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Irak Hükômeti Barzan Şeyhi 1 istanbulu'!_Dört Köşesi 
Ahmedi Bizden Geri İstedi Hiç . Süp~esiz istanbul 

- - --- ------

Fakat Asi Şeyh Edirııeye Gönderilecek 
---

ınahküın bu!unan bazı lişera 
Irak Hükumetino teslim ve 
iade edilecektir. Türkiye Hilku-

Bağdattan yazıbyor: Ankara .. 
dan buraya gelen son malumata 
göre, Şimali Irakta isyan hare· 
ketine girişip hükumet kuvvetle· 
rinin tazyik ve takibi neticesin
de Türk hududuna iltica eden Bar 
zan Şeyhi Ahmet ile avenesinin 
Irak HilkOmetine teslimleri hakkın· 
da Ankaradaki Irak elçisi ile 
Türk Hükumeti arasında müzake· 

re ve mülakatlar vukubulmak
tadır. 

vam Cemiye • 
e Türk Heyeti ---

•• 

Ankara, 15 - ( Husuıi) - Ak· 
vam Cemiyetinde Türkiyeyi T~Yfik 
Rüttü, Şükrü Kaya, Cemal Hüsnil, 
ve Necmeddin Sa 5ık Beylerden 
ınürf'kkep bir murahhas heyeti 
temsil edecektir. 

Fakat, Hariciye ve Dahiliye Ve-
killeri öniimüıd~kl ııah günkü içti· 
mada bulunamıyacaklar, bu içti
mada Türkiyeyi Cemal Hüsnü ve 
Necmeddin Sadık Beyler temsil 
edeceklerdir. 

Fakat Türk Hükümetinin bu 
meseledeki noklai nazarı icabı 
hale muvafık görUlmüştür. Yalnız 
asi Barzan Şeyhinin avenesinden 
olup adi cürümlerden dolayı 

Posta v aPurları İçin yen ·ı 
Tarife Hazırlanıyor · 

!f 

Seyrisefain İdaresinin Kadrosu Yeni 
Me .. ııurlarla Takviye Edilecek 

Sirkeci rıhtunında sıralanan hususi vapurlar 
Türk ka '?. sularında posta l lık ve İzmit hatlanr.d_a devlet va· 

rları sefer yapac: k ardır. Haber 
vapurt;uluğunun Devlet tarafın· pu ( Devamı 8 inci sayfada ) 

dan idaresi hakkındaki kanun 
iki ıty sonra tatbik mevkine gir
miş 0J9cakbr. BUtUn kara suları· 
mızda iş gören hususi kuınpan· 
yalar ellerindeki vapurları kanu· 
nun tayin ettiği müddet zarfında 
Hükumete satacaklardır. Fakat 
bu vapurlar bir fen heyeti tara· 
f ından tetkik edilecek, işe yarı
yacak kabiliyette olanları sabn 
alınacaktır. Kanun Türk kara 
sularında şilepçilik, yani yük 
vapurculuğunu devlet hizmeti 
haricinde bıraktığı için, kanunun 
meriyet mevkiine girdiği tarihten 
sonra bugünkii hususi kumpan· 
yalar yalnız bu isten istifade ede· 
bileceklerdir. 

Seyrisefain idaresi, kanunun 
tatbik mevkiine girdiği tarihten 
itib<:a en büti n Türk limanları 
arasında muntazam posta sefer
leri tesis edecek ve bu hatlarda 
Devlet vapurları rakipsiz olarak 
sefer edecektir. 

Bugün Seyrisefein tarafından 
vapur işletilmiyen Bartın, Ayva• 

/zmirdeki 
Bahfiqar 

l 

Şoför Halil Ef. 
İzmir (Husus1) - Son keşide· 

de 200,000 Hrahk büyü Tayyare 
piyangosu ikramiyesini kazanan· 
lardaıı biri do şehrimizdedir. Bu 

meti Bıırı:an Şeyhi Ahmedi Edir
ney gönderecek vo asi şeyh mu• 
vakkaten orada oturacaktır. 

Irak HUkümeti, Şimalf Iraktaki 
ıon vaziyete ait resmi bir teblii 
neşretmiştir. 

Bu tebliğde Şimal1 Irakta iı· 
yan hareketinin bastırıldığı, tenkil 
hareketi dolayısile o havalide tah· 
şit edilen askeı )erin terhis olu• 
nacağı, bundan sonra Şimali Irak 
asayişinin jandarmalar tarafmdan 
temin edileceği bildirilmektedir. 

Irak Hükümeti kabile serker
delerinin isyan edememelerini 
temin hususunda yeni tedbirler 
almış lir. 

Gazi Hz. ----Ankara, 15 (Hususi)- Rel• 
sicUmhur Hz. bu akşam ,eh· 
rlmlzden mUtarek11t buyura· 
caklar, Derinceden Yalovayı 
teşrif edeceklerdir. 

Sepetçilik 

Futbol 
----

Buzilo beş buçukta Kadıköy 
stadında Anka.ra .. İstanbul muh4 
telitleri çarpışacak. Ankarah 
oyuncular dün şehrimize gelmiş· 
lerdir. Bugün Fener stadında 
mükAfat tevzii merasimi de ya· 
pılacaktır. 

bahtiyar vatandaşın ismi Halil 
Efendidir. Kendisi Belediye ga• 
rajında şofördür. 

Halil efendi piyangonun isa· 
bet haberini soğuk kanlılıkla kar
şılamış ve glililmsemiştir. Bu ta
lili vatandaş, henilz 28 yaşında 
bir gençtir. Parayı alır almaz 
lzmir civarındaki köylerden bi
rinde çiftçiliğe başlayacağını ve 
tavukçulukla uğraşacağını s<Syle· 
mektedir. 

Sayfıyelerıle Meşhurdur! 
Fakat Elverişli Bir Ev 

Nekadar Güçlük 
Bulmak İçin 

Çekmekteyiz 

iki tarafında güzel binalar •ıralanan Kadıköy Moda caddesi 

dan lst~nbulda kira eri buhranın- ister adalarda olaun i9-

nüfus•:~:~ :d;m•~lı. Umumi terae dij!er sayfiye mahall~rlndo 
birdeki k f g a ermıttir ki fe- olsun, ıöylo bir gezinti yapıldığı 

esa et, umumi harpten ıaman, birçok binal • 
e~el~ln~ nisbetle yarıdan fazla de "kiralıkbr,, levhaİ:~~ g~~~İ~': 
düşmüştür. Sonra o günden . Meşgaleoize, zevkinize uygun 

• bugl\ne kadaır yapılı:.n bir .. <''.c hır mahalde, nihayet bir ev bul· 
ev ve apartımanlar, mevcut sükna dugunıııu farzedelim. 
nisbetini yüzde yirmi, yirmi bet flk işiniz kapıvı al k ,. 
· b · d f b'b" ·ı ~ çı ma \ nıs etın e azlalaşbrmıştır. ev sa 1 1 ı e görüşmek istemek 

Fakat buna rağmen gerek olur .. ~abul .edelim ki bir hUsoQ 
şehir dahilinde, gerek sayfiye lesaduf eserı oh:trak ev sahibini 
yerlerinde, ev kiraları makul had· de e~de .b~l~u!1uz ve derhal pa-
din üstündedir. zarlıga gırıştınız. 

--------... (Devamı 8 inci sayfada) 
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Istanbulda bu manzaralara sıksık tesadu'"f edeceğiz. 



2 Sayfa SON POSTA 
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Halkın Sesi 1

1 

Büyük Ve Küçük 
Doktorlar 

Küçük ve büyük doktorlar 
meselesi malum. Kilçiik, yani 
meşhur olmayan doktorlar 
kazanamadıklanaı, aile dok
torluğunun taammümü lbım 
geldiğini ileri •ürüyorlar. 
Biz de bu buauata halkın 
fikrini te.sbit ediyoruz : 

Abnullah Cevdet B. ( Doktor, içtihat 
mecmuası sahibi ) 

- Bu meselede yapılacak bir 
teY yoktur. Küçük doktorlar da 
çalışsınlar; büyük ve şöhretli dok
torlar gibi kazanmak imkanını 
arasınlar, ben bu fikirdeyim. 

• Jrfaksut 8. ( Halk MUcellithaneai aahlbl ) 

- Benim kısaca fikrim şudur: 
Bugünkü büyük doktorlar evvel
ce küçüktüler. Onlar da evvelce 
para kazanamıyorlardı. Bedava 
bakmak, hastahanelerde çalışmak 
1Uretile meşhur oldular ve bu-
günkü vaziyete geldiler. 

Diğerleri de ayni yoldan yl
rüyerek muvaffak olabilir. 

Maamafih memlekette aile 
doktorluğunu tamim etmek beo 
doktorlar ve hem de halk için 
faydalı olur. .. 

Kemal Ahmet Be1 ( Baballl ) 

- Küçük doktorlann kazana
maması işi ortaya büyük bir 
hakikat attı. Yakın zamana kadar 
.. Mesleki teşekkülün ,., faziletin-
den bahsedenler bu hadise önün
de biraz düşüJJürler sa ır .m. 

Görüliiyor ki mesleL taazzuv
lara da bütün meslektaşlarD ~yni 

faydayı vermiyor. Sıhhat i~ine 
gelince: Bu, bir ticaret meselesi 
değil, amme meselesidir. Binaen· 
aleyh bu mesele ile belediyenin 
meşgul olması IAzım gelir zanne
derim. 

Doktor Fatrıı Bey ( Blııblrdirek Eczaae 
ıokak 13) 

- Jstanbnlda doktorlar te
kAsüf etmiştir. Kazanamıyan dok· 
torların Anadoluya cağılmaları 
en muvahk ,ekitdir. 

Semih L!ltfl Be7 ( SlJhulet ktltBphanesl 
ıahibl) .. 

- Yüksek doktortar, müta
hassıs doktorlar uzun senelerden 
ıonra muvaffak olmuılar ve ka
zaomıflardır. 

KazanamJyan doktorlar için 
kazanmak yolu uzun ve sürekli 
çalışma ve ihtisas yapmaktan 
ibarettir. 

Müfettişler Toplandı 
bk Tedrisat Müfettişleri diln 

&ğleden sonra toplanarak Ser· 
giler ve Müfettişler kongresi 
hakkında görilşmüş!erdir. 

Parmağını lsırm~ı 
Kasımpaşada oturan Celil 

isminde biri ötedenberi tanış
makta olduğu uygunsuz kadınlar
dan Bodur namile maruf Meli-
hatin bir fotografmı hatıra olarak 
atmıştır. Bir müddet sonra araları 
açıhnca Bodur MelAbat, Celalden 
fotoğrafın iadesini istemiş alama• 
ymca adamcağızın parmaklarım 
fena halde ısırmıştır. 

....................................... , ................................. .. 
ADLiYEDE 

• 
iki Liralık 
Bir Rüşvet 
Muhakemesi 

Dlin Birinci Ceza Mahkeme
ainde, iki lira rüşvet almakla nuç
lu Gümrük Memurlarmdan Şera· 
fettin Beyin muhakemesine devam 
edilmiştir. Mesele şudur: Nuri 
Bey isminde bir tacir polise mü
racaat ederek gümrükteki işini 
görebilmek için Şeraf ettin Be} in 
kendisinden rilşvet istediğini söy
lemiştir. Bunun W:erine paralann 
numaralan tespit 'edilerek ctirmil 
meşhut 1"" yapdmıı ve Şerafettin 
Beyin cebinde numaraları alınan 
iki lira çıkmışbr. Şerafettin Bey 
masa üzerine bırakılan bu para
mn odacıya et ve kahve almak 
ftzere verdiği beş liradan arlan 
rara olduğunu zannederek aldı
ğını söylemiştir. Şahitler dinlen
dikten sonra dava başka bir g&ne 
bırakılmıştır. ----

Da yak iddiaları 
Son zamanlarda polis tarafın

dan dövüldüklerini iddia ederek 
muayeneleri için Müddeiumumi
liğe müracaat edenlerin adedi 
artmışbr. Müddeiumumilik polis 
nezdinde teşebbüste bulunmUJtar. ----

Hapishanede 
MahkUınlar Daha iyi 

Tedavi Edilecek --
Hapishane hastanesinde kAfi 

miktarda battaniye ve tıbbi alat 
bulunmadığı Adliye Vekaletine 
yazılmışb. VekiJet hastane için 
lazım gelen berşeyi temin etmiş-
tir. Yeni malzeme ile burada 
mahkumlann her türlii hastalıkları 
tedavi edilebilecektir. Hapishane
nin son gönlerde gündüzleri suyu 
kesilmektedir. Yalnız ıteceleri bir 
saat kadar su verildiği için ınah· 
kümlann birçoğu cusuz kalmak· 
tadır. Müddeiumumilik Terkosa 
müracaat ederek hapishane sula
rıııın daima akıtılmalılW istem.iştir. 

Bir Ustabaşı 

Bir Kadını Fena 

Halde Dövdü 
Galatada Mumhane cadde

sinde Üzüm lazı rakı fabrikası 
ustabaşısı Hristo ayni fabrika 

amelesinden Madam Markuneyi 

kendisine Larşı geldiği için fena 

halde dövmüştür. 

Bir Kişif 1 iSTATiSTiK 
• 

Dünyanın Metke- ita/gaga 
zini Keşfetmiş Nekadar Mal 
Dün Adliyeye temiz giyinmiş G •• d "' . 'l 

bir zat gelerek koridorlarda do- on erecegız r 
laşmıya başlamışhr. Elinde Müd
deiumumiliğe hitap eden bir hti
da tutan bu zat, kendisinin kaşif 
olduğunuu, ve dünyanın merkezini 
keşfettiğini söylemiştir. İstidasm• 
da keşfinden bahseden bu zat 
meseleden Müddeiumumiliği de 
haberdar etmek istediğini, dün· 
yanın merkezini bulduğu için ar· 
tık kainatın manivelasının kendi 
elinde olduğunu, dftnyayı istediği 
zaman durdurmıya muktedir bu· 
lunduğunu anlatmıştır. Bu zat 
Vilayete de müracaat ederek 
keşfini tescil .ettirmek niyetinde 
olduğunu söylemiştir. 

Cesetler Ve Katil
ler Belli Değil 

Üç ay kadar evvel, Maslak 
yolunda, muhtelif yerlerinden 
bıçakla vurulup öldürülen cese• 
din ve katilin hüviyetleri elAn 
anlaşılamamı~hr. 

Uiğer tar::ıftan geçende Hey
beHadada başsız olarak bu!unao 
cesedin katili de meçhul kalmışlar. 

Zabıta katilleri bulmak için 
yeniden takibata girişmiştir. 

Para Borsasında 
Dün Borsada düyunu muvah

bade kırk sekiz kuruş on para· 
dan, Anadolu obligasyonu da 
yirmi dokuz seksen kuruş fizerin
den muamele görmüştür. 

Mahl{emeler 
Yeni Layiha Hakkında 

Anket Açılacak 
Şehrimize gelen haberlere gö

re Adliye Vekil.eti tarafmdan 
hazırlanan Teşkili Muhakim Kanu
nu layihası bastırılmaktadır. 

Layiha hakimlere, matbuata 
ve alikadarlara tevzi edilecek ve 
layiha hakkında bir aneket açı
lacaktır. Eylfilün on beşine kadar 
kabul edilecek olan cevaplann 
tetkik liyihası son şeklini ala
caktır. Millet Meclisinin teşriniev.
wel içtimamda liyihanin müzake
resi kunetle muhtemeldir . 

,__ __ İzmiri ---
Gayet Az Para ile 

Görebilirsiniz 
Gazi Hz. nin heykellerinin 

açılma merasunıae biitüa 
memleket davetliıiir. Bitün 
vesaiti nakliyede azami ten
zilat yapılmıştır. 28 Temmuz 
tarihini unutmayınızP 

Seyrisf'fain şimdiden icap 
eden tertibatı almrş~r. 

ltalya - Türkiye Ticaret mDna
ıebatının inkişafı için tetkikat 
yapılmaktadır. Y aplığımız tetki
kata göre, 1927 senesi tal yan 
istatistikleri ltalyadan Türkiyeye 
yapılan ihracat 62,412,983 liret, 
bizim istatistiklerimiz ise ( 37 ) 
milyon Türk lirası olarak göster
mekte4ir. Bu otuz yedi milyonun 
otuz milyonunun ltalya transiti 
ile Merkezi Avrupa ve hatta 
Amerikaya ihraç edildiği anlqıl
maktadır. İtalyaya hakiki ihraca
tımız (7) milyondur. Diğer taraf· 
tan italyanıo ayni sene zarfında 
Türkiyeye ihracatı ( 236) milyon 
lirettir ki bu miktar 1927 ıeneıi 
istatistiklerimizde (26) milyon lira 
ile ifade edilmektedir. Şu halde 
istatistiklerimizin bizi aktif gös· 
termekte olmasına rağmen ltal· 
yadan ithalalımız, ltalyaya olan 
hakiki ihracatımızın dört misli 
kadardır. 

Bu suretle İtalyanın Türkiy .. 
den daha fazla mal alabileceii 
anlaşılmaktadır. ----

Rana Beyin Teftişleri 
Gümrük ve İnhisarlar Vekili 

Ali Rana Bey dün Gümrük Baş
müdiriyetine gelerek bazı mua
meleleri gözden geçirmiştir. 

Tütün 
Mubayaa işi Hararetli Bir 

Şekil Alıyor 

Şehrimizdeki alakadar ....., 
seselerin aldığı haberlere g6n 
İzmirde bazı kumpaayalar l.pirer 
tütün mubayasına devam ettikleri 
gibi, yeni sene mahaulün6n u 
ve pahalı olacağım anlıyan Ame
rikan tirketleri yeniden tltlhı 
almıya b&ŞlamışlarcLr. Fiatlerde 
esaslı bir tereffü olmamakla bera
ber bir kısım ziirra ba YUiyettea 
dolayı tütünü utmak busuauncla 
eskisi gibi istical &ktenaemek-
tedir. · 

bk İncir 
Dün Şehrimize Taze 

incir Getirildi 
Dün teı.rimize ilk incir mab

sulU olarak birkaç okka taze 

incir gelmiştir. Taze turfanda 
incirin okkası şimdilik 30 kurut

tan verilmektedir. 

Diğer taraftan bu sene incir 

mahsulünün çok bol olacağı tah
min edilmektedir. 

Temmuz 15 

1 Günün Tarihi 

Bir Avukat Sor
guya Çekildi 

Mehmet Nuri Bey i•ıninde bl• 
avukat lklnci Noterlik dairesinde 
Notvlitin mührünü ve Kasaplar C.. 
miyetinin mührünii taklit etmek 
clrmiJe Ağircezaya verilmiştir. 

Hıtdist'! hakkınd.ı. cürmü meşhut 
y~pddıtı için idd ia ve dava ehem
mıyetli bir şekil almıştır. Dün Aju 
Cezada yap.tan muhakemede mu• 
nuna bui İf niçin yaptatı ıorulmuı 
ve carmü rneşhut zabtında imzası 
olanların şahit sıfati le celbine karar 
verilmiştir. 

Şeker Kıralı Bursada 
Bana 14 - Şeker Kırab M. Paul 

Leb~di hususi yatı ile Mudanyaya 
galdı. Buraya kadar maiyetile bera• 
ber bir nenezzüh yaptı. 

Bir Adam Boğuldu 
Evnlki gece Gazhçeşme aabil. 

lerinde denize giren bir adam yQz• 
me ..,ilmediği ıçin botalmuıtur. 
HüYiyeti teabit edilememiıtir. 

Fransızların Bayramı 
DGn Fransızların 14 temmuz bay• 

ramları idi. Bu münasebetle sefaret 
.. onaflnda merasim yapılmışbr. 

Baytarlar 
Dün Gürültülü Bir Kongr. 

Yaptılar 
Baytarlar dün aenelik kongrel .. 

rinl yapmışlardı • Kongre çok hara
retli münakaşalar arasında geçrnİf• 
tir. Çftnkü murakıp heyeti raporunu 
huırlamamııtı. Hesap meselelert 
meHubahs olunca müoaka,alar 
büsbütün kızışmış ve azadan bazı• 
laranın dışarı çıkarılması istenınittir. 
Fakat biraz aonra aükGnct teeHGa 
etmiştir. Yapılan intihap neticesinde 
ıu aevat idare bc:yetine •eçilmlt• 
lerdir. 

Fabri Reia Maraş Meb'uıa Nuri,~ 
Reia Pendik bakteriyolojihanesi mQ. 

dürü Şefik Bey, umumi kltip Hamdi 
Bey, a.zalıklara da Raif, HU.nll, 
SaHb Zeki, Sallhattin Beyler intihap 
edil mitlerdir. 

