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,.,.v.:.~,. a I Türk Kadını "kf ühlik,, •• s u o 
• 

emmıye erıyor 

Fransa 
ı==========:-============~-v apurculuk İ Türkiye 

Ve Tiirlcige 
Do tluğa 

Bundan Son; Devlet Ta-1 Akvam 
rafından ~~r=- Edilecek ! Cemiyeti ıle 

Paris, .:J(} - Fransa Hükü
meti, Frcınsada Türkiye aleg
hige yapılan if satkiir hareket, 
hücum ve neşriyatın öniine 
geçmi_q11 kal'ar vermiştil'. Bu 
cümleden olarak yiiz el/ilik
lerden Mehmet Alinin Parisle 
çıkardığı La Repüblik an;cne 
gazetesi kapatılmıştır. Necati 
Rif at isminde birisinin 1·ine 
Pariste çıkardığı La Türkl 
Libr gazetesi de kapatılacak-

tır. Bütün Frnnsa resmi ve 
mali mehafilinde son günler
de Türk dostluğunurı elıemmi
getle karşılandığı. götülüyor. 
Agni zamnnda biigük bir Fran
sız mali grupu Türk ve Fran-

-481% sermayelerinin iştirakile 
bir banka tesisine teşebbüs 
etmiştir. 

~dliye 
ş eııen 

Ankara. ı ( Hususr ) - Halk 
Fırkası grupu dUn vapurculuk 
mesclesJnl görUştU. Evvela ko· 
misyonun raporu okundu. Bun
da iki noktal nazar çarpı,ıyor
du. Komisyon azasmdan bir 
kısmı vapurculuğı.:n serbest 
bırakılmasmı, bir kısmı da bu 
ı,ın devlet tarafmdan ldar 
edilmesf?li Heri sUrUyordu. 

Uzun münakaşalardan uonra 
vapurculuğun, demiryolları gibi 
devlet brafmdan idaresine ka· 
rar verildi. au karara göre va
purculuk . frkctl teşk"linden vaz 
geçilmiş oluyor. & azır a~a • ye
ni l<anun ıayn.ası Meclise vcı··ı. 
mek üzeredir. Vühuz şllepçcli:< 

devl-1 hizmetin:f cn liarcç bn·a· 
kılacaktır. ltusus1 kumpanya· 
larm vapurfarmdan iyi ofanla
rmı hUkQmct satın alacak. Fa
kat arzu edenler bunları sat· 
mayıp yllk vapurculuğu yapa
blleceklerdlr. 

a 
• ar ac a 

Zavallı .. 
1 

Adam Has anede 
iltileri İçinde Yatıyor 

Dlln tam saat beşe çeyrek ) 
kala Adliye koridorunda kanlı bir 

Ölüm 

cinayet işlendi. Hasan isminde 
Bitlisli J>ir hamal, Erzurumlu 
Yasin oğlu Mustafayı tabanca 
ile iki yerinden tehlikeli bir su
rette yaraladı. Tesadüfen orada 
bulunan bir muharririmizin mü
şahede ve tahkikatı neticelerini 
yazıyoruz: ikinci Ceza Mahkeme
sinde gizli bir zine. davasına 
bakıldığı için kapılar kapalı idi. 
Muhakeme bitmiş, mübaşir l::apı-
ları açmışb. Pejmürde kıyafetli, 
siyah bıyıklı, esmer ve bakır 
renkli bir adam, daha kapı ka
nntlarınm tamamen açılmasını 
beklemeden kendisini dışarıya 
attı. Kürtçeye çalan bir şive ilo 
bir şeyler mırıldandıktan sonra 
hem.en elini arka cebine attı. 
Siyah bir tabanca çıkardı ve 

· henuz kapı arasında olan. ve (30) 
yaşlarında bulunan hamal kılıklı 

(Devamı 8 inci soyfnda ) 

Yukarda cani Hafsan. Aşajıda 
caninin tabancasmı elinden 

alan Feyzi Ef. 

~~-·::;::::;·=====·;:::::::======:::::==:==:==~~ ==:.:============:===========:::::Q 

Maç z 
·v a;iye!Siyah Bir 
Perde Alt ndadır 

Lozan Konferansına ait son 
gelen haberler, borçlu ve ala· 
caldı devletler arasındaki müza· 
kerenin, siyah ve mUphem ~ir 
perde ile örtüldüğü merkezm· 
dedir. Fransız Başvekili M. Heryo 
dün akşam Parise gitmiştir. Bu
glln tekrar Lozana dönecektir. 
Bütiln murahhaslarda müthiş bir 
sinir gerginliği vardır. 

Son haberler 3 üncU sayfamız
da, dün gece yarısına kadar ge• 
len haberler de beımci ıayfamıı
dadır. 

V eha ın-Oynama
ması l.l._...Hr•temel ir 

Şehrimize gelen 
Fransız Rasing klüp 
birinci takımiie Fe· 
nerbahçe takımımız 
bugü11 öğleden son 
ra Taksim sta<lyo
munda ilk müsabaka-
yı yapacaklaı·dır. F e• Fransız tııkım· 
nerbahçeye gilzel bir ının kaptanı 

Gotru oy~n ve sevinçli bir 
netıce temenni ederiz. 
.. Vehabın oynatılmaması için 

bızım federasyon Fransız takımı 
ka.pt~nına müracaat etmiştir. 
Çünkı Vehap lmıirdeki eıkl 

Cenevre 30, ( A.A.) - Ak· 
vam Cemiyeti Meclisinin bugün 
yapacağı umumi içtimada 21 
devletin, Türkiyenin Akvam 
Cemiyetine girmesi hakkındaki 
teklifi okunacaktır. 7 eklifi 
yapan devletler şunfordır: 

Almanya, Avuslrırya, Jngil
tP.re, llalya, Fransa, Bulgaris
tan, İspaıı.ra, Yzınaaista111 Ma
caristan, Guatamala Venezü
ella, Hollanda, lran, Polonya, 
Romanya, lsviçre, Çekoslo· 
f!aKga, Yugoslavya, /aponga, 
Kolombiga, lsveÇ. 

Bu teklif dünkü celsede 
okunacaktı. Fakat Çin - Japon 
meselesine ait raporun tetkik 
edilmesi uzun sürdüğü için 
bugıine kaldı. 

IMegvahoşfaki 
jTahkika~-

Belediye Tavzih Ediyor 
Meyva halinde yapıldığı iddia 

edilen yolsuz işler ~selesile 
Belediye Müfettişleri dun· de meş· 
gul olmuşlar, sekiz kişidenn mli• 
teşekkil bir şirketin mümessili 
bulunan muameleci Ata Beyi 
isticvap etmişlerdir. Bu tahkikat 
münasebetile dün Vali Muhittin 
Beyin imzasile aldığımız şu tez
kereyi aynen dercediyoruz: 

"Gazetenizin 693 numara ve 
30 haziran 932 tar:hıi nüshasında 
(Belediyenin paraları başkalarının 
eline mi akmış) serlavhası altında 
neşredilen bentte Meyvahoşta 
yapılmış altmış bin liralık bir 
suiistimalden bahsedilmekte 'iTe 
bunun gibi halcikate biç temas 
etmiyen birçok t.ıfsHat verilmek
tedir. Meyvalıoş uıur.:melah filha
kika teftiş ettirilmektedir. Müfet
tişler işe henüz vazıyet etmişler 
ve raporlarını ve~memişlerdir. 

Teftişat rıeticesinin ne olacağı 
malüm olmadan efkArı teşviş ve 
alakası olmıyaoları da rencide 
edecek şekilde neşriyatta bulun
mak muvafık olmıyacağından 
keyfiyetin o suretle tashih vo 
tekzibi temenni olunur.,, 

Biz yalnız yapılan bir ihbar
dan ve o ihbar üzerine girişiJen 
tahkikattan bahsetmiş ve bu me• 
selenin şicıdilik yalnız ihbar ve 
itldia mahiyetinde olduğunu da 
ayrıca söylemiştik. 

Her ihbar gibi bunun da 
doğruluğu veya yanlışlığı tahkl· 
kat neticesinde meydana çıka· 
caktır. Şu da var ki yapılan 
iht:iar şehrin varidat ve servetine 
taalluk ettiği için lizerinde bil
hassa durmuştuk. 

Bir Sabıkalının Marifeti 
Mehmet isminde bir sabıkalı 

Mükerrem isminde bir kadınla 
birlikte Kizıltoprakta oyun oynı
yan canbazla.-ın çadırına girerek 
çamaşır ve saire çalarlarken tutul
muşlardır. 

klühllnden aynldığına dair res
men federasyona müracaat et· 
memiştir. 

ı Etem Akif Bey, Benatı 
Havvadan Korkuyor! 

Fakat İlave Ediyor: "Müşahedelerim 
Yeni Neslin İyi Yetiştiği Merkezindedir,,· 

Türk kadını vadan korkarım. 
" Mühlik ,, veya BHbassa içtimai 
" Müstehlik 11 mi ve siyasi rüştle-
dir? riııi ve ilmi nti-

Millet Mecli· fuzlarmı kazan-
sinde Fazıl Ah- dıkları bir zaman 
met Beyin or- da benim, onla· 
taya atlığı bu rın işine karış-

rnesele etrafın- mam doğru de-
daki alakalımll- ğildir. Onla, e-
nakaşalar devam ğer icap ediyor-
cdiyor. sa, kendilerini da· 

Evvelki gUn ha iyi müdafaa 
Kadın Birliği edebilirler. ,, 
Reisi Litife Be- Biz ısrar et-
kir Hanımın ce- tik. Memlekete 
vabmı yazdığımız seneler den be rl 
2.amnn, bu hu- binlerce kadın 
susta gençlik ter- ~~~Jı:f~~ILL-'-~~.n.._.:.......J talebe yetiştiren, 
biyesile yakından Prot sör l!t m Akif y içtimai ve mes
alakadar bulunan münevver er- Ieki mevkii itjj:>nrile Türk kadıne 
keklerizin de fikirlerini neşredece- lığını çok y \ndan tanımış olan 
ğimizi bildirmiştik. İşte -bu ·" ilk profesör fikirlerini mutlaka 
erkek cevabını neşredly z. Bu almak i edik. Nihayet Etem 
cevap Darülfünun Hukuk ve Tıp Akif Bey iııranmız karşısında 
F aklilteleri profes6rl rı Etem meseleyi ıu ekildo mUn kap 
Akif Beyindir. ProfesorU lize ilk etti: 
suali sorduğumuz zaman neşesi 
her :zamanki gibi yerinde idi ve 
bize bu neşe ilo dedi ki: 

" - Aman, ben benatı Hav-

,,_ 
Fazıl Ahmet Bey gibi 

in Tnrk kadınlan 
Umulln bir mana• 
!net sayfada ) 

i rdaE yi Ne • -
ı ah • se • 

ı ş 

ususi · selerde Dönen Talebelerin 
iktarı Resmi Liselerden Çok Fazladır 

Liselerle ortamekteplerin br.• 
kalorea imtihanlarında her sene 
bir ders grupunun imtihan su
alleri Maarif Vekaletinden kapalı 
zarflar içinde gönderilmektedir. 

Talim ve Terbiye Heyeti bu 
stne sualleri tabii ilimler zilm· 
resinden intihap etmişti. Mii
meyiz ve Müfettişlerin huzurun· 
da yapılan bu seneki imtihanlar 
çok şayanı dikkat bir netice ver
miştir. imtihan neticelerinin mu· 
kayesesi bilhassa hususi mektep· 
lerle resmi mekteplerin farkını 
bariz bir şekilde canlandırmak• 
tadar. 

İstanbul lisesinden bakalorea 
imtihanına giren I 50 talebeden 
33 il muvaffak olamamıştir. Dö· 
nenler yUzde yirmi nisbetindedir. 
Kabataş erkek lisesinde 53 tale
beden 4 il muvaffak alamamıştır. 
nisbet yüzde yedidir. 

İstanbul Kız Lisesinde 49 ta• 
lebeden 18 zi muvaffak olama• 
mışbr. Nisbet yüzde 30 dur. Per
tevniyal Lisesinde 24 talebeden 7 
si muvaffak olamamıştır. Nisbet 
yüzde 28 dir. 

Hususi liselerin vaziyeti ise 
şudur: 

(Devamı 8 lnel aa,.fada) 



2 Sayfa 
= 

Halkın Sesi 

Lozan Konferansı 
Nereye Gidiyor? 
Jktıaadi buhranın te.ııirJeri altında 

çırpınan bütün milletler ümitleri· 
ni loznn Konferansına bağlamış· 

lardı. Son gelen haberler, Alman
yanın tamirat borçlarının ilgasını 

hatta daha ileri giderek Versay 
muahedesinin yeniden tetkikini 
istediğini ve konferansın müşkül 
bir vaziyete düştüğünü bildirmek· 
tedir. Bu hususta halkımız şunla
rı söylemektedir: 
Necrıettln B. • Kumkapı Saraçlııhak 

mahallesi 53 -

- İkhsadi buhrandan ıstırap 
çeken bütün dünya dörtgözle 
Lozan konferansına bakıyordu. 
Tamirat borçlarının iptalinden 
sonra insanların biraz geniş ne· 
fes alacakları tahmin ediliyordu. 

Son gelen haberler bu ümit
lerin de suya düşer gibi olduğunu 
gösteriyor. Çünkü Almanlar kon• 
feransta müsait bir hava bulur 
gibi olunca isteklerini arttırmışlar. 
Versay muahedesinin yeni baştan 
tetkikini ileri sürmüşlerdir. Dünya 
saadetinin mevzubahs olduğu bir 
işte Almanyanın bu kadar ileı i 
gitmesini muvafık bulmadım. 

* K&mll Bey - ( Bcyaz.ıt Emlnbey mahal• 
lesi 30 ) 

Dlin gelen haberlere göre 
Lozan konferansına gizli bir ru
hun hakim olduğunu seziyorum. 
Almanya yalnız borçların iptalile 
iktifa etmiyormuş. Ayrıca Alsaz 
Loren ve F ransanın silahlarının 
tenkisini de istiyormuş. 

Azı kurtarmak için çok iste
menin ne demek olduğunu biliriz. 
Böyle bir oyun yapacağız derken 
ipi büsblitün kopnrmannı doğura
cağı vahim neticeleri de nazara 
itibara almak liizımdır. 

* NUnet B. (Ort köy Fınn sokak 5) 

Lozan Konferansı:'ld :m bek-
le iş · yalnız Almanya He F ran· 
s... arasını bulmak o1saydi, 
Ko . nsın n llsbet bir neticeye 
Yarıp rmaması okadar büyük 
bir mesc1e teşkil etmezdi. Fakat 
iktısadi bu .rana çaresaz olacağı 
için konferansın beynelmilel bir 
ehemmiyeti vardır. Tamirat borç
larının silinmesinden sonra Al· 
manyanm Versay muahedesinin 
tamamen ilgasını istemesi hüsnü
niyetle telif edilemiyecek bir 
şeydir. Konferansı akim bırakan
lar herhalde büyük mes'uliyeti 
yüklenmiş olacaklardır. ... 

Salih Bey ·Kasımpa~a iskele caddesi 17· 

- Son gelen haberler Lozan
daki temiz havanın bulandığını 
gösteriyor. Almanya yalnız tami· 
rat borçlarının silinmesi ile iktifa 
etmiyormuş. 

insan yem haberlere bakarak 
işin içinde beşerin bu gilnkü sı-
kıntıli refahını bile çok bulan 
gizli bir parmağın rolü olduğuna 
kani olacağı geliyor. Mamafih 
konferansın iyi bir neticeye vara-
cağından ümit kesmiş değilim. 

EKMEK 
Bu Mesele 
Yeni Tedbirlerle 
Halledilecek 

Haber aldığımıza göre İstan
bul Belediyesi, ekmek meselesini 
kat'ı şekilde halletmiye karar 

vermiştir. Bu karar temiz, sıhhi, 

noksansız ekmek temini nokta-

sından verilmiştir. Bu hususta 
ittihaz olunacak tedbirler yak nda 
tatbik edilecektir. 

Şimdiki halde ekmekçilerin 
merbut olmaları lazımgelen kaideler 
ve Belediye ile ekmekçiler arasın-

daki münasebetler etrafında tet
kikat yapılmaktadır. Bu tetkikat 
çok yakında bitecek ve derhal 
tatbikata geçilecektir. 

Bir Kongre 
İlk Tedrisat-Müf;ttişleri 

Neler Görüşecek? 

f stanbul İlk tedrisat müfettiş
leri ı5 ağustosta bir konrrre ya· 
ı:;acaklardır. Kongrede muh
teıif usul ve terbiye meseleleri, 
talebe kooperatifleri, köy mek
tepleri, talebelerden alınan randı
man üzerinde münakaşalar ola
caldır. 

Kongrenin aldığı kararlnrdan 
bazıları Maarif Vekaletine bildiri· 
lecek ve bunlardan lüzumlu olan· 
ları derhal tatbik edilecektir. 

