araaıl., prlp l .. tl: 
bir YasiJete dlftllllıl de 1üuei- - Nud bir •ekhıp? 
diyordu. Ejv faturaDıD bedolini Dor_:;.:,ayet tatla bir eda Ue 

v~rmiyecek oı.. da ••lan ~ ~ EYet bir mektup ıa.tercll 
hibl aleyhine dan açar Ye bır •• dddea ılzel, laot Lir mektup. 
te.adOf YeJB ~p eaerl olank Hatta lçiade, yalwada ewleaeceji-
oıta1a b6Jle bir meld9p çaka- llİIİ bile 7uıyonluamr, altuaCla 

r!-~ -.::.-:--.: ": da, ..,. olnmelrb hlr .. kilde 
wetiade ha derece •~nld lml•ı• Yardı. 
if gal eden bir ac:lemua blyle Ameribla f8111'111•fb. Sordu: 
gllrGltllUl ve kadmh bir hldiaeye - Peki. ba mektup nerede? 
kanımaıı istikbal için fena tesir .,... Merede olacak, 1.. ha-
yapabilirdi. Eaaaen kendisi klfl ilim ~ar ahp g&tllrdL Ôylı 
derece kuaadığı Jlbl babMa da tatlı bır mektuptan •Jl'llmak 
petro~ . itleri ,..,_ _ ~ wr ister inl? Tabi keadWade kaldı. 
lnaaadt. Biniimal•D ~birkaç Um....ı katip, hl,le bir mak
Jila i .. rinde tap yumadilm4an ••lacll. Hatta 
fazla ....., et..ı,. llmm yokta. De bir q" mektabeadu, ne de 
Meseleyi halletmek içia cek ele~ eYlenme vacledea herJaansl bir 
teriai cebiada çalrarcla. Ni,.ti mektuptan haherl rolıta. 
d hal La....._ • ..1 ı.: Hakikaten kibar " J1kMk 

er HıUll'Wll ~!il uu..... bir ter,f1e alm11 bir bclul oldu-
ayol 1U1anda, hıçbır _... lllkmettl Balla Wnlan 
namına mliracaat edecek kim... ~ Wremlı.- e1mu,_. 
lere kredi lzerine muamele yer da; ......... bıtc•mW+• sa-
pıbmyacağıaa dair kadıacla hlr yet ı,ı tMir yapmaya .. vaffak 
mektup almakta. olaronla. Eauea, buaa mec.bar-

Kalemini de pbrds.. du da, çtlakl aldıia emir lcab., 
Tam lnı aradadır ki Don, bu delikanLJI &YUCUDİID iP. 

keadiıiae ..;m roll ifa etmlye almak gerekti. 
1>..ıada.. Dedi ki: Amerikalı, kadaada Jllgelen 

- Yasmak ~ pH telİr• bpllmtf, fatura ••eletılain 
t~e ahraa Ça.ldl .Daa1et bu pkilde halledilmeline m_.. 
bu mleameJi, .. Jabma kaıaamak aun olmu" bun• hariciade Kk•I 
için a~bm. Fakat fimdi glrtlyo- bir kaclmla ~bap kalaaak 
rom ki bu parayı aizdea aı.•m. zeftl kalmıfb. Bu ı•llltllltr mi-
Zira hakkım yoktur. llkat, aynı ala, aqam lnri bir 

V o bllJllk bir llllhalilik1' otomobil ıesintial yapmak kara• 
adamın elinden yaftfp kalemi rile ........... bal...,..da. 
alch ye Jllye ettf: ( Arka var J 

Halk Evinde Toplanb 

Dla Halk EYiade bir toplab ,.pılmıtbr. Toplaabdau .. k .. t 
bır bmlfllJ• ftlileli lumiılamak, Deride gösterilecek fa.,.tler 
haldoada fayclU bir lalllhabalde bulunmaktı. Evin muhtelif fGliı.ı. 
rlniD Wiftir14triae y81"clunlanm temin etmek ve faaliyeti aem .. 
weriei bir h.ıe getirmek ... ba gibi toplanh ve haabUhalıerin -' 
11W tekrar na karar verilmiştir. lltı~kerelerdea IOlll'• çay iç,lmit 
71i~ a ~- $i~p. Reımipıiz ba toplatatadaa Dır 
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Gelen Haberler Endişeleri 
Büsbütün Arthrıyerdu 
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etmekten baıka bir n'etice ver
mez " demişti. Binaenaleyh Ça
nakkalede yapılacak taarruz için 
fazla ceı hJne temin etmek mak· 
sadile on beş glln mOddetle Sir 
Gobn Ftench ordularmm mühim
mat ihtiyacmdan kesti ve dördün
cü bir f rkanm ağustos bidayetJe
rinde Çanakkaleye vasıl olabile
ceği haberini almca derhal Jeneral 
Hamiltona telgraf çekerek beşinci 
bir fırkaya ilıtıyacı olup olmadı
j'mı sordu. 