'Murakabe heyetine de Baytaı 
Mektebi rektörü Sabri, müderrlf 
Mehmet Halit, müderris Ahmet Bey
ler Hçilmiflerdir. 

Filim Tutuştu 
Aakarada yeni sinemeda düa 

pce fllimler tutu,m-ı, fakat çabule 
aCSadüriildüğil için aeyirciler büyill 
bir tehlike atlatmıılardu. 

Heyet Hareket Etti 
Millet Meclisi namına Beynelmilel 

Parlimentolar ittihadı Kongreıin111 
iftiralı edecek Meb'uslar Heyeti diiD 
Ceaeneye pmiştir. 

Maarif VekiH 
llauif Vekili E.sat S.1 Wtit İflo 

Yoqatla gitmiftir. 

Ya/ovada 
Bir Cinayet 

Yalovanın Akköyünden Sall• 
ldhyamn çbbaaları Ahmet otbı 
Ömer n Hii•eyin oğlu, on bet ya4 
ımda Saadettin koyunları AkkBj 
ile Kmuköy araaında Ali oğlu ~ 
niye ait butdaJ tarlasına sokmaı 
lardır. 

Bu yOzden (kavga çıkmış, çoba11t 
lardan Ômer hamil oldufu bıçaltl~ 
koruc• Mahmudu karnından sapla 
mM •retile öldür m üttür. 

Çoban Sadettin de Kaniyi sopı 
Uo aol kolundan yaralamıştır. Katil 
ve carih yakalanmıştır. 

' Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

l 

1 : Komtu - Has.aa Be,, Ma 2 - Aimny• Frama 
aa mlihim bir laabuia YU DJMt•"9 

.. 
ikbsadi bularan

dan eser kalmıyacakmıı. 
4 - Yakın zamanda herfel' 

acmhyacalumşe 



15 Temmuz 

Her gün 
. ---

Lozandan Sonra 
Herkes 
!demnun! 

Almanya ile Fransa arasında, 
harp sonu ihtilAflarını topyekun 
tasfiye etmek için Lozan şehrind_e 
toplanan konferans, varılan netı· 
ceye nazaran umumi bir anlaşma 
ile hitam buldu. Almanya, bun
dan böyle, tamirat namı altında 
beş para vermiyecek, fakat Avru 
panın iktısaden ihyasını temin için 
3 milyar altın mark bir para 
ödemekle iktifa edecek. Bu su· 
retle, kendisinden istenilegel
mekte olan 93 milyar altın mark 
borcun üzerinden, kuvvetli bir 
sünger darbası geçirilmiş oluyor. 
Bundan başka, yapılan itildf 
neticesinde, 1914 muharebesinin 
mesuliyeti de mevzuu bahsolma· 
yacak ve şimdiye kadar Alman· 
yanın alnına yapıştırılan bu kara 
damga, yine bir dil darbesi ile 
silinmiş olacak. 

Fakat, çetin safhaları, birçok 
fırtınalı celselerden geçen bn 
konfera.1sta, Almanya, iki büyük 
iddiasını, karşı tarafa kabul et· 

tirememiştir. 
Silahlarda müsavat temini, 

Şarki Prusya için Lehistan a!ey
hinde hudut tashihi yaptırmak. 

Fakat bu muğli\k meselel:r 
karşı tarafa kabul ettirilememıı 
olmakla beraber, Almanya dwa.' ~u 
iddialarından vazgeçmiş degıldır. 
Fakat bu neticeye rağmen, her 
iki taraf ta yapılan itilafan ınenı· 
nun görUnüyor. . ··s 

"d · b r mn • Fakat her kaı enın 1 

tesnası olacağı gibi, iki tara~1° · t"ne mukabı , umumi memnunıye 1 

)'İne her iki tarafın da mu.ay· 
yen bir olcnlliyeti, . elde edıkıı 
neticeleri istihfaf edıyor: Alman-

d mUfrit milliyetperverler, 
rra:sada da sağ cen2h akalliyetL 

Buna rağmen Frans~z Baş~e
klli M. Heriyo, temın etmıye 
muvaffak olduğu eserden dola~ı 
o derece memnun görilnüyor kı, 
Lozan konferansı hitam bulur 
bulmaz odasına kabul etti~i b~y
nelmilel matbuat mUmessıllerıne 
ıöyle hitap etmiştir. . . 

" - Aldığımız netıcenm 
ehemmiyeti uimdir. Bundan .do· . 
layı da hissettiğim mem~unıre~ 
pek derindir. Bu memnunıye~ım~ 
izhar etmek için siz gazetecılerı 
birer, birer kucaklamak. ve ra
naklarımzdan öpmek ısterdım. 
Fakat lıUrınetlice olan adediniz
den dolayı buna imkAn yoktur. 
Namınıza mümessillerinizle ınU· 
safaha etmeyi muvafık görl\yo· 

rum.,, 
Ve arka arkaya bir Fransız, 

bir lngiliz, bir Alman kadın ga· 
zetecisine yaklaşmış ve her UçU· 
nü de alınlarından öpmüştür. 

Türkiye ile bir kısım düşma.n 
Avrupa arasında sulhü tesıs 
eden birinci Lozan konferansında~ 
sonra ikincisinin sonuncu perdesı 
işte böyle bir dostluk tezahUril 
ile kapanmıştır. 

T eınenni edelim ki kont uf u
lan bu buseler samimane, 51 .. 

1 lan ·· ı nen soz er eller dostane, soy e 
cidden olsun .. 

Temyizde Veni Bir Daire . 
Ankara 15 (Hususi) - .. Adlı: 

ye Veknleti intihap Encumen~ 
pazartesi gUnü toplanarak yem 
icra ve İflas Kanununa göre 1 em· 
yizde teşekkül edecek y~ni dai: 
renin uzuvlanm aeçecektır. Yem 
layiha esbabı mllcibesile birliktu 

basılmaktadır. 

Tayyareciler Oldu 
a·rkaç gün evvel tehrimize gelip 

tekrar Pnrlse dönmek üzere ayrılan 
Fransu: harp tayyareıl ynrı yolda 
dilımüş, rı\kiplerl olan Kaymakam 
Gmılanıi ile yüsbaf& Koılen ölcııilttiir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Hayat, nihayetı otmıyan, 

çetin bir yoldur. Her adımda .arp 

kaynhklnr vardır. 

~ Yürümesini bilenler bu m • 
nlalara aşara}, muvaffak olurlar. 

SON TEL F 

y 
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ransız Başv ı , A 
Ber D ğ olacak ı ' 

• Sevgi, Fırsat • 

3 Hayat manialarını aşmak 

için iki şart vardır: Fırsat ve Sevgi. 

-----:::;;=== 

n 
• yor 

Parls, 14 ( A. A.) - Başve~il M. ~eryo. Meb•
usan Meclisi Hariciye ve Malıye _Encümenlerinde 

· oldugv u izahat esnasında bılhassa Lozanda 

Çünki Almanya 35 milyar mark yerine ancak 
götürü olarak 3 milyar mark tediye edecektir. 

vermış . M. Heryo, netice olarak, şöyle demiştir: 

ld dilen neticelerin Avrupa devletlen arasındaki 
e e e k . . dı "d 
münasebah <lcğiştirece ve ıtı_ma yen~ en tesis 

11 Bu suretle Fransanın menfaatperest olmadığı 
cihan nazarında tebeyylin etmiştir.,, 

edecek mahiyette olan manevı cephesınde israr Her iki encümen nzası, M. Heryonun verdiği 

etmiştir. hh I A d 1 le Fransız mura as arı, vrupa a mevcut 
olan ş hava ve temayülü değiştirmek ve umumi bir 
iktısadi kalkınmnyı temin etmek maksadile mühim 
fedakarlıklarda bulunmıya muvafakat etmi~lerdir. 

izahatın kendilerini tatmin etmiş olduğunu 
beyan etmişler ve ihtimal meclis dağılmadan evvel 
bu mesele hakkında mecliste umum1 bir müzakere 
icra3ına mahal kalmıyacağı mütaleasındn bulunduk· 
larını söylemişlerdir. 

•• 
es 1-

e 
"" ş, o aga ş 

Akhisar ( Hususi ) - Burada 
bir cinayet işlendi. Hadise şöyle 

oldu: l Akh' Bir miiddet evve ısarın 
y cnoba köyünde Süleyman ismin
de bir şahıs arkadaşı Ahmedin 

delalctile m~hta~ S~leynıanın 
halası kızı Emıneyı kaçırmıştır. 

Süleyman muhakeme neti· 

cesinde mahküm olmuş, fakat 
Ahmet bir türlü bulunamamıştı. 
Muhtar Süleyman intikam almak 
üzere elinde mavzer olduğu hnlde 
Ahmedi aylarca aramıştır. 

Muhtar, nihayet geçtnlerde 
Halime isminde bir kadının deli
letile Ahmedin izini bulmuı ve 

Kömel Hisar nıevkiinde Ahınedi 
~--

Urfada 
Kuraklık Çek·~n Çiftçilere 

yardım Edilecek 

Ankara, t 4 - Urfa ve hava-

i .. de bu sene olan kuraklık se· 
ısın . V 

b bile mahalll halka Zıraat ~-
k:letinin teşebbüsile Hilaliahıner 

d da bulunacak, Ziraat Ban-
yar ımd tohumlarıni tedarik 
kası a 
edecektir. 

Aydmda S\caklar 
A dın t4 (A. A.) - Aydında 

. y t 'derecesi 38 e diiştü, 
sUhune 

v il-timali fazlalaşmıştır. yagmur ı 

Buğday Mubayaası 

A kara 14 - Ziraat Vekn-
n ' d. 

letinin huğay mubayaasına aır 
bir talimatname hazırlanıyor. 

r 

Darülfünun ----yeni Bir Darülfünun 
Tesis Edilecek 

Ankaraden f&hrlmlze golen 
malOmata göre, hUkOmat, la
tarıbul ve Ankaradan bafka 
Cenap veya Şark vllayetlerl
mtzde n birinde bir Darülfünun 
açmak kararmı vermiştir. 

Bursa Yolundaki 
Soygun 

Ankara 14 (Telefon) Karaköy 
Bursa yolundaki soygunculuk 
hadisesi hakkında alAkadar ma
kamlara henüz bir malümat gel· 
ıııemiştir. Yalnız icap eden yer· 
lere şiddetli takibat emri veril· 

mişlir. 

/NAN, İSTER 
~-,-

mavzerle öldürdükten sonra ora• 
ya gömmüt ve üzerine de çakıl 

taıları örtmüştur. Cesedin taaf
filnil iizerine dfin Ahmedin cese• 

dl bulunmuş ve ilk tahkikatta 
muhtar cllrmünü itiraf etmiştir. 

Tahkikata devam edilmektedir. 
Hnşit 

Tetkikat 
Beylikköprüdeki Heyet 

Vazifesini Bitiriyor 
Ankara, 15 (Hususi) - Hey• 

likköprU faciasını tetkik etmiye 
memur fen heyeti, mesaisini bi· 
tirmek üzeredir. Heyetin tetkikatı 
neticesi ehemmiyetle beklenmek· 
tedir. 

Bulgar Meb'usları lstanbulda 
Sofya, 14 - Bulgnr meb•us· 

larmdan kırk kişilk bir heyet 
yakında fstanbula gidecektir. 

Çekirge Mücadelesi 
Muğla 14 ( A. A. ) - Muğla 

civarındaki çekirgeleri imha 
ameliyesi bitmiş ve bu mıntaka 
çekirgeden temizlenmiştir. 

iNANMA! 
• ılan tetkiklere nazaran bugün dtln• 1 l<u~u 1~ H?cıinde 45 milyon dolar iken 1929 st!-

Beynelmılel ya? f il d "k" ilyon fngiliz lirası neaındo 64 mılyon dolara çıkır.ıştır. Bu ihracatı ya• 
ın teılihat masrn 1 g n c 1 ·'~ ?1

• il ar alhn pan memleketler Amerika, Fransa, ingiltere, Çokoslo· 
yan J Bu miktarın sen~lıgı ıse 25 m Y. vakya, ltalyndır. Bu yokünun yüıcde 17 kadara Ameri· 
tutmaltll\ ır. Cenıi eti Akvamm aon yaptıtı bır lata· kaya, yüzde 14 n Franaaya. yllzde 33 niıbetl lng-iltc· 
tutınaktaclır. Y 'lil ve muhinımat Uuacata ye· reye isabet etmektedir. 

. dünyanın sı ı 

tistlğ:e q:Ör• /STER iNAN. iSTER iNANMA/ 

Sayfa a 
r 

Sözün Kısası 
~---

Bunaklık 
Bir 
Saadettir 

'--------- A. E. 

' 

Bütün dlinya buhran içinde· 
dir: Bununla beraber akşnm'arı 
Taksim bahçesine gidecek olur· 
sanız bo, iskemle bulamazsınız. 
Biitun milşterilerin suratlart ça
tık, alınları kırışık, nazarları dü· 
şUncelidir. Zannedersiniz ki her
kesin kafasında bir rakam silsi· 
lesi geçit resmi yapmaktadır. .. 

Bilmem Nasrettin Hoca fik
ral:?rı gibi herkesin ağzında dola• 
şan şu hikayeyi siz de işittiniz rniY 

Yine böyle kalabalık yer
lerden birinde, bir fincan kah· 
venin önünde düşünen bir mllş• 
teri, arkasından isminin çağmldt· 
ğını işi! miş: 

- Ahmet Bey, Ahmet Bey 1 
Zannetmiş ki alacaklılarından 

biridir, başını çevirmiye lüzum 
görmeden: 

Ne yapayım birader? 
Benim de tnmeıı tümen alacağım 
var, tahsil edemiyorum ki sana 
borcumu vereyim, demtı 1 .. 

Maamafih Taksim Bahçesinin 
müşterileri arasında birisini gör
düm ki, hakikaten rahat, me 'ut, 
gamsız görünüyordu. Kim bilir, 
belki bir şeker, belki bir kahve 
tüccarıdır, dedim. Ve neden iti
raf etmiyeyim, vaziyetine gıpta 

eltim. 
Faknt çok geçmeden anladım 

ki bu, az çok bunamış bir ihti· 
yardır. Sarsak başı ile, etrafını 
bir sis altında gören yarı kapalı 
gözleri ile, muhakkak hiçbir şey 
dUşünmiyerek, hiçbir şey görml· 
yerek, hnsır koltuğunda otur· 
maktadır. Ve düşündüm ı 

Zenginliğin haricinde, bunak-
lık ta gıpta edilecek bir sıfat 
olamnz mı? dedim! 

Bence faydası muhakl,aklır: 
Alacaklı istediği kadar kapı çal· 
sın, vergi memuru istediği kadar 
sarı kağıt göndersin, kimin 
umurunda? 

Anlıımıyan gözlerle bnkar, 
sılulınca borlamıya koyulursunuz! 

Sözün] kısası: Mes'ut olmak 
için insan ya zengin olmalı, ya• 
hut ta bunak! '----Adliye Vekili Edirneye Gidiyor 

Şehrimizde bulunan Adliye 
Vekili Yusuf Kemal Bey pazar· 
tesi günü Edirneye gidec ktir. 

Adliye işleri 
Adliye Vekili Yuauf Kemal Ber 

beyanatta bulunarak etarceza mah-
k6mlarınm baı:ı tartlar altında çah,. 
tmlmıuı hakkındaki kanunun yakıa• 
da tatbik olunacağanı, latanbulda 
asri t I · hapishane inşasına ılmdillk 
imkıin olmadığım ıöylemlştlr. 

Eski Karısmı Vurdu 
Üskiidarda oturan berber Hasan 

eski karısı HUsniye Hanımı tehli· 
keli surette yaralamıştır. 

Hırsız Hizmetçi 
Harbiye caddesinde oturan 

Madam Kulenin hizmetçisi Fatma 
birkaç gün evvel ansızın ortadan 
kaybolmuştur. Madam Kulenin 
mUcevheratmı çalarak kaçan hiz· 
metçi birkaç gUn sonra yaka· 
lanmıştır. Çalınan mücevherat 
Fatmanııı üzerinde bulunarak 
sahibine iade edilmiştir. 

ll<i Amele Yaralandı 
Limanda şamandırada bağlı 

bulunan lngiliz bandıralı Mardi· 
nan vapurunda çalışmakta olnn 
amele Mehmet ve Alinin Uıerle· 
rine bir demir dUımu,, ikisi de 
tehlik9li am·dte yaralannuıtır. 



4 Sayfa 

f l1adiseler . Karşısında 
... ~ - 1 

Diyanko 

le 
'(ıskançlık 

Kumarbaz değilim. Kumar 
masasına eğlence için bile otur· 
duğumu hatırlamıyorum. Tavla 

bilmem, pokerden anlamam. Hu· 
lisa, zekiaan tali ilo arkadaıhk 
attiği para getirici veya cep so· 

ıucu oyunlara meylim yoktur. 
Bunları denemedim bile .•. Fakat 
ıc:opkoyu bir baht işi olan piyan· 

'.<oya bayılınm. Tayyare piyanko
mna, biletlerin seyyar sahcı1ar 

aline dUşmediği devirlerdenbcri 
ıtirak ediyorum. 

Fakat inanır mısınız, bugüne 
~adar on para bile kazanmadım. 

Amorti, teselli miikifatı gibi 
eldeme bahtiyarlıldar bile bana 
98rpmamıştır. Bugüne kadar \'er

diğim paracıklar daima zimme· 
timde kaldı. Cep defterimin 

natlup hanesinde boş satırlardan 
başka iz göremeısiniz. Bir arka
daşımın dediği gibi, bu işte bu-

ıline kadar bahtıma yandım ve 

yanıyorum. 

Fakat bu sözlerimi Tayyare 
piyankosuna karŞJ sitem gibi 

telakki ederseniz haksızlık ya~ 

mış olursunuz. Muhakkak ki tay
yare piyankosu cömerttir. Hod
bin değil, diğerkamdır. Piyanko 
vitrinlerinde resimleri sıralanan 

bahtiyarları kıskandığım içindir 
ki bu satırları yazıyorum. Eğer 

piyanko hasis olsaydı, bugün ben 
kıskançlık edemez ve iç.imdeki ba
et alevini açığa vuramar:dım. Evet, 
hiç hayret etÜ.eyini%. Ben kıs· 
kancım ve kıakançbğı ahlaki bir 

kusur değil, içtimai bir meziyet 
sayarım. Kıskançlık gıpta dedi .. 

ğimiz teJİD ıifirilmiş Ye fİşman
lablmış cinsidir. Gıpta ve haset 

iki kardeştir. Biribirlcrine çok 
benzerler. Aralarındaki fark, biri· 

nin biraz daha aemiz ve iri gövdeli 
olmasından ibarettir. 

Gıpta, eserini hassas gHzlerde 
yaptır. Kıskançlık, burun delik-

lerinden zorJu bir nefes şeklinde 
fışkıran fiddetli bir tabiat teza
hürüdür. Evet ben kıskancım. 

Eğer öyle olmasam. kazananlara 
benzemek ister miyim 1 

Halbuki istiyorum, kazananlar 
gibi kazanmak için çırpmıyorum. 

Onlar gibi bahtiyar olmak emeli 
içimde her zaman berhayattır. 

Onların zararına değil, fakat 
tıpkı onlar gibi... Ben diyorum 

ki kıskançlığı fena görenler 
idealist olamaz. Acaba haksız· 
mıyım? - . F. 

Bir Kadın 
Trenden Düştü 

lzmir Karşıyaka ile Alaybey 
arasmda bir tren kazası olmuş-

tur. Manisalı Emine Hanım iı
minde yaşlıca bir kadın trenin 
Alaybey civarında duracağını zan-

nederek dışarıya çıkm ş ve o 
sırada muvazenesini kaybdederek 
yere düşmüştür. Emine hanım 
yaralanmış ve ağzından kan gel
miştir. 