Esnafın f' ayıt .Uddeti 
Küçük <.::snafm Tic:ıret odası

na kayıtları ıçm tayin edilen 
müddet dün akşam nihayet bul· 
muştur. Esnafın kısmı azamı bu 
müddet zarfında odaya kayt yap
tıramadığından lktısat Vekaleti
nin emrile kayıt müddeti 31 Tem
muza kadar uzatılmıştır. 

ll<tısat rı ıeclisi Azaları 
Ali lktısat Meclisi azalığına 

bankacılar namrna Suphi ve 
Asım; zahireciler namına Habip 
Zade Ziya ve Hayri: madenciler 
namına da Rifat Kamil ve Esat 
Beyler seçilmişlerdir. 

AmbalAj Mütehassısı Geldi 
Harici Ticaret Ofisi tarafın

dan Avrupadan çağırılan ambalaj 
mütehassısı M. Kül dün İstanbula 
gelmiştir. Mütehassıs, mey\a ve 
sebzelerin çürümemesi için yapıl· 
ması lazımgelen ambalaj hakkm
da Ticaret Odasına ve Ofise 
malümat vermiştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1: Delikanlı - Hasan Bey 

bizim kadınlar dehf etli mukte
aitmif. 

2 - Kendi dikişlerini kendi· 

leri dikiyorlarmıt-

istimlak J iHTiLAF 
Bir Komisyon T eş- Buzcu/ardan 

kil Edildi Şikayet 
Belediye yeniden bir lstim

liik komisyonu teşkil etmiştir. 
Bu komisyona dört aza tayin 

edilmiş ve dUnden itibaren de 
işe başlanmıştır. Bu komisyon 
Belediyenin istimlak iılerile ıneş· 
gul olac#lktır. Esasen eskiden de 
böyle bir koınisyoq vardı. Fakat 
tahsisata kalmadığı için lağvedil· 
mişti. Bu komisyonun tekrar teş
kilinin sebebi istimlak işlerinin 
çok uzamasıdır. Bu yiizden de 
Belediyenin birçok projeleri vak
tinde tatbik sahasına konama· 
maktadır. Şimdi komisyon Florya 
plfijı, çocuk bahçesi, lrnnservatu· 
var ve stadyom yerlerinin muba
yaasile meşgul olacaktır. 

Bu hususta kendisile görüşen 
bir nıuharririmize Belediye Reis 
Muavini Nuri Bey şunları söyle
miştir: 

- İstimlak işleri çok uza· 
maktadır. Mesela bir yol aç Ia
cağı zaman muhammiole · emlake 
bir kıymet tahmin ediyorlar. 
Mal sahipleri bunu kabul etmi
yor1ar. Kendilerine menafii umu
miye ihb~rnamesi teklif ediyoruz. 
Derken iş mahkemeye intikal 
ediyor. Verilen hükümler ekse· 
riya temyize gidiyor. Bu yüzden 
işlerimiz geçikiyor. Eskiden de 
böyle bir komisyon var ı. Emlak 
sahipleri ile temasa geçer ve 
eks riya da tahminimizden daha 
~şağısına istimlak yalrnrdık. Şinı· • di de ayni usulü ihya ediyoruz ... 

Avrupa 
Hangi Mallarda 
Kredi Veriyor 

Yaptığımız tahkikata göre, 
Avrupa ticaret firmalara Türki· 
yeye birinci derecede mensucat, 
ikinci derecede demir, çelik, 
makine vesaire üzerine kredi 
açmaktadırlar. Dünya iktısadi 
buhranı dolayısile her tarafta 
olduğu gibi Türkiyede de 
kredi biraz daralmıştır. 

Ticaret s:ıhasındaki bu darlı

ğa rağmen Rusya ve İtalyadnn 
temin edilen elli milyon liralık 
kredi ile Tiirkiye iş ve sanayi 
hayatında bir canlılık olacağı 
tahmin edilmektedir. 

Kimsesiz mz Talebeler 
fstnnbul Halk Evi es1·i medrese• 

lcrden birini kimsesiz kız talebeler 
}Urdu yapmıya karar vermiştir. 

Fazlalaştı 
Bir müddetten beri buzhane 

sahiplerile, yağ, peynir, krema 
ve yumurta toptancıları arasında 

devam eden ihtilaf bUyümUştnr. 
Toptancılar, meselenin esash 
şekilde halli için ayrıca vilAyete 
ve Dahiliye Vekaletine müracaat 
etmiye karar vermişlerdir. 

Tacirler, buzhane fiatlerinde, 
hukumetin müdahalesini icap et
tirecek bir yükseklik görmekte 
ve belediyenin buzhane işletmek 
hakkını kullanarak meseleyi hal
letmesini istemektedirler. Buzha
neciler aleyhine bir dava ikamesi 
de mevzuu bahsolmaktadır. 

Şeker 
Gümrüklerde Bin Beş Yüz 

Vagon Şeker Var 

Yaptığımız tahkikata g8re 
fstanbul gi"mrüğünde ve diğer 
gümrüklerde elyevm 1500 vagon 
kadar şeker vardır. Bugünden 

itibaren şc:ker gümrüklerden ta
kas edilecek eşya mukabili ıcr
be t geçeceği için piyasada bol

luk husule geleceği anlaşılmak
tadır. 

Elyevm gilmrtlklerde bulunan 
şekerin memleket ihtiyacım bir· 

kaç ny için tatmin edeceği öğ
renilmektedir. Bu günlerde kes

me şeker fiatlerinde bir tenexzUI 
vukubulağı bildiriliyor. 

Ecza Depoları Arasında 
Bahçekapıda iş Bankasının 

arkasındaki sokakta bulunan 

ecza depoları yaz münasehetile 

akşamları saat yediden itibaren 
tatil yapmıya karar vermişlerdir. 

Fakat bu depolardan bir tane
sinin bu itilaftan hariç kalmak 

istediği ve bütün depolar yedide 

kapandıktan sonra da iş gördn

ğü haber alınmaktadır. 

Fıçı Fabrikası 
Türkiyeden her sene harice 

külliyetli miktarda balık, zeytin

yağ' ihraç edilmektedir. Bu gibi 
ihracat eşyasının, şarap ve saire

nin sevkinde kullanılmak üzere 
büyük bir fıçı fabrikası açmak 

için bir grup teşebbüslerde bu

lunmıya başlamıştır. 

Günün Tarihi 

Afyon Kooperatifi 
Layihası 

Ankara, 30 - Türkiye afyon ye. 
tlttiricileri satış kooperatifi teşkili 
hakkındaki kanun Jayihaaı Adliye 
EncDmeninde müzakere edilrnit •• 
ruznameye alınnıışh!·, Ad.Iiye Encü .. 
menince bilhassa cuz f mıktarda is .. 
tth .. latta bulunan çiftç:lere kolaylılc 
Yerecek hükümler ilive olu11muş ve 
kooperatife hissei iştirak. kıy'?et~ bir 
liradan yarım liraya tenzıl cdılmıştir. 

Barodal<i içtima 
Baro Heyeti Umumfyesi dün Ad

liyede Baro Dairesinde topl~nmış, 
1931 seneıi hes11batım tetkıl va 
kabul etmiş, hesap ~üfe!tiıler.ile 
heyeti idaredep mU<lcfet! bıt~n •ki 
klşınin yerine yeniden ikı zat mtihap 
edilmiştir. 

Doktorlar Toplandı 
Etibba Muhndenet . C.e°!iycti bq 

aabab Halk Evinde bır ıçllma yap .. 

maıbrPoliste Yeni Tayinler 
Eminönü merkez memuru Ahnıe~ 

Bey Polis ikinci şube başmemurlu. 
ğuna, başmemurlardan Haşim Enverl 
Bey Üsküdar merkez memurluğuna, 
Öıkfidar merkez memuru fımail Ra. 
ıib B. Beyoğlu merkez mcmurlu~una, 
Beyoğlu merkez memuru Necatı Bey 
Sarıyer merkez memurluğuna, Sar. 
yer merkez memuru Murat Bey Ka .. 
dıkay merkez memurluğuna, Kadı. 
köy merkez memuru Yunus Vehbi 

B E ... ü kez memurluğuna . mınon mcr 
tayin edilmişlerdır. 

lzmirde Zelzele 
hmir, 30 _ Bu sabah oldukça 

tiddetli bir zelzele olmuştur. Hasaı 
yoktur. 

Tarih Muallimleri 
Ankarnda yarın toplanacak ofon 

tarih kongresine iştirak edecek tarib 
muallimleri dün Ankarnya hareket 

etmitlerdir. 

Belediyenin Yeni Bina~ı 
Sabık Düyunu Umumiye binasının 

350 bin lira kıymtle belediyeye dev• 
redilmesine karar verilmiştir. Bunıı 
muk•bil belediye şimdiki Jiman Ha• 
nam alarak posta idaresine devredl• 
lecektir. 

Danımarl<aya Telefon 
l.tanbul ile Dnnimarkanın hükQ. 

met merkezi olan Kopenhag ar~11 ın• 
da bugünden itibare.ı telçfon muka• 
lemesi başlıyacaktır. 

işgale Ugrıyan Yerler 
Ankara, 30 - i şgale uğrıyan bazı 

mahallerde \•uku Lulan taıuırrufat 
muamelatının sureti icrasına dair 
kanun layihası encümenlerde tetkik 
olunarak ruznameye alınmıştır. Ha .. 
kOmetin teklifi encümenlerce aynen 
kabul edilmiştir. 

Litvinof'un 
Oğulları Geldi 

Sovyet Rusya Hariciye komiseri 
M. Lltvinofun iki mahdumu dün ak .. 
şam limammıza muvasalat eden 
franıız Mering vapuru ile şehrimize 
~elmlşlerdir. 

M. Litvinofun oğulları doğruca 
Büyükderedeki Sovyet sefaret kona• 
ğma gitmişlerdir. Mevsimi burada 
ırcçireccklerdir. Ayni zamanc'a Ma• 
dam Litvinofun da yakında lstanbula 
geleceği haber verilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Beg Diyor Ki: l 

3 - BoŞ yere 

barcamıyorlarmış. 
metelik bile l 

ij)j 

4 - Kılı kırk yararcasına iş 

iÖrilyorlarmı1-

• 

5: Hasan B. - Deliknnlım, bun. 
larıa bepıi iyi, ırüı.cl. Fakat fU ha• 
nımlanmıJ. biraz da heıap wı .. ı .. 
ne ı,ı olurdu? 

I 
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Bir Keman Satılıktır 
isterseniz 

•••:·························································· 
n r 

Sivil Polis 
ilecekler 

Ankara, 1 (Hususi) - Millet 
Meclisinin dünkn içtimamda ihti· 
yat zabitleri kanununun 3 üncll 
maddesine bir fıkra ilavesi, Da
rülfünun hesabı kat'isi, milli 
hükumet borçlarına müteallik 
yetim boçlarının nakten tesviyes\ 
Türkiye - Çekoslovakya, Türkiye-
Danjmarka uzlaşma, adli tesviye 
ve iadei mücrimin mukavelesinin ı 
tas dikı, Dahiliye Vekaleti merkez 
vnzife ve teşkilatı, mübadil ve muha 
cirlerle harikzedelere meccanen 
temlik edilen gayrimenkullerin 
veraset ve intikal vergisinden 
istisnası layihaları ile Ankarada 
bulunan mUlkiye müfettişleri hak
kındaki tefsir kabul olundu. 

Bunu mliteakıp yeni polis 
teşkiUib layihasının müzakeresi
ne geçildi ve kabul edildi. 

Yeni kanun polis teşailAta 
noktasından çok mühim esasları 
ihtiva ediyor. 

Mülkiye ve Hukuk mezunları 
bundan sonra doğrudan doğruya 
merkez memuru olacaklar, lise ve 
orta mektep mezunları ile ihtiyat 
zabitleri 2 inci ve 3 lincü sınıf 
memurluklara tayin edileceklerdir. 

Vilayetlerdeki polis müdürleri 
şimdiye kadar yalmz vilAyet mer
kezini teşkil eden kasaba ve şe· 
hirler hududu dahilindeki asayiş
ten mesul idiler. Yeni kanunla 
emniyet, mfidürll veya memuru 
unvanını alacak zabıta amirleri 
vilayetin umumi ve siyasi asayi
şinden mes'ul tutulacaklardır. 

Kaymakamlar naklen emni· 
yet müdürü, emniyet müdürleri 
de kaymakam olabileceklerdir. 

Emeniyet mildürlerinin maaş 
ları 4500-5500, ve 4000 olacaktır. 

Derhal Yakalandı 
Seyyar şişeci Ahmet Şişlide 

Naciye Hanımın evine girmiş, 
pcırdesü, iskarpin ve saire çala· 
rak kaçarken yakalanmıştır. 

Buğday 
Layiha Üzerinde Yeni 

Tadilat Yapıldı 

1 - Fazla hırçınlık vücudu yor· 2 - Mücadele ederken ittidalinize 
duğu için maneviyatı da harap eder. sahip olunuz. Aksi takdirde kaybe· 

dersiniz:. 

TEL F 

Sofya, 30 ( A. A.) - Bulgar 
Başvekili ve Hariciye Nazırı M. 
Muşanof bugün Anadolu Ajansı· 
nın muhabirini kabul ederek Kesa
nova köyünde vukua gelen hadise 
ile Türk a'llelenin Bulgar tütiin 
imalatnanelerindcn çıkarıldıkları 
hakkındaki neşriyat ve Bulgar · 
Yunan, Bulgar· Yugoslav mii
nasebatı hakkında şu beyanatta 
bulunmuştur: 

11 Kcsenovada cereyaıı eden ha-
diseyi duyar duymaz derhal tahkikat 
yapılmasını emrettim. Mutasarrıf 
tarafından yapılan tahkikat ra-
porunu bugün matbuata tebliğ 
edeceğim. 

Bu rapordan anlaşılacağı üzere 
müesc;if vak'anın müsebbipleri ola· 
rak altı kişi zan altına alınmış ve 

I tahkikat biter bitmez bunların 
ctiriimlerine göre tecziye edilmek 
üzere tahtı muhakemeye alınma-
ları da tekarrür etmiştir. 

Haddi zatinde çok şayana 
teessüf olan ve şahsi infi· 
allerden doğan yak'ayı Bul-
gar halkının Türk halkına 

karşı duyduğu milli bir husumet 
eseri şeklinde telakki etmek ve 

öyle göstermek asla doğru değil
dir. Halbuki maalesef bir kı
sım Türk matbuatının aldığı 
yanlaş haberler neticesi ola· 
rak bu vak'ayı Bulgarların 
Türklere karşı bir kin tezahürü 
suretinde hikaye ettiklerini duy· 
dum ve çok müteessir ve mfüe
essif oldum. Benim kabine riya-

-~ 

3 - İtidal ölçülü harekettir. 01-
çünün nltınn düşenler tembellerd ir. 

e 
y 

J 
setinde bulunduğum bir devirde 
Bulgaristanda Türklerin zulüm ve 

j tazyıka maruz kalabileceklerine 
nasıl ihtimal verilebilir ? Bilhassa 
hadisenin cereyan ettiği mez
kur havali Bulgaristanın öyle bir 
yerindedir ki, Bulgarlarla Türkler 
oralarda kardeş gibi geçinmekte
dirler. 

Diğer taraftan Filibede Tilrk· 
lere iş verilmediğini ve amelelik 
eden Türklerin çalışhkları fahri· 
!rnlardan çıkarıldıkları haberi de 
doğru değildir. 
Tahkik ettim;~bir fabrikadan buh
ran dolayısile ve tasarruf mak· 
sadile 35 kişi çıkarılmıştır ve bu 
35 kişinin de 30 u Bulgar ve 
yalnız beşi Türktür. ,, ---

• er ey 
öst 

en vve rı an 
a ıza 

Lozan, 30 ( A. A. ) - Havas 
Ajansı, konferans divanının ati· 
deki neticelere vasıl olmak hu
susunda hemfikir ve mutabık 
bulunduklarını istihbaratına atfen 
yazmaktadır. 

Evvela: Almanyanın tamirata 
ait taahhüdatı, Amerikanın ala
caklarının ilgası şartile ilga edi· 

mesi Lazım Ge iy 
lecektir. 

Saniyen: Almanya hemen bil· 
kümet taraftarından teminatla bono 
şeklinde 7 milyar altın markı bey· 
nelmilel tediyat bankasına tevdi 
edecek ve bu paraları Almanya 
tediye kabiliyetini istirdat ettiği 
zaman faiz getirecektir. 

Alman heyetinin iki milyar 

Rabşmark teklif etmek suretile 
mukabelede bulundukları ve 
fakat mlitehassıslarla görüşmek 
kaydini ileri sürdükleri, yaloaz 
tamiratın ilgası hususunun Ame
rika tarafından çorçlarm ilgası 
hususuna tibi tutulmasını kat'iy-
yen reddettikleri söylenmek
tedir. 

M. Heryo [Romangaya 1 
Ankara, 1 (Hususi) - Meclis 

bütçe encümeni buğday Jiyihası
nı tetkik etti ve bazı tadilit 
yaptı. 

Meb'usan Me~li;inde itimat Muavenet 
M. V enizelos 

Atinada Birdenbire Hum
ma Hastalığına Tutuldu Enclimen b11ğday alım sah· 

mmdan ancak bir milyon lira 
:ıarar kabul etmiştir. 