Üç bÜn S< nra, 28 haziran ak
ıamı Çanakkaledc Z gmdere mu
hrebesi blitUn şiddetile devam 
ettiği bir sırada Jeneral Hamilton 
bu telgr3fa cevap verdi ve Lort 
Kichner de Çanakkaleye Uç değil 
bet fırkıt gönderilmesine karar 
Yerdi. Diğer taraftan ihtiyaç hasıl 
olduğu takdirde Mısırda Jeneral 
Sir Gohn Maxwelln kumandaaında 
bulunan lngiliz Ye Hintli kuvvet· 
lerden de 15000 kiti alması için 
Jeneral Hamiltona mUsaade etti· 
tini bükftmete bildirdi. fakat 
temmuz nihayetine kadar bu ıon 
karannı h~r iki jenerala da bil
dirmedi. 

Biribirine rakip olan garp ve 
ıark cephelerinden biri bakkmda 
karar vermekle Lort Kitchnerin 
takabbUI ettiği mes'uliyet çok 
ağırdı. Gerçi f ranaadaki İngiliz 
kumanda heyeti garp cepheainde 
yeni bir taarruz yapabilmek için 
fazla topa ve mühimmata ihtiyaç 
olduğunu ve bunlarm da 1916 se
aesi ilkbaharmdan evvel hazır 
olamıyacağmı takdir "tmiş ve o 
zamana kadar bu cer hede fiili 
bir mUdaf aa vaziyeti almaktan 
başka çare olmadığma kanaat 
getirmiıti. Fakat Fransızlar bu 
fıkre iştirak etmiyorlalardı. 

Jeneral Goffre hali Fransız 
cephesinde yapılacak son ve şedit 
bir taarruzla muharebenin kışlan 
eYYel intaç edilebileceğine kani 
bulunmakta ve Lort Kitchener'i 
d6 kendi fikrine imale etmek 
için biitnn nüfuzunu istimal et· 
mekte idi, 

5 temmuz gecesi Mister As· 
gultb, Lort Kitchen-er ve Mister 
Balfour Fransa'ya geçtiter. Fer· 
dası glln de Calan' da M. Viviani, 
M. Decasse, M. Millerand, Jene
ral Goffre Ye Sir J< b ı Fren eh' e 
mülAki oldulat. Aktedilen icti
mada, evvelce Jeneral Goffer ile 
gtlrUtmOı olan Loı t Kitchner 
Fran11z Jeneralının noktai r a.:a
nm yani F ranııı t. a duılA.ıun Ye 

Fran11z balkımn baleli ruhiyui 
itibarile ve bfttlln esbabı aakeri· 
yeye rağmen Garp cepbeıinde 
yaplacak taarruzun 1916 ıenesi 
ilk baharına tehiri caiz oJamıya· 
cağı hususunu müdafaa etti. Ni
hayet konferansta mutabık kalın· 
dı. F erda11 ~n. askeri mesaili 
rullzakere etmek tızere Chantil· 
ly' de askeri bir konferans akte
dildi ve: "f raoıızlaran yakın bir 
zauıanda taarruza ııeçmesi, lngiliz 
kuvvetlerinin aı bir zaman zar
fında tesbit edil !Cek ferait dahi
linde Fransız ordusunun harakA· 
tını teshil etmek için elden 
Relen muavenette bulunması ve 
Belçika ordusunun da elindeki 
•eaaitia mlilaade etti;t dere-

cede harekAta iftirak etmesi,, 
mUpbem bir surette kararlqtmldı. 
Taarruza hangi ayda batlanacağl 
zikredilmedi. Fakat biJAhare J 1 
temmuzda St Omer ıebrinde Sir 
John F rench ile Jeneral Goffro 
arasınd11 vaki olan bir mllllkatta 
Sir J( hn Frencb, Jeneral Goffre
nin ısrarma mukavemet edemi· 
ycrek Fransızların ağustos niha· 
yetinde teşebbüs edecekleri bil· 
yük bir taarruza ittirak etmeyi 
kabul ve Yadetti. 