SON POSTA. Temmuz 15 

ME L E Memleket ıl1anzaraları 

1~•··--~·•·>~·ı---.. ~·------™-1 ._. ______________________ .. ~Ceghanda 

Ceviz Kütüğü Ticareti Çiftçiler 

1 
Bu İşte Kö}rIÜyü--Kazandırmak İçin 
Kooperatif Teşkil Etmek Lazımdır 

metre ceviz ağa· 
cı en fazla TO 
liradır. Köylil en 
kıymetti malını, 
yani ceviz ağacı· 
nı sattığı hllde 
eline geçen para 
hiçtir. Köylünlhı 
bu itten çok 
para kaıanmaaı, 
daha do~usu ka
zancının kaybol
maması için bil-

Beypazarı, (Hu· 
susi) - Geçen
de gönderdiğim 

bir mektupta da 
bahsetmiştim. Bu 
sene kasabamız· 
dan mUhim mik· 
tarda ceviz kli· 
tUğü komisyon
cular tarafından 
alınarak lstao .. 
bula gönderilmi~
tir. Bu kıymetli 
ağaçlar kazamız 
dahilindeki köy
lerin kenarların

Beypazarmda ceviz kUHJğü taşıyan manda arabaları 

~ fiiklerimi.%in k&y· 
IOyH tenvir et· 
meleri IAzımdır. 

daki ormanlardan kesilmiştir. 
Herbiri birer asırlık ömre 

malik olan bu ağaçlar ala, yedi 
bin kilo ağırlığındadır. Kazaınızda 
bu işle uğraşan Ali çavuş bana 
bu hususta çok meraklı izahat 
verdi. Ali çavuş şöyle diyor: 

"Sorma beyim, anamdan em
diğim süt Lurnumdan geldi. 
Kırk altı ağacı 3600 liraya kon
t urat etmiştim. Bunu yapmak 
için amel~.ye, hayvanların yemi
ne ve arabacılara verdiğim pa· 

ranın yekunu 2500 lirayı geçti. 
Taşınacak 14 ağaç var. Onlar için 
de bir miktar para harcıyacağım. 
Yalnız koca bir kütüği.i dereden 
yol yaparak ana )Ola çıkarmak 
için 107 amele ve 6 çift manda 
ile on beş gün çalıştık.,, 

Şu kısa izahat ceviz kütüğü 

ticaretinin ne kadar az kazançlı 
bir iş olduğunu anlatmak için 
kafidir. İstanbulda bir metre 
ceviz ağacı 180 • 200 lira 
olduğu h - lde burada altı 

Manisada lİzmirde Bir Haftalık 
Güzel Bir Sergi 

Açıldı 
Manisa (Hususi) - Şehrimiı

deki Yardımcı Kadınlar Cemiyeti 
Dikiş Yurdu Gazi mektebinde 
bir sergi açb. Yardımcı Kadınlar 
Şükriye Abbas Hamının riyaseti 
altında alb sene evvel açılmıştır. 
Dikiş Yurdiı dört senedenberi 
faaliyettedir. Bu sene Yurttm 
20 hanım diploma almıştu. Şim
diye kadar Yurdun yetiştirdiği 
talebenin adedi 160 br. 

Müessesenin bu mulıitte gör
düğü lıiımetler sayılamıyacak ka
dar çoktur. - A. C 

Balık esirde 
Yolcu İle Memur Arasında 

Tokatlı ihtilaf 
Balıkesir· Kütahya hattındaki 

istasyonlara henüz su getirilme
diğinden yolcular müşkilat çek
mektedirler. Geçen gün bu yüz
den bir hadise olmuştur: Tren 
Meziler istasyonuna geiir gelmez, 
yolcular istasyon binasının arka-

sındaki suya koşuşmuşlardı. Fakat 
tren tek bir çan çalarak hareket 
etmiştir. 

Bir yolcu trenin son çanını 

bekierlcen treni kaçırmışbr. Bu 
yolcu trene atlamak isterken 
istasyon memuru yolcuya iki 
tokat atmıştır. Teamül bilafma 
tek çan çaldıran ve yolcuyu to
katlıyan memur hakkında tahld
kat yapılacaktır. 

• 
ihracat 

İzmir, (Hususi) - Temmuzun 
ilk haftasında yedi gün zarf mda 
limanıınır.dan muhtelif ecnebi 
memleketlerine ihraç edilen em
tianın miktara kilo itibarile şu 

suretle tespit edilmiştir: 

6648 kilo deri, 2865 halı, 
10160 meyankökü, 450164 tutün, 
14016 Uzüm, :'216320 va1e1cs, 
22397 yumurta, 5245 yün yapağ·ı 
kıl, 22577 4 küspe, 615 çiçek so
ğanı, 4000 armut, 27 40 çöğen, 

353 çamfıstığı. 

l(ırkağaç Kaymal<aınlığı 
Manisa (Hususi) - Kırkağaç

k azası kaymakamlığına genç 
m~i kiyecileriıniznen hnik kayma
kam: Mustafa Rauf B. Tayin 
edilmiştir. Mumailevh Rauf B. 
Maçka kaymakacnlığmda bulun
duğu sıralarda Trabzon Vali ve• 

llcaletini de uzun bir müddet 
idare etmiştir. 

Hapishane MüdUrlüğU 
Ayd1n (Hususi} - Aydın ha

p ishane müdürü lsmail Hakkı Bey 
Sıvas hapisaııesi müdiirlüğüne 
tayin edilmiştir. _;,_, ___ _ 
Beypazarında 

Kadın Kavgası Yüzünden 
Bir Cinayet Çıktı 

Beypazarı ( Hususi ) - Urus 
nahiyesinde iki kadın ka'\lga 
etmiye başlamışlar, bir aralık 
k .ıvgnya kocaları da karışmıştır. 

1 

Daha doğrusu Garbi Anado· 
luda olduğu gibi burada da ceviz 

kooperatifleri yapılırsa köylftnil.n 
hem işi ko1aylaşır, hem de ka-

zancı artar. Halbuki bugün köy· 

Jü bir yığın eziyete mukabil bir 
ekmek parası bile kazanamıyor. 

AIAkadar limirlerimiz bu va.zi· 

yeti nazarı dikate alarak köylüler 

arasında ikbsadi teşkilat yapa· 
cak olurlarsa köylünün hiç ştıp
hesiz yüzü gülecektir. -1. S. 

Adana da 
Bir Köy Heyeti 
Mahkum Oldu 
Adana - Maliye tahsil me

mur1arınm vazifelerini ifa sıra· 

smda kendilerine karşı gelmek 
ve köy halkını ayaklandırmak 

suçlarından maznun bulunan Ka· 
raisalı kazasının Barazama köyü 
muhtarı Ömer, ihtiyar he

yetinden Ali kahya, Abdullah 

ve İbrahimin Ağrr Ceza Mahkeme

sinde devam eden muhakemeleri 
hitam bulmuş ve bunlar üçer 

ay ağır hapisle yüzer lira ağrr 

para cezasına mahkum olmuşlardı. 

Uşakta 

Tahsil Çağına Giren 
Çocuklar Fazlalaşıyor 
Uşak ( Hususi ) - Bizim vill

yet dahilinde 00.000 nüfus var
dır. Buna mukabil mevcut İlk
mektepler 40 tanedir. Okuma 
çağında bulunan çocukların mik
tarına nazaran mevcut ilkmektep· 
ler ihtiyaca kifayet etmiyor. 

Eğer imkan bulunup yeni 
ilkmektepler tesis edilirse lahw 
sil çağına giren çocuklarımı· 
zın mektepsiz kalmamaları 
mümkün olacaktır. Alakadar· 
lar yeniden on tane ilkmektep 
açılması lazım geldiği fikrindedir. 

Ş. K. 

Tefecilerle Mücadele 
Alaşchirde köylüyü yüksek fa· 

izlerle para vermek suretile 
dolandıran ve soyan tefeci aar
raflarla mücadele yapılmaktadır. 

Sevindileı 
Ceyhan, (Hususi) - Çukurova 

mahsulü, dört senedenberi birçok 

Afetlerle çarpışmış ve bu yüzden 

çiftçiler çok zarar görmüştü. 

Ceyhan çiftçileri, bu sene de 
kuraklıktan korkarak, her sene 

ektiklerinin ancak yarısını ekmiş
lerdi. Fakat Ceyhanda bu sene 
bereket bire 25 e kadar olunca 
çiftçilerin yüzü gülmüştür. 

Çiftçilerin anlattığına göre 

bu bereket, bir defa da umumi 

harp içinde görülmüştür. 

Fakat bu bereket karşısında 

ylzleri gülen çiftçilerin esaslı bir 

dqtınceleri vardır. ÇUnki burada 
çiftçilerin hemen hepıi Ziraat 

Bank.&1ına borçludur. Banka ise 

çiftçilerden bütün matlubunu almak 

için harekete geçmiştir. Ziraat 
Bankasının bu hareketi geiecek 
sene için çiftçinin vaziyetini dar• 

laşbracaldır. 

Ceyhan çiftçileri Ziraat Ban• 

kası Umumi Müdür1üği.ine ve 

Ziraat Vekaletine müracaatta bu· 

lundular. 

Çiftçinin 

sureti şudur: 

ileri sürdüğü hal 

• Borçlular bütün arpa ve 
buğdayını bankaya verecek ve 

Banka da bu mahsulün piyasa 

llıcrinden nısıf bedelini derhal 
çiftçiye iade edecek, mahsulün 
Banka tarafından satılışmda yüzde 

30 borca mahsup edilecek, fiat farkı 

ile mütebaki yüzde 20 çiftçiye 
verilecektir.,, 

Borçlularm bu talebi kabul 
edilvae, çiftçi hem yüzde olu 

borcunu ödemiş olacak, hem 
de ge1ccek seneki .ziraatini em• 

niyet altına alacaktır. 

Ziraat Bankasının, bu muta• 
vassıt hal şeklini kabul edeceği 

ve bu suretle çiftçiyi ıevindire ... 

ceği ti.mit olunuyor. 

Ceyhanda Spor 
Ceyhan (Hususi) - Şehrimiz• 

de kaymakam Mithat Beyin F ah· 
ri reisliği altında (Ceyhan spor) 
ve fırka reisi Abbas Beyin riya
seti altmda (Yılmaz spor) ismin· 
de iki klüp vardır. Yılmaz klübü 
güzel bir müsamere hazırlamıştır. ............ ~ ......... 
rısoN POSTA 

Y evmt,. biy a• i, llavadi J 

• .llıotosi 
\O JJa(ı{ 

ıdare: Jsta.nbut: Eski Z:ıpt ve 
Çat:ı.lı;cşına eoka~ .!; 

Telefon lı:ıhuıbı.ıl - 20:?ıl i 
Posta kutusu: İstanbul - ; 11 
Telgraf: l stanbul SO~ PO.:ı r \ 

ABONE 
TORK1Y.& 
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1400 Kr. 1 Sene 2'iUJ l\!l'. 

750 1' t Ay 14 , .. 

'°° 1' s 1' bO) • 
lfıO 1' 1 1' 3 J 1 • Kocalardan biri kavganın k z

gın bir dakikasında eline geçir· 
dif;i sopayı diğerinin !rnfasına 
olanca kuvvetile indirmiş, zava'lı 

adamı derhal öldürmüştür. Katil 

Hayvan Hastahanesi Gelen C\'r a k. g r! YCrllın 
ll1nlardarı ııı os 'uliyot a ı n 1 

Adanada gelecek sene bir cevap lçın mok tupla.u ü ku • ı• .ı' 
hayvan hastahanesi açılacaktır. Pul ilAvo:ııı lazımdır 
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Bir Kibrit l(açal<ÇJ sı 
Konyada Ölübenledi mahalle

sinde oturan Ahmet isminde bi· 
r inin kızı Haticenin evinde ta-
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Alemil BABİC:İ TBLOBA 
Fraııslz - İngiliz 
İtilafının 
Gayesi Nedir! 

l Fransız - İngi iz .tilifı 
Endişe 

Ameri a 
Uyandırdı 

Ve 
mira 2 - Siy.osi meha· 

Almany da 
filde ~kti aber verilen itilafın, 
hiçb ·r su tie Avrupa tar.afmdıın 
Amerikay ~ı bir ıccphe teş· 
kil etmiyeccği tasrih edilmek· 
tedir. lnıŞliz Hariciye ınazırıt 
bu ıiti afı ne bir plan ıve 

ne de bir ·sak \madığını, 

anca me rot mü üllerin ayni 
zih iyetJe tetkikine gi~işrnek 
ıçin Avnıp ıdevJet!errne "111üşte

reken yapılan b'"ır davetten ibaret 
ol u söy emektedir. Bu da· 
vetıi yafrnz Avn:ıpa devletlerine 
ait !duğu ehem 'iyetle kayde· 
dilmekterlir. Mnamafib Japonya· 
yada m2.lümat verilmiş o duğu 
l~ayd d·lmektedir. Siyasi rnebafil 
bunu, y ni bir lkonferansm 
içtima imkanım iıhar eder mabi· 
yette bulmaktadır. 

Umumi surette Fransız-A1man 
davetini istişari bir Avrupa misa· 
kı maksadile atılmış 1bir adım te· 
lakki eden er de vardır. Bu hadi· 
le, bir cihan İktısrt konferansı· 
nın i~imaı projesinin esası o1an 
Liberal "serbesti,, temayülleri 
fan1iyete getirecek mahiyette te· 
lll. eki ediln ektedir. 

"Dostane itilaf,, metnini ihtiva 
edecek o an "Beyaz kitap,,,, ~on 
P pen'in bu itil.aftan malumat· 
ta~ oldu v u a dair olan bir nıek· 
tubunu da ihtiva edecek.tir. 
itilaf merlkada Nasıl Te&akkl 

Edillyor 1 
evyorılc, 14 - L"Ozan ikon· 

feransını müteakip ve dostane 
bir itiHif1n evcudiye ·ne ait ol n 

if aat, Amerikanın borçlar hak

kmdaki siyasetinde tadilat icrası· 
nı .. kül bir ile koyacakbr. 
Hariciye Nezareti memurları 
M. Çemberlayn, M. Heriyo ve 
M. Makd ald'tn bey&natlarmı 
müttefikler namına yapılmıı bir 
gaf telakki etmektedir1er. Bü
tün tekziplero rağmen Beyaz 
Sarayın gizli itilifa iştirak ettiği 
hakkındaki zan gittikçe kuvvet 
bulmaktadır. 

fi~. Huver Na Diyor? 

Nevyork 14 M. Huver, 
F!'ansız - İngiliz itillfmdan dola· 
yı endişe duymaktadır. Amerika 
Rcisicümhuru iki memleketin bu 
itllafa aöre ticart mUnasebet:ler· 

b ' 
de ~iğer bir memleket hakkında 
fark gözetmekten çekineceklerini 
ve açık diplomasi siyasetinde 
birleşeceklerini 'Söylemektedir. 

M. Horvonun Beyanatı 
Paı·is, J4 - M. Heriyo meb'· 

uıan meclisi hariciye ve maliye 

Yeni Bir 
Tahdidi Teslihat 
Teklifi 

Cenevre 14 - Belçika, 'Dani
marka, ispanya, Felemenk, or· 
veç, f svcç, lsviçre ve çekoSI?: 
va!cya mümessilleri hemen abih 
tahal&uk olan askeri bir terki 
teshha't plamnı maı.bata muhar
riri M. Benes'e tevdi etmişlerdir .. 

u .plıin <kimyevi ve bakteri· 

yo1ojik ısilihlann, tayin edilecek 

asg ri sik1e in fe\•kında sildeti 
haiz ola lbombar ıman tayyare
lerinin ve mukarrer iklelin fev· 
kmde iklette bulunan tankların 
mutlak bir .tarzda ıve ıl55 mıli· 
metreden yüksek topların isti
mallerinin men'ini, tahdidi tesli
hatın murakabesine ait bir te,ş
kilat ihdasını ve silahların imal 
ve ticare'tinin şiddetli bir nizam 
altına a1anmasmı ileri siirme'ktedir. 

encümenlerinde, Fransa ve İngil: 
tere arasında aktedilen ve metnı 
Uzcrinde her iki hükümet tara
fından mutabık kalman itilafua· 
menin neşredileceğini söylemil,?tir. 

Bu itilafname ıki hükümet 
arasındaki teşriki mesainin Av
rupanın itimat esasına müstenit 
feyizli bir teşriki mesaide bulun· 
ması neticesini .doğuracağı söy· 
lenmektedir. 

franmz Gazeteleri Ne Diyor? 
Paris, 14 - Fransız gazete

leri 'tilAfın, diğer devlter aleyhi· 
ne m'iiteveccih olmadığını, gaye· 
sinin ısulhu tesis olduğunu, cihan 
itimadım ihya edeceğini yaz· 

ınaktadırlnr. 

Alman Gazeteleri Gayr1mumnunl 

Berlin, ı 4 - Gazet dö Voso 
bu ıınisaktan 1\lmanyarun müs
bet imkAn1ar elde edeceğini ümit 
et10ektedir. Diğer gazeteler mu· 
miyetle mem "yetsilik ıbeyan 
etmektedirler. Sağ cenah gaze
teleri "samimi itilaf,, kelimesinin 
harpllm evvel Almanya ~leyhin: 
tevcih -edilen Almanyayı ıluı.ta sı
yasetini fena bir tarzda hatırlat
tığını yazmaktadırla!'. 

lngillz Gazeteleri Memnun 
Londra ~4 - Gazeteler F.r.an· 

sız _ f ngıllz itilafmı " yeni bir 
imi iitilaf , olarak tavsif et-

sam . 1 .. ·c ..ı 
mektedirler. Memnunıyet ennı ı1 ue 

etmektedirler. 

TEFRiKA NUMARASI: 6E~-~-=========== 

Me,hur nus Edibi Makslrn Oorklnln 'hayat romanı 

=:=:=:=:=::==::=:=:=:==::=:= Tüıkçeye ÇeviTe.n: Mııv11//ak 
k har kızıllaştırn11ştı. Vapur hiç 

Kırk ene evvel yapurla ço 1 ki acele -etn csızın, banla çar arı 
yavaş -giderlerdi. Nijniye olan 1 d k 

T ko ru mavi su arı övere , uzun 
ıeyahatimiz uzun sürmüft.U. :ıa· > b bir halatla bağlı ir mavnayı, 
biat güzelJiği karşısında hayran ukarı çe1<ip gidiyordu. Gi.i· 
olmayı öğrendiğim o günleri ga· su y el h' a·ı 

neş Volganm üstün e ısse ı -
yet iyi hatırlıyorum. d 

nleAen yukseliyor u. 
Hava aç.ılmıya başlamı§tı, sa· 0 d 

He!' 'taraf uatten ısaate • 
babtan akşama kadar ber.rak y 

w • • du Herşey yeni idi. e· 
ıemanın altında büyük annemle gışıyor · 

Şil da .. g1ar yuv.arlak. tepe1crden 
vakit ge~iriyorduk. Sağımızda, 
ıolumuzda ipek bir oya gibi bir elbise giymı~lerdi. 
parlıyan Volga aahillerini s oba· Sahilde şe11irler t köyler g.ö· 

Belçıkada, Borinaj havalisinde bulunan kömür madenleri nmelelcri, 
a:ı.ı :a'eplerluin çalıibkları ·rkctler 'tarafından kabul cdilmemeai (!zerine 

gr.cv ılin ettiler4 Ocakları ıtcrkcden amele Şarlöruva şehrinde büyBI: bir 
üm~)·ş yapblar, diğer amc1eyi de iılcrini tcrkcloııiye te~vrk ettiler. Nü

~·~'! ere polis v:e jandaT"ma müdahale edince, arbedeler vukubuldu. Birkaç 
~~' 1 oldü ve yüzlerce !kiti yaralandı. Hükümel Şarlör.uvada idarei örfiye 
ı.an clmiyc mecbur oldu. Grev bır komünist 'tabrikitı ıncticeıi oldu{:'undan 
Komiiniıt Fırkası merkezleri knpatılmış ve elebaşıları tevkif edilmittir. 
Şimdiy~ kadar 23 komüni1ıt adliyeve v-cr.Hmiştir 

Son gelen haberi-ere göre f mendifer aındelerinin de grev ilin ede· 
cekleri unnedilmektt"dir. 

B ıvckıl M. Renkin ıkabınc h.alarını, Kral Alberin Tİya:ıetinde toplan· 
mak üzere davet etmiştir. Rctm·mizdc Şarlöruva ~chri gorünmektedir. 

f, ransız - İngiliz 
itilafının Metni 

Paris, 14 - Fransa ile fn
giltere arasındaki itimat itilaf
namesinin en mühim fıkraları 
şunlardır: 

1 - Cemiyeti Akvam misa
kınm ruhuna tevfikan Frnnsa ile 
İngiltere malümatları dairesine 
giren ve menşei Lozanda 
mes'ut bir neticeye ıiktiran eden 
mesaıle aıt menşein ayni olan ve 
Avrupanııı rejimine müteallik 
bütün mes .. Jeler hakkınd hulus 
ve samimiyetle mliteknbil fikir ve 
noktai nazarJarmı tea iye giriş
mek ta avvurunda 1>ulunduklarını 
beyan ederler. 