Ziraat Bankası köylüden ala
cağı buğdayı eski alacaklarma 
mahsup etmiyecek ve parasmı 
peşin verecektir. 

Macaristan da 
Kabinenin Verdiği İstifa 

I<.abul Edilmedi 
Peşte, 30 (A. A.) - Başvekil 

M. Karolyi lnmdan takriben bir 
sen~ e~vel ~eruhde etmiş olduğu 
vazıfenm hıtam bulmuş olduğu 
hnna<ıtini izhar ederek kabine· 
nin istifasını vermiş ise de Naibi 
sa~:ınat istifayı kabul etmemiş 
v~ Kont Karolyi'den mevkiinde 

' kalmasını rica etmiştir. Başvekil 
·-~binenin istif asını geri almıştır. 

Talep Edecek 1111 1 • 
Paris, 1 ( A. A. ) - Meb'u- LV~ eseıeSl 

san Meclisinde Mali kanunların 
müzakeresine başlanıldığı zaman 
itimat meselesini mevzubabs ede
cek ve itimat talep edecektir. 

l<ayseri Belediyesinde 
Kayseri, 30 ( A.A. )-Fevlrnlli

de bir içtima akteden Belediye 
Meclisi bütçeyi 121,850 lira 
olarak kahul etmiştir. 

i TE İN 

Bükreş, 30 ( A. A. ) - SalA
hiyettar mehafilden bildirildiğine 

göre, Romanyaya ilerde yapıl

ması melhuz olan muavenet 

hakkında rapor tanzimine memur 

edilen Cemiyeti Akvam murah

hasları Romanyaya azimetlerini 

.STER 

Atina 30 (Hususi)- M. Veni
zelos dün akşam gece yarısı, he
nüz mahiyeti anlaşılmayan bir 
hummaya tutulmuştur. 

Sabahleyin hararet 38 den 
yüksek bir derece gösteriyordu. 
Başvekilin rahatsızlığı ,dolayısile 
Cenevrede bulunan Hariciye Na
zırına, Atinaya avdetini tesri et
mesi t elgrafla _ bil dit-ilmiştir. 

A 
Gazeteler de okuduh 
"Dün nkşam üz.eri, lstanbul Bahkpaznr esnafı ve 

oradan geçenler garip bir manzara ile knrşılaşmış
lardır. 

Bu manzara, iki yüze yakın bir far grupunun 
ansızın yer altından 1ksr ilRuşlu) NAN. I 

Tamir edilen yolun bir kenarındaki taşlardan biri· 
keçı _kaldırılınca bir fare yuvası meydana .ç!kmış ve 
bu anı rahatsızlığın verdiği ürkeklikle hepsi birden 
Bahkpaznra caddeıini lasmcn kaplamışlar ve tabii 

bTkE R niye J°f.İ 'AiiMX / da{?ıhp ıcitmişlerdir. 

Alabilirsiniz 
•ıa::ıı---=---- A. E. 

Birkaç sene evvel, dünya buh-
ranının serpintisini başımız üze
rinde hissetmediğimiz mesut gllnw 
lerde lstnnbula da uğramış olan 
meşhur Viyolonist Jan KUbelik 
bütün servetini kaybetmiş, bet 
parasız kalmış, kemanını satmıya 
karar vermiş. San'atkar için bu 
hareketin nekadar acı olduğunu 
tasavvur edebilirsiniz! 

Jan Kübelik bilmem kaç se
nelik hayatı olan kemanına göz 
bebeği kadar ehemmiyet verirmiş. 
Hikaye meşhurdur: San'atkar 
1921 senesinde Belçika dan lngil· 
tereye geçerken bindiği vapur 
Goodvin adaları açığında bir 
başka vapurla çarpışmış, su nl
mıya başlamış, yolculara tahlisiye 
yeleklerini giymeleri emredilmiş. 
fokat Kübelikin ilk işi kamarası
na koşarak kemanına nlmak ve 
bir mantar yeleğe sarmak olmuş! 
Filhakika kemanı onun için sa• 
dece bir ekmek kazanma vasıtası 
değil, bir dost bir arkadaşmış 1 

Fakat işte şimdi dünya buh
ranının bir neticesi olarak hayatı 
kadar sevdiği bu sadık dostu 
feda etmiye mecbur olmuş! 

Ben bu hikayeyi işittiğim 
zaman " Jan KUbelik ,, ten 
çok evvel gelmiş olan başka bir 
keman üstadının, Paganininin 

1 sergüzeştini hatırladım: O da t~k 
halefi gibi fakat buhrandan de· 
ğil, kumardan dolayı fazla mü· 
zayekaya düştllğU bir günde ke· 
manını satmıya karar vermiş, 
keman Paganiniyi seven bir mu
siki dostunun eline geçmiş. Bu 
zat le kemanı aldıktan sonra 
eski sahibine götürmüş: 

- Bu kemanı snna ödUnç 
olarak veriyorum, ölünciye kadar 
çal. Fakat unutma ki benim 
mahmdır, satamazsın, demiş! 

Paganini de yeniden kavuş
tuğu kemana karşı sönmez bir 
merbutiyet uyanmış ve bu sayede 
kumarı unutmuş ve aradan se· 
neler geçmi~. 

Kemanın sahibi san'atkAn 
uzaktan takip ediyormuş, baya• 
tanı intizama koyduğuı. u öğren

diği zaman gitmiş unu bulmuş: 
- Keman sana hediye ettim, 

demiş! 

Acaba KUbellk için de ynl 
hal tekerrilr edecek midir derıl· 
nız? DUnya okadar tiddetli bir 
buhran geçiriyor ki kendi hesab .. 
ma bundan tilphe ederim. 

Yeni Gelen Kadrolar 
lstanbul Ticaret Müdüriyeti 

ile Deniz Ticaret MndnrlllğDnün 
memur kadrolan gelmiştir. Kad
rolarda hiçbir tebeddül yoktur. ' 
Gilmrük kadrosu henilz rıelme
rniştir. 

rı aden Şirketleri 
lstanbulda mevcut olan yüze 

yakın yerli maden şirketi maden• 
cilikteki buhran dolayısile işleri· 
ni kısmışlardır. Bu sene kiir ede-
miyen bu teşebbüs sahipleri me~ 
lekette maden sn:ıyii tesisinin mu• 
vafık olacağını söylemeld edirler, 

Biçimsil Sal<a 
' Ay \'ansaraydn Vahit Beyin 

sabun fabrikasında amele Hayri 
ile Adil, biribirlerine sabun akı· 
rak şakalaşırlarken Adilin attığı 
kaynamış sabunun hamuru Hay
rinin göAzüne gelerek tahriş et· 
ıniştir. Adil yakalanmış, Ha)•ri 
b.astaneye gönderilmiştir. 
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Hicaz 
Ve Irakta 
Son Vaziyet 

Bağdattan yazılıyor: Londra• 
dan gelen bir telgrafta: 

"Hicazda lbni Refadenin is· 
yan ettiği ve Hicaz hilkflmeti 
kuvvetlerinin asiler llzerine hare· 
ket ederek Ş rki Erden hudutla· 
rm doğru takip ettikleri,, diğer 
telgrafta da: 

11lsmailiyeden 500 neferlik ln
giliz kıta tının Hica:ıdaki asileri 
tedipte Hicaz hükiimeti askerine 
yardım etmek üzere Bağdada 
harekete hnzırlnnmnk için emir 
aldıkları,, yazılmaktadır. 

Hicaz isyanı hakkında müte· 
nakız haberler gelmekte, Mek· 
ke civannda ve aşiretler arasın· 
da da isyan başladığı ve isyanın 
tevessü etmek istidadı olduğu, 

hatta bunda lngiliz parmağı ol· 
duğu ıayi olarak tekzip edildiği 
16ylenmekte idi. 

Son haberler lbnl Refade 
adamlnnnın dört yüı 11ilAhlı oldu· 
tu ve Akabe mıntakasında yiye· 
cek, içecek fıkdanından dolayı 

mukavemetten Aciz bir halde 
kaldıkları merkezindedir. 

Burada Mısırdan gelecek as
kerin Hicaz isyanına lcarşı mı, 
yoksa Kürt isyanına karşı mı 
olduğu sorulmaktadır. 

Kürt isyanı basbrtlmış ve Bar• 
ıan şeyhi Türk hudutlarına iltica 
ederek lran hühfımeti de kcn· 
dilerini takibe başlamış ol
duğuna nazaran askerlerin buna 
karşı olmıyacağı anlnşılır. 

Bağdat - Tahran dostluğu· 
nun bu işi temin edeceği Omit 
edilmektedir. 

Bir mesele daha var. Irakta 
lngiliz Tayyare istasyonunun 
muhafazası için ficretle Asuri 
askeri tertip edilmişti. Bunlar 
Yaktinden evvel - her ne se· 
bepten ise - terki hizmete ka· 
rar verdiklerinden gelecek as· 
kerlerin bunların yerine kaim 
olacağı da hatıra gelir. Ukin 
yeııi muahede mucibince bu 
muhafaza işi Irak hUkQmetine 
ait olduğundan bu sebeple İn· 
giliz askeri gelmesine h!cet ol
madığı gibi muvazzaf Asuri mu· 
hafızlann temerrildfine de sebep 
ve ihtimal görUlmllyor. 

Zaten Bağdat hllkümeti bu 
gibi Ucretli asl<erlerin yerine 
niz&mi asker ikame etmiş ve ye
ni tensikab yaparken icap eden 
tedbirleri de almışbr. 

Bir rivayete göre lngiliz aske
ri gelmesinin Basra körfezindeki 
Arap emaretlerile alAkası vard.r. 

Hicazdaki vakayi nzerine İn
giltere orasını tahkim etmek is· 
tiyor. 

En son havadiı bu aıkerin 
" henüz Mısırdan hareke.t11f tıpe

diğini ve hatta hareketin tecil 
edildiğini bildiriyor. 

Bu haber de lngilizlerin henQz 
Hicaz isyanına müdahaleye karar 
Yermediğini göstermektedir. 

lzmir Belediyesinde 
Yeni kadro münasebetile be-

lediye memurlarından' 48 inin 
vazifelerine nihayet verilmiştir. 

9ahf<esir Gençlerinin Tenezzühll 
Balıkesir İdman Yurdu bir 

lstanbul tenczzUhU tertip etmiş
tir. Tenezzüh 20 temmuzda ya· 
pıl caktır. O tarihte Balıkesir 
gençleri bir kafıle halinde fstan· 
bula ge ecelder ve lstanbuldan 
24 temmuz akşamı tekrar Balı· 
lıe ir luırcket edeceklerdir. 

50N POSTA Temmuz 1 
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va da Hafriyat • r 
Uz n 

e 
Çnnal{kale , 

(Hususi) - Tru· 
va harabeleriıı 
de dört senet 
müddetle bııfri 
yat Jmtiyazını 

alan Amerika-

nın Çın çın ati 
Darülfünunu pro· 

fesörlerinden Mis· 

ter Sempl ve 
arkeoloji mllte-

hassısı prof es6r 
Bileygen hafri· 

yabn bu ıeneye 
ait olan mesai-

ı 

ıine nihayet vermişlerdir. Bu 
hııf ta içerisinde T ruvadan mUfa· 
rakat edeceklerdir. 

Hafriyat heyeti tarafından 
Truvada yeniden meydana getiri· 
len atelye, mUze ve evler ve 
hııfriyatm vaziyeti hazırası tam • 
men muhafaza edilecektir. 

Hafriyat neticesinde Truvanın 
esas şehrine ait olan ve 
müteaddit ntunları ihtiva eden 
geniş bir dehlizle şehrin ikinci 
vo Uçüncü kısım kademeleri ve 
birçok çanak çömlek parçaları, 
testiler, bUyük küpler ve parça 
halinde taşlardan yapılmış tezyi· 

Nazillide 
Bir Cinayet 

Nazillide feci bir cinayet ol
muştur. Nazilli civarında Dua 
köyünde oturan deveci Ali oğlu 
Mehmet, ayni köyden Uç kiti ta• 
rafından pusuya düşürülerek 
6ldürülmUştür. Bunlar Mustafa 
oğlu Mehmet, Memiş oğlu Meh· 
met ve Ahmet ismindedir. Şerir
ler yakalanarak adliyeye verilmiş· 
lerdir. 

ütahyada 
Eğer Bir Bira Fabrikası 

Açılırsa ... 
Kütahya ( Husu:oi ) - Bizim 

vilayet arpasile büyük şöhret 
bulmuştur. Bur~da en eyi cins 
biralık arpa yetişmektedir. 

Her sene gerek İstanbula, 
gerel<se lngiltereye ır.ühim miktar

da arpa ihraç edilir. Eğer bura
da bir bira fabrikası açılacak 
olursa bu havali için ihyalık bir 
iş görülmüş olacaktır. Esasen 
burada şi§e imali de mOmklln· 
dür. 

Bandırmada 
Tütün Mübayaası Başladı, 

Fakat Ucuz Gidiyor 
Bandırma, ( Hususi ) - Ban• 

dırma ve Gönen bavalisinde tlitün 
mubayaası başlr.mıştır. Gönende 
dört kumpanya ve ayrıca 
TütUn İnhisar İdaresi memurları 
tarafından tUtün mubayya edil· 
mektedir. Zürra tütünlerini düş· 
kUn bir fiatle elinden çıkarmıya 
çalışmnktadır. Manyasta mfibim 
miktnrdn tUtUn sııt•şı yapılmıştır. 

Dört ay evvel tatili faaliyet 
eden Bnndırma tUtün imalfitha
nesi bu hnfta zarfında yeniden 
faaliyete geçecektir. 

'-- --
Ne icesinde Ço Mühim 
etli e ice ere Var 

• harabeleri ve ta
rihi hakkında 
etraflı izahat ver
di. 

Geçen mektu· 
bumda bildirdi-

ğim gibi, Truva 

hafriyatı blltnn 
Çanakkaledc bll· 
yUk bir ali· 
ka uyandırmış· 
!ır. Çanakkale 

Halk Evi mll:ıe 
ve tarih şubeleri 

de hafriyatın (ar-
Truva harabelerlnden bir manzara 

nat meydana çıkarılmışbr. Bu 
parça halindeki Asarı atika bir 
araya getirilmek suretile ilk va· 
ziyetlerine irca edilmiştir. 

keoloji ) noktai 
nazarmflan olan safahatını ehem· 
miyetle takip etmektedir. 

Tarihin en zengin hazinelerini 
ihtiva eden Çanakhalede evv.elce 
tesisi tasavvur edilen mUzenin 
teşkilatı ikmal edilmiş ve ml\ze 
için çok müsait bir bina bulun• 
muştur. 

Hafriyatın hitamı mlinasebeti
le hafriyat komiseri Salahattin 
Kandemir Bey de bu hafta içeri· 
sinde Çanakkaleden Ankaraya 
gidecektir. 

Dün orta ve ilkmektep mu• 
allimlerile Maarif Müdürü Şahap 
Bey ve bazı aileler T tuvaya git· 
tiler ve hafriyat vaziyetini tetkik 
ettiler. 

Hafriyat komiseri Salahattin 
Kandemir Bey ziyaret ilere Truva 

----

Maarif MüdUrlilğil tnrafmdan 
binanın müze haline ifrağı husu· 
sundaki tadilatın yapılmasına baş· 
lanmıştır. Bu cihetle şehirde ve 
vilayet dahilinde mUteferrik bir 
halde bulunan eserler burada 
teşhir ve tasnif edilecektir. 

il. 

Denizlide . zci T eş i atı 

üçük ir Kafile Her Za
man Gez·ntiler Yapıyor 

Denizli ( Hu
ıusi)- Buradaki 
ortamektep ve 
Muallim mekte
binde, miktarı 
az olmakla be-
raber esaslı bir 
izci teşkilAtı var
dır. Meldepteki 
spor kolunun· u-
f ak bir şubesi 
olan bu teşekkül 
mektep tatille· 
rinden istifade 
ederek bUyük ve 
kilçük tetkik se- Denlzll Ortamektep lzcllerl bir arada 

yahatleri yapı} or. Bu teşekküle ğinden istemek bu canlılığı mem· 
mensup talebelerin geçenlerde leket delikanlılarında görmek en 
lzmir ve havalisine yaptıklan ıarih bir hakkımızdır. 
tetkik seyahati çok iyi oldu. Mercanettln C..lltl 

Alman kıymetli ve terbiyevi ne· 
ticelerle tekrar Denizliye avdet 
edildi. 

Sıksık cıvar köylere gidilerek 
köylUlerln bayat Ye yaşayışları 
tetkik ediliyor, bu ıuretle köy· 
lere muallim olacak köy muallim 
mektebi talebelerinin ameli g6r· 
gUleri çoğalıyor. Şen, neşeli ve 
çevik olan bu izci kafilesinin 
gelecek sene daha ıümullü bir 
ıekilde tevıi ve tezyit edileceği
ni haber aldık. 