Bu vait bittabi Çaoakkaleye 
gönderilmesi düşünillen mühim
mat miktar1 üzerinde muvakkat 
olmakla beraber büyllk bir tesir 
yapb. Fakat bu ıırada Almım
larm ıark cepheıinden gelen kor
kunç haberler Lord Kitehenerin 
endişesini bUıbUtün arttırmııta. 
Bu cephede Alman ve Avustur• 
ya ordulım 13 Temmuzda rus· 
fara karıı umumi bir taarruza 
geçmiılerdi ve ııeçen herglln 
Ruıyanın felAket tarihçesine bir 
sahife daha ilave etmekte idi. 

lıte bu vaziyet, nihayet in· 
g-iltere bükOmeti Çanakkale se· 
ferini aOratle ve muvaffakıyetli 
bir surette bitirmek için bütün 
gayretini ıarfetmeğo mecbur 

etti. Bu mecburiyet ve karara 
bilhassa iki husus imil olmuıtu. 
Rusyayı kurtarmak lbamM der
hal onun yardımına koımak ik
tiza ediyordu ve bunun içia de 
yegane çare boğazları zorlamak
tı. Diğer taraftan her oekadar 
şimdilik garp ctphesi Alman 
taarruzundan masun bulun-
makta ise de n1a ordu· 
lanmn birdenbire inbilll ede· 
rek faik Alman kuvvet1~rinin 
garp cepbesinf' nakledilmesi ve 
Almanların müttefıkin hattam 
yarmak özere büyük mikyasta 
bir taarruza geçmeleri ihtimali 
vardı. Binaenaleyh Çanakkale 
seferi ockadar çabuk bitirilirse 
Jeoeral Hami!ton kuvvetleri de 
o kadar çabuk bir surette garp 
cephesini takviye etmiye tahsis 
edilebilirdi. 

( Arkasıva.r ) ---$ 
ilan 

Bursa vilAyetinin Orhaneli 
kazası dahilinde bulunan kara 
bel devlet orman ndarı her sene 
690 gayr1 mamul metre mikap 
beaabile 15 senede 10350 gayrı 
mamul metre mikAp çam eıca· 
nmn beher metre mikAbı 434 
kurut muhammen hede) üzerin
den talibine ihale edilmek lize
re mOzay~deye konulmuttur. 
MOzayede kapah ıarf uaulile 
•e (61 •e 799 No. Jı kanunların 
ahkAmı umumijlesi •eçhi'e ı 4-
12-932 tarihind•rr 14-1·933 ta
tarihine kadar 30 gun mllddetle 
devam edecek ve 14-1-933 ta· 
rihine mllsadif cumarttsi guoü 
saat 15 te Buna vilii Jetinde 
müteşekkil orman sa•ıı komis· 
yonu huzuru ıda ihalesı Ziraat 

Vekaletinden badelistızan icra 
edileceğinden talip olanlar.o 
20000 lira iktidarı maliyeleri 
bulunduğun1,1 gösterir ticaret 
odaaı vcsi(Caıı ile t~ caret oda· 
a1nda mukayyet olduğuna dair 
bir vesikayı ve muhammen be· 

15 lzmlt'le Yuaut Cemil B.: 
intizam balı· 
sinde titizdir. 
muamelesinde 

ihtiyat. te'enni 
ve itidal var· 
dır, anlaşmak· 

la, snlhen me
seleyi lıallet
rneJ. i:ıter. Ka· 

im hiı,;si \e 
sevgi lıah~inc 

lakayt kalmak istemez, izzetin •fis 
mesailinde harice karşı kPndini 
muhafaza eder 

• 37 Hadice H. (Talebe): (Fotoğaa· 

tının dercinı i temiyor.) Zekı \e 
alaycıdır. Arkadaşlarına rahat wr· 
nıez, onlara takılınaz a içı r.ılı·H 
etmez, muzip1iğı sever. mahaza 
biitün bu lıall~rı sıkıcı ve u!'ıan· 
dmcı değildir, arkadaşları t.ırnfm· 
dan ) ine se. ilir ve aramr. 

• 27 R. V. B.: {Fotoğrafının d( rci· 
ni i::sternİ)or.) A ri. zeki ve k bar 
geçinir, henliğını ytik8eltecek, şe· 
rcfıne kıymet verdırecek ze\Stla 
konuşmaktan ve hu gibi ze\ atın 
hu]uııduğu mccli(;lere de\a ndan 
hazzeder. Daima ~ıodı, nıaıl\. \C 

resmi konu~ ur, hiırmet ve tazim 
tabirlerini daha zi}ade İtıliıııal 
(dehilir, ha)atıne İıer cihetten 
moJa t:cre) an ]arına tabı tutarak 
tanzim eder. Her }eni bir fıkir, 
ve yeni bir tabir sanKı eneJa 
onun kafa~ına ve ağzına uğrar, 
ve hu halinden dol11yı miz hh 
telmihler~ ehemmiyet vermez. 