2 - Fransa ile İngiltere 
beraberce ve Cenevredeki diğer 
heyetlerle müştereken tnhdidi 
teslihat meselesini bütU alAkadar 
devletler için faydah olacak ve 

nisfet esasına müstenit bulunacak 
bir hal suretine iklir.an ettirmiye 
çalışmak tasavvurunda olduklarını 
teyit ederler. . 

3 - Fransa ile lngiltere diğer 
· alakadar bükümetlerle birlikte 

cihan iktısat konferans nı ihti
mamla uınumi bir surette hazır· 

lamak hususunda itilaf edeceld rdir. 
4 - İki memleket arasında 

muahhar ıbir tarihte aktedilecek 
ticaret muahedennmesinin aletine 
bu iki memleket yekdiğer:inin 
menafiini ihlal edecek mahiyette 
her nevi harekattan içtinap ede
ceklerdir. 

riinüyordu. Uzaktan sauki bunlar 
ş"ddl ver.ilmiş çöreklere benzi

yorlardı. 
Sonbaharın altın yaprakları 

suda yü~üyordu. 
Ninem: '' Bak, bak!. Ne gü· 

zei!. ,, dedi. Gilvertenin bir 
ucundan obür ıcuna koşuyor~ 

bu muhteşem manzarayı içine 
çe'kerken yüzü memnuııiyetten 

geritiyordu. Beni baznn unuttğu 
bile olu} ordu. 

.Şimdi kollarım göğ il üstü de 
kavuşturmuş, vapurun kenarında 
gülerek sakin duruyor, gözlerinde 
yaşlar parlıyordu. Koyu renkli, 
çiçck~i ceketinden çektim. Ken
dine geler k: " e var ? ,, dedi. 
"Sanid il'Uya görüyor gibiyim .. " 

- Ne için ağlıyor.sun ? 

l~ane~i. 
1 ahdıdı Test.hat 

Cenevre, t 4 - Manevi tah
<lidi tes1ihat komitesi, Fransızlar 
tarafından verilen ve manevi 

tahdidi teslihatı temine medar 

olacak mahiyetteki milli ve bey
ne milel eser ve risalelerin ıinti
şnrmı teşvik maksadile mektep

lere ait neşriyata mahsus lir dik
kat ve ehemmiyet etfedilmesin" 
tavsiye eden takririni ittifak ile 
kabul etmiştir. 

Bu risaleler, taribt vak'alarm 
tefsirine müteallik mUteı akız 
tezJere ait müsbet ıizahab ihtiva 
edecektir. 

·== TAKViM =:: 
CUMA 

31 Gıa - 15 TEMM UZ • 932 hun 1ı 

Arabl 1 Rumt 
11-Rebı~vel· 1351 2-T~mmu:. ....... ım 

V.-klt Esıınt vasati, Vakit Ez.ant YAHU 

c.::: 9 01 ~ 41 Akı•m 1~ -ı~ 
Ökle 4. 39 t:.ı. 20 Yabı 1 57 21 3S 
lk ndl , a. '38 16. 18 İmaak 6. 46 2 28 I' 

Harici Haberler 
Burada .bitmedi /uf/en 

sag/ada okızgunuz 
7 incl 

Güldü "Bunu memnuniyet ve 
ihtiyarlık yapıyor çocuğum!,, 
dedi. 11 Görüyorsun ya, ben artık 
ih iyarlndım. Arkamda altmış 
sene bıraktım ... 

Bir tutam enfiye aldıktan son· 
ra bana bir süru meraklı hika
yeler.den, iyi kalpli, a il eşktya~ 
lardan, dindar ıkeşişlerin hayatın
dan, cnııavarlardan, korkunç ma
gara cinlerinden anlatmıya 
başladı. 

Bir sır tevdi ~der gibi, yüzünü 
bana }'aklaşbrarak, yavaş sesle 
iri gö2bebeklerini gözlerime di
kerek anlatıyordu. Sanki hftdise· 
leri kalbime dipdiri sokmak 
istiyordu. 

Şarkı söyler gibi konufuyordu. 
Devam ettikçe keJimeler daha 
ahenktar aksediyordu. 

Sayfa ~ 

Gönül İşleri 

Genç Kızlara 
Bazı 
Nasihatler 

Varşovada doktor ve terbiye~ 
ciler tarafından teşkil edildiğini 
yazdığım cemiyet genç kır.tara 

f U nasihatleri veriyor : 

" On beı yaşındn evlenme 
?ulyalarına düşt ğtinüz zaman, 
ııdıvaç fikrini hiç olmaz.sn beı 

sene sonraya atmıyn çalışınız. 

Sporla, ev işi ile, elişi ile, kendi
nizi avutmıya gayret ediniz. 

Okumıya meraldı i eniz, ıisti
dadmız olan kitapları okuyunuz. 

Bu yaıta erkek çocuklarla 
arltadaşlık edebilir iniz, fakat 
-;iıanlanmak ve evlenmek fikir-

lerini aklınıza getirmemek ıartile. 
Erkendeıı bu hislerin tesiri altına 

girmekten kendinizi kurtarabilir
seniz, ~ncut9e ıve ruhça daha 
sağlam olursunuz. 

Bugün bulunduğunuz hayal 
şeraitinin, ebeveyninizin tabi ol· 
duğu hayat şartlanndan daha iyi 
olduğunu düşününüz. 

Biı; bugün fennin yardımı sa
yesinde her annenin istediği iki 
üç çocuk anne i olmnl<la iktifa 
etmenin sırrını biliyoruz. 

Siz hayatınızda ilmi kendini
ze rebper ittihaz ediniz. 

N Dört s\;;ne \'Vel bir lmda 
tanıştım. Y ckdiğerimizi çılgınca 
se\·iyortluk. Altı a a gelinciye 
kadar bazı zamanlar buluşuyor, ve 
buhışarnndığımız ı:amanlnr mek
tupla konuşuyorduk. Fakat bu 
müddet zarfında bazı ehemmiyetsiz 
:şey !erden yekd'ğerimizin kal
bini kırdık ve bunun ıneticeainde 
liç defa fasılalarla danldık. 
.Şimdi ise altı aydanberi dargın 
bulunuyoruz. Buna rağmen beni 
sevmekte dev m ettiğini siiyllı

yor. Şu vaziyet kartısmda ne ya
pa}'ım ? ... 

Balıkesir: 1. Jt'. 

Sevİlenler arasında her vakit 
arada sırada ufak tefek dargrn
lıklar olur. Bunlara ehemmiyet 
verip üzerinde durmak doğ

ru değildir. insan sevdiği i~ 
sanı affetmesini &krenm k g~ 
rektir. 

Kızın ıizi bili sevmekte ol
ması da gösteriyor ki 0 bunu 
öğrenmiştir. Siz de biraz mllıamn
haknr olunuz. Dörl sene sevişti
ğiniz, herşeyini öğrendiğiniz bir 
kızta evlenmek, elbette meçhul 
birile evlenmekten iyidir. 

HAMMTEYZE 

Onu dinlemek içime tasvi J 

olunmaz bir ferahlık yayıyordu. 
Tep.~den tırnağa kulak kesilmiştim, 

Daha anlat 1 " diye rica 
ettim. 

Daha mı anla la) ım? Öy
le ise dinle! Vektile bir ocağın 
deliğinde .bir cin otur.urdu. Cinin 
ayağına bir iğne batmıştı. lki 
yaı a sallanarak inliyor bağırı
yordu: "Ah benim sevgili fare
lerim .. 

Ah!. O kadar ağrı) or ki .. Ah 
fareciklerim, acısına tahammül 
edemiyeceğim.,, 

Bunu .anlatırken, iki elile baca· 
ğını tutarak .kaldınyor, sağa aola 
sallanıyor, hakikaten derin bir 
acı duyuyor.mut gibi, ) iizlinU bu
rufturuyordu. 
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Romangada 
Cüzamlılar 

• 
isyan Etti 

Bükreş, ( Hususi ) - lzaçe~ 
ismindeki küçük bir şehir birkaç 
gün evvel Cliıamhların istillsına 

uğramıştır. Bunu haber alan şehir 
halkı hemen kapılarını, pecere
lerini kapıyarak bucak bucak 
saklanmışlardır. Cüzamlılar so
kaklarda dolaşarak " merhamet 
edin ey ahali! Biz açlıktan ölüyo· 
ruz. Bize ekmek verin,, diye ba· 
ğırmıya başlamışlardır. Şehir hal· 
kı çıplak ve iğrenç yaraları açık 
olarak sokaklarda dolaşan cü
ıamlıları görünce dehşetli panik 
başlamış, halkın bir kısmıda pen
cere aralıklarından cüzamlılara 

ekmek ve saire atmışlardır. Cüz
zamlılar bir hayli yiyecek topla
dıktan sonra polis karakolunun 
antıne giderek: 

u Biz Tihilestideki yurdumuz
dan geldik. Geli~imizin sebebi 
iıe açlıktır. Doktorumuz iki haf
ta evvel bize yiyecek ve ilAç 
tedarik etmek için gitti. F alcat 
daha gelmedi. O gelmeyince biz 
de buraya kadar p elmiyt: metbur 
olduk ,, demişler ve Tihilestideki 
mekinlarma avdet etmişlerdir. 
Hükumet derhal Tihilestiye yem 
bir doktor ve cüzamlılar için 
klfi miktarda erzak ve ilaç gön
dermittir. 

Fransanın NUfusu 
F ransada son zamanlarda 

ölUm vak'aları doğum vak'alarm· 
dan fazlalaşmıştır. J 932 senesi 
ilk altı ayda Fransada 183,427 
doğum vak'ası, buna mukabil de 
ayni aylarda 199, 1 IO ölüm vak'
ası olmuştur. 

Yalnız Çelikten Bir Ev 
Berlin (Hususi) - Son gün

lerde Berlinde yapılan bir sana
yi sergisinde safi çelikten bir ev 
teşhir edilmiştir. Bu evi yapmak 
için ne bir dirhem çimento, ne bir 
tek çivj, ne de bir tek tahta par
çası sarf edilmemiştir. Çelik ev, 
iki bUyük oda, mutfak ve içinde 
duşlu bir tuvalet odasmdan iba
rettir. 

86yle bir ev 28,000 franga 
mal olmaktadır. Fabrika siparişi 
aldıktan 8 gün sonra evi parça 
bilinde müşterinin istediği yere 
götllrerek birkaç saat içinde evi 
kurmaktadır. Bu çelik evlerin içi 
yapılan hususi tertibat sayesinde 
li::ıtın sıcak, yazın serindir. Al· 
manyada çelik evler çok rağbet 

bulmuştur. Bu iİbi çelik evler 
Fransada da yapılmıya başlan

mııtır. 

Haydutlarm Hücumuna Karşı 
Londra bankaları haydutlaran 

taarruzuna karşı çok basit bir 

çare bulmuşlardır. Buldukları 
çare, elektrikli halıdır. Hay
dutlar kasa dairesine taarruz 
ederek memurlara ve hademelere 
•• eller yukarı " diye bağırdıkları 
zaman, memurlar ve hademeler 
ellerini yukarı kaldıracaklar, 
fakat ayaklarile yere serili olan 
elektrikli halılara basınca hay· 

.. dutlaran haberi olmadan poliı 
çağırabileceklerdir. 

Bir Facia 
Yunanistanda. Atina civarında 

bir köyde koyun sütü içen 7 
çocuk zehirl enmiılerd.il'. Y apdan 
muayene ve tahkikat neticeıinde, 
çocuklar için sütu alman koyunun 
bAdiıeden bir iki gün evvel ze
hirli bir yılu tarafından ıokul-

Aşıkznı 

Misis 

SON POSTA 

Öldiren Jl.f i is Barnegin Muhakemesi 

eraet Ka arını Duarne r 

Heyecandan Düştü Bayıldı 

Temmuz 15 

Kari Mektupları 

Beglikköprü 
Faciası 1

yunce 
Avukatlar İngiliz Mahkemesinde Fransızlarda Olduğu Hakkında 

Beylikköprü faciası hakkındaki 
Nutuklar Söylemez, Teatrol jest Yapmazlar noktai nazarımı aşayayazıyorum: Gibi Ateşli 

Londra,7 (Tem· 
muz ) - Misis 
Barneyin muha
kemesinde üçüncü 
ve son cesle 
başlamak üzere. 
Salon yine hın-

cahınç. dolu. Buna .. 
rağmen en kü
çük bir güriiltü 
bile yok. Zanne
dersiniz ki kadın 
erkek bu binler
ce halk nefes al
ma'ctan bile kork-
maktadır. Taş 
kesilmiştir. 

Kırmızı Elbise 
Riyaset kürsü· 

siinün arkasında 

revolverin 
müteakıp 

Stefansın: 

ıesini d 
Derayman hadisesi 0o 16 meyil-

e değil meyilden indikten sonra 
ölen d üz arazide olmuştur. 

- Ne yap· 
tm, ne yaptın'? 

dediğini işittiği
ni söylemişti. 

Avukat ilk 
hamlede bu şe-
hadete hücum 

Madam 
Hal uyku sersem

liği içinde söy-
• lenen sözü yan-

lış anlamış ola
caktır, dedi ve 

Bir katar, seyrüsefere vazedil
diği zaman meselft vasati olarak 
40 kilometre sürat verilir 
fakat tren bu sUrati hattın 
her yerinde yapamaz, rampalarda 
siir'at 25 kilometreye düşer; dUz 
arazide 50 kilometreye çıkar ve 
böylelikle diğer taraftan kaybet
tiği vakti kazanır. Bu sebeple
dir ki trenin sur' ati fazla değil .. 
dir. Ve esasen hattımızda 50 
kilometre ile seyrüsefer eden 
hiçbir tren deray etmek tehlike
sine maruz değildir. 

Bu katarı temin etmekte 
olan (55000 ) lik makineler esas 

bir de ders ver· itibarile Almanyanın marşandiz 
di : makineleridir. çifte kanatlı ka

pı açıldı. Ellerin-
de birer tane 
muazzam çiçek 

Muhakeme safahatmı bUyUk bir merakla takip eden kadınlı 
erkekll kalabahktau bir grup 

- Başka ha

diselerde sıze 

daha ihtiyatkar 
ederim, dedi. 

Bizde postaların sür'ati fazla 
olmadığından bu tipteki makine
ler hem posta ve hem marıan· 
dizleri temin etmektedirler. Bfna· 
enaleyh tonu da fazla değildir. 

demeti ile sırmalı teşrifat 

memuru göründü, yavaş yavaş 
ilerlediler, çiçekleri riyaset kür
süsünün üzerine b1raktılar1 sonra 
yanyan geri çekildiler. Bir basa
mak aşağıda hareketsiz durdular. 

Hemen o anda reis göründü. 
Arkasında kırmızı bir cübbe, 
başında saçları omuzlarına kadal' 
dökülen beyaz bir peroka, elinde 
kocaman bir demet çiçek vardır. 

Başını önüne eğmiş, düşün
celi bir tavır ile yürümektedir. 

Halk ayağa kalkmıştı, reis 
yerine geçince oturdu. Jüri he
yeti de hazırdı. Muhakeme 
başladı. 

Müdafaa Sözleri 
Gilnün en mühim hadisesini mü-

muş olduğu anlaşılmıştır. Hasta
nede bulunan çocukların haya
tından ümit kesilmiştir. 

Hem Külahlı, Hem Silah'.ı 

Londrada Jon Martin Regan 
isminde eski bir polisin muhake
mesi bitmiştir. J. M. Regan tam 
yedi sene iki türlü hayat yaşamış, 
yani yedi sene gündüzleri polislik, 
geceleri de haydutluk yapmış ve 
her nedense yakayı ele verme
miştir. 

Regan memuriyeti esnasında 
kendini imirlerine sevdirmiş, 

hatta bir iki derece terfi bile 
etmiştir. Kendisine havale edilen 
işleri büyük bir muvaffakiyetle 
becerdiği için polis Amirleri Re
ganı o kadar sevmişler, o kadar 
emniyet etmişler ki, bütün mühim 
hadiselerde derhal tahkikat için 
Reganı memur ederlermiş. 

Fakat Regan bir gece tebdili 
kıyafet ile Londra istasyonların· 
dan birinin k:tsaaını kırarken 

yakalamışlardır. 

Polis amirleri evveli buna 
inanmak istememişler ve Re
ganm bir manevra yaptığı zeha
bına düşmüşler, fakat yapılan tah
kikat neticesinde Reganın, faili 
meçhul kalmış birçok ıirkatlerin 
faili olduğu an~aşılınca hayrette 
kalmıılardır. Mahkeme Reganı 
on .ene aju hapao mahkum 
etmiştir. 

dafaa vekilinin sözleri teşkil ede
cekti. 

Bu vazifeyi Londra barosun un 
en meşhur siması elan Sir Pat
rik Hartings üzerine almıştı. Me-

rakı en ziyade tahrik eden nok
ta da bu idi. Bu meşhur, avukat 

ne yapacalctı, ne söyleyecekti? 
Sabırsızlıkla bekleniyordu. 

Derhal haber vereyim ki, Fran
sız mahkemelerinde görülen şe

kiJde teatral jestlere, ateşli nu
tuklara intizar edenler aldandılar. 

Sir Patrik Hartings fazla 

heyecan verici sahneler görmeye 

alışkın olmayan bizleri bile şa

şırtacak derecede soğuk ve kuru 

bir sesle başladı. İşte ilk cüm

leleri aynen: 

- Jüri heyetini terkip eden 

muhterem Hanımefendiler, muh

terem Beyefendiler! 

Biz buraya eğlenmek için gel

medik. Muhakemenin zevk kıs

mını salonda sıkışan zarif kadın 

dinleyicilerle romancılara bırakalım! 

Ve bu mukaddemeyi mütea

kip yine aynen ilave etti: 

- Size masal söylemiye 
gelmedim. Arzum vak'aJarı, 

bütün vak' alan tetkik etmek, 

müvekkilim aleyhinde tek bir 

delil bulunmadığını göstermektirl 

Nutuk Yokl 
Filhakika avukat vadine sa- · 

dık kalarak meselenin hissi ta .. 

rafına gitmedi, hadiselerin maddi 

kısımlarını tetkik ile iktifa etti. 

Bu hareket tarzının avukata 

temin ettiği ilk fayda şudur : 

Misis Barneyin hususi hayatı· 

na, münasebetlerine, aşklarına, 

eğlencelerine temas etmekten 

ve bu suretle gayrimusait bir 

hava doğmasına sebep olmaktan 

kurtuldu. 

Dinlenen şahitler içinde vak'• 

aya, o da uzaktan, seyirci olan 

bir tek kiti vardı, bu Miıiı Do .. 

rothy Hal isminde bir kadındı, 

olmanızı tavsiye 

Sonra masanın üzerinde duran 
içi boş revolveri aldı, tetiğini 
yirmi otuz defa çekti : 

- Görüyorsunuz ya ne kadar 
yumuşak bir silahtır, dedi. Ka
zaya bu yumuşaklık sel'-=;> ol· 
muştur. Mücadele esnasında 

patlamıştır, ortada cinayet değil, 
sadece bir kaza vardır. Ve Jüri 
Heye ti, sizden: 

- Madam Barney mücrim 
değildir, kararını bekliyorum. 

Reisin Vaziyeti 
İngiliz kanununa göre reis 

bitaraftır, fikir sahibi değildir. 
Vazifesi sadece muhakemeyi 
idare etmek, sonunda da bir 
hulasasını yaparak jüri heyetine 
anlatmaktır. 

Bu defa da öyle yaptı. son 
derecede bitaraf olarak muhake· 
mede liç celse esnasında söyJe .. 
nen sözleri hulasa etti. Sonra 
Jüri Heyetine döndü: 

- Karar sizindir, dedi. 

Jüri heyeti çekildi ve hiç kim
senın girmediği bir salonda iki 
saat müzakerede bulunduktan 
sonra geldi, reis vasıtaaie karar1nı 
tebliğ etti. 

- Hayır, Madam Barney 
mücrim değildir. Salonda bir 
haykırma sesi yükseldi, Madam 
Bamey hiç ıUphesiz bu karart 
beklemiyordu, işitince bayıldı. 

Halk yavaş yavaş dağılırken 
reis odasma çekilmiş, arkasın· 
dan kırmızı ciibbesini, başından 
beyaz perukasını çıkarmış ve si .. 
lindir şapkasını takarak arka 
kapıdan balkın arasına karışmıt
tı, ,imdi oda halktan biridi. 

Y unanistanda 
Bir Merkezde 12 Komünist 

Yakalandı 
Atina, 13 (A. A.) - Naou1-

aazadaki mensucat fabrikaların· 
dan ikiıi mali mUıkilittan dolayı 
faaliyetlerini tatil etmitlerdir. 