Bu teşekkllliln memleket 
gençliğine de teşmili, mevcut 

spor klliplerinde de izciliğin ih
yası samimi bir temennimiz ola-

caktır. Tabii manzarnlarının gü· 
zelliği içinde böyle bir teşekkU
IUn Denizliye her halde lUzumu 

vardır. Bunu memleket i'mçli· 

Balıkesir de 
Bu Sene Bakla Fiatl 
Üçte Bir Noksandır 
Balıkesir vilAyeünin baılıca 

ihracat maddelerinden biri de 
bakla mahsulndilr. Bu vilAyetJn 

mühim bir kısmında her sene Uç 
milyon ton mıktannda bakla ia
tihsal ve ihraç edilmektedir. 

Fakat bu sene bakla fiatleri 
geçen seneye nazaran Uçte bir 
derecesinde tenezzül etmiştir. 

Ancak bu düşUklllğün tabii ol
madığı, bazı kimselerin mnstah· 

sil aleyhinde birleşerek fiatleri 
düşürdükleri söylenmektedir. Fi
at düşkünlüğil geçen seneye na· 
zaran yirmi kuruı kadardı. 

Kaplıcalar 
Diyarıdır 

Polatlı, (Hususi) tepe-
nin başına kurulm uı oı.m, şifalı 
kaplıcaları, nefis havasife maruf 
bulunan Haymana kasabası çok 
IAtif bir yerdir. Haymana denin• 
ce birçok kimselerin hayalinde 
kızgın bir çöl manznrası can!anır. 

Halbuki bir kaplıcalar diyarı 
olan knsabamız hayat ve şiir 
k ynağıdır. 

Yürüyemiyecek kadar zayıf 
ve halsiz bir hasta geçenlerde 
kıtsabamıza gelmişti. O ı gün zar• 
fında çelik bir viicuda sah· oldu. 

Kaplıcalarımız gayet asri ve 
muntazam techizatla mükemmel 
bir hale konmuştur. İçinde yüzü
lecek büyük havuzlar olduğu 
gibi, birer kişilik hususi banyo
lar da mevcuttur. 

Polatlı istasyonuna 36 kilo
metre mesafede bulunan kap
lıcaJara hergün işliyen otomo
biller mevcuttur.Polatlı- Haymana 
ıosuı da mükemmel bir şekilde 
yapılmıştır. Her türlü istirahate 
elverişli olan Hacı Ha:san "~ 
mahdumları otelinin temizliği ve 
şirinliği de buraya civardan yüz
lerce halk celbetmektedi. 

Bilhassa Ankarada bulunan 
Musevi vatandaşlarımız kasaba
mızın en başta gelen ziyaretçileri 
ara•ındadır. 

Ayni zamanda kasaplık hay• 
van ve davar yetiştirm kle şöh

ret bulmuş olan Haymanada ha· 
yat ta çok ucuzdur. Kuzu eti 30, 
11adeyağ 60, koyun yoğurdu 5 
kuruşa satılmaktadır. 

H. Sırrı 

Kastamonuda 
-

Lisede istifadeli Bır 
Musahabe Yapıldı 

Kastamonu, (Hususi) - Kas
tamonu Lisesinde ge(en akşam 
bu ıenenin mezunları şerefine 
parlak bir müsamere verildi. Mu
ıahabeye Lisenin kıymetli mUdü
rU Nuri Beyin hasbıhalile baş
landı. 

Nuri Bey, son sınıf talebesinin 
aynlıiJndan mütevellit tee.ssürle
rinden, bu gençliğin memlekette 
yapacağı hizmetlerin ehemmi} c· 
tinden bahsetti ve liselerimizin 
en uki ve en kıymetlileri meya· 
nında bulunan Kastamonu Lis ·
ıinin şerefli mazisinin küçük bir 
tarihçesini yaptı. 

Sonra son sınıf talebesi, di
ğer talebe arkadaşlarının müşte· 
rek ve şiddetli alkışları arasında 
ıalona girdi. Ve talebeler teker 
teker, ıöz söylediler. Mekteptsn 

aynlmaktan mütevellit teessDrlerinJ 
izah ettiler. Kastamonunun sine-
ıinde yükselen ve memlekete 
kıymetli uzuvlar yetiştiren Liseye 
k&J'fı olan muhabbet ve rabıtala
rından bahsettiler. 

Aydında Spor 
Aydın, (Hususi) - Nazilliye 

giden şehrimiz San'at Mektebi 
futbolcllleri orada Nazilli spor 
klnbü gençleı·ile bir maç yapa· 
rak 1·3 galip gelmişlerdir. 

lzmirde Bir Facia 
İzmirde Abidin isminde 20 

yaşlarında bir genç, Kordonda 
balık avlarken sahile bir romor
kör gelmiş ve zavallı genç duba· 
ların arasına sıkışmış, kaburga 
kemikleri ezilmiştir. Mecruh has· 
tahaneye kaldırılmıştır. 
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Tamirat 
Borçlarının 
Ödenme Şekli 

~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~===~~ Sirl~egi Sarm sağı 

Paris, 30 - Komitede M. 
Makdonaldm, Almanyadan ala
cakh olan beş devlet murahhas
larmdan senevi Yung taksitle
rinden feragat edip etmiyecek
lerini ve Almanyanın götürü bir 
miktar ödeyip ödemiyeceğini 
aorduğu tanncdilmektedir. Ko
mite sabahın saat birinde niha
yet bulan yeni bir içtimada gö
tUril olarak verilecek miktarı 
münakaşa etmiştir. 

Mezkur götüril miktar, dev· 
fetler arasındaki borçların tanzim 
ve tesviyesine hizmet edecek ve 
kısmı azamı Amerikaya verile
cektir. Almanya, alacaklıların tcş
kiJ ettikleri müttehit cephe kar
tısında kalmış olacaktır. Bu va· 
ziyet karşısında Alınan devleti, 
diinya iktısadiyatının yeniden teş
kil ve ıslahı için mutlak surette 

lazım olan tasfiye ameliyesini aka· 
mete uğratırsa bundan doğacak 

ağır mesuliyeti kabule cesaret 
edebilecek midir ? 

M. Makdonald Mümessillere 
Bir Sual Sordu 

Lozao, 30 - Dün f öğ!eden 
ıonra vaziyet müphemiyet içinde 

idi. Fon Papen itilafgirizliği, Al· 
manyanın alacaklıları arasmdaki 

tesanüdU kuvvetlendirmiştir. M. 
Makdonald, reis sıfatile, davetli 

devlet mümcssil1erine Almanya· 
nın nihai teahhüdllnü teşkil eden 

toptan bir meblağ tesbit edilmek 
ıartile tamirattan vazgeçmiş, 
mütemayil olup olmadıklarını 
aormuştur. Almanyanın alacaklı

ları müttehit bir cephe teşldl 
ederlerken herhalde Amerikaya 
olan borçlarım da hatırlamışlardır. 
Yeni Bir Komite Teşkil Edfldl 

Lozan, 30 - M. Makdonald, 
M. Heriyo ve Fon Papen bir 

saat süren bir mlilukattan sonra 
davetçi devlet murahhasları Uşi 

şatosunda toplanmışlardır. Bir 
komite teşkili kararlaşmışhr. 

M. Mak Donaldın riyasetindo 
altı azalı bir komite leşkil edil· 
miştir. Bu komite, davetçi dev
letlerin heyet reislerine laz1m 
gelen tavsiyeyi bildirecek olan 
raporu süratle hazırlayacaktır. 

Ticaret nazırlarmdan mürekkep 
olan diğer komite iktısadi ve 
mali meseleleri tetkik edecektir. 

Ticaret nazırları komitesi ik
bsadl ve mali iki tali komiteye 
ayrılacaktır. Merkezi ve Şarki 
Avrupanm zirai mahsullerinin 
tekrar kıymetlenmesi ile altlkadar 
devletlerin miim~ssillerile doğru-

merika 

1

Meghaneleri 
Açzlzyor 

~= 1rarr•ı 30 - Demokrat ŞOra
sı k m:tesi, hafif şaraplarla, bi
raların satışına mezuniyet verdir· 

mek için, içki memnuiyeti kanu
nunun tadilini kabul etmiştir. Bu 

tavsiye ile meyhanelerin açılması 

illizam edilmektedir. 

/randa Casuslar 
idam Edildi 

Tahran 30 - Kısmı azamı 

hükumet memuru olan 30 casus· 
tan 4 il idam, diğerleri bir sene· 

den on beş seneye kadar hapse· 
dilmişlerdir. 

tıt:::.=========================~ 
dan doğruya müıakerler yapıla· 

caktır. 
lngllterede Heyecan Ve 

inkisarıhayal 

Londra, 30 - Bazı gazeteler 
Almanyanın metalibini "ültima· 
tom,, diye tavsif etmektedir. 
Avam Kamarasında fazla heye
can olmuştur. İnkisar.hayal umu· 
midir. Efkarı umumiye Lozan ve 

Cenevre müzakerelerine büyük 
bir ümit bağlamıştır. Siyasi ıne· 

hafil efkarı umumiyesi Lozan ve 
Cenevre müzakerelerinin biribi· 
rine tesir yapacağını, tamirat, 
borçlar, tahdidi teslilıat, cihan 
iktısadiyatının ihyası işlerinin bi· 
ribirine raptolunduğuna kanidir. 

Amerikanın Gizil Bir 
TeşebbUsU MU? 

Londra 30 - Morning Post 
gazetesi, Amerikanın Lozan Kon

feransı mesaısını gizlice idare 
etmek için uğraştığı hakkında 

umumi bir intiba bulunduğunu 

yazmaktadır. Bir itilafa vasıl olu· 
namazsa meselenin, hal suretleri 

arıyncak bir komisyona verilmesi 
muhtemeldir. 

Herlyoya TefekkUr 

Paris 30 - Radikal Sosyalist 
fırkası, Heriyoya bir telgraf gön
dererek, Heriyonun Lozan ve 
Cenevredeki sulh lehindeki me
saisinde muvaffak olmasını te· 
menni etmiştir. 

Almanyanın Tekzibi 

Berlin 30 - Ahnanyanm 3 
milyar mark tediyesini kabul 
ettiğine dair olan haber tekzip 
edilmektedir. 

EDEBi TEFRIKAMJZ: 55============ 

ViKTOB'f A 
Muharriri: Knut Hamsull Nakleden: H. Ş. 

Kitaplarınızdan birini bu - Beni mazur görüniiz; ben 
yakınlarda, Berlin kitapçılarından yalnız kendimi alakadar eden 
birinin c'!mekfinmda gördüm. Al- şeyleri düşünüyorum. 
mancaya tercüme edilmişti. Onu Ve sonra Rişmonda doğru 
orada görmek çok hoşuma gitti. dönerek, sanki işlediği bir hata-
Vitirinde gördüğüm bu kitap dan nadim olmuş gibi ondan da 
b?na memleketimden gönderilmiş o gece evlerine gelmesini rica 
hır dost selamı gibi geldi. etti.. O gece yalnız tanıdıklar 

Kamila, ikisinin arasında, kı\h bulunacak, Viktorya ile valdesi 
birine, kah ötekine bakaraktan davetliler meyanında olacaktı. 
yi.1rüyordu: Y ohan birdenbire durdu: 

- Salıya bize geliyorsun, Arlık ben dönmeliyim, 1 
değit mi, Yohan? dedi ve sonra dedi. 
flAve etti : Allahaısmarladak, sizi salı· 

' 

Mister Huver Mister Alfret Şmlt 

Amerika Reiıicümhur intihabatı, Cemahiri Milttehideyi teşkil eden 48 
hükumet dahil'nde l I kanuuuaanide yapılacaktır. Cümhuriyet Fırkası şim
diki Reisicümhur Miıter Huverl namzet göstermittir. Demokrat Fırkası da 
Franklen Ru:ıveti yahutta Alfret Şmiti namzet gösterecektir. 

Cümhuriyetçiler içki ınemııuiyeti vo borçlar hakkında hiçbir beyanatta 
bulunmamışlardır. Demokratlar, bira ve hafif şaraplara müsaade erlecelde• 
rini ıöy!edilc-. Fakat borçlar hakkında bunlar da birşey söylemediler. Ame• 
rikanm son zamanlarda geçirdi,ti iktısadi ve mali buhran Huverin vaziyetini 

çok sarsmıştır. 
Umumiyet itibarıle Şark bükunıetlcri Huver, Cenup vo Şimal hükumet· 

feri Demol<rat Fırkasına nıütemayildirler. Reisicümhur intihabatında içki 
ınemnuiyeti de büyük bir rol oynıyacaktır. Amerika efkarı umumiyeıi garip 
amiJlerin tesirile çabuk değiştiği için şimdiden intihabatın neticesi lıaltkında 
tahminlerde bulunmakta kab'l değildir. 

Yeni 
Alman 
Bütçesi 

Berlin 30 - Hindenburg büt· 
çe kar ıame~ni imz~am~b~ 
Bütçe 8 milyar 200 milyon mark 
varidat ve masrafla tevazün et
mektedir. Geçen seneye nazaran 
11200,000 mark tenakus vardır. 

Almanyanın harici borçlarile, 
ecnebi istikradan 400 bin mark 
tenzil edilmiştir. Bütçenin 700 
milyonu memurin ve müstahde
min maaşına tahsis edilmiştir. 
Bu arada ordu da vardır. 145 
milyon harp borçlarının resülmal 
ve faizlerine, 500 milyon içtimai 
sigortalara tahsis edilmiştir. 

Bir Tren Kazası 
Madrit, 30- Alkazar dö San 

Juan istasyonunda iki tren çar
pışmış, birçok vagonlar harap 
olmuş, ankaz altında bir naaş 
bulunmuştur. 

Almanyada Filim l{ontenjanı 
Berlin, 30 - İmperatorluk 

meclisi ecnebi filimleri konten
jana tftbi tutrnıya ve ecn.e.bi mü
esseselerin Almanyada fıhm çe· 
virmelerine mani olmak üzere 
hazırlanan bir kanun layihasını 
kabul etmiştir. 

ya bekleriz. 
Rişınond şaıırın samimiyetle 

elini sıktı. 
İki geııç, mes'ut ve pervasız 

yollarına devam ettiler. 
- 12 -

Y ohan hikayesini yazmakta 
clevam ediyordu: 

... Kadm mavi renk bir rop 
giyinmişti. Etvarmda büyük bir 
endişe müşahede ediliyordu. Bah
çeden, evvelce kararlaştırılmış bir 
işaretin bir an evvel verilmesini 
beldiyordui fakat zevci orada 
oldukça buna imkan yoktu. 

Ahi Bu kırkını geçmiş kel 
koca! Hangi meş'um fikirler bu 
akşam onu böyle sarartmış ve 
göıleri elindeki hatırat defterine 
dikilmiş olduğu halde koltuğuna 
mıhlıyordu. 

1Casus 
Bir 
Talebe 

Paris, 30 - Talebe olduğunu 
iddia ed~n ve Fantoma namı 
verilen Lehli Ber'in tevkifi, vasi 
bir casusluk meselesi meydana 
çıkarmıştır. 

24 saatteberi polis komünist 
mehafilinde taharriyat yapmak
tadır. 

Ber, tamamile muntazam bir 
hayat sürmekte, kimseyi kabul 
etmemekte, hahvelerde buluş· 
makta idi. Kendisinin oynamış 
olduğu rol, uzun uzadıya yapılan 
takibat sayesinde meydana çıka· 
rılmıştır. 

Ecnebi bir devlet lehinde 
casusluk yapmak töhmetile ve 
hukuku umumiye namına taki· 
bata girişilmiştir. 

Casusun ikametgahında elo 
geçirilmiş olan vesaik meyanında 
imal edilmekte olan yeni milker· 
rer ateşli tüfeğin resim ve pJan
ları bulunmuştur. 

Graf Zeplin Londraya Gidiyor 
Londra, 30 - Graf Zeplin 

cumartesi günü F reydrişhafenden 
Hanvars sahasına muvasalat ede· 
cektir. Balonda M. Mak Donalt 
için bir yer tutulmuştur. 

Her geçen dakika vaziyetin 
fecaatini arttırıyordu. Oh! Ya 
şimdi küçük bir anahtarla sokak 
kapısı açılır ve iki erkek yüz· 
yiize gelirlerse.. Bu manzaranın 
tahayyiilü kadının aklma dutgun· 
luk veriyordu. 

Kadm salonun en karanlık 
bir köşesine çekilerek ellerini 
oğuştnrdu ve sakin olmıya gay· 
ret eden bir sesle: 

- Saat on bire geldi, dedi. 
Eğer klübe gitmek istiyorsan ar
tık daha fazla gecikmemelisin. 

Erkeğin yüzü biraz daha sa· 
rardı. Ve, birdenbire, bulunduğu 

yerden fırlıyarak salondan çıktı. 
Bahçe duvarının arkasında bir 

düdük sesi işiterek durdu. Ya
vaşca ilerliyen bir adamm adım· 
ları kumları çıtırdatıyordu. 

Hesap Eden 
Paça Yiyemez 

Trabzondan C. A. rumuzlu 
bir genç on iki aenedenberi bir 
kızla tamşıyor. Kıza karşı taşıdı· 
ğı his daha ziyade bir kardeı 
hissi. Fak at kız onu seviyor, 
ve nihayet ya evlenmelerini ve
yahut ayrılmalarını teklif edi· 
yor. Erkek hayat korkusile 
evlenmekten kaçıyor. Fakat bu 
defa da kızı ,kaçıracağmdan en• 
dişe ediyor, bu iki tehlike oğlanı 
şaşırhyor. Arkadaşlannın fikrini 
soruyor. Ona şu cevabı veri• 
yorlar. 