25, 27 numaralarla nıllrakkam 
kayden ve ha!en maa bctbçe bir 
bap ban~nın ta ı:.ım iiÇ k arttır
maya kon-n ıı olu> şartnamuinin 
4-1-933 tarihinden it.haren dai· 
remizde herkeı taraf• ldan g5rll
lebileceği j ibi 3 l-1-93l tarihhıe 
mliaad f Sal gtinll sa-.t 14 den 
17 ye k~dar dairem zc e "çık art· 
hrma i e aat lacakhr. Arit rma 
bede'i muhammen kıymclinin yüz· 
de yetmi' betini bu'mal.ığı tak· 
dirde en son arlhratlrn l ·ahhüdll 
bakı kalmak üz_re 15-2-933 ta· 
ri'Jine mÜS'laif Çıtrş~mb~ günü 
yine s at 14 ten 17 ye k1dar 
dairemizde yaptlac:ak olan arttır· 
masında gayr menkal en çok art
tırana ihı! e edileceğinden talip
lerin nıu'ıammen ıymetin yiızde 

yedi buç ı~u ms°tehnde ey ak
çesiııi ve> a mil t bir Han kanın 

t ·miua ~ mektubunu bltnil bulun• 
malan ı; zımd r. M.aterakim ver• 
giler ile Vakıf İcdreai ve Beledi
yeye ait tenvirat ve tanzifat rn-
sumlar .müşteri e ait i . 2 04 
nuınatah fcra ve if it ka ıununuo 
( 126> mcı madc.!esinia dördüncü 
f ıkras na tevfikan bu gayri men· 
kul bzerinde ipotekli alacak) lar 
ile diğet alikadaranan Ye irtifak 
hakk sahiplerinin bu haklannı 
ve buıuaile faiz ve maaarife dair 
olan iddialar. nı, ilAo tarihinde iti
baren (20) yirmi gün içinde evra• 
kı mlisbitelerile bildirmeleri, ak· 
ai halde hakları tapu aicıUerile 
aabit olmadıkça ••bf b~deliaiD 
paylaımas ndan hal'İÇ kalacaklan 
cihetle nllkadaraoan işbu madde
nin mezkur fıkrasına g&re hare
ket etmeleri ve daha fazla mala. 
mat almak istiyenlerio 932-134'1 
doaya numarasile müracaatlara 
i An olunur. 
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delden aşağı olmamak ıarıtile 
• receği bir aenelik bedel 
miktarın n yOıde elli niıbe
tindeki teminatı muukkate• 
ıioi muhte"i teklifnameleriai 
ıhale kanununun onuncu mı>d· 
deıi taröhah dahilinde mez· 
kür •aate kadar komiıyo• 
na tevdi eylemeler1 ve daha 
f.ızla malümat almak için ıart• 
name ve muk velename ıureti 
musaddakalarımn Ankara da 
orman iiıeri umum mlldUrlüğil 
ile Bursa ve İstanbul orman 
müdüriyetlerinden alınabileceği 
illn olunur. 

5 ATiE 
1 IE~ re~_Nm~!.~.~k l 

aletlerini 11atrı a'< llzere memur 
isteniyor. SAT f E'ye müracaat. 
Metro Han 1 incı kat. 

Dr. A. KUTIEL 
KaraKÖ/ liwo-'; fa ı u eır.uınd.a 3-& 

Zayi _. :;;o t rl k t.ıbhyetnamemle, 
t ı.ı.ı ıı.ı ' , tomol ıl ı e alt uayene 
cıız \anları e sair hus ıs! evrakımı 

~") ı~ttıın Ye ıılerı ıı al .cag mdan bU· 
kuııılt:rl yoktur 

1468 nuınaralı oıom.obıl tof6rü lı .. u 

8 1 \'I rl ı . 

Stmon Selivaf"a 
E.fendllı.. 

a.lma< ııer~ 
oıı da :'1 1t r 
ıliıı ol ııı ur. 
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~ KlJVVET 
verir 

Çamaşır. daire.sinin 
nefis mamuldtı 

en makbule geçecek 

SENEBAŞI 
Hedigel~ridir. 