Goloıta bir komUniı propa
gandası merkezi meydana ça
karılmııbr. On iki kiti t••klf 
edilmi,tir. 

Trenlerimizde kullanılmakta 
olan vestinghavz freni halihazır .. 
da yalnız yolcu vagonlarında 

vardır ve peyderpey yük vagon
larma da konmaktadır. Muhtelif 
katarların da bu otomatik hava 
freninden istifade edebilmesi için 
makineden sonra yolcu vagonları 
konmaktadır; ikinci bir sehcbi 
ise kııın şofajdan istifade ede
bilmesidir. Bu sebepledir ki katar 
teşkilAtı doğrudur. 

KariJerinizdeıı: bir ~imı ııdiferci 

Cevaplarımız 

lzmitte zürradan Hulki Beye 
Bu husustaki ıikAyetinb:l Tu

tun İnhisar idaresine bildiriniz. 
Mektubunuz ıahsi mahiyette ba• 
zı iddiaları ihtiva ettiğinden 
dercedemiyeceğiz. .. 

Bursalı Rıfkı Beye : 
Şikiyetiniz allkadar malıama 

gönderilmiştir. 

* V. S. Beye: idam kararları 
Meclisin tasdikine arıedilir. Bun-
dan sonra infaz edilir. İdam ka
rarı cUrmDn itlendiği ve muhak~ 
m~nin yapddıtı yerde infaı edilir. .. 

Balatta Mehmet Beye: 

Tarif ettiğiniz ıapkalar bizim 
memleketin hava ıklimine göro 
yapılmamııtır. Bu ıapkalar dah• 
ziyade çok kızgın ıtıneşli aaha· 
larda giyilmektedir. 

Sıvasta Kemal Beye: 

Hasta olduğunuzu, istirahat 
etmek üzere lstanbula geleceğin(ıl 
yazıyc r ve bizden bir ıayfiye tav• 
ıiye etmemizi iıtiyoraunuz. B11 
hususta evveli rahatsızhğımııa 

nev'ini anlamak lbımdır. 

Mamafih Boğaz ıahillerinia 
umumiyetle havası ıert oldupn• 

dan ciğeri zayıf olanlara yaramaı. 
Eğer ciğerleriniz aağlamıa, BU. 
yükderede oturabilirsiniz. Ra
hat•ızlığınıı ciğerlnlzde iae mu-
bakak •urette Erenk6y cİYarında 
veya Adalarda iıtirabat etmeni& 
llıımdır. 
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lktısadi Haberler p T h kk k d -....----------+--
Muazzam rojenin a a u un an Kum Çölleri 

~s~;;ar Sonra lstihsalit Y~_de Yüz Artacaktır Ortasında 
Altın Var? 

Mısırın nakdi vaıiyeti: (Kahi
reden bildiriliyor.) Mısır hükume
ti balibazırda 7 milyon albna 
maliktir. Mısır, bu altınların bir 
kısmını Londıra ve Parise satmak 
niyetindedir. 

Kasa mevcudu, mevkii teda· 
vlilde bulunan parayı bol bol 
karşılayabilir. Sonbahara doğ~u, 
Londra.da akdolunacak dünya ık
bsadi konferansına Mısır da mU
messil gönderecektir. 

Fransamn Altmları 
Fransa bankası kendi altın 

hesabına geçirilmek üzere Nev
yorkta Federal Bank'a 50 mily?n 

· dolarlık bir sipariş emri vermış· 
tir. Bu muameleyi müteakip, 
F ransamn hesabına geçen albn 
miktarının takriben 300 milyon 
dolara baliğ olduğu tahmin edil
mektedir. 

Buna mukabil, diğer bütün 
memleketler hesabına geçen 
meskô.k altın mihtarı ise 500 
milyon dolardır. Bugünün mua
melesile Fransız altınının düşı:ne
•İne nihayet verilmiş naıarile 
bakılabilir ve bu elde edilen 
neticede Fransa Bankasının hiç
bir tesiri görülmemiştir. 

Çiftçilare Yardım 
Paris 13 (A.A.) - Nazırlar 
· • •ft · 'lelerine orta meclısı genç çı çı aı v 

vade ile ikrazatta bulun.maga, 
tabii felaketlerden mütteess.ır olan 

t egv e daır olan çifçilere yardım e m • 

k J,. 'hasının ve çiftçilere ıut anun ayı 
1 ·ıı· sandıgv a yeniden avans ar 

mı ı I" 'h 
yerilmesi hakkındaki .~yı anın 
meb•usan meclisine tevdıme mü-

uade etmiştir. 

Macaristan Bankaları 
Macaristan hükumetinin neş

rettiği kararnameye nazaran bU
tüo Macaristan bankaları aylı~ 
bilinçolarını Milli Bankaya tevdı 
edeceklerdir. Bundan m~a~a, 
müesseseler, mali vaziyetlerı, ış
leri ve hususi muamelAtı hakkın
da Merkez bankasının soracağı 
•uallere cevap verecektir. Me~k.ez 
Bankası muhasebenin tashıhde 
uğraıacaktır. 

Mısır Pamukları 
Londra, 13 ( A.A. ) - Mısır 

pamuklarının kullanılması rnese· 
lesini tetkike memur Muhtelit 

komisyon. toplanmıştır. . . 
Müzakerat, bilhassa, ıplık 

·· t el aanayiinde pek az ,~~s am. 
cıılan Mısır pamuğu nev mın ekıl: 
mesine nihayet verilmesi meselesi 
hakkında cereyan etmiştir. 
. . Beynelmilel pamuk federas
yonundan bu hususta, diğer mem• 
leketlerde mevcut olau teşkilatlar
dan malümat ve mütalea topla~ 
masınıo talep edilmesine karar 

<verilmiştir. 
Abdülvehap Paşa, bunu ~li· 

teakip 1933 haziranında Pragda 
·toplanacak olan Konferans K?· 
miteıi Reisliğine intihap edıl· 
mittir. 

Y•ni Neşriyat 
· TUrk izciler Blrlljl - lıciliği~ 
nıizin tarih~esinden, dünya. izci tetki
U.tında.n ve izciliğe ait. muhtelil haber 
"Ye malftınattan bahseder mecmuadır. 

FJllz - Şair Muhittin Mekki beyin 
bu isimli bir eseri çıktı. Filiz, Cenap 
Şebabettin, Halit Ziya, Abdtilhak HA
mltt SUleym~ın Nazile ait h~t:nıları ~a 
ihtiva ettiğinden kıymetli bır eserdir. 
Taniy• ederiı. 

Nil Kenarında Büyük Setler Ve 

"'ag Hamadl seddt 

Mısırın yegane servet mem· 
baı Nil nehridir. Firavunlar ~~
mamndanberi, Mısırlılar Nıhn 

boyunda setler çekerek, 
mecrası 

kurak olan araziyi sularlar 

n sayesinde yaşarlardı. ve onu . . 
1 

• 
Mısırda irva ve ıska ış erı, 

H d. Mehmet Ali Paşa zaı.na· 
ı ıv b" k'I l 
d f ~ ve asri ır şe ı a -

nın a ennı . . . 
b lamışbr Elkahırenın şı-

mıya aş · . d 
l. d Deltanm önüne ılk su se • 

ma m e . p 
d ... şa ettiren Mehmet Alı aşa 
mı m ·ı 1 ·ı· 
l t O vakit bir mı yon ngı ız 

o muşu. k 
1• ""a1o1an bu set, ço 
ırasına •» 
pahalıya yapddı . diye bir· 
takım dedikoduyu mucıp olmuştu. 

Fakat bu set sayesinde bütün 
aşağı Mısır havalisi mezru ve 
münbit bir arazi haline gelmişti. 

Millet te bu sayede zengin ol~ 

muştu. . .. 
Bunun üzerıne Mısırın ıstıkbal 

ve servetinin Nil boyunda inşa 
ediJece1-: setler, ve yapilacak 
iska işlerine bağlı olduğu anla-

şıldı. 
lska işlerine 1883 te, o vakıt 

Nafıa naıırı olan Sırrı Paşa ta
rafından, başlanılmıştı. Yukarı 
Mısırda, Asuan, Esna, Nag Ha-

d. ve Asy·ıt kasabalarında 
nıa ı 

ihtiyat havuzları ve ~etler inşa 
edilmişti. Bunun sayesmde 2COO 

k·ı metre murabbamdaki saha 
ı o . . 

mezru bir hale gelmıştı. 

..... : • ,, : 
>ı 

CP : .... 
c::: 
N 

ı .!. ... o .. g-.. n i~ u tcsısat n_ . 
yacı tatmin edememektedir. Zıra
ab~ kabiliyeti olan arazi ancak 
yüzde üç nisbetindedir. 

Şimdiki Mısır Maliye Nazırı 
Ahmet S: rrı Bey 1883 te irva 
ve iska işlerine temel atan Sırrı 
Paşanın oğludur. liu zat Pariste 
Ekol Santralden mezun kıymetli 

Arjantin İle )20 Çocuk 
· Oroguag J"1ahvoldu " .. 

. k ·ı'L ·z ~-1 Talşoano - 14 Şıh,. Kon· 
Arasında '· rıtı a, sepsiyon ~ss~ b~abrisinde bir 

A 14 - Arı' an tin sinemada f ılmın anı olarak yan· 
Boynes yreı . . f . b. 'k 1 

ile Oroguvay arasındaki diplo- m"'sı iizerıne ec~ ır pbanıld ~ -
· ·· ebetler Ürüge bükü- muştur. 20 çocugun ma vo ugu ası munas t ) d h b ın . t rafından katedilmiştir. ve 40 çocuğun yara an ığı a er 

metı a . . . af' . . 
Arjantin, Ar1antmm men ıını verilmektedır. 

biroaye etmesini i~g~ıtere bükü- Promete Tahtelbahri 
. den rica etmıştır. 1 

metin 'deo 14 - Zuhur eden Kurları amıyor 
IVIontevı . d 

~ d' i hakaret telakkı e en Şerburg 14 - Yağmurla ve 
ha ısey h"k" ti Arı'antin ile b t P t t h O guay u ume cereyanlar a an rome e a • 

ra t diplomasi münasebatı telbahirini~ enkazı üzerinde dal· 
mevcu . · · F'd 1 h 
katetmiştir. ma ameliyesı yapan ı e ta • 

Montevideo, 14 Reisi· lisiye gemisi daigıçl~rınm mesa-
h sorulan suale cevaben . . . !'çleştirmektedır. cUm ur. k · ti ısını gu 

beyanatta bulun?1a .tan . 1~ na Kaza Nasıl Olmu, 
etmiş, yalnız hAd!senın ~ıslı gö~ Paris 14 - Bahriye nezareti 
rülmemiş bir vaf~ a obl~ugtunu ~ tahkikat komisyonunun tetkika-
0 ayın şere ıne ır ecavuz k ö l 1 

ra'u kt b 1 nduğuou söy· tına göre aza ş ye o muştur: 
teş~ıl . etme e u u y anhş bir manevra neticesinde 

lemıı~r tayyareci Veni Bir direksiyon tesisah vakitsiz ola· 
Ka mk Tesis Ddecek rak işlemiş ve hava kapakları 

Re or A 'k A . vakitıiz ve ini olarak açdmışhr. 
Nevrfor~. 1y4ap-;n k~d~~ ~~YY:: Brüksefde Arbedeler 

pa se erını k D ':c1 Mis Erhart müddet re .0r~- Brüksel, 14 - Un akşam 
r kırmıya teşebbUs etmıştır. ·komünistlerle zabıta arasında 
~u areci kadın ilk teşebbüsünde arbedeler olmuştur. Aralarmda 

1 ;YY t 24 dakika havada kalmış, 3 kadın bulunan 30 komünist 
f a~:8beozini bittiğinden karıya tevkJf edibniflir. 
inmei• mecbur olmuıtur.. 

Bentler Yapılıyor 

bir mlihendistir. Memleketin ih· 
tiyacını temin için, iki heyeti 
fenniyenin beş seneliktetkikatı 
neticesinde mevcut setlerin irti
famı yükseltmek suretile su hac
mini arttırarak, fazla arazi iska 
edebilmek için büyük mikyasta 
inşaata başlanılmıştır. 

Nag Hamadi sedi, 4 metre 
yükseltilmiştir. Asuvan havuzunun 
su hacmini iki buçuk misline çı· 

karmak için vası miktarda tes• 
viyei türabiye yapılmaktadır. 

Sırrı Beyin projesi 1935 te 
bitmiş bulunacaktır. Bu suretle 
yukarı ve aşağı Mısır havalisin· 
de ziraate elverişli toprak yüzde 
50 nisbetine çıkacaktır. 

Fakat Mavi Nilin membaı 

olan Tana gölü önünde ve Be
yaz Nilin membaı etrafına set 
ve st.1 mahzenleri yapılırsa o 

vakit bütün Sudan kabili zer 
olabilecektir. 

Bu projenin icrası takriben 200 
milyon Mısır lirasına baliğ 
olacaktır. Fakat birtakım sebep-

lerden dolayı bu projenin birkaç 
sene sonraya bırakılacağı söylen· 
mektedir. 

Şimdi yapılan yeni inşaat 
1935 te bitmiş olacaktır Ye tah
min edildiğine göre pamuk istih· 
sali yüzde yüz artacaktır. 

J

Amerikada 
Müthiş 
Bir Yangın 

Nevyork 14 - Koney lzlAnd 
da çıkan ..<angın neticesinde 200 

kişi yara1anmı.şbr . Ağır yaralı 
olan 40 kişi hastanede yatmakta

dır. Hasar iki buçuk milyon 
dolardır . 

Kon ey İzland 14 Feci yangın 
beş milyon dolar zarara mal 
olmuş ve binden fazla insan mes· 
kensiz kalmıştır. 

Kröger Rezaleti Hakkında 
Bir Rapor 

Stokholm t 4 - Zabıta Krö
ger meselesi hakkmda yeni bir 

rapor tanzim etmiştir. Raporda, 
1923 te Lihtanştayn1de teşekknl 
eden Kontinantal İnvestman Şir
ketinin hakiki gayesinin defter

lere muhayyel varidat ithali ol
duğu yazılmaktadır. 923 nihaye
tinde bu şirketin Kröger Şirke

tinden 66 milyon frank alacağı 
vardı. Halbuki Kröger T eJ Şirke
tinin defterlerindeki rakamlar 
bambatkaydı. 

Bir Facia 
Şam ( Hususi ) - Haziramn 

22 inci günü bir otomobil1e dört 
Fran.ııız zabiti Bağdat'a gitmek 
üzer~ buradan çıkm1şlardı. Fak at 
aradan birçok zaman geçtiği 
halde bunların Bağdat' a \'Asıl 
olmayışları Fransız kumandanlığı· 
om nazarı dikkatini ceJbetmiş, 
hunlarm aranması için birçok 
Fransız tayyareleri çıkarılmıştı. 
Tayyarelerden birisi çölde oto• 
mobili bulmuştur. Otomobilin 
yanında zabitlerden birisi de ölü 
olarak bulunmuştur. 

Otomobilin içine h1rakılan 
' titrek bir kalemle yazılan mek· 

topta yalnız şu cümleler görül
müştür. ususuzluktan ölüyorum." 
Diğer zabitler bulunamamıştır. 

Kral Faysal Seyahatte 
Bağdattan bildirilt!iğine göre 

Irak Kralı Faysal Hz. bu ayın 
yirmisinde Avrupa seyahatine 
çıkacaktır. Kral Hz. İsviçre, 
Fransa ve İngiltereyi ziyaret ede
cektir. 

lran Harp Gemileri 
Ahnao son malumata göre 

lran hükumeti ltalya tezgAhlarına 
geçen senekilere illve olarak iki 
torpito ısmarlamıştır. 

Suriye Mahkümlan 
Süriyede bazı heyetler ve mil• 

Hyetperverler 1929 senesi hadise• 
sini tertip eden mahkümların 
affeclilmesi hakkında Fransız Fev• 
kalade Komiserliğine müracaat 
etmişler ve komiser bunların 
af taleplerini terviç edemiyeceği ... 
nı söylemiştir. 

Suriyah Talebeler 
Berut, (Hususi)-Sabık Fran

sız bükü.metinin Maarif Nazırı 

Pariste tahsilde bulunan Suriyeli 
talebelerin Suriye seyaseU aley .. 

hinde çalıştıkları için (10) gün 
içinde Fransayı terketmelerini 

bildirmiş ve ders senesinin 
nihayeti olmasına rağmen bUtUn 
Suryeli talebeler Parisi terkede· 
rek Cenevreye gitmişlerdi. Heryo 

hükumeti bu talebi geri aldıtı 
~çin talebe Parise dönmUıtur, 

r al ebeler bir daha siy~setle meş
gul olmıyacaklarma dair söz ve ... 
mişlerdir. 

Suriyede Sıkıntı 
Suriyeden gelen son haber· 

lcre göre aşiretler balkı kurakbk 
yüzünden husule gelen kıtlıktan 
ıiddetle müteessirdirler. Binlerce 
aşiret halkı bugUn perişan bir 
haldedir. Kıtlık yllzü:::den mObim 
miktarda hayvan telef olmuştur. 
Bu ylizden kabileler arasında 
kanlı müsademeler de vuku bul
maktadır. 

Halk Evinin 
Daveti 

Halk Evi Reisliğinden: 
Milli Hakimiyet gününe teaa

düf eden 16 Temmuz <'um rteıl 
giinll saat 15 ile 22 a rdsmda 
vataodaılar milli bayramımıza 
kutlulamak Dzere Halk E vhıe 
cluetlidirJ.r. 
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Nüm un esi 
ahmut, Paşa Olduktan Sonra Üvey Kızını 

Celalettin Paşaya Verdi! 
Mulıarrirl lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-66-

- Eh, pekala.. Yann cevap 
almıya gelen Ağaya; ( • Haaıme
fen diye sövle .. Bana nikihla var
oın .• ) mı diyeyim .• 

- HayJt.. Sen, yarın da işi 
snlla.. ( - Daha henüz bir karar 
veremedim.) de... Eğer şayet faz
la ısrar k~rşısında kalırsan ( - Ben, 
efendimizin maiyetinden çıktık
tan sonra, batka kapıda hizmet 
edemem. diye cevap ver ... 

- Ha a a a.. şimdilik şayle bir 
çıtlatşmış olayım?. 

- Şüphesiz.. Söyle bana, 
yarın sana kaçta adam gelecek? 

- Sabahleyin, üçte .. 
- PekilA.. Sen, benim de-

diğimi yap •• Alt tarafma karışma .. 

* Ertesi gtınll Ahmet Celalettin 
Paşanın adamlarından biri, Çer
kes Mabmuda gelen ağayı takip 
etti. Geldiği yeri öğrendi. Ak
şama doğru da şu raporu verdi: 

Ağayı merkum takip edildi. 
B. de bir sahilhaneye girdi. Mez
kur sahilhane tahkik olundukta 
Mısırlı prenses " ... ,, Hanıme
fendiye ait olup mumaileyha 
zevci " ... " Paşanın vefatındon
beri orada sakin olduğu ve ser· 
veti cesime ashabından olup el· 
yevm bir mahdum ve bir kerime
den mUrekkep iki nefer evlii.dile 
evkatgüzar buJundnğu maruzdur; 
ferman. 

Bu malumat, Celalettin Pa
ıaya kafi geldL Çünki bu aileyi 
esasen uzaktan tanıyor ve bazı 
MıStrh zengin kadmla.·m böyle 
çılgınlıklar yapbğmı da biliyordu. 

Paşa, Mabmuda bir iyilik yap
mıya karar verdi. Bu işi bizzat 
mah:rane idare ederek vaziye
ti o şekle getirdi ki, nihayet 
prenses Mahmudu zevçliğe kabul 
etti. Kısa bir müddet zarfında, 
esham şahane mürebbisi Mah
mut, prenses hazretlerinin zevci 
Mahmut Beyefendi oluverdi. 

* ikbal ve Servet, - az çok isti-
dadı olanlara - şüphesizdir ki 
akıl ve dirayet te getirir ... 
Mahmut Bey milyarder zev
cesini sımsıkı elinde tutabilmek 
iç.in büyllk bir dirayet ve kiya
setle hareket etti. Yavaş yavaş 

prensesin zevk ve sefahate meyyal 
hislerini • kendisine hissettirme .. 
den - birer birer kırarak bunların 
yerine ona fevkalAde dindarane 
telkinler verdi. 

; Prenses, az zaman zarfında 

elini eteğini saz ve söz Alemle
rinden çekti, artık bütün yayatım 
zevci Mahmut Beye hasretti. 