11Sirkeyi, sarımsağı hesap eden 
paçayı yiyemez.,, 

Benim kanaatime gelince: Bir 
genç kız binihaye şüphe ve inti
zar içinde yaşayamaz. Er geç 
evlenmek ihtiyacındadır. Geçen 
her sene onun aleyhine yazıl
mış bir hesapbr. Bir gencin onu 
böyle bekletmesinin bir haddi 
vardır. Bu sebeple haklıdır. 

Size gelince: Geçinmek her 
vakit güçtür. Ve seneler geçtikçe 
bu güçlük korkusu insanı evlen• 
nıekten uzaklaştırır. Evlenirken 
biraz da gözü kapah gitmek za· 
rureti vardır. insan ince eleyip 
sık dokursa evlenmesine imkan 
yoktur. 

• 0 Yirmi yaşlarında kimsesiz 
\'O hayatta şimdiye kadar hiç 
evlenmemiş bekar bir gencim. 
Altı senedenberi elli beş lira 
maaşla çalışmaktayım. Tecrübe
sizliğim yüzünden para arttırmak 
kabil olmuyor. Hulasa bu yapb• 
ğım işlerden memnun olmadığım 
için aile hayatına ablmak isti• 
yorum. 

Yalnız yaşamaktan bıktım. 
Kendim Anadoluluyum. Tahsilim 
vasatidir. Bu kadar maaşla bir 
aile geçindirmek kabil midir? 
Ve nasıl bir kızla evlenmeliyim?, 

Oıman 

Bu maaşla bir aile kurmak 
güçtür. Fakat kurulacak ailenin 
şekline göre bu para da kafi 
gelebilir. Orta haJli, iyi fena 
geliri olan bir kızla evlenirseniz 
mes'ut olmamanıza sebep yoktur. 
Kız bulmak için de dostlarınızın 
ve tanıdıklannızın delaletine mll
racaat ediniz. 

HANIMTEYZE 

TAKViM== 
CUMA 

31 ca. • 1 TEMMT.JZ • 932 bıau 57 

Arabi Rumi 
25 • Sefer • 1351 l8·Haxlra.-H11•· 1341 

Vakit Ezani ıvuatl Vakit Eunl vuatl 
~===z- --

Güneı 8 47 4. 3:l Akıam 12. - 19. 45 
Öğle 4. 33 l2. 17 Yatıı 2. 03 21 48 

ikindi 8. 33 16. 18 lmeak 6. 1:1 2 12 

Kapının kilidi içinde bir 
nalıtarın gıcırdadığı duyuldu. 

Biraz sonra salonun perdesi üze
rinde iki insan gölgesi belirdi. 

Bu düdük, bu ayak sesleri, 
ve bu gölge arlık ona yabancı 
gelmiyorlardı. 

Kliibün pencereleri aydınlıktı. 
Fakat içeriye girmedi. Tükenmek 
bilmiyen iki çeyrek saat kaldırı· 
mm üzerinde aşağı yukarı do-
laştı. Biraz daha beldemeği mil
nasip görerek bir çeyrek daha 
bekledi. 

Sonra bahçeye girip merdi· 
venleri çıktı ve kapıyı çaldı. 

Hizmetçi kız kapıyı açıp ara
lıktan başını çıkardı, ve tered· 
dütle: 

- Madam yatalı.. pek çok 
oldu, dedi. 

(Arlıtuı nr) 
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111ükemmel 
B ir Z iya/ etlen 
Sonra ... 

Pariste M. Roat isminde biri 
fazla misafirperverliği yüzünden 
hapishaneye düşmUştilr. 

M. Roat, bir gün bir kadın 
ile tuttuğu bahsi kaybederek ah
baplarma bir ziyafet vermek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Roat Parisin lüks lokantala:. 
rmdan birine giderek 16 kişilik 
bir sofra hazırlanmasını emret
tikten sonra lokantacıya: " Sof
ranın ayrı bir odada ve mükem
mel bir surette hazırlanmasını 

isterim. 
"Şunu da söyleyim ki parayı 

hemen veremiyeceğim. Akraba
mın birinden kalan 210,000 frank 
mirası almakhğım için noter ta
rafından davet edildim, ziyafet
ten sonra beraberce notere gi
derek parayı alır ve hesabınızı 
kapatırım, diyerek cebinden 
çırkardığı bir zarfı lokantacıya 

göstermiştir. Lokantacı zarfın 
üzerinde noter mührü görünce 
hemen sofranın hazırlanması için 
garsonlara emir vermiştir. 

Roat ve mis firleri saatlerce 
yemişler, içmişler ve mükemmel 
surette eğlenmi !erdir Ziyafetten 
ıonra lokantacı hazırladığı 18000 
franklık hesap pusulasını yanma 
alarak Roat ile Noterliğe gitm iş
tir. Her ikisi de noterliğin salo~ 

nunda bir müddet oturduktan 
sonra Roat ayağa kalkmış ve: 
''Gidip işi bir an evvel bitirmesini 
notere söyliyeyim ,, demiştir. 

Fakat Roat herhalde içtiği 
içkinin tesirile olacak ki noterin 
oda kapısını açacağına sokak 
kapısını açarak çıkıp gitmiştir. 
Biraz sonra meseleyi anlıyan lo
kantacı soluğu karakolda almıştır. 

Yapılan tahkikat netic . i •1 

herifin bir dolandırıcı oldtığu 
anlaşılmış ve muhakeme edilerek 
hapse atılmıştır. 

Pırlantalar Sergisi 
Londra, (Hususi) - Oksfort 

caddesinde bulunan büyük bir 
kuyumcu mağazasında Londranın 
maruf kuyumcularının iştirakile 
bir pırlanta sergisi vücude geti
rilmiştir. Teşhir edilen pırlanta
ların kıymeti 100 milyon İngiliz 
lirasından fazladır. Serginin mu· 
bafazası için birçok tertibat alm
mııtır. 

Sergiye ancak elinde davetiye 
onlar girebilmektedir. Sergi da· 
ima sivil ve resmi polisler tara· 
fmdan muhasara · altına i alınmış 
bir variyette bulunmaktadır. 

Vitrinin önünde çekilen bir 
parmaklık yapılmıştır. Bu par
maklığa kuvvetli elektrik cereya
nı verilmiştir. 

En fazla muhafaza eöilen 
kısım, içinde iki pırlantanın bu
lunduğu vitrindir. Bu pırlantala· 
rın da birinin kıymeti 9, diğerinin 
6 milyon sterlin tahmin edilmek
tedir. 

Garip Bir MUbadele 
Amerikanın Nevyork şehrinde 

karılarmı değiştiren iki kişi mah
kemeye düşmtiş ve mahküm ol
muşlardır. Bunlar Svenson ismin
de bir fabrikatörle o fabrikanın 
müdürü Mister Bertran 'dır. Fab
rikatör Svenson mükemmel bir 
sporcudur. Fakat karısı spordan 
hiç hoşlanmaz. 

Bilakis sporu hiç sevmiyen 
Mister Bertran'm karısı ise en 
mükemmel aporculardan biridir. 

POSTA 

-Dünyada Olup Bitenler 

BİR HAVA FACİASI 
Hem Tayyareci, Hem De Gazeteci Olan 
Bir Genç Gece Yatağında Ölü Olarak 

Nevyork, 20 
(Haziran) - A .. 
merikanın gerek 
tayyarecilikte ve 
gerek gazeteci
likte büyük bir 
şöhret kazanmış 

· Bulundu 

olan simala .. 
rından Hedan 
Klark bir gece 
yarısı yatağında 
ölü olarak bu4 
lundu ve evvela 
bir kazaya kur-
ban gittiğine 
hükmedildi. 

Masasının ü- r 
zerinde kısmen 
makine ile kıs

men de kur~un 

kale 1i i azıl-
mış iki up 
vardı, biris ni-
şanlısı ( Misis 
Miller ) e diğeri 
de tayyare yüz-

clu. Adamın z.analtına 

aldırdı . Faka t Lankas· 
ter inkar ediyor: 

- Bu, çocukça bir 
zandır, diyordu. 

* Polis Müfettişi He-
dan Klarkın bıraktığı 
mektupları bir müte
hassısa muayene ettirdi 

başıs ı ( Lankas-
ter ) e hitap ve gördü ki, mektup-
ediyordu. Her larda birçok imli ha· 

Okyanus Kahrmanı 
Yüzbaşı Lankastr 

Mevkuftur 

ikisinde de: taları vardır Halbuki 

" Parasız kal hayatını gazetecilikte VUzba•ı Lankastr Meksika hududundan 
dım, Avru paya geçirmiş olan mütevef- Tayyaresine athyarak Mlyamlye geldl 

giderek iş bulmıya ve zengin fanın hiçbir yazısında imla ha- çen zaman zarfında Lankaster 
olmıya çalışacağım, sizi ebediyyen tasına rast gelinmemiştir. Meksikada pilotluk yapacak, ni-
terkediyorum. Allaha ısmarladık,, Bundan başka mektubun ma- şanlısı da hatıratını yazacaktı. 
d' d kine ile yazılmış olan kısmında Lankastr Meksikaya gitti ve 
ıy~n~~şılan bu mektubu yazdık· da bütün satırlar bir müptedinin Mis Mi!ler de hatırabnı yazmıya 

elinden çıkmış gibi noktasız ve koyuldu ve bu hususta ken· 
tan sonra yol hazırlığı görmiye ve fasılasızdır. Halbuki He-

b l l · · b ı disine yardım etmesi ıçın ve avu unu yer eştırmıye aş a- dan Klark makine ile yazı hem tayyareci hem de gazeteci 
mış, bu arada cebinden revolveri yazmakta cidden mahirdi. 
düşmüş, ateş almış ve bu kazaya Fazla olarak mektuplardaki inı-
sebep olmuştu. za da sahte idi. 

Fakat badiseyi tesbite memur .,_ 
edilen polis müfettişi Mister Maznun olarak tutulan yüzbaşı 
Rowland bu noktai nazann haki- Lankaster bir tecrübe yaptırıl-
kate tevafuk etmediğini gördü. ması düşünüldü ve eline bir 
Kazanın bir cinayet olması ihti- kağıt verilerek makine iJe 
malinden şüphe etti. Zira cesette bir mektup yazdırıldı ve görüldii 

ki, yüzbaşı iınla hatası yapmakta 
ölümünden evvel şiddetli bir mü- ve makine ile yazıyı fasılasız ve 
cadeleye girişmiş olduğunu gös- noktasız yazmaktadır. 
teren birçok bereler vardı. Evet Artık hakikat anlaşılmıştı, 
muhakkak bu, bir cinayetti, fakat esasen yüzbaşı da fazla mukave· 
acaba cani kimdi ? met göstermeden itirafta bulundu: 

Polis müfettişi bu noktayı - Evet, ben yaptıml dedi 

araştırdı. Ve bu arada hatırına işin iç yUzU 
ilk olarak yüzbaşı Lankasterin Facianm esası şudur: 
ismi geldi. Bilmem hatırlar mısınız.: Yüz-

Filhakika Hedan Ki arkın mek- başı KJark 1927 senesinde refa-
tuplarmı yazarken kullandığı kur- katinde kendisi gibi tayyareci 
şun kalemi yüzbaşı Lankasterin- olan Mis Miller olduğu halde 
di, kazaya sebep olan rövelv!.!r de hava tarikile Londradan Avus-
onundu. turyaya gitmişti, bütün dün-* yayı günlerce kendisile alilka-

Polis müfettişi Hedan Klarakı dar etmişti, o aralık iyi bir 
yüzbaşı Lan Kasterin öldürülmüş çift teşkil eden bu erkek ve 
olmasından şüphe eddiyor kadın tayyarecinin yekdiğerile 

İki adam bu vaziyet karşısında 
karılarım değiştirmeye karar ver
mişler ve meseleyi kadınlara 
açmışlardır. Karıları, kocalarının 
bu kararını garip bulmakla be
raber kabul etmekte bir beis 
görmemişlerdir. Bunun üzerine 
sahte talak davaları açılmış ve 
neticede karılar kocalarım değiş
tirmişlerdir. Fakat hadiseyi haber 
alan hükumet bu iki garip ada
mı ceza mahkemesine vermiştir. 
Muhakeme neticesinde ikisi de 
hapis ve para cezalarma mah
kum olmuşlardır. 

evlenecekleri de söylenmişti. Fa-
kat hakikati halde aralarında ar
kadaşlıktan başka bir münasebet 
yoktu. Avusturalya seyahatinden 
sonra ayrıldılar. Lankastr yalmz 
başına mliteaddit seyahatlere gi
rişli, Mis Miller ise Nevyork ile 
Los Ancelos arasında yapılan bir 
m\isabakaya girdi, kazandı, Ame
rika ·fa müteaddit şampiyonluklar 
alc' • 

i· .. kat iki senelik bir iftiraktan 
sonra bu kadm ve erkek tayya
reci birleştiler, evlenmiye karar 
verdiler. Yalnız iktısadi buhran 
başlamışb, ikisinde de para yok
tu. Projelerini bir müddet te
hire karar verdiler. Aradan ge-

olan Mister Hedan Klarkm yardı-
mım rica etti. 

Son Safha 
Hadisenin bundan sonrası 

basittir. Mis MiJler hatıratını 

yazarken gazeteci ile sevişmiş ve 
nişanlısını bırakarak onunla ev· 
lenmiye karar vermiş ve bu ka
rarını da nişanlısına yazmışbrl 

Yüzba.şı Lankasterin bu mek· 
tuba telgrafla verdiği cevap 
şudur: 

- Saadetinize engel olmak 
hatırımdan bile geçmez. Sizi 
şimdiden tebrik ederim) 

Fakat Yilzbatı Lankastr bu 
mektubu yazmakla beraber kıs
kançlığm tesiri Uc derhal tayyare• 
resine atlamış, Meksikadan hava 
tarikile Miyami'yegelmiş ve o ge
ce gazeteciyi öldürmüştür. 

Bir Kadın Karakteri 
Şurasını da ilave edeyim ki : 

Yüzbaşı Lankaster polis mli• 
düriyetinde clirmiinü itiraf ettik
ten sonra müstantik huzuruna 
çıkarılmış, orada ise sözlerini ta-
mamen geri alarak: 

- Ben katil değilm. o sözle
ri birçok tesirler altında mecbu
ren söylemiştim, demiştir 

şin garibi şudur: Mis Miller 
yeni nişanlısını öldüren eski ni
şanlısmı müdafaa etmiye başla
mıştır. Kurtarmıya çalışmaktadır, 

soranlara da: 
- Okyanus üstünde giinlerce 

tehlike karşısında birlikte yaşa
dığımız adamı nasıl unuturum? 
Demiştir. 

Maamafih yüzbaşt Lankaster 
cinayetten başkaşka ayrıca Mek-
sika hududunda kaçakçılık yap• 
mıt olmakla da munundur. 

Temmuz l 

1 
Kari A4ektupları l 

1 

Caddeikebirdeki 
Kokunun 
Sebebi 

Beyoğlunda Caddeikebirdeld 
polis kulübesinin civarında bir 
lağım mazgalı var. Burası y .. zm 
feci surette taaffün etmektedir. 

f stanbulun en kalabalık ve 
yegane caddesi olan Caddeike
birde akşamları binlerce halk 
bu kaldırımlar nzeri11de piyasa 
yapmaktadır. Artık herkes bura· 

' ya yaklaşırken cebinden mendi· 
lini çıkarıp burnuna tutmak mec• 

buriyetinde kalıyor. 

Son günlerde IAhımın Uzerine 
bir saç kondu. Bu da derme çal· 

m:ı bir şey olduğu için kayıyor. 
T eaffün yine başlıyor. Belediye 

bm·ayı kapatsa, yahut buraya 
Anti septik bir şey dökse halkın 

hem zevkini hem de sıhhatini 

korumuo olurdu. 
Beyoğlu Alyon sokakı Ahmet Suphl 

Garip Bir Adam 
Geçen gün kapalı çarşıdaki 

dükkanımda bir müşteriye bir 
elbise sattım. MUşteri gidince 
içeriye bir adam girdi. Bu miiş-

t eriyi sana b en getirdim, bana 
bir lira ver, dedi. 

Bu alış verişten bir lira ka-
2anmadım ki ona vereyim. Kavga 
çıktı. K arakola düştük. Meğer 
bu adam çarşıda birkaç dükkana 
ayni ıekilde mtiracaat etmiş imiş. 

Bu hareket doğru mudur ? 
L61cll apartımanında Hüsnü 

Sokakta 
Gezen 
Çocuklar 

Geçen gün tramvayla ş;şha

neden geçiyorduk. Tramvayın 
önüne pejmürde kıyafetli, sefil, 

çıplak iki çocuk çıktı. Azkaldı 
ezileceklerdi. 