Lakin, Prensesin bir elemi 
vardı. hk zevci, namlı şanla 
bir paşa idi. Bütün akran ve em· 
salinin zevçleri arasında da, na
şa olmıyan yoktu. Şimdi o~a, 
zevcinin sadece bir beyefendi 
~' .,1.11 oek hafif geliyor; ( Mah-

.. ~ bir de pa,a illve 

ettirmeyi adeta bir ha)siyet 
meselesi telakki ediyordu. Pren
ıea, zevci Mahmut Beyi, vezir 
Mahmut Paşa yapabilmek için 
kesenin ağzını açtL Bütün 
zinüfuzlu :zevata, su gibi para 
ve hediyeler akıttı. Hattı, 
merhum zevci ...... " paşanın sün
netlik murassa fesini bile tam 
otuz bin lil'.aya satarak onu da 
bu uğurda harcadı. Vakııi 
zevci Çerkeı Mahmuda rüt· 
bei samiyei vezaret alamadı 
amma, hiç olmazsa Miri Miran, 
Mahmut Pş. Hz. yaptı. 

* Mahmut Paıa, nankör çıkmadı. 
Kendisine bu kadar iyiliği doku- l 

nan Ahmet Celalettin Paşaya 
eskiden daha büyük bir kuvvet-
le ve tamamen dört elle sarıldı. 

Şimdi, Mahmut Paşanın da 

Posta Vapurları 
İçin Tarife 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
aldığımıza r-öre yeni hatlar için ye-.ni 

ücret tarifeleri tespit edilecektir. 
Bu tarifeler İktısat V ekfıleti tara· 
fmdan t nzim olunacaktır. Diğer 
taraftan öğrendiğimize göre yeni 
tarifelerde ihracat malJarımızdaıı 
teşvik edilmiye muhtaç olanlar 
için ucuz navlun tesbit edilecek· 
tir. Yolcu ücretlerinın de bugUn
:tünden biraz daha ucuzlatılması 
muhtemeldir. 

Bunlardan başka mevsuk ola-
rak öğrendiğimize göre yeni 
va:ı:iyet dolayısile Seyrisefain 
idaresinin bugünkü merkez teş
kilatmda hiçbir tebeddUI ol-
mıyacak, idare 933 senesi niha
yetine kadar eski teşkilatını muh-
faza edecektir. Yalmz yeniden 
birkaç kaptan alınacaktır. Evvel
ce çıkarılan elli kadar memur· 
dan bir kısmının tekrar Seyri
sefain kadrosuna ilavesi de 
muhtemeldir. 

Muhafızgücü 

ElAzlz, ( Hususi ) - Ankara 
Muhafız alayı bisikletçileri Diyar
bekiıden şehrimize geldiler. Ha
zırlanan program mucibince spor· 

cular, Muallim Mektebile Orta

mcktebin bisiklet takımları, 
askert fırka namına yüzbaşı İl· 
hami, jimnastik muallimi Şuayp, 

belediye namınada merkez memu

ru Ferit ve itfaiye Amiri Mehmet 

beylerden milteşekkil bir grup 
taraf ndan buraya üç saat mesa-

fede bulunan Mollaköy nahiyesin
den İitikbal edilmişlerdir. 

bir arzusu vardı. Hfinklnn göz.Une 
girmek ve şöyle bir çalımına 

-'etirerek rütbesini vezarete teb

dil ettirivermek... Bu emeline 
nail olmak iç.in evveli hünklrın 
büyük mikyasta gözüne çarp• 

mak lazımdı... Mahmut Paşa, 
bunun çaresini düşünilp dururken 
aklına üvey kızı " ... " Hanım Ef. 
geldi. " ... ,, Hanımefendi de anne
si gibi kusursuz bir güzeldi. 

Borsa 

Kambiyo 

Fransa Frangı 
f ugiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 

. Drahmi 
fsviçre 
Leva 
florin 

fran21 

Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pe:z.ata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervotıets 

l'abvilit 

(Arku• var) 

Fiatleri 

Kapanıı 

~
~öo 12-r03 
53 05 00 
47 19 ()() 

• 9 27 ()() 
3 40 ()() 

70 97 ()() 
02 42 '15 
66 85 U5 

1 17 00 
15 92 05 
04 39 10 
57 75 00 
Ol 9S 00 
04 2 00 
03 98 1~ 
80 93 00 
30 14 00 
10 87 5G 

Kapanıı 
ı~-d- Qa~--------ı~== ....... :--=....--...-=• 
L Dahili 96 00 
D. Muvahhide 48 50 
A. Deu:ıiryolu 00 00 

Altın 

Mecidiyo 
Banknot 

Borsa Harici 

g rl.7 
45 

2 51 

Bisikletçileri 

00 

00 

Muhı fız ıporcuları otuz dört 
gUndenberi kızgın günetin altında 
simsiyah olmuşlar ve çok mtlş-

kül4t çekmitlerdir. Bunlar, oto

mobillerin bile zor apbildiği 

Deveboynu mevkiinl muvaffa
kıyetle geçmişlerdir. 

Sporcular ortamektebe misafir 
edilmişler ve ıereflerine ziyafet-

ler verilmiştir. Misafirler ertesi 

gün Malatya ya hareket etmişler
dir. Sporcuların hareketlerinden 

evvel ahnan bir resmi göade
riyorum. - Ma. 

Paytonlar Da T(lrihin Malı Oldu ., 

Ara bala 
deYüzd 

. . . " 
on İ Sene lçin

Q( ~L •Jd• 
;, J a...nSl. __ l 
• 

İhtiyarlar, Bin Bir Hatıra İle Dolu Olan 
Arabaları Hasretle Y adediyorlar 

Makine ve sanayi asrı dünyayı 
esaslı tekilde deK-iştirdi. Şimdiye 
kadar insan ve hayvanların yap
tığı işleri makineler yapmıya 
baıladı. Bu sanayi netice iti
barile büyOk faydalar temin 
etti. Dünyayı değiştirdi amma, 
cskidenberi alıştığımız birçok 
vasıtalar: da ortadan kaldırdı 
otomobilin taammüınünden sonra 
biltiln dünyada arabanın manası 
kalmadı. 

Eski devirlerm bin bir hah• 
raiarını taşıyan payton ve lando
lar artık görülmez oldu. Otomo
bil, bugün bir ölüm maldnesi 
haline gelac bile sürat •e kolay· 
lık ıtibnril e şilphesiz ki eski ara
baları aralınıyacak kadar mü
kcınme! bir nakil vasıtasıdır. 

Amına, o eski araba sefalarının 
dra ~<!vkrni, hususiyetini ve hasre
tin~ du) r. ııınak kabil değil.. Bil
h ~!:ia. b ı~glln otomobil korneleri
nin f eryadilc kulakları tırmalanan 
ihtiyarlar bu hasreti daha 
çol( duyuyorlar. Onların bütün 
gençliği blltün hahraları bu ara-

balarda gömülüp kaldı .• 
Arabanın p neresinde parlt

yan bir çift atctli delikanlı gfS.. 
zUnü, silratle geçen bir arabadaa 
yqmakla maşlahlı bir ikadınıa 
ıüzülUp geçiıini o devri Jqıyaa• 
lar her halde göğüs aeçirmeden 
hatırJıyamazJar .. 

Yapılan bir istatistik araba· 
Jarm bu acıklı akıbetini beliğ bir 
şekilde göstermektedir. Son yedi 
sene içinde İstanbul paytonlara 
arnsmda yllzde 95 nisbetinde bir 
teneıziil vardır. 

1925 senesınde f stanbul ve 
civarında 2500 payton vardı. Bu 
milı:tar 928 de J 800 e, 929 dı 
900 e, 931 de 200 e ve bu sene 
de 150 ye düşmüştUr. 

Piyasadan çekilen bu araba· 
(ardan bir lusmı· Adalarda, Bo. 
ğazda ve Bentlerde işlemektedir. 
Diğerleri Y edikule, T opkapı, 
Şişli haricinde çalışmaktadır. 

Birkaç ıene evvel araba işle
ten arabacı klhyaları şimdi oto
mobil ve otobüs iıletmektedirler. 

~======;;;=:==;.:;:.;::==::=:=========:::m==:::ıc:11-
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lstanbulun Dört Köşesi ____ ... 
Hiç Şüphesiz İstanbul 

Sayfiyelerile Meşhurdur! 
• 

Elverişli Bir Ev Bulmak İçin Fakat 
Nekadar Güçlük Çekmekteyiz 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Orta cesamette bir ev için, 
mevıimlik olarak sizden derhal 
400 ile 600 arasında bir para 
istenecektir 

Bn miktarın fazlalığına itiraz 
ettit;ı.ıı.l zaman, sıze verilen 
cevap şu olur: 

.. _ Efendim, geçen sene, biz 
evimizi 700 liraya veriyorduk!,, 

Halbuki gazeteler, bina kira-
larının o sene düşük olduğuma 
ve mütemadiyen düştuğünü yaz
mııtar ve siz de okumuşsunuzdur. 
Bu malumatınıza istinaden 200 
lira teklif edersiniz. 

Az sonra, kiralık evin biraz d& 
huşunetle yüıünUze kapandığını 
görllrsUnUı. Bir hafta sonra ise, 
ayni evin 180 liraya bir başkası-
na kiralandığını kemali hayretle 
öğrenirsiniz. 

İıtanbulda, Sayfiye ve ev buh· 
ranıoı buıule getiren "beplcr, 

• 

1 

yukarıya kaydettiğimiz imilleria 
içinde mevcuttur. Ortada müra· 
caal edecek bir ev sahipleri, bir 
kiracılar cemiyeti veya bir otelci· 

t ler siudilmsı mevcut olmadığı için, 
istemiye, isteıniye ve çok d~f• 
istikrah duyarak binbir pazarlı'lı 
safhalarından geçmiye mecbur 
kalır ve bin miiıkiilat ile ve f e· 
dakarhk bahasına ihtiyacınızı 
temin edebi1irsiniz. 

Ankara otellerinde bile Yu
nan .şehirlerindeki aayfiyelerin, 
Avusturya kaplıcalarının metlıD 

senasmı yapan, güzel basılmıı 
resimler vardır. 

Fakat İstanbul gjbi bir yerde 
paçaları sıvayıp günlerce koşma• 
dan, işinize elverişli bir sükna 
bulamazaını:r.. Hele 'bu itle meto 
gul ciddi bir müessese }'oktur. 
Başka yerlerdeki tqkilita ben• 
zer şeyler bizde de yıpdıncı,. 
kadar (amma bu it ne kadat ılı; 
recek ~ acaba Belediye, bu iŞU 
meşgul olamaz mı dersiniz? 
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Antaly~ Halkevinde 
Faaliyete Geçiliyor 

Elmaslar Mücevherler Ve Altın 
-~Külçeleri Üstiiste Yığılmıştı 

Tim ur, Delhiniı1 Mücevherlerine 

1 
ten Ganja kadar galibane at oy

natıyorlar. 
Timur, mülahazalarının bu 

1 

noktasında birdenbire irkildi ve 
gamlı gamlı içini çekti. Şimdi 
faniliğinin acı.ini duyuyordu. 

Bütün bu eski hükümdariar, 
galip ve m::lğliip tacdarlar, bu
gün nerede ve ne halde bulu
nuyorlardı?. Yarın kendisi de 
onların bugünkU vaziyetine düş· 

miyecek miydi? On, yirmi veya yüz 
sene sonra yine bu sarayda başka 
bir muzaffer kumandan şu barine 
dairesine girip neşeli neşeli do
laşırken: "V aktile bir Timur var· 
dı, Delhiye gırıp çıkmıştı " 
demiyecek miydi! 

Cihangir fauihğini düşünmek
le ve fanilikten kurtulmanın im
kanı olmadığını hatırlamakla ma

hut çır lak Hintliyi yine tahatliir 
etmiş ddu. Herif ikide birde bu 
hakikati haykırıyordu ve "zafer
lerin hiç,, olduğunu anlatmaktan 

çekinmiyordu. 
Onun doğru gonıp doğru 

söylediğinde şüphe yoktu. Yarın 
sönecek, mutlaka \'e mutlaka 
sönecek kazip bir şule ile bu
gün gururlanmak apaçık bir 
belahatti ! 

Hak Yoluna 

Göz Gezdirdi 

J gözünde kıymetsizleşti. Altınları 
artık renksiz, elmasları ziyasız 
görüyordu. İçinde, dünyaya aır
tım çevirip daima hayattan son
raKi alemleri düşünen mulekif 
bir deı-viş feragati filizlenmiş 
gibiydi. İşle bu hissi vaziyette 
emir verdi, çıplak Hintliyi hu
zuruna gelirtti: 

Onu bir miiridin mürşidini 
kabul etmesinde göriilebilecek 
kalbi bir buzu ile karşıladı, 

~e?disinden yüksek bir şahinşah 
mıış gibi hürmet gösterdi: 

- Azizim, dedi, ricamı tekrar 

etmek istiyorum. Ömer şeyh 
için İyi bir akıbet vadetmiyecek 
misin? 

- Fanilerin mukadderatını 
l ludalar tayin eder. 

- Hudalarmla münasebetin 
var. Eğer ricamı kabul edersen 
bu hazineyi tamamen sana ba
ğışlıyacağım. Hindistanı da ter
kedip döneceğim. Nasıl razı 
mısın? 

Çıplak Hintli, bir elmas kü
mesinin yanına ve Timurun dizi 

dibine oturdu: 

- Silahşor 1 • dedi • 492 sene 
evvel Sivanın kullan, bugiin 

~:~l·1ğıı nibi, azdılar. Sarasuvayı 
(ıınn ve zarafet ilahesi) mühimse
meyii> cehle ve kabalığa kapıl
dılar. 

[Arlıt:uı nr ı 

Davet Etmiş! 

Antalya Halkevl lçttmaında nazır auıunanlar 

. Antalya ( Hususi ) - Şehri- Neşriyat Komitesine Encu··men 
mız Halkevı tam manasile fa. 
al

. Başkatibi Muharrem, Varidat M"'. 
ıyete geçmek üzeredir. Geçen u-akşam birçok halkın ve münev- dörü Necati, Muallim Hayri Bey• 

verlerin iştirakile fırka binasmda ler. Güzel San'atler Komitesine 
yapılan büyük bir içtimada inti- Sermühendis Vekili Nihat, Posta 

• haplar icra edildi. Neticede umu· Koli Memuru ŞUkrU, Maarif 
mi reisliğe Maarif Müdürii Aziı Başkatibi Ali Rıza, Muha· 
Bey seçildi. aebei hususiye kitiplerinden 

Bundan sonra fubelerin inti- Asaf Beylerle Muallim Hayriye 
habma geçildi. Edebiyat ve Tarih ~anım. Müze ve Atikiyat Şube-
Komitesine Ağır Ceza iza mii- aıne Müze Müdürü Fikri Beyle 
liizimi Muammer Uitfi, Polis MU- İda.re Heyeti Katibi Ekrem Bey 
d~rü Memduh, Ortamektep Ru- refıkası Hanım ekseriyetle inti• 
hıyat Muallimi Nahit Beyler. hap olundular. -Si. 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * 
Size Tabialinizi Sögligelim 

35 Bandırmada Recep B.: 
Ağırdır. .l\i iica· 

~ ~4!)eci ve m li· 
~ nakaşcıcı de

ğildir. Muay
yen ve mah
dut i~lerclı ... 
muntazaııı bir 

=RADYO 
15 Tem muz Cuma 

lıtanbul - ( 1200 metre ) 18 (;T .. 

mofon, 19,5 alaturka. eaı Vedi:ı Hiza 

vo Coıınot Hanımların iştirakil o, :!0 ,5 
gramofon, 21 alaturka. ea.ı lııci .,. o Bel· 
kıs Jfaıııınların iştirakile, 2~ tango 
orkestra . 

Bilkreş - ( 89-1 metre ) 20 r dl 
20,45 Çello konseri. "oıııe ' 

Be!grad- ( 429 metre) 20 })ok torun 
ta' siyeleri, 20,5 koııeer, 21,!?0 t:ırkı 

İngilterede Bir Papas 
Meslekten ihraç Edildi 

muvaffakı 
yet gösterehi-

• lir. Şıkğa 

ve temizliğe 

lakayt kalmaz, tarzı telebbfüt> iti
na eder. Çabuk parlamaz, iğbirarı 
devamlı olabilir. 

21,öO gramofon. ' 

Roma - ( 441 metre) 20, lü ~I ~ııılea 
ket haberleri, 21,45 senfoni . 

Prat - (488 metre) 20 Su Re' ılsil 
20,.i piyano konseri, ~1 I\arlistatt:rn 
n~Lklcıı lıir operet. 

. Viyana - ( 517 metre) 21,05 Çar ile 
Zı11111101 man isminde bir opert't, ..!:J,5 
akşam konseri. 

1 

Papa• ttuıhkeme•lnln makQm 
ettljl lnglllz papazı 

karar öntımiizdeki hafta içinde 
Stiffkey kasabasının kiliseıinde 
alenen okunacaktır. 

Neticeye gelince : Rahip Ef. 
esasen matruş olduğu için kesi· 
lecek açı sakalı yoktur, aa
dece ~kasm~aki bizim ıabık 
lstanbolın demlen redingotumuza 

• 9 All Osman Ef.: Samimi \'P. u '· 

ıaldır. Üstüııe 
başına dikkat 
eder, intizam· 
dan ve temiz· 

J likten hoşla
' nır. Mücade

leye, gürültü· · 
ye ve kavgaya 
gelemez. Tch· 
like ve nıes·u· 
liyelten çeki

nir. Canının kı} nıctını bil11 . ka
dın ve sevgi hadiselerine ) ahancı 
kalmak istemez. 

12 Mustafa B.: • Ağır başlıdır. Faz. 
la konu:;;maz, 
çabuk ahbap 
ve lauhal i ol-
maz. Bazen 
işin olunma 
tabi olmak is
ter. Boğazını, 

rahatını ihma

le taraftar de

ğildir. Bn:;ka
!arına minnet 

etmekte müstağni davranır. ben~yen elbisesini çıkaracak 
sivil hayala atılacakbr. ' 

Bittabi bundan ıonra istediği 
Fotoiraf Talı/il Kuponunu 

11 inci Sayfamız da bulacaksın z. 
kadınlan, istediği ıekilde bak 
yoluna davet etmekte ıerbest 
olacaktır. 

Petto 4 
( 550 metre) 20, 10 ı: raıııo

fon, 21,15 c musikiııiz yaııyam:ıııı ı> is
minde bir operet. 

Varfon - ( 1411 metre) 21 'eııfonl 
21,45 nı usikili musahabe. 

Berlin - ( 1685 metre) 21 k d'' ,,,, so H Otıll ı 
..,_, us m11Sikisi, 23,15 eiy:ı -;ı ıııu· 

,ialıabo sonra gece konseri. 

16 Temmuz Cumartesi 
Is tan bul - ( ı:;cıo metro ) ıs <, ra

mofoıı, 10,5 alaturka saz, Hafız .\hıııet 

bo} oti tarafmdaıı !:0,5 gram ' ııı 21 
alaturka rnz, Hafız Ahmet lıc) <:ti tm&

fııırl:ı.n 2:? orkestra. 
Bftkreş - ( 394 metre) 20 ht ıııan 

ıo,o iki ki•ilik komedi 20 50 ı· T , .ı men 
musikisi. 

Belgrat - ( 429 metre) 20 Ytı"'O•· ,.. 
llvya t:ı.rkıları, 20,5 konfer:ıııs, 21 
radyo orkestrası, 2~ ıon gece, 

Roma - ( 411 metre ) 20, t.i Halk 

ha.lıorlcri, 21,45 Donizettioin (I'l)liııta) 

ismindeki oporası. 
Prağ -( 488 metro) 20 Şon ıııusikl, 

21 Briinod:ı.!1 nakil, ~2 ıon gcı~ı• 

Viyana - ( 517 metre) 20,:W \'ifte 

piyano, 21,15 iiç perdelik bir komedi , 
23,15 ııl.pın kon~cri 

Peş'e - ( 550 metre ) 20 o ke,..tra 

21 1\1.ıcar operet g"cosi. 

Vartova ( ı :1l1 metre ) ~1 Hafif 
mu:-iki l,oı ı;eri, ''w ıııusahal ·, ->.!,15 
iki ne· \.ı!<ıtn lı.tf f ı J ı ııd. 

Be l!n - ı Hi l.; ıııı ıro) ~U '.\ :n lıa-

lı ı . , ui, 
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ÇANAKKALE 
Jrı~iltere Hiik(lmotl tarafından Gıızi 

Hı. ne helliyo eılilen e!lerln tercUmesl. 