Vatman fren yaptı. Fakat 
tramvayın içindeki bUtUn halk 

biribirine girdi. Dört beş yaşın
daki çocukları anneleri sokaklara 

l>ırakıyorlar. Bu yüzden hergun 

otomobil ve tramvay kazası olu

yor. 
Belediye yahut zabıta bu ka· 

bil çocukları başıboı bırakan 

aile reislerinden nakdi ceza alsa 
çok hayırlı bir iı yapmıı olur. 

Hiç olmazsa bu ceza tehdidi al
tında likayt ana babalar çocuk

larile alakadar olurlar. 

Bu suretle hem kazaların önü 
alınmış olur, hem de içtimai se

f aletimizi ecnebilere iteıhir eden 

bu yavrular göz önünden kalk
mış olur. Bu vazifeye karşı Hi

mayei Etfal de biraz himmet 
gösterse herhalde çok isabet 
etmiş olur. 

ÇenıelklSy: Haaan F ehmf 

Bozuk Para Meselesi 
Geçen gün Postahaneye iki 

mektup verdim. 12 kuruş bozuk 
para verdim. Memur bozuk pa• 

raları almak islemedi. Paranın 
her çeşidini almıya mecbur ol· 
duğun söyledim. 

Fakat ısrar etti, almadı. Bü
tlin para vermemi söyledi. Uğ .. 

raşmıya fazla vaktim yoktu. Ben 
de memurun keyfini yerine ge-

tirdim. Nazarı dikkati celbetme
nizi rica ederim. 

Karlnllı: Şem .. 
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------
aşa ı Esasen Cahil, 

aşeret amı 

Gayet Kaba 
a Bildiği Şey Divan 

damdı. Ada 
Durmaktı 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-52-

Osman Bey saray hayatında 
oldukça iyi bir nam bırakmıştı. 
Bütün mes'uliyeti, Efendisine sada· 
katle hizmet etmek ve bu suret
le de şahsi menfaatini temin eyle
mekten ibaretti. Can yakmamit 
ve hiç kimsenin rızkına mani 
olmamıştır. 

l 
göre işlerde kullanmayı çok iyi 1 
bilen Abdülhamit, Hacı Ali Pa
şayı basit işlerde istihdam eder
di. Hiçbir zaman onun vasıtasile 
devlet umuruna ait irade tebliğ 

Abdnlhamit, Osman Bey vefat 
ettiği zaman çok acı duymuş ve 
bu sadık bendesinin hatıratını 
bir hayJi zaman unutmamıştır. .. 

Başmabeyincilik makamı mün
hal olur olmaz Abdülhamide bir
çok kimseleı tavsiye edilmişsede 
o, bunların hepsini reddetmiş ve 
bu mühim mevkie, ( Ürgüplll 
Hacı Ali Ağa ) isminde birini 
geçirmişti. Gençliğinde ( Benli 
Ali ) tesmiye olunan ve bir ara
lık ( Topkapı Saray ) ında ( te
berdaran hassa kahyası Hacı 
Mustafa efendi ) nin tablakarh· 
ğında bulunan bu Hacı Ali Ağa 
gözü açık ve işgüzar bir adam 
olduğu için, kolayını bularak 
Abdülhamidin ( analığı ) nı~ sa
rayına intisap etmişti. 

Abdj.ilhamit, Efendilik zama
nında sıksık analığının Maçka
daki konağına devam ederdi. 
O esnada Hacı Ali Ağayı gör
müş, tanımış ve becerikliliğini de 
takdir etmişti. 

Padişah olur olmaz genişliyen 
saray kadrosunun noksanlarım 
kısmen analığının, kısmen de 
hemşiresi Cemile Sultanın ben
deganından seçerek ikmal eder
ken Hacı Ali ağayı da oradan 
maiyetine almıştı. 

Az zaman zarfında Abdülha
mide fevkalade emniyet ve itimat 
telkin eden (Hacı Ali Ağa), bir 
gün birdenbire taliin büyük bir 
lutfu ile karşılaştı: 

(Uhtesine rütbei balA tevcihi 
ile ikinci mabeyincilik .. ) 

Hacı Ali Ağa, fitraten pişkin 
ve zeki bir adam olduğu ıçm, 
hiç ümit etmediği bu tali darbe-
sinden asla şaşırmadı; bilakis 
bu mühim ve ince vazifeyi de 
çarçabuk kavradı.. Gün geçtikçe 
AbdUlhamide hulül etti ve daima 
hünkarın nabzına göre şerbet 
verdi. Onun içindir ki, Başına- 1 
beynci Osman Beyin vefatı üze- : 
rine, bu mühim ve mutena vazi- j 
feye, Abdülhamit derhal Hacı 
Ali Ağayı geçirdi. Hem de, uh- j 
dei istihaline, rUtbei samiyei ve- 1 

zaret tevcihi ile.. 1 
Artık Hacı Ali Ağa; ( Ser 

Kureyni Hazreti Şehriyiiri Dev· 
letlü Hacı Ali Pş. Hazretleri ) 
olmuştu. Hacı Ali Paşa, dindar 
bir adamdı. Beş vakitte namaz 
kılar; her namazdan sonra da 
yüksek sesle, Padişahın ( devamı 
afiyet ve saltanatına) dua ederdi. 
Epiyce zeki olduğu halde safde
run görünür; vazifesile alakadar 
olmıyan işlerden daima uzak 
'1ulunurdu. 

• -
1cesi iktidar ve liyakatine 

1 

etmez, nazik mesleler hakkında 

şuraya buraya göndermezdi. 
Paşa esasen cahil, gayetle kaba 
bir adamdı. Adabı muaşeret na
mına, kendinden büyük olanların 
yanında öoünü lrnvuşturup divan 
durmak, biribirinin arkasına yerle 
beraber temennah etmekten baş
Jca bir şey öğrenmemişti. Mer
hum Recep Paşa ile aralarında 
geçen miihim bir vak ·a, buna 
pek beliğ bir misal teşkil eder . 

1324 inkılabını müteakip 
Trablusgarpten 1 farbiye Neza
ret.ne gelen Recep Paşa, bir 
zamanlar Manastır, Kosva ve 
İşkodra lıavalisi kumandam idi. 
O csaada bir gün Padişah ma
beyin başkitabetinden bir telgraf 
almış, bairadei seniye lstanbula 
çağmlmıştı. Recep paşa, büyük 
bir telaş ile fstanbula gelince, 
derhal hünkar yaverleri tarafından 
istikbal edilmiş; istasyonun önün
de bekliycn bir ~aray arabasına 
bindirilerek doğruca Yıldız sara
yına ve Hacı Ali Paşanın odasına 
götürülmüştü. 

Köşe minderinde bağdaş lm
rarak oturan Hacı Ali Paşa, Re
cep Paşayı görür görmez, gfıya 
iltifat etmek istiyerek: 

- Ooo.. Gel bakalım paşa ..• 
Herkes, Recep Paşa .. Recep Pa
şa .. Dedikçe,,biz de heybetli, aza· 
metli bir adam tasavvur ederdik. 

Meğer sen, pek ufaktefek bir 
adammışsın. 

Borsa 

Kambiyo 

- Fransız Frangı 
İngiliz lirali 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
f sviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 

Fiatleri 

1 Kapanış 
,- -- = 

00 1 12 1 03 
767 05 00 

47 27 05 
9 34 05 
3 38 98 

70 97 00 
02 42 \lfl 
66 85 00 

' 17 05 
15 92 05 
04 39 w 
57 75 00 
Ol 99 37 
04 21 00 
03 98 14 
80 93 00 
30 14 00 

M 1 

~' 
Dinar 
Çervonels 1 10 87 5<J I! 

Tahvilat Kapanış ~ 1 
- -= 

1
' I. Dahili 
~ 

96 
44 
00 

50 1 

D. Muvahhide 75 
A. Demiryolu 00 

~ 

~ 
Born Harici 

-
Altın 9 27 

1: 1 Mecidiye 45 
Banknot 'l 51 .. 

• 

Derdemez Recep Pş. fena 
halde lcızmı~; artık her şeyi gö
züne alarak: 

- Biz de, zata şahanenin Baş
mıı.beyncisini terbiyeli nazik bir 
adam zannederdik. Meğer bildi
ğimizin tamamen aksi imiş. 

Diye cevap verir. 

Biraz sonra Recep Pş. huzura 
çağırılır. Abdülhamit kendisile bir 
müddet görüşür. Fakat bu miila
katı müteakıp Paşa evvela Bağdada 
ve sonra Trablusgarba nefyedilir. 

Recep Paşanın bu suretle 
nefyedilmesi hakkında iki rivayet 
vardır. Bu rivayetin biri; gfıya, 
Recep Pş.nın verdiği cevabı Hacı 
Ali Pş. derhal Abdülhamide ye
tiştirmiş. Onun da gücüne gitmiş, 
Paşayı nefyetmiş... Halbuki Re
cep Paşadan intikal eden diğer 
rivayete nazaran paşa huzuru 
hümayuna kabul edilip Rumeli 
ahvali hakkında taJep olunan iza· 
hata cevap verirken, Abdülha
mit, birdenbire durmuş: 

- Şayet Rumeliye ant bir 
tecnvüz vaki olursa, Anado
ludan asker toplanıp gönderilme
si bir hayli zamana evakkuf 
eder. Acaba böyle bir hal vaki 
olursa, ne yapılabilir?.. Bu, beni 
çok düşündürüyo~ 

Diye bir sual sormuş ... Recep 
Pnşa da: 

- Bunda, dUşünülecek hiçbir 
cihet yoktur padişahım ... Anado
ludan kafi miktarda asker gelin
ciye kadar, Arnavutlardan yetmiş, 
seksen bin kişi kadar cesur ve 
cengaver gönüllü toplarız. Her· 
hangi bir düşmana karşı muka
bele ve müdafaada bulunuruz. 

Şeklinde bir cevap vermiş. 
Fakat bu cevap, Abdülhamidi 
derhal pirelendirmiş. Recep Pa
şanın yüzüne dikkatli dikkatli 
bakarak: 

- Bunu siz yapabilir misiniz? 
Diye sormuş. Recep Paşa da 

işgüzarlık olsun diye: 

- Ne zaman ferman buyu
rursanız hazırım, şevketpenahım. 

Demiş... Abdülhamit, Recep 
Paşanın bu sözlerinden fena 

halde ürkmüş. İstediği zaman 
Rumeliden ve bahusus Arnavut
lardan yetmiş seksen bin gönlillü 
çıkarabileceğini söyJiyen Recep 
Paşanın, herhangi bir sebeple 
kendisine kızarak bir kıyam ve 
ısyan husule getirebileceğini ve 
hatta bir ( Alemdar Mustafa 
Paşa ) rolü oynıyabileccğini dli-
şünmiiş. Böyle tehlikeli bir 
adamı Rumeli de bırakmanın 
büyük bir ihtiyn.tsızlık olacağına 

hükmetmiş ve Paşayı derhal, 
Arabistana nefyeylemiş. 

Bize kalırsa, bu rivayetlerin 
ikisi de doğru ve b:ribirine bağlı
dır. Herhalde Recep Paşa, ev• 
veli Hacı Ali Paşaya ve sonra da 
Abdülhamide söylediği sözlerin 
cezasını çekmiştir. 

l Ark a.ıı n.r J 

Temmuz 1 

Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 
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erkezindedir,, 
( Baş tarnfı inci a::ıyfoda ) 

da "mühlik,, demiş olmasına 
ihtimal vtrmiyorum. Bununla be
raber umumi müşahedem, yeni 
neslin mekteplerde iyi tahsil ve 
terbiye gördükleri merkezindedir. 
Yeni nesil kadınl ğt serbest, va
kur, ruh ve ahlak itibarile maz-

but ve bilhassa mulctesittir. 
Memlekette sanayi hayatının 
hergün biraz daha inkişaf etmesi, 
yer yer fabrikalar açalması, düne 
kadar iş kadrosu haricinde kalan 

• 

• 

kadınları iş sahasına çemekte ve 
onları, ekmclderioi alınterile ka· 
uman bfrer müstahsil haline ge
tirmektedir. İş sahasının artması, 
mekteplerde en yeni ter biye sis

temlerinin salahiyetle tatbik edil
mesı herhalde kuvvetli bir kadın 
nesli yaratmaktadır. Memleketin 
irfan se\'İyesi gittikçe yükseldiği 

için alayiş yerine zerafet kaim 
olmaktadır. Ben Türk kadınları
nın mühlik bir yola döküldüklc· 
rıne I<:ani değilim.,, 

• 
ceyı ... a aş ıs 

(Baı tarafı inci sayfada) 

Şişli Tarakkinin 14 talebesi 
kam ilen muvaffak olmuştur. F ey-

ziye Mektebinin 13 talebesinin 
altısı yani yüzde ellisi muvaffak 

olamamıştır. F eyziatinin 49 tale
besinden 20 talebesi yani yUzde 
40 ı muvaffak olamamıştır. 

istiklal Lisesinin 60 talebesi-
nin 37 si, yani yüzde altmışı 

muvaffak olamamıştır. İnkılap 
Lisesinin 16 talcbesinde 7 si, ya
ni yüzde44 il muvaffak ola
mamıştır. Hayriye Lisesinin de 
53 talebesinden 27 si, yani yüzde 
ellisi muvaffak olamamıştır. 

Ortamekteplerden Nişantaşı 

ş 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

bir adamın üzerine boşalttı. Gö· 
beğinden yaralanan Mustafa can 
acısile arkası üzerine düştü. Bu 
sırada ikinci kurşun da Mustafa
mn arkasına saplandı. Facianın 
işlendiği bu anda mahkemenin 
içinden bir kadın sesi yükseldi. 
Hamal Hasan üçncü kurşunu da 
bu kadının üzerine boşaltı. Fakat 
kurşun hedef bulamamıştı. Bu 
sırada Beyoğlunda Aynalıçeşme 
karakolu altında kahveci Feyzi 
Ef. hemen Hasanm üzerine atıldı 

ve bileğini sıkarak elinden taban· 
casım almak istedi. Fakat Hasan 
buna rağmen tabancanın teti· 
ğini çekmekle devam ediyor 
fakat bir tesadüf olarak tabanca 

bipkıtaa uğradığı için ateş almı
yordu. Hadise mahalline polis 
Muzaffer B. yetişti ve müteca
vizin elinden bbancayı aldı. 
Tabanca sesleri üzerine Adliye 
koridorlarında kimse kalmamış, 
herkes odalara girmiş ve mer
divenlerden aşağı inmişti. Hasan 
elinden tabancası alındıktan son
ra da rahat durmadı ve telcrar 
elini arkasına attı. Bunu gören 
Adliye polis memnru Necati 
Efendi tekrar üzerine atıldı ve 
müthiş bir mücadeleden sonra 
lizerindeki büyük saldırmayı da 
elinden aldı. Tabanca sesleri 
kesildikten sonra halk hAdise 
mahalline toplandı. H~diseye 
Müddeiumumi muavinlerinden 
İsmail Hakkı Bey derhal vazıyet 

Kız orta mektebi t&mamen mu· 
vaffak olmuştur. Kabataşın 93 
talebesinden 5 i, Şişli Terakkinin 
33 talebesinden 4 ü, Galatasa
raydan 120 talebeden 14 ü, Fey• 
ziye mektebinin 33 talebesinden 
12 si, Şenısülmekati bin 29 tale· 
besinden 2 ıi muvaffak olama• 
mışlır. 

Aldığımız malumata göre lise 
imtihanlarından daha feyiıli bir 
netice istihsali için, ilkmektep• 
lere lazımgelen ehemmiyet veril
mekle beraber, bilhassa orta 
mektepler üzerinde ehemmiyetle 
durulacak, bu mekteplerde ted• 
ris ve terbiye şekillerinin sağlam• 
laştmlması temin olunacaktır. 

t 
etti. Tabibi Adil Enver Bey 

1 

mecruhun iptidai tedavisini yap

tıktan sonra Cerrahpaşa hastn• 
nesine nakledildi. Kurşunlardan 

birisi arkasından girmiş ve ıol 
memesinin ilstunde kalmıştır. 

Göbeğinden giren kurşun da 
böğründen çıkmiştır. Yaralar 
tehlikelidir. Adliye koridorunda 
iki kovan bulunmuştur. Yaralıyı 

hastaneye götüren jandarmalar 
böğründen çıkan hurşunu da oto-

mobilden indirirken elbisesi ara
sında bulmuşlar ve hastaneye 
teslim etmişlerdir. 

Cinayetin sebebi şudur: Ha· 
mal Hasan zevcesi Nuriye Ha-

nımla Mustafa Ef. aleyhine bir 
zina davası açmışhr. Nuriye Ha-

c mla Mustafa Ef. i de Haaaa 
aleyhine bilmukabele bir dövme 
ve yaralama davası açmışlardır. 

DünkU muhakemede mUddef· 
umumi muavini Kamil Bey hem 

zina ve hem de darp ve cerh 

meselelerinden dolayı her iki 
tarafın da beraatini istemiştir. 

Hasan bu beraat talebinden 
muğber olarak hem Nuriyc Ha· 
nımı, hem de Mustafayı öldürmek 
istemiştir. 