Ya'l8n : 
Cen~ral Oglander 

- 43-

Fransızlar Kendi Askerlerini ihraç· çin 
Lizım Gele Tertibatı acaklardı 

Fakat m~ aslrnrlerin harp gemi· 
lerinden çıkarılmasını tasvip edi
yordu. Jeneral Hamilton da bu 
filcri kabul etti. Nihayet, ihraçtan 
bir gün evvel, ihraç lutaatını hdmil 
nakliye gemileri lmroz ve Boz• 
caada yanında toplanacak ve 
askerleri harp gemilerine nakle
deceklerdi. Onları takip edecek 
kıtaat ta destroyerlere binecek
lerdi. Zırhlılar, karanlıkta lazım 
olduğu kadar sandal ve kayıklar
la birlikte sahile yanaşncak ve 
karanlıkta askerleri dışarı 

ç l:aracaklardı. Bir taraftan da 
mütebaki lutaatı hamil bulunan 
destroyerler zırhlıları takipede
cek, birinci kısım asker sabile 
çıkar çıkmaz destroyerler ilerle
yip askerleri çıkaran sandallarla 
karşılaşarak onlar da askerlerini 
çıkaracaklardı, Bu suretle en 
kısa bir zamanda azamt miktarda 
asker çıkarılmış olacaktı. 

Umumi planda kabul edilen 
ikinci değişiklik plAna bir nehir 
gemisinin ilavesi idi. 

Sahile ilk çıkacak asker mik
tarı hayati bir ehemmiyeti haizdi. 
Halbuki Uç cenup sahiline bir de
foda ancak 18 mavna yanaştı
racak kadar yer vardı. Bunlarla 
da ancak 2200 kişi çıkarılabilirdi. 
Mütebaki efradı destroyerlerle 
getirmek ihracı tesri edecekti. 
F nkat ikinci parti askerlerin ge
lebilmesi için yine Jilakal üç çey
rek saat kaybetmek lazımdı. 

SeddUlbalıire bir defada 
çıl arıl.ııcak asker · miktarını ço
ğaltmak ve ayni zamanda düş· 
manı şaşırtmak için, kumandan 
Unwin yeni bir plan teklif etti, 
eski bir nehir gemisi alabildiği 

kadar askerle doldurularak sahile 
bindirilecek ve sonra iskele gibi 
kullanılacaktı. ilk taarruz anların· 
da sahile çıkarılacak asker mik
tarını iki misline çıkaracak olan 
bu plan büyUk bir sevinçle kabul 
olundu. 

Bu işe River Cleyole gemisi 
tahsis edildi. Gemide ona göre 
tadilat yapıldı. Bu işin başına da 
kumandan Unwin geçirildi. Hattı 
geminin ön tarafına toplar kondu 
ve bu suretle ihraç işinde büyUk 
bir kolaylık elde edilmiş oldu. 

Planda kabul edilen UçUncü 
değişiklik Anadolu sahiline Fran· 
ıı:r; askeri çıkarılmasıdır. 

O . vakte kadar umumi karar
ga b Anadolu sahiline asker çıkar· 
mak fikrinde değildi. Jenral 
Amadın kumandasındaki Fransız 
ıu.kerlerini ihtiyat kuvveti hAlin· 
de muhafaza etmek niyetinde 
idiler. Fakat ( V ) sahiline çıkarı· 
Jacak askerlerin Anadolu sahi· 
linden açılacnk ateşle sarsılabile· 
ccğinden korkuluyordu. 

Hele şimdi sahile gemi 
yanaştırmak fikri kabul edilince 
bu korku daha ziyade ehemmiyet 
kespetmişti. Ayni zamanda Ana· 
dolu sahiline asker ihracı Türk· 
leri şaşırtncak ve Rumeli kısmına 
kuvvet göndermelerine mini ola· 
caktı. 

Fransızlar kendi askerlerini 
ihraç için lfizım olan vesaiti ken· 
C:ilC"rİ temin edeceklerdi. Bu se· 
heple 29 uncu fırka ile birlikte, 
Kwnkale~1 e bir Fransız alayının 
çıkarılmas.na karar Yerildi. Bu 

askerlerin geri 
alınacağı zamanı 

hadisat tayin 
edecekti. 

Umumi plAna 
yapılan ilaveler
den biri de, baş· 
kumandanlığın 
şahsında yapıl· 

mıştı. 

Jeneral Ha
milton, ta baş· 
Jangıçtan Krit· 
yenin garbında 
ihraca gayrimü· 
sait, bu sebeple 
müdafaasız nolt
talardan birine 
bir miktar as-
ker çıkarılma· 
sının faydalı 

olacağı fikrin· 
deydi. Bu as· 

kerler, düşma· 
nm Seddülba
hirden ricat 

.. 
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hattını keseceği 

için ihraç kıtn· 
atının karaya 
çıkarılmasında 

mühim bir a
mil olabilirdi. 
Donanmaya da, 
bu askerle· 

25 nisanda itilaf ltuvvetlerinin Geliboluya ihraç 
nokt~larmı gi:h;tcrir harita 

.-in çı karılabileceği yerin tesbit 
edilmesi bildirildi. Bu nokta için 
( Y ) sahili seçildi. Ve 4 martta 
Yarımadada ufak bir tecriibe 
geçiren Plimut taburu, ihti· 
yaç halinde bu noktaya çıka· 

rılmak ilzere başkumandanın em
rinde kaldı. 

Nihayet Tlirklere asıl taarruz 
noktası hakkında yanhş bir ka· 
naat vermiş olmak için, Bolayir· 
de bahriyelilerin yapacağı nü-
mayişe ilaveten, Kumkalede iş 
görecek olan F .ransız nakliye ge
mileri de Besika koyuna asker 

çıkarmak teşebbüsünde bulun· 
dukları hissini vereceklerdi. 

Taarruz tarihine gelince 23 
nisana kadar herşeyin hazır ola
cağı ümit ediliyordu. Fakat ha· 
vanın düzelmesine intizaren 

ve Mısırdan askerlerin yUklenmc
sindeki müşkülata binaen, bu 
tarihi kat'i olarak tesbit etmek 
mümkün değildi. Ayni zamanda 
ihraç ameliyesinin gün doğmadan 
mı olması, yoksa gündüzl\n mtl 
yapılacağı henüz kararlaşmamıştL 

(Arkası var ) 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Dünkil nüshadan devam ) 

Birer kutu boya kalemi ala
caklar: 

lstaııbul ~okiziııci mektep •I ilııcil 
sınıftan 2!8 Mfizeyyoıı, lstanlrnl Erknk 
lisesi Liriııci sınıltnrı ·lüiJ Turhan l\t;· 
mal, Boynzıt Altıncı ınel.top ilı:Hn cil 

sınıftan 181 Colillcttiıı, l,JoıııborUt.aş 
Ortamoktobi talobosiııdoıı :n ~I. f:oyri, 
Bvyoğlu Yali kon:ı"ı cn.dllo~inde 29 
Hasibe :Mnlıınut, istnııbul 4!} zııncu 
mektep talolıosiııdcn 3:? Yiı,:ır, Gazi· 
osmnııpaş:ı Ortamektobi ikinci sınıftan 
3!H Mehmet, I•'atih Ziııcirlikuyıı B:ık

kıı.l ı:ıkınnzı ııuıııara. li Orlıaıı Ht'y 'o 
Han ı ml:ır. 

Birer adet kart alacaklar: ----c-
Ay:ışofya l\iınscsi:t, ~ocukl:ır yıır· 

dıınd:ı. ~:uni. Trabzon Scmorl'İll'Hlilıin
do ilacı ı'lıııcr zado Jlnsaıı Eforıdi <ığ· 
lu Üıııcr, A<l:rna TtiUlıı lrıhis:ırı vrz-
nf'cları Hüseyin Boy vasıtasilo ~cvki 
811at, lzınir H:ılllrifutp:ışa caddesi Hıldi 
Bey sokal: ııunıma G .Mahmut Sa.lırl, 
Samsun Şolıir Tolcıfoıı meınurlarıııd:ın 
Şadiye, lno~i>I Dişçi Hiiscyin S:ılııi 
Bey ı>~lu Balıattııı, Salihli liıs:ın Boy 
1-ııı J;uıel, Adaıı:ı. Yeııiotol cinmııda 
çerçi Yusuf Efendi oğlu Salih, Eski· 
fOlıir Jst.asyon caddesi Doktor Jhsan 
Hey oğlu Turgut, Keşan Anık;lt Şoııı-
sottfn Bey yazıhanesinde Ali Hıza, 

Anknra 1srııctpaşa mahallesi Ulucak sokak 
ııumar:ı 4 Şadan, M. K. Pata.da Hit 
tubilıi Hoı111.i Beyde EdilJO, Aııkarn 
)1611111t Kooperatif ıirketi tüUln kıs· 

. --
J 

ııııııda Fuat, l\Jenomon Yilı.lı:ıtı KAıırn 
Boy kcrirnosl Nezahet, Kayseri Tsmot

ı paş:~ llkıııok1Plıi talclıcstıııleıı 72 Turaıı, 
:-;aıusuıı .ı\baııılıır :ırasıııd:L ııumarn :ıı 

h~ıkkal )fohıııot, Salihli ı\\·11kat Hani 
Boy kızı Paadet, ı.::csJ,iıı Mfit-<ık.ait 
Alay l.!'ltihi Hocl'!p Hey J.ızı Hayruııui
sa, Balya Aşagı çar11ı<la Bakk:ıl Ali 
ı;:ııuri, Ordu llııuıdullı•lı .::;ııphi .Bey )lk
ıııck tolJi Boşiııci ımııftaıı Bodi, Oih:ııı-

g-ir Ncriuı:uı llırnlıiııı, .Sn.lilıli J\ vııkat 
ll:ıyri Bey kızı l\01.iiıo, lJzuııköprıı 
l'Mlll "c Telgraf 1ılılclilrii 'I'ovfik Boy 
k1zı C"ahiılc, l-i:ıııısun Yıldız Hafafi~ 0 

ın:ıg-ıız:ı.sıııda :aıu1.affer, llıırsa Ortıııııo\· 
tep hirirıri s111ıftaıı 3':! t Hccop, Aıık:L-

ra lııl,ıl:lp rnahallrsi H.1rahiırı sol.;:ık 
ııuııııır:ı 7 JHisrı ll, lı.ıııit 11ölciik Turgut 
ınoktcp geıııisiıırlo 117 ~udotliıı, E ki· 
,ohir istasyon ku ıııandanı kızı 'l'ilrkilıı 
:Nuri, l1.11ıir I<arnııtiıın lskole cadllıı
siıırto 11uııı ·ır:L fı Sıdıka Zehra Hnrıı ııı , 
A<lan:L grkok .Mıı:ılliırı ınektelıiııdcıı 

~~!i ~lııhiltiıı, l'zunköprU Halısatıırı 
ıııalıallosiııdo numara 00 C:iimriik ıuo· 
ıınıru kızı Emine, Hnlı ko!ii r Belediye 
t.ubıt ınoınuru Ali Boy oğlu Ferit, 
Bulmküy llnzırlık snkak 8eropo Aslan· 
ynıı, Adana Ziraat Baııknsırıda Ahmet 
Hefik, Üsltfıdar Ayaııııu. 21 ııci ıncktl'p 
talolıcsindon 17.) Şckibo, Balıkesir 

\'eııikiiy 'Mevkif ıııoıııurn <'ğlıı Yıı· 
suf, Bsyogfo Jıluse\•r lisesi sekizinci 
sınıftım .rnk Bohınçıaras, Darü uılfaka 
Jlsoai hetinci eııııftan 8.'.> .M.E:ı:ıt, Koıı· 

va .ı\kımray KC\lodiro lrnlril<'si Hıltlive 
İfauım k ıı.ı Sevim · ıfanı ııı ve Beyler. 

Temmuz 18 
! 
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L Bu Sütunda Hergün 
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·-------- YAZAN: Esat Şefik 

EGLENCE 
Hasan bir gOn lıtanbula ba

cağında şalv&rı, ayağında potur
larile geldi. Arkadaşları ona Yeni• 
camiden bir pantalon ve potin 
uydurdular, lıtanbulu gozdirmiye 
ba§ladılar. Hasan lstanbulun ka· 
labahk caddelerinde arkadaş· 
larmın koluna girmeden yürü· 
yemiyor kaybolacağından endişe 
ederek onlara sokuluyor, gördU
ğü her şeye kemali hayretle ba
kıyor ve akşam odasına geldiği 
zaman altüst olmuı bitap bir 
halde seriliyordu. 

lf 
Fahrlinnisa, kibar ve zengin 

bir aileye mensup. ayni zamanda 
macera peşinde koımaktan bık• 
mıyan bir kızdı. Güzelliği, mulıi· 
tinin erkekleri arasında meşhurdu. 
Onun mağrur ve müstehzi ruhunda 
saf erkeklerle tanışıp onlarla eğ· 
lenmek hususunda ezeli bir istidat 
vardı. Evet, Fahrllnnisa hemen 
her erkeğe limit veren, fakat 
mevcudiyetinden bir zerre bile 
vermeyen kızlardandı. Bir gUn 
yolda Hasam gördü ve bu za· 
vallı köylünün başına musallat 
oldu. 

Hasana ilk takıldığı giln genç 
l<öylU şaşırrnıı, [ utanmıı, renk-
ten rerige girmişti. Fakat 
Fahrünnisa onu bol neşesi, 
samimi edasile çabucak açtı ve"' 
konuşınıya başladılar. 

- Sen çok hoşuma gittin. 
- Sen ·de çok güzelsin.. is-

min nedir ki ... 
- F ahrUnnisa.. 
- Çok zorlu bir isim.. Ben 

beceremem.. Senin ismin Fatma 
olsun .. 

-Nasıl istersen ... Sen ne der
sen o olurum ... Bu, saf köylUntln 
erkeklik izzetinefsini okıamıştı. 
Bunu zaten! FarUnnisa bilerek 
söylemişti. Hasan bütün yUzüne 
yayılan bir tebessümle sırıtarak 
yalvardı: 

- Oh, aana bir diyeceğim 
Yar. 

- Ne diyeceksin .. 
- Şöyle bir dolaşsak.. 

Fahrünnisa gUlmemek 
kendini güç zaptediyordu. 

için 

- Peki, dedi, nereye istersen 
oraya gidelim. 

Köprüden yürüye yürüye Fa• 
ti he çıktılar. Yolda Hasan sev• 

gilisine köyilnden bahsediyor, 
geçen sene koyunlarından birinin 

az süt verdiğini, bahçesindeki 
bodur armutlara kurt Uşüştüğll· 

nü, köy hayvanatmın çıkan bir 
hastalık yüzünden öldüğilnil ve 
bu sebeple gUbreyi para ile al• 
dıklarını anlatıyordu. Fatih par
kına geldikleri zaman bir kana
peyl köstererek : 

- Otursak.. deni. 
Yan yana oturdular. Yorgun

luklarını bir müddet giderdikten 
sonra Hasan, Fahrünnisaya uzun 
uzun baktı. Birkaç defa derin 
derin içini çekti: 

- Fatma dedi sen o kadar 
güzelsin ki..' 

- Evetr 
- BillAhi Fatma .•• 

ateşli gözleri karşısında ıUztılft• 
yordu. 

- Hasan, dedi, biriblrimlzl 
çabucak sevmiye baıladık. değll 
mi? 

Sahi mi söylilyon .• 
Elbette .. 
Demek sen de beni sevi· 

yon ha .. 
- Hem nasıl bilsen •• 
Bu söz Hasam allak bullak 

etmişti. içi içine sığmıyordu ve 
yanındaki kızın göz kamaşbrıcı 
güzelliğine, şık ve zengin tav ... 
Jetine bir ilAht rilya fgörllr gibi 
hayretle bakıyordu. 

- O halde fatma • • dlye 
mırıldandı. 

- Evet ben de onu dttıüntı
yorum. Mademki sevL,tik, ev
lensek .. 

Fakat paran var mı? 
-Param yok amma köyümde 

iki ineğim var... Biri gebe.. Dü· 
ğünUmUz oluncasıya kadar o da 
doğurur.. Bir de ihtiyar anam 
var. Seni onun yanma götürllrllm. 

- Çok gU:ı:el .. Ben bu akıam 
babamdan izin alır yarın sana 
haber veririm. 

- Aman sana yolvarınm •• 
iyi haber eylet .. 

- Ben gidiyorum, AlbL:ı. ıs
marladık sevgili Hasan •• 

- GUle gUJe.. gUzel Fatma .• 
Fahrünnisa kahkahalarla gU• 

)erek Hasandan uzaklaşh. V c 
Hasan onun arknsmdan kalbi 
sevinçle, gözleri saadet yaıile 
dolu olarak uzun uzun baktı. 

)#.. 

Aradan gilnler geçti. Hasan 
artık kara sevdaya tutulmuştu. 
Hergün Fatih parkında dolaşıyor, 
sevgilisi iyi bir müjde ile gelecek 
diye bekliyordu. F abrlinnlsa Ha· 
sanı unutmuştu bile .. 

Bir gün Köprünün llst kı .. 
mında parmaklıkta yaılanap Ka• 
dıköy iskelesini seyrediyordu. Bir 
vapur iskeleye yanafb. içinden 
çıkan yolcular arasında Hasan 
birdenbire sevgilisini görmllftO. 

Ah Fatma.. diye haykı· 
rarak yanına koşmak istedL 
Fakat sevgilisinin yanında geno 
ve şık bir erkek vardı. Hasan 
bir adım atamadı.. Dudakları ki· 
litlendi. YüzUnU derin bir yeiı 
kapladı. 

Fahrlhmiıa yanındaki gençle 
meıguldU. Hatt4 Hasanın yanın
dan geçerlerken yUzUne bakbtı 
halde tammamazlıktan gelmiıtl. 
Bu hAdise Hasanı Fahrllnnisayı 
tanıdığı günden daha fazla harap 
etti. Sevgilisi başka bir erkekle 
otomobile binip uzaklaşırken Ha
sanın boynu blikUlmUş, gözleri 
yaşarmıştı. Kalbinde ıstırap, du
daklarında bir mırıltı vardı: 

- Fatma ... Fatma ... 

"" O günden sonra Hasan bir 
daha lstanbulda görünmedi. Hem
şerileri onu çok aradılar, fa
kat bulamadılar. Hemen vapura 
atlamış, köyüne gitmiıti. Yemin 
etmişti. Eğer bu hastalık onu ha· 
rap etmezse, lstanbula bir daha 
adım atmayacak, ismini bile 
anmıyacaktı. 

16 Temmuz 

llıLk im iyeli ){illiyo Bayramı TUrk 

Hasan bunu söylerken Fahril: -
nisa için için bu saf köylüye gU .ii·ı • 
yordu. Çiinki ıöz söylerken seıi M.rnrif Cemiyeti rozot 
titriyor, r6zleri FahrilnoiıamD 1 ____ ... gitııildür . ... ___ .. 
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lô Temmaz -işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

• lf uharrfr!: 
Arnold Oolop•n 

-49-

. .. • Gayriihtiyari Bir Feryat .. Hatıra Gelmiyen Bir Tevkif -
Parkta Bır BogduşmB~ H sbıhal • Haydutların içini Kemiren Bir Korku 1 

Karakol a ~ır~~a=~=--.~-~~=---:;::;::ı::-ı--::-~ 
tikayetçi olmadığımı söyledim, - Şimdi aizi polile haber 

Herifler arkamdan geliyorlar
dı ve muhakkak yetişeceklerdi. 
Bu dakikada elması hazırladım 
•e yeleğimin cebinden çıkararak 
ağzıma götürdüm. Yumurtaya 

1 akm bir taş parçası kolay 
kolay yutul11~ mu'? Elbette hayır, 
fakat sıkışınca neyaparsınız? Zar 
ı:or yuvarladım. Tam zamanıydı, 
aira herifler adam akıllı yaklaş-

.. b" b h çıktı mışlardı. ünüme ır a çe ' 
içine daldım. Fakat arkadan. 0 ?. 
)ar da damladtlar ve beni bıtkm 
bir halde üzerine çöktüğüm tah-
ta kanepede sıkıştırdılar. . . 

- Hain, alçak, artık eh~ız
den kurtülamazsın, diye bagırı

d da üzeyorlardı, Ayni zaman a 
rimi araınıya koyulmuşlardı. 

Bir An içinde l 
- imdat! İmdat 1 diye feryat 

ettim. Bu feryat herifler üzerinde 
bir yıldırım tesiri yaptı, hemen 
tizerimden kalkarak tabanı. kal~ 
dırdılar. Fakat bahçenin polısle~~ 
aes.i işitmişlerdi, heriflerin önün_u 
kesmişlerdi, birkç tane de pcl~s 
yetişmişti, kısa bir koşmayı mu-

teakip yakalandılar. . k 
b. ı·kt polıs aÇaresi:z: hep ır 1 e 

rakoluna gittik. Komiser yokb~u. 
b .. hep ır-

gelmesine intiz~ren ı:ı ka attılar. 
likte karanlık hır oday p k·' 

Manzananm o-Bil Carper ile . . . . 
· · -rınelıyc:liniz. 

PUrmelerını go . · d · · . diri dın ermı 
- Senın h l dur 

yüzeceğiz, diyorlardı, e e. 
buradan bir çık~~! i k 

Arbk benim ıç.ın korku aca 
fazla bir şey yoktu. Binaenaleyh 

bu tehditlere: 
E t amma mesele bara-

- ve • il 
dan çıkmaktadır. Gümlesi d" e 
mukabelede mahzur görın:e. ım. 
Ve haydutlann son iki sene ~çınde 

kl . 1 r kakkmda Edıtbten yapb arı iŞ e d 
öğrendiğim malumatı bir çırpı a 

sayıverdim: .. 
- Buruarı söylemiyecek mıyım, 

zannediyorsunuz? dedim. . . 
Herifler benim zannettıklerı~

den çok fazla malumata sahıp 
olduğumu görünce evvela şaşırdı
lar, sonra düşündüler, daha son· 
ra da uyuşmak istediler: 

- 8iribirimizi boğazlamakta 
t · · mi ne fayda var 1 dediler. yısı 

anlaşalım! 
Doğrusunu isterseniz bunda 

benim de menfaatim vardı. Fil
hakika herifler elmas meselesini 
açabilirlerdi, ,·akıa ellerinde hiç· 
bir delil mevcut değildi, fa tat 
Adliye bir defa bu hadiseden 
haberdar olunca Hariciye Neza-

ti vasıl.asile F ransadan malômat re 
1 

.. .. 
istiyebilirdi. Mese e suruncemeyc 

düşebilirdi. 
Binaena,eyh teklifi l n':>ul et· 

. k . er geldiği zaman 
tım ve omıs 

~;:rr::mr·1=;:u 1 
Tabiatinizi tı~ronmek isti yord::ı.ı~ıı 

- l t k pon ila bır. fotoğrafınızı a ar o u · 
likte gönderiniz. Fotoğrafırııı sı r.ıy.l 

tab idir vo fado cdilınez. 

~---------ır--------
lsiın, meslek 
veya Eall ' ::ı.t? 

Ilangl ımallerin 

cevabı? 

Foto~a.f intişar 
edecek mi ? 

Fotoğrafın k.litesi 30 . kuruı,luk 
_ · · andorilobilir. 

onlar da bana birisine benıettikler vereceğim, dedim. 
· in musallat olduklarını anlattılar. Serseriler bu ihtardan nıU· 

Kıç urtulduk. Fakat herifler benim tehayyir görUndOler, beni ta• 
b 'l w • • kıp etmediklerini ı6ylediler, fa· 

elmasımı kaybetmiş ola ı ecegımı d 
kat tam o ıırada yanımız an 

bir ttirlü akıllarına sığdıramamş- bir otomobil geçtiğini görUnce 

lardı. lakırdılarını keserek içine atla-
- Artık dost olduk ya, ~~ dun, lAalettayin bir adreı vere-

rer kadeh tokuşturabiliriz, rek uzaklaştım. w. • 

yorlardı. Maksadım tahmin edecegınız 
Siz olsanız ne yaparsınız 1 veçhile Humbug gemiıine dön-
- Hayhay, cevabını verdim. mek değildi. VakıA henilz ne 

Fakat şimdi mümkUn değil, ev- yapacağımı bilmiyordum, fakat 
veJA gemiye giderek k~ptao Londradan bir an evvel ayrılmıya 
Vayt'i görmek mecburiyetınde- karar vermiştim. 

t · b. t sonra Bereket versin Bil Çarber ile yim. stersenız ır saa 

Pensilvanya sokağının meyhane- Manzana 'CÜı:dam aşırmıya mu-
vaffak olamamışlardı. Binaenaleyh 

sinde buluşuruz. trene binerek istediğim yere 

( Arka-1 nr) 

- Hayhay! dediler. gidebilirdim, dütımanlanmdan 
Ayrıldık. Fakat ben konuşur- uzaklaşabilirdim. . 

ken Bil Carperin az ilerde duran Şoföre seslenerek Vaterloo u-
iki serseriye bir göz iş8a!eti tasyonuna sapmasını söyledim. 
yagtığını görmüştüm. . . ~~a~ Filhakika düşüne düşüne ( Su-
Herleyince takip ehclildfılgı~ı tamp ton ) a gitmiye karar ver-
anladım ve hemen eri erın miştim. 
yanlarına yaklaşarak: 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
iST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Ve Kapalı Zarfla 
V:e Köşkler Ve 

Mutena Arsalar 

Taksitle 
lık Çiflik 

Ve 

Satı

Otel 

ESAS MEVKÜ VE NEV'i 
222 Küçükçekmece Ali Bey Turan ve T ahtakale çiflikleri. 5000 

199 Sirkeci Hocapaşa Şahinpaşa oteli yanında medrese. 1700 
229 Laleli tramvay caddesi 114-116-118 No. 400 M. arsa. 500 

264 Kurtuluş Papazoğlu Tulumba sokak 11 No. apartman. 350 

12 Üsküdar Koşuyolu 160 dönüm wla. 450 
75 Kandilli • Vaniköy caddesi 1 No. hane. 330 

l77 Kandilli· Vaniköy konak arsası 13350 M. 330 
t 94 Kandilli - Vaniköy sahilhane arsası. . 400 
Z04 Beykoz Tokat mevkiinde Hasabır bahçesı. 350 
l38 Büyükada Nizam Seferoğlu köşkleri. muhtelif 
ı 43 Büyükada Mayandros volisL 4000 
l68 Büyülcada Otel Dolaplaj. . 1000 
g4 Heybeliada Yalı eaddesi 2 No. gazıno. 500 

Balada azılı emlak 8 taksitle ve (kapalı zarf ) u~lü _ ile bil-

d 
yt ı " ndan taliplerin t.8.1932 pazartesı gunU saat 

mü.ıaye e sa ı acagı .. . 

lb a kadar şubemize muracaatlerı. (20 
on a Y JI.. 

Esas 
408 

436 

Satılık Haneler 
Temina 

30 
Mevkii ve Nevi • 21 .22-23 numa· 
Alibeyköyünde Silahda~agda : üşte:nil hane 
rafı iki dükkan, samanukhvlel • dı mTimyano so-
Büyükadada Karanfil ma a csın e 65 
kak 23 No. hane. . . n tesviye edilmek şartile 

Balada yazılı enı!ak bedel~erı pe~~:.eye müsadif 28 Temmuı 
bilmüıayede satılacağından talılpld'ınş ı bemiz.e oıüracaatları. (3 t l 
932 Perşembe giinü saat on a tı; u 

8 .... k dada Taksitle Satılık Emlô.k 
uyu a . Teminat 

Esas Mevki ve nevı bostan ve gazioo 
119 Büyiikada Yor JOla Çamhk 

250 

151 
152 
153 
154 
155 
256 
96 

294 

1-2 hisse 
Bliyükada 

" 

N. 34 36 No ma dükkan oda 100 
ızaa1 - · 

Ayanikola deniz.den dolma rıhtım arsası 5 
32 m. bağ 480 • 768 sehim 50 

" ,, ,, 20 ,, " 
155 

5 

" 
" " Kamino eski bağ 

. Camiçıkmaıı 16 No. lı 95 m. arsa 
Maden Ayanikola 15 No. Dalyan 

ğuşu ve arsası . 225 
h 11 Zrıhre sokak No. 7 Büyükada Meşrutiyet ma a esl 

No. 571 m. arsa 30 

it 

" ko-
" 

l d Ç caddesi 33-35 No. 65 m, arsa. 173 
20 Büyü <a la ınl~~ kiz taksitte bilmüzayede sablacağmdan 

Balada yazı ı em Bl< se 1 d 
. .. d•f 2()..7_932 çarşamba günil saat on atı a 

taliplerin ıhaleye musa ı 
· ··racaatleri ( 28 

Malatyada Güzel Bir 
Şefkat Ve Tedavi Yurdu 

Malatya Oojum ve Bakım mDessesesl 

Malatya, (Hususi) - Vilaye- ı ve temiz slit istihsaline yarıyan 
timizde çok hayırlı işler g{Sren 6letleri muhtevi daireler mevcut• 
ve büyük bir ihtiyacı tatmin tur. Bina şehirden uzakta oldutu 
eden bir Doğum ve Bakım evi için yangın tehlikesine karşı et• 
mevcuttur. faiye tertibatını ihtiva etmektedir. 

Bu müessese feonin en son Müesesede bir doğum Ye 
terakkilerini nazarı dikkate almak kadın mütehassısı, bir de çocuk 
.suretile çalıştığı içindir ki gör- mütehassısı çalışmaktadır. Şunu 
düğü işier çok iyi neticelerle da şükranla söylemeliyim ki bu 
bağlnmaktadır • şefkat yurdunun bu havaliye ver 

.Müessesede zaruri olan hUtUn diği istifade çok mühim ve büyük· 
ilaçları havi güzel bir eczahane, tilr.Müesseseye müracaat edenler 
bir laboratuvar, bir ameliyat odası daima candan gelen bir şefkat 
ve bir de asri doğum odası var• hissile muamele görüyorlar. 
dır.Ayrıca çocukların emzirilmesi Her taraf tertemizdir. -H. 1. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 
1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

-- ace me +es•• 

DEUTSCHE ORIENTBANI< 
Tesis Tarihi 1906 

Merkezi~ Be rli n 

Türkiye Şubeleri : 

/stanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248--984 

lstanbul " 24410 
Deposu ,, 23227 

Her nevi 
banka nıuamelatı 

' SELANtK BANKASI 
Tcs;ı tnrihl 1888 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmi' 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: lıtanlxıl 

Türkiyedcld şubele?'i: 

GALATA, 1STANBUL, lZj!IR 

~A~L.'lJ N , ADANA. MEr. l.N 

Yunanistandaki Şubeleri : 

SEL \ Nl K, ATL.~A, l\A VALA. PiRE 
Bilumum banka muamelatı. Kredi 

mektupları. Her cins nakit üzerine 
hesap ltüşadı. Hususi kaaale&r icarı. 

MAHI<.El\1E ve iCRA İLANLARI 

Ticaret Davalarım da Ruiye
te Mezun lstanbuJ Asliye Mah· 
kemesi Birl .. cl Hukuk Dalre
&,nden: G:ı.1:ıt:.ıda Rar:ı.nıustafn sokak 
2~ num:ı.ı ada L avbovrit c f. nin Emi· 
nön iıııdo Hıhtım hamnd.a 2 numara.da 
Koll;akıado Nusret, Musa TCİti .zndo 
Ahmet, \O Nafi Beyler al yh!eriııe 

iknmo eylediği a~acak <lavasıııdan d0· 
la~ ı müdılc aloyhlerdeıı Nafi l3c~iıı 

il .. aınetg ıhı ha.ı. rının meçhu iyeti an· 
1· şılınası lı sel Ho namına ta'-ii r kılı 

nan uavctiyeniıı 11. l .~!. K.ııun 14 1 
ıııci madd i htikı ıilııo Lo\ ~ikan ilil· 

n rı tebli riııe k:ır.ır vmilını ş ' c emri 
ıımlıa 1,utııfl :..of) ()'1::? salı sn·ıt 1'1 le 

mıı:ıyye ı ı l uluıırııuş ol<l u~ıındnıı mu
m ilfl)h )Ö'nı \(' \aktı mczkftrda 

m:ıbkeın d h zır lıut unma<lı~ n·yıı lıır 
wık.il g011rlermmH;.,.; t:ıkdirfl f' mııam11lt -

yi ;!•yalı: ) eye deva ııı (lllileecıg"ı ıl!lrwn 

t~\i!if olunur. 

lsfanbul 7 inci icra memur
luğundan: Satı l masına 'karar 'or ll en 
borçl u F uat Be> o ait Beyoğlu 1 ti dAl 
c ddcslııdo Anadolu apartın. ı ırnın 8 
No. lı d:ıirellO radyo vo ~ ı ıofon 

ma kilıclur i ııı u lıtelif hal ı , b üfo nı .~a ay
na, koltıık , karyola, porde vo saire 
:..4 ' ff'2 tarilıi ııe mu adif pa r gUnü 
sa:lt on ikiden iti lı.tren .açık .ır tı rma 

tı"ttlıi ilu uı ılıallindc haz ır lıulu ıaeak 
ınemıırır t:mıfın lan sat ılacağı ilftn ülun ur· 

Beyoğlu Dördüncü Sl!V Hu
kuk mahkemes inden: K:ı ıınp:ışa· 
d:ı ı 1ı .M<'hnı def ııdi mal ~llt ısiıı de 
.Nı arıı ktl'lıi 1:ıl,mazıııcla (10) No. lı 

lı :rnPrlo sal,in 13'.:!!'l tov olHılHI 1 ikrl 
Et<ııH lı t crübcs·1.rğt sobobil ı• ış l •rhıi 

gli rıııd,tcn Aciz. bulıın duğundnıı ı,cndi 

talcl i \ tt mtn afak ntilo hacrrn:ı \ a yni 
nıab:ıll ccle Abdullahofcndi ~.ıkm. z.m da. 
1li ~o. 1ı han ede sakino lı:ıl:t:)J 1.snıot 
ll aıı ı nıı ıı rnsi ta, in i ıı c üı7 n32 t :-ı ihinde 
hrar 'eri l nıi9tır: Keyfiyet 'rtin olunur. 
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UGUR GiŞESi 
Yine büyük ikuıniyelerile birçok kimseleri 

Cağaloğlu'nda Uğur Gişesi sahibi 
Hiçbir yerde şubesi yoktur. Tel. 

~ UGUR GiŞESi 

zengin etti. 

Ömer Rıfkı 
203-12 

r A3RlKA.NIN 
ACENTALARI 

YALNIZ KÜTAHYA 
KİREMiDİ KULLANINIZ 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKAMA 
KONYA 
AKŞEHIP. 
ÇANKIRI 
BALIKESIR 
BANDIR"'ıftA 

AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
fAENEMEN 

Ucuz, Sağlam 
Evsa/ça Emsaline Faiktir 

PERTEV 

AKDENIZIN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforlu 3500 ton hacminde "İRA~ vapuru ile 

Pire, İskenderiye, Rodos 
Seyahatine iştirak edecekler heı· hususta memnun kalacaklardır. 

Cemiyet fiat hususunda olduğu gibi Vl'pur hususuncia da büyük 

fedakarlıklar ihtiyal'ile nihayet "İRA,, vapurunu lemine muvaffak 

olmuştur. Seyahat. kat'i olarak 20 temmuzda başlıyacaktır. 

Fiatlar 
Lüks azimet ve avdeı yemekli 120 lira 
Birinci K '1 " 90 " ikinci • " " 

65 " 
" " " 

yemeksiz 50 " Üçüne il ., " ,, 30 " Tabldot: Sabah, öğle, ikindi, tundan Girlde gidecekler 

akşam kahva(b va yemekleri 

dahil yevmiye 350 kuruştur. 

:-\ususi fevkalade lüks aile ka

maraları da mevcuttur. Arzu 

edenlerle fiatler hususi ola• 

rak kıırarlaştırılır. 

1 
azami 10 temmuza kadar mü

racaatla kaydolunmalıdırlar. 

1 ! Ecnebiler için münferit pa
saport muamelatı yapmak za. 

lstanbul, Gdibolu ve Çanak

kale<len gelecekler SAADET 

vapuru ile geldikleri takdirde 

)'Üıde elli tendlattan istifade 

edeceklerdir. Aydın ve Kasaba 

denıiryol!arı güzergiibından ge

lece~lcrin de msıf ücretle azi

met ve avdetleri kumpanya

larc'l lrnbul ediimİitİr. 

Vapurda yatak adedi mah

dut olduğundan iştirak edecek· 

lerin vaktinde miirac-aatiarı 

lazımdır. Vapurun Giride de 

uğraması talep ediimekte ise 

de bu husus müracaat ede

ceklerin milttarma bağlı oldu-

rureti olduğundan (muamelesi 

tarafımızdan yapılmak üzere) 

pasaport ve vize masrafları 

kendilerine ait olmak sure· 

tile işbu seyahate ecnebiler 

de iştirak edebilirler. (Ecnebi-

lere ait pasaport ve vizo 

masraflarında azami tenzilat 
temin edilmiştir.) 

MÜRACAAT YERLERi: 
Türk Maarif Cem:yeti İzmir 

Milmessilliği: Selanik Bankası 

karşısında No. 9 Telfon 3911, 

Sabri Veli B. ticareth;:ınes°, 

Peştamalcılar Çııkurhan karş -

sında 71 numarada telefon 

2728. 

İstanbulda: Türk Maarif Ce-

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazm1 temin eder 
mJd1' vo barsakfarı tC'm i zıor.. ! 
Basuru kökünden keser • 
Ta-ıını latif Ye ze,·k!e iı;ilobilir 

Mazon ismint) <likkı\t edinil. 
Büyük tl;;eııl 100 kuruş. 

Deposu: İş Bank::ısı arkıısmJa !.1AZON 
~~!'ia.. Botlon ecz;ı deposudur. ~~:i}i 

--------------· 
Midenizi Muzır Sirkelerden 

Koruyunuz 
Fcıını olank gayet lor.İ7. ve h:Uia 

ıj:ı.raptan mamul vo ıııe'- addı ocrıobiy e
don k.lınilcıı fıri bulunan sirkernizi 
bir d\lfa t 'criilıe e<liııiı; toptan ve ııo

rakctııle s ıtılır . 
Adrc : Mıımh.1ne eaddesi Akçe so

kak ııunıar· 20 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATIE 

Devren Kiralık Odalar 
Bir s:ılon iizcrinde l.ıiriııdon <lige ri

no go\ilir her tiirlii konforu ha\ i , o 
E' kaf idar<"lİl<l atika~ı lmhınıııl\ an 
lıirinci Yakıf ILınıntla ga)ot ıwuz 

liatlo 'e b r sonNlen iiç seneye kadar 
<leuoıı kiralık odalar Yardır. l\1eıkt1r 

lıaııda 11 numarada Adil Halit nero 
miırneaat. 

Son Pos~a Matb3a sı 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Neqriy•t Müdürü: Halil Lutfl 

Temmuı 15 

ve 

Mağazalarının 

Bütün Dairelerindeki 

Mevsim Sonu 

Eşyai Mütebakiye 
ve 

Fırsatlarının 

ilk günlerinden istifade ediniz. 

y· eni l\IIefruşat ve Halı Dairelerimizi Ziyaret 
Ediniz. Bu Daireler Sizi Son Derece 

Alakadar edecektir. 

.-.mm&smmıım:E'I .... Göz Hekimi~--_,-. 

il Profe:,ür 

Dr. Esat Paşa 
Birirıci Sııııf )liıt"Jıno;;~ı!'I 

Dr. Süleyman Şükrü 
ll111•a•mrmnw1:1ı•a. İs tan bul : Ankara cad. caıl. Xo. GO ..aGmmımrm:;:;md 

Eskişehir Vilayetinden: 
Sivrihisar Kazasının .Sazılar kariyesi hududiJe Ömerler kariyesi 

hududu dahilinde mevcut alçı taşı ocağı işletilmesi 10 sene müddetle 
müzayedeye verilmişlir. Tarihi iha!e 30-7-932 tarih Cumartesi günü 
olup talip olanların şeraiti an~a rıak üzere İdarei Hu• u iye Müdürlü
ğüne müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Dr. HORHORUNl 
Ziihrevi \:e Bevli hastalıklnr 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 

1 

_'.'.'.''.'.'_nda _Zamba~ sokak No. 41 :_ 

r. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci 1 Trabzon oteli yananda. 

ZA YI 
13 Temrnuz Çan; ımn akşam] ınat 

ıo 112 raddelerinde Moda caddesi ti 

Kadıköy iskelesi arasında müaellea şek• 

llnde elen aslıbir pl5tln broş zayi ol• 

mu~tur. Eulan :r:atin lstanbul Postnhancıl 

4 numaralı kutu adresine M. M. rumuıu 

Ue ta hı i:cn müracaat eltlğl takdirde lJI 

bir mükafatla memnun edilecektlr. 