Hasan tevkif edilerek tevkif

haneye gönderilmiştir. Mütecavi

zin bu feci cinayeti işlemesi 
adliyede umumi bir nefret uyan-
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BUtün planın esası, 1tırhhlarm 
torpil tehlikesi olmıyan sularda 
faaliyet göstermesine istinat edi· 
yordu. Bu sebeple ta methalden 

8000 yarda mesafeye kadar itina 
ile tetkik edilerek temizlenmişti. 

Fakat fena bir . csadüf eserj ola· 

rak bu temizleme ameliyesinde 
20 torpilden mürekkep bir hat 
görülmemişti. 

Bu torpil hatb 7 • 8 martta 
Türkler tarafından denize d6kül· 
müştü. Fakat sahilin bir tarafın-

dan bir tarafına uzatılacağına, 

sahile muvazi olat'ak atılmışb. 

Bu hat Erenköy koyundan Kepez 
torpil tarlasına kadar uzanıyordu. 
Halbuki harp gemileri Erenköy 
koyunda manevra yapnuya alı,. 
mışlardı. İşte 18 mart sabahı 
itilaf donanması mağrur bir eda 
ile harbe girdikleri zaman o 
meş'um torpil hattı burada bu• 
lunuyordu. 

Başlangıçta, Türk ateşi kuv· 
•etli ve müessir olmakla beraber, 

bombardıman eyi netice verdi. 
Saat ikiye doğru gizli topların 

ateşi hila şiddetini muhafaza edi· 
yordu. Fakat istihkamlar artık 
susturulmuştu. lstihkfimlardaki as· 

kerler topları başından çekilmiş 
ve birçok istihkiimlar yıkılmışb. 

Tilrklerin mermileri gemilere İsa· 
bet ediyor, fa!<at hiçbir tesir 

yapmıyordu, Yalnız Goulois zırh· 
lısı istihkiimlardan gelen kuvvetli 
bir mermi ile delindi. Fakat vo
fiyatı haizi ehemmiyet değildi. 

Nihayet torpil temizleme ge
milerine hareket emri verildi. 
Snbahtanbcri hUcuma maruz ka· 
lan Fransız filosunu kurtarmak 
lizere de lngiliz donanması ilerle· 

U. İşte bu sırada o gUnlln ilk faci· 
ası vukua geldi. Bouvet isminde
ki Fr~nsız zırhlısı Erenköy ko
yundan geçerek çıkarken, müthif 
bir infilAk dumanı içinde kaybol· 

lu. İki dakika zarfında, gemi, blltün 
mUrettebatile battı. İmdada ko
tan lngiliz gemilerinin ilerlemesi 
Uterine, Bouvet'nin akıbetinden 
cesaret alan Tilrk topçuları tek• 

rar toplarının başına döndiller ve 
derhal faaliyete geçtiler. Fakat 
ateş eskisi kadar ağır ve mtie11ir 
değidi. 
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Blgada ŞUhed Abidesi 

azaldığı, toplarının hasara uğra· 
dığı, muvaselelerinin kesildiği 
anlaşılıyordu. 

Herşey yolunda gidiyordu. 
Fakat saat dörtte, ikinci safta 
sağ tarafta bulunan İnflexihle 
zırhlısı da bir torpile çarptığını 
bildirdi. Bir iki dakika sonra 
onun ilerisinde bulunan lrresis· 
tible zırhlısı ayni akıbete uğradı. 
Yeni torpil hattından haberi ol· 
mıyan Amiral de Robek, bu ant 
felaketlere seyyar torpillerin se• 
bebiyet verdiğini zannediyordu. 

Bu yeni ve meçhul tehlike 
karşısında gemileri Boğaz içinde 
tutmak doğru olamazdı. Derhal 
faaliyeti durdurdu. İrresistible 
zırhlısına yardım etmek üzere 
( Occan ) zırhlısını gönderdi ve 
rUcat emri verdi. Bir saat sonra 
Occan zırhlısı da bir torpile 
çarptı ve akşam geç vakit her iki 
zırhlının da beraber yandığı 
bildirildi. Demek ki 18 martta 
Bouvet, frresistible, Occan, olmak 
üzere Uç gemi kaybettik. Ayni 
zamanda lnflexible, Gaulois, Suf· 
fien ıırblıları derhal tersaneye 
çekilecek surette hasara uğra· 
mıştı. Binaenaleyh bir günlük 
faaliyetten ıonra deniz kuvvetleri 
Uçte bir nisbetinde azalmıştı. 

Bu 20 torpilin Çanakkale 
harbi üzerine yaptığı tesir ölçU· 
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ı 
lemiyecek kadar bUyliktUr. Yal· 
nıı şunu söylemek kAfidir l<i, 
o gllnden itibaren donanmanın 
Boğazları zorlamak için taarruza 
geçmesine mUsaade edilmedi. 

Denizden ve karadan müşte· 
reken yapılması mutasavver ka· 
reket te, daha ziyade karadan 
yapılarak denizden yardım gör· 
mesi şeklinde tadil edildi. 

Ameral De Robek evvela mağ· 
liibiyet fikrini kabul etmiyordu. 
O günün raporunu verirken, filo-
nun o gUn taarruza devama ha· 
zır bulunduğunu, fakat seyyar 

torpil tehlikesine binaen, plfinının 
bir defa tetkik edilmesini teklif 
ediyordu. Merkezde de taarruza 

devam hakkında tereddüt mevcut 
değildi. l 9da aktcdilen harp mec• 
lisi içtimaında, Amirale lü· 
zum görürse taarruza devam 

etmesine salahiyet verilmesi ve 
kendisine kaybolan gemilerin ye-

rine yeni beş zırhlı gönderildiği· 
nin bildirilmesi tekarrür etti, 

fakat o gün geç vakit Lort Kiç· 
ııerin bahren yapılacak taarruzun 
muvaffakıyetle neticeleneceği 
hakkındaki ümidi zayıflamıştı. 

Onu bu ümitsizliğe düşiiren baş· 
kumandanlıktan aldığı bir tel· 
graftı, Jeneral Hamilton Boğa· 

zm iç tarafından yapılan hUcu· 
mun şiddetini İııflexible zırh· 

lısile Gaulous zı rhlısının mün· 
hezimen ricatini gördükten sonra, 

artık Boğazların yalız denizden 
zorlanamıyacağınn kanaat getir
diğini söylüyordu. Eğer ordunun 

teşriki mesaisine lüzum görülürse, 
bu takdirde askeri harekatın bir 
yardım olarak değil, Boğazları 

geçmek için esaslı surette yapıl
ması zarureti vardır. 

( Arka11 var ) 

Askeri Yoklama 
Kadıköy As. Ş. R. 
Kadıköy As. Ş. ne mensup 

328 D. luların ve bunlarla mua• 
meleyo tabi daha yaşlı efradın 
son yoklamaları temmuzun dör· 
düncü pazartesi gUnü Kadıköy 
kaymakamlığı dairesinde yapıla• 
cağından mükelleflerin yevmll 
mezkürden itibaren yoklamıya 
gelmeleri ve gelmiyenlerin cezalı 
olacakları. 

Acaba Damın Üstünde Ne Oluyor? 
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Yeniçeri ağası gamsız, kasa· 

vetsiz çubuğunu fosurdatıyordu. 
Arl<a arkaya üç gece tebdil ge-
2en padişahın peşinden bütiln 
lstanbulu çalkaladıktan sonra, 
bu kadarcık rahat, ihtiyar ağaya 
çok görülmemeli idi. Fakat felek 

buna da fırsat bırakmadı. iri 
yarı oda çavuşu kendisini kaya 
parçası gibi içeriye attı, dudak· 

ları titriyerek bağırdı: 

- Ağa Hazretleri ... 

Herifin korkudan beti benzi 
kül kesilmişti. Sözün arkasını ge
tiremiyordu. Ağa köpllrdU: 

- Bre Nemrut, diye çıkıştı, 

ne istersin ağadan. 

Oda çavuşu Uç adım daha 
attı, dizleri üzerinde edeple bU
killerek yer öptn ve inler gibi 
fısıldadı: 

- Devletlü efendimiz sizi 
istemiş. Acele gidesizmişl .• 

Ağa, yarım saat evvel yayıldı· 
ğı geniş sedirin üstünden bütün 

heybetile bir yay gibi fırladı ve 
bir lahzede: 

- Şırrrakkk ••• 

Diye acı bir ses odanın du
varlarında şiddetli akislerle şak· 

ladı. Zavallı oda çavuşunun yana· 

ğmda şimşek çakmıştı. Ağa, bu 
insafsız silleyi indirdikten sonra 
şöyle haykırmışh: 

- Bre uğursuz ..• Kesilesi du
dakların hayırlı müjde getirmez 
mi hiçi .• 

* T opkapı sarayının arz oda-
ıında zamane padişahımn 
ayaklarına yUz ıllren yeniçeri 
ağası, yeni bir idam fermanile 

geri dönmUştn. Padişah irade 

ediyordu: 

- On sekizinci ortadan Gü
dük Hüseyin, bölilk zabitine 
kar.oı gelmiş. Derhal cellida 
teslim edilecek ve boynu vuru· 

lacak. 

Takdire ne denir ki... Yeni çeri 
aiası poturlarını topladı. Kır 

atına atlayıp peşine yaverlerini 
takb ve doğru Etmeydanına gitti. 

Güdük Hüseyin bölük arkadaı· 
larile pala talimi yapıyordu. Pa· 
diıah fermanından haberciği bile 

yoktu. Biru ıonra yanına gelen 
bölUkbaşı, ona oöyle çıkıııyordu: 

- Bre kafir... Hele git ağa 
hazretlerinin eteğine yapış, dua• 
ıını al. Yarın yolcul~k gerek. 

GUdük Hilseyin palayı lunına, 
kendisini de nizama koyup ağa· 

om yanına koştu. Yeniçeri oca· 
ğında senelerce çile dolduran 
GUdUk, açıkgöz bir delikanlı, 

bileğine kuvvetli bir pala kahra· 
mam idL BugUne kadar yedi 

cenge girmiş, yedisinde de 
şan ve şeref devşirmişti. Ölüm· 

den korkusu yoktu. Fakat cclld· 
dm önünde can vermek ona 
pek ağır geliyordu. Ağanın 

huzurunda ölUm emrini aldıktan 

sonra hıçkıran ve inliyen bir 
esle mırıldadu 

- Nidelim.. Ak alnımın ka· 

G K 
J parçcr.sı gibi kaskatı kesildi. 

Gırtlağında düğümlenen boğun· 
tuyu küçlükle yırttı ve haykırır 
gibi: 

- Vay, dedi.. Sen GUdUksüo 
bel.. 

Ölüme tevekkülle baş eğen 
koca GUdUk, utangaç bir çocuk 

edası takınarak cevap verdi: 

- Güıel tanıdın ağam. 

- Nasıl tanımam seni!.. Ara· 
dan on bir yıl savdık. Sen beni 

keskin lnlıcın altından çekip 
sıyırdın. Seni nasıl unuturum 
ben!.. 

. Cellat Kahn Ali yanılmamıştı. 
Önüne getirilen ölüm mahkumu on 
bir yıl evvel kendisini öliimden 
kurtarmıştı. O günden bugilne 

kadar kursağına düşen her lok• 
mada Güdük Hüseynin mertlik 
hakkı vardı. Cellat Kalın Ali bir 

kavga gDnü kAfir askerinin eline 

düşmüştü. Gırtlağına ölUm kı• 

lıcı basıldığı zaman Gndnk 
Hüseyin fırtına gibi yetişmiş, onu 

kAfirin elinden yakalamış ve ha• 

yalını tekrar kucaklamışb. Bugn .. 
ne kadar yüzlerce mahktimun 

boynuna sahr düşiiren Kalın AH, 
kendisine yapılan bu iyiliği hio 
unutmamışh. Çıraklarına hep 
Güdükten bahis açar ve: 

- Y amnndı o delikanlı, derdi .. 
O gün kAfirin ardından hemen 

de yetişti ve herifi bir tekmede 
tekmilledi. 

Cellatbaşı Kalın Ali derhal 
kararını verdi. Gndnk Hilseynin 

kulağına yaklaşarak fısıldadı ı 

- Çabuk ol. Çıkar gömleğinL 
Gndak Hüseyin işi hemen 

çakb ve cellidın emrini yerine 
getirdi. 

~ 

Cellatbqı, GildUk Hüseynin 

kanlı gömleğini Yeniçeri Ağasına 

teılim ettiği zaman, Ağa yine 
çubuğunu foıurdabyordu. CeUAdı 
alııkan bir eda ile sordu: 

- Naııl, dedi, Hüseyin zah· 
met verdi mi? 

Kalın Ali, bu gibi hAdiselerde 

her zaman verdiği cevabı tek• 
rarladı: 

- Ne mtımkUn ağam. Benim 
karıımda kurt kuzu olur. Hl9 
zahmet çekmedim. ipi boynuna 
geçirirken direnmek iıtedi. Fakat 

işi çabuk bitirdim. 
Cellat kalın Ali yalan söylü

yordu. GUdük Hllseyni boğma· 
mıştı. 

Ölümü gözüne almış, onuo 
gömleğini kedi kanına bulamıştı. 

Güdük Hüseyin yaşıyordu. Ta· 
mam beş yıl her giln sabahlı, ak• 

şamlı cellat Kalın Ali, bir çocuh 
emzirir gibi, Güdük Hüseyni bes· 

lemişti. Bir bodruma saklanan 
Güdük Hüseyin tamam be-ı yı.J 
ışıktan ve güneş~en mahrum ya• 

şamıştı. 

F aknt ölUm fermanına mllhila 

basan hünkar, beş sene sonra 

ecele teslim olunca, eski ferma• ra yazısı! .. 
Geçen hafta Lonrada Savoy tiyatrosunun lerasasında bir bale * nıo bUkmU bilmiş, GUdük l lü· 

tecrübesi tertip edilmiş ve aşağıda sokaktan geçen halk yukarda Cellit Kalın Ali, kar.oısındakl ıeyin tekrar bayata ve sevdik!& 
ne yapıldığını anlamıyarak hayran hayran bakakcılmıştar. öl•i.u mahktimunu tanı anca buz rina kavuşmu1..;....tu::...:.• __ ~~-----~-

.~~oa-. ... am1.,.._m:m4l_.:::_~~~--===!..::..:.~2.:...=-~~~~_:_~~~----J~.....:.._~~.;..;.;__;~---~--------~~~ 
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Yağmurun Sonu Güneştir - Kadınların Mukavemet Edemiyecekleri Bir Vait -
Ruyalı Bir Uyku - Yeni Bir iş Peşinde - Gece Yarısından Sonra Maskeli 

Baloya Mı ? - Bir Saç Mangal Hikayesi ! 

- Ne münasebet? diye ıs
rar ettim! M aamafih biraz evvel 
bana esrarengiz bir adam oldu· 
tumu söylemiştiniz. MllmkUndUr. 

Fakat zannederim ki temiz 
kalpli ve uysal bir adam oldu· 
tumu da inkar edemezsiniz. Bil· 
tUn bu hAdiselerde iki taraftan 
biri haklı ise.. Muhakkak kl 
o da benimi 

Ne demek istiyorsunuz? 
- Elbette bilirsiniz!. 
- Hayır, anlıyamıyoruml 
- O Halde çok unutgan· 

ıınız, d~mektirl 

Edith hangi hadiseyi ima etti
fimi şüphesiz ki anlamıştı, zira 
kıpkırmızı kesildi ve cevap ve· 
remedi. 

Metresimi kollanmln arasına 
aldım: 

- Haydi, haydi biraz makul 
ol t dedi{ll, bak ben herşeyi unut
mıya hazır bir adamım t 

Edith el'an mukavemet edi-
7ordu, fakat ben o kadar yumuşak 
Ye okadar okşayıcı bulundum ki 
nihayet gevşedi, barıştık. Ar· 
tık esrarengiz bir adam de
iildim, bilakis çok tatlı ve milş
fik bir dosttum. 

MUteakip saatleri projeler ve 
tasavvurlar içinde geçirdik. Edit· 
be benim hayali amcamın mirası 
elime geçtiği zaman bir gerdan• 
lık almayı vadettim. Hulasa göz
lerini kamaştırdım, metresim: 

- Oh Edgar, Edgar, seni 
nekadar sevdiğimi bilmezsin, dedi. 

Ben bu cümleyi esasen bekli
yordum. Zira kadınların bir mü
cevher hediye vadına hiçbir za
man mukavemet edemediklerini 
bilirim. Her neyse.. Edith nihayet 
mağlQp olmuştu. İstediğim de 
bundan ibaretti, Zira Edithin 
dUşman sınıfına geçmesi hiç 
işime gelmezdi. .. 

Bir mUddt:t daha musahabe 
ile vakıt geçirdikten sonra yata· 
ğa girdik. Edith mutadı veçhile 
çabucak uykuya daldı. Ben ne
fesimi keserek bir milddet bek
ledim, sonra kalkarak bir çakı ile 
koltuğun marukenini açhm, için
den bir avuç sıyah kıl çıkardım, 

ıonra tuvalet odasına geçerek 
itina ile kıyafetimi değiştirdim. 
Edithin tuvaleti için kullandığı 
muhtelif renkte kalemler aynanın 
öniinde duruyordu. Bu kalemler 
vasıtasile evvela yüzümü kırmızı
ya boyadım, sonra gözlerimin 
etrafını siynhlaştırdım, daha son
ra da siyah kılları bir proke şek
linde saçlarımın üzerine yerleştir
dim ve düşmemesi için başıma 
bir kasket geçirdim. En nihayette 

fotoğraf J ahlili Kuponu 

Tabiatinizl öğronmelc istiyorsanız 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir -

likte gönderiniz. Foto~rafınır. sıray.~ 

t!ıbhlir 'e iade edilmez. 

lsim, meslek 
''eya san'at? 
------ı ---

Hangi sua.lleria 
cevabı ? 

Fotoğraf intişar 

edocek mi ? 

Fotoğrafın kHıesl 30 kuruıluk 
pul mukabilindo J.!llndcrilebilir. 

ceketimin . damalı bir kumaştan 
yapılmış olan astar tarafını çevi· 
rerek geyindim. Bu şekilde cid-
den çirkin bir adam haline gel
miştim, o derecedirki aynaya 
baktığım zamlln kendi kendimden 
korktum! 

Siz şimdi bu satırları okur• 
ken ihtimal bu palyaço kıyafetine 
neden girdiğimi düşünilrsünüz 1 
Acele etmeyiniz, öğreneceksiniz 

ve çok faydalı bir gaye takip 
etmekte olduğumu göreceksiniz 1 

Edith elan uyuyordu. Bunun
la beraber yatak odasının kapı-

l sında bir dakika nefesini dinliyerck 
derin bir uykuda bulunduğuna 
kanaat getirdikten sonra elektri-
ği söndürdüm ve dışarı çıktım. 
ihtiyaten bir dakilrn da sahanlık
ta durdum, sonra giirültU çıkar
mamıya gayret ederek nltkat:ı 
indim. 

Ev sahibi mis (Mellis)in kn .. 
çilk salonu aydınlıktı. pençereden 
baktım. Kadın masasının öniin· 
deydi. Evvela kitap okuduğuna 
zahip oldum. Fakat dikkat edin-
ce anladım ki uyuklamaktadır. 

( Arkaaı var ) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Temmuz 932 

tarihinde munkazi olacağı cihetle yeniden isticarına talip olanla
rın 2 Temmuz Cumartesi saat 10 da heyeti teftişiye riyasetine 
müracaatları. 

Ankara da 
Satılık Bina 

Birinci kat: Bodrum. 
İkinci kat : Kıraathane • 
ÜçUncU kat: Lokanta .. 
4 - 5 - Ye 6 ıncı katlar oteldir. 

Almak arzu edenler Anknrada 
Kınacı Zadeler apartımanında 
16 No. ya rnüracaatleri. 

Sıhh· yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE---
Ankara Tfcare t mahkeme· 

&inden: Anlrnmd:ı Türk Tayyare ce
mi~ etine ız. feten aYuk:ı.t Ccınat Hazım 

Bey tarnfıncl:rn m:ıhkt:ııncyo verilen 
arzılıaldo müvekkili Tayyare cemiyeti 
merkezi umumisinin lıfunili buluııduğu 
27 krunımtC\ vel 928 tarih ve :!O. b1 
nuın:ırnlı ve ~iirt ~iraat bank oulıe
sintlen Aııkara.d:ı. lllC'zkfır tanka mer
kezi uınuınir,iııe hit:ılıen k(Ş de edilınit 
ye ]~!) lir:ı.nın tcdiyt ı:ıiııi natık bir 
\,ıt':ı cckiıı knlılcl ilırnz zıy:uı ııı;radı

ğından billıahis iptali talep edilmiş ve 
uılıhrcz vcsik:ı. ile nıczkf.r seııonin 

mı tcıdiyo aidiyeti n.ııl:ııtıl,ııış \O 'l'ic.ı

f(lt k.ıııunuııun (;1~ ı ci m:ı.dcltc i muci
binco fi: lifilzzikir c k l C'dcliuin it: diye 
c lilınemcsi vo i teı ildigi fakdirdo 
bedeli ınczk ıirun iş ':ırı nhiro kadnr 
mahfuz tıı tulın:ı.I, i!ıC're mahl,emo H'z
ncı incı tl'Hli cdılelilu .. C'gi lıususntıııın 

ıııc\Zul ah's erkin },t ı:idı silo ıııulı:ıtn
lıın:~ tc-lılib,İ'lt' 'o ııı zki'ır Cf kin 4j f'iln 
zarfı ıtln. mahkC'rneye il r zı lüzumunun 
ve ilırnz C'dilmedigi f:ı.l,cJinle bu mild
dctin hitamında senedin ilıtalinc kurar 
, eriteceğinin ilç defa resmi ve ga-yri
rcsıni gnz<>telorlc ilfuııııa mahkemece 
karnr vflrilıniş oldnğuudan keyf.iyet ol 
suretle ilan olu nur. 

Mevhur Emil LUdviğin eseridir. 
Tarih ile alakası olan herkes i~·iıı 

emsalsiz bir rehberdir. 

TercOme: Haydar Rdat B. lnd:r 

Aydın Sulh hakimliğinden: 
İstanbul Kasımpaşa kitapçı oğlu 

Mustafa Efendiye 
Aydında Ramazanpaşa mahnlle
ıinden terzi Ömer Lfıtfi Ef. ka
nsı Dllrriye Hanım aleyhinize 
fO}'U izalesi_?e davası iknmetga
hınızm malum olmaması hnsebile 
llAnen tebligat icrasına k"rar 
verilmiş ve bu baptaki istidanın 
bir sureti mahkeme divanhane
sine talik edilmiş olmakla 12-7-
932 tarihinde Aydın Sulh hukuk 
mahkemesine gelmeniz ve yahut 
bir vekil göndermeniz ak~i tnk· 
dirde gıyabınızda muhakemeye 
devam edileceği ilanen tebliğ 
olunur. 

KARACABEY 
Harası Müdürlüğünden: 

4020 okka Merinos yapağısı 
ile 3959 okka yarımkan Merinos 
ve 1638 okka kıvırcık yapağıları 
iki kısım olarak ayrı nyrı aleni 
müzayede ile satılacağından ta
liplerin pey akçelerile birlikte 
18 temmuz 932 pazartesi günü 
Hara merkezinde hazır bulunma
ları. 

AZİMET MÜNASEBET.LE 
4 odalık bir :ıpartım:ı.n mobil) a ile 

mtıstacelen devredilecektir. Arzuya 
gOrc, yalnız mobilya p~rnkC'ndo olarak 
dahi sal~ alınalıilir. 1-'eriköy, Boyacı 
oglu sok.ağı No. 20 • 1. 2 

•Fransız ınoz:ırlığı karşısında> 

SELANıK BANC<ASI 
Tesis tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
ldnre Merkezi: btnnbul 
Türkiyedeki şubeleri: 

GALATA, lSTANBt:L, 1Z~llR 
SA.hl::>UN, ADANA. MEfü:HN 

Yunanistandaki Şubeleri: 
SELANlK, ATINA, KAVALA, PIRI~ 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cinı nakit üzerine 
beaap kütadı. Huıuıi kaaalar icara. 

S::ıvfn 11 

BÜYÜK AKDEN Z SEY AHA İ 
TUrk Maarif Cemiyeti lzmlr mUmessilllğlnin tertip ett!ğl 

araştırma, dinlenme ve e) lenme seyahati 

Pire, İskenderiye, Rodos 
t - Ccıniy(ltimiz bu bilyilk 

se_}ah:ıtini lıfltiin 'f1ırk 

gençleri Ye nı ilnrvverleri için ha
zırlamıştır; nyni zanıancln soyn-
hat; adliyecilerımizlo muallimleri· 
rnizin iştiraklerini tcnıinen tatil 
znmn•ııııa tc'Sadlif ettirilmiştir. 

2 ~eyyahl.lr (Atinanın, Nilin, 
Rodosun) bedii güzellikleri içiııdo 
on brş gün geçirecektir. Adalar 
ve Akdoııizin serin ve Eıaf ha.vasile 
lıtitiln bir seııoniıı yorgunluklarını 
din lf'ıı dirocek lerd ir. 

3 Seyyahlar, Yunan, Mısır 
t:ı.rilılorinin z0nginlikleri, derinlik
leri içinde asırların hayatım id
rak edecekler, beşeri tek!l.miJIUn 
seyrini zevkle temaşa eyleyeklerdir. 

4 Seyahate 20 temmuz 
çarşamba gUnü başlanacaktır. 

Sen ahat SNİ, lffk-ı ve ıııfil,0ınıncl . . 
konforu vo birinci, ikinci ve 
tlçimcıi ıne' ki yatnklı l,:ıınarnları 

havi bii) .ık ve husu ·i lıir ) olcu 
'apuru ile yapılacaktır. 

-5 - $e) abat csn:ısında vapu-
run hvr ne\ i JUf'şrubat ve mrkft
IUtı mevcut ~ayQt (ıh' on fiatli bu
f i 'c yuk ek ı:: n 'atktırlardan 
ınıir1.:kkcp orkecıtr:ı ı f'yy:.ıhların 

cm 'rlcrino hazır L•ılu •ı c ı ;:tır. 
C'cıniyetiıniz, hrr h:ı.ıı~i bir pos

ta vapuru ile 300 lir. darı nşuğı 

yapılması imkfmı oln11) .ın lıu seya
hati tertip ednkcn herkesin ko
laylıkla iştirak cclebilmcsini temin 
m:ı.kı;:ıdile azami foda arlık yapa
rak bilet ücrctıeriııi asgari lıir 

hadde indirmiştir. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet ve 
2 inci ,, 

" 3 üncü ,, ,, 

avdet yemekli 90 lira 1 Pasaport ve 
,, yemeksiz 50 ,, vize ınasr.ıf• 
,, Yataklı 11 30 11 !arı dnhıldir. 

Toplu gezinti •e ikametlerde aeyyahinin lemini menfaat 
ve istirnhatları için lazım gelen tertibat alınmıştır. 

Seyahate iştirak Şar"tları : 
1 - Seyahate iştir.ık edecek j çarşamba giınU olduguna nazara.n 

zevat bilet bedeliyle hüviyet eliz- p:11:ııı.port muamel:ttının ikmal edi-
dailı vo küçük kıt'ada. ilç fntoğr.ı.- lobilnıcsi için seyahate iştirak ode-
fını aşağıdaki adrese tevdi etrnok cok zevatın 10-7-932 p:ız:ır ~UnU-

J suretiyle biletini almalıdır. ne kadar mi.iracaatl.m Hlzıındır . 
2 -Taşra viH'ı.yetlerden iotirak Bu tarihtcın sonr:ı mUrucaat edecek 

C1deccklcrin mahalli zabıtasınca zevat i~.in mUnforit pas3port mua-
mu nıld:ık mcın:ı.liki ecnobi} eyo melesi yapı 1 mak zarureti ha ıl ol:ı-

scy:ı hat beya'!lnameslyle birlikte üç cairınclan pasaport ve vize m rnr-
kıt'a fotoğraf, hüviyet cllzdanı vo ları kendilerine ait olacaktır. 
bilet bedelini TOrk Maarif Cemiyeti 4 - lşbu seyahate lstanbuldan 
lzmir mtimcssilliğine göndermeleri iştirak edecek ze\·atın lzmiro azi

met ve ıı.vdetlori nısıf Ucretlo 

3- Barok ot gUnü 20· 7-932 temin od itecektir. 
Bilet satış ve müracaat yerleri : 

Türk Maarif Cemiyeti İzmir ınUmossilli~i : lzmirdo Solft.nik 
Bankası karşısında. Telefon : S!H 1 

ve EYTAM 

EMLAK VE EYT A BANKASI 
İST ANBUL ŞUBES-NDEN: 
Bügükadada Taksitle 

Satılık Emlak 
E-;as Mevkii ve Nev'i Teminat 
100 Büyükndada Nizamdere sokak 19 No. bahçe 65 
l 03 " " caddesi 25 No. lı arsa 50 
104 " Cakomi 69 No. fundalık 1/2 hisse 135 
t06 " Nizam caddesi 5 No. bağ 35 
108 " Cakomi caddesi 71 No. fundallık 1·2 hisse 75 

1 09 " " " " " " ,, il 65 
110 " Rıhtım cad. 26 No. maa dükkan oda 150 
115 ,, Ayanikola 37 mükerrer No. bağ. 112 hisse 450 
116 ,, Acem ıokak 39·41 No.bağ. 1/2 hisse 10 
1 IH ,, Ebe sokak l 1 No. bahçe. 30 

. B?lada yazılı emlak sekiz taksitle bilmUzayede satılacağından ta· 
lıplerın 19-7-932 salı. gilnü saat 16 da şubemize müracaatları (25) 

Yüksek.Mektepler Mü
ayaat Komisyonu Ri

yase ·nden: 
YUksek Muallim ve Mülkiye rnekteplerile Güzel San'atlar aka

demisi ve Preventorium müessesesinin bir senelik mahrukat, iaşe ve 
saire ihtiyaçları aşağıda gösterilen günlerde teahhüde raptolunn
caktır. Talip olanların eyyamı mezkürede saat 2 de teminat akçele
rile birlikte Fındıklıda Yüksek mektepler mübayeat komisyonuna 
müracaatları. 

Cinsi ihale 
.. .. gunu 

Odun, mangal ve kok kömürü 
Arpa, saman, kepek 
Et, sadeyağı 
Pirinç ve saire 
Ekmek 
yumurta, un vesaire 
Yaı nbıe 

24-7 - 932 

26-7-932 
26-7-932 
28-7-932 
28-7-932 
28-7-932 

Açık mlinakasa ile 

kapalı zarf usulil 
açık münakasa 
Kapalı zarf 
açık münakasa 
açık münakua 



12 Sayfa 

''A ,, 
SON POSTA temmuz 1 

4 silindirli yeni mod 1 muaddel 
AR BALARININ 

F.ATLARI 
FO D 

STANDARD ARABALAR 
Tüdor (iki kapılı) 

Fordor (dört kapılı) 
• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

T. L. 

" 

2450 
2650 
2450 

LÜKS 
Standard Kupe . . . • • • • • • • • • • • • • • • • " ARABALAR 
Dölüks Tüdor (iki kapılı) • • • • • • • • • • • • " 

2550 
2800 
2400 
2800 
2800 
3000 
2750 

( dört l<apılı ) • • • • • • • • • • " 
DöJüks Fordor 
Spor Kupe 
Viktorya Kupe 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 

Beılncl tekerlek w 
lastik ile ön ve arka 
tamponlar lnı fiatlara 
dahildir. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • " 
• • • • • • • . .. • • • • • • • • • • • " 

Kabriyole 
Açılır kapanır 

Dölüks Kupe 
Seda • • • • • • • • • • • • • • " 

Ba f iatlar bilcümle 
Türkig• limanlarında 
gümrüklenmiş VtJ ok· 
trua resmi l11dige edil
miş teslim //atıdır v• 
29 Haziran' dan itibaren 
muteber olup ilı.bal'a 
hacet kalmaksızın dtJ
giştirilebil ir. 

• • • • • • • • • • cı • • • • • • • " 
Kamyonet şasisi • • • • • • • • • • • • • • • • • T. L. 1400 

Bu arabalar V -8 silindirli motiirle tecliiz edildiği takdirde fiatlara 200 lira zam edilir. 

LINCOLN - Fordsol\ 

AIRCRAFT 

1932 senesi 
Yaz mev iminin 
RENK modası 

Bu rengi 

Krep PRIMVER 
/erde tatbik etti 
1 P E K İ Ş ten 444 numaralı 

Q°"\ P R i M V ER Krepiui 

~ isteyiniz. 

,.,... IR 
TUrkocaAı behçestne 

Diıtiln dUııyac~ maruf 

ZUANEL 
lt:ıh-an cambazları vo 
varyctoRİ golmiştir. 

Koşun uz! 

Fransız f ngilizce 40 derste 
konuştururuz 

Mektepte, tıcarolto ve bir ınüuseaede 

munffak olmak için 1914 tenberl çok eaaalı 

tanı.im edilen derslerlml:ı: memnun edeme:ı:· 

•~ Ucretl iade ederiz. Divanyolu Firu2ağa 

camii yanında gündüz ve gece klz erkek 

lisan tedrlsl:aneat ihtiyacınıza göre öğret· 

ı:ıcyl taahhUt eder. Fakir iıe yarım ücret 

alınır. Müdürü: ZIYA 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tıraı olmak, yUzünüıün teravetlnl 
muhafoza, kırmıı:ılık ve çıbanların zail 

olmasını istiyorsanız. 

-- -·-·-· .. -·------
Yeni Foça Değirmen Taşı 

çoJ, iş c;ık.mr, 

çok rlııy:ı.ıı ır, 

ta harı, tuz, kalı· 

vo vo saire 
taşları da ya
pılır. Sirkeci 
Ebussuut cad
desi No. : GO 1. 
Garbb vo 13. lcr. 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin e<lor. 
mide vo barsakları temizler. 

1 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

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

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 

~ 1 İstanbul Belediyesi İliinları 1 *-1 
Su fıçılarında kullanalmak üzere iki milyon damga kurşunu 

imali kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname 
almak için Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 4-7-932 pa
zartesi günü de 285 lira teminat makbuz veya mektuplarile saat 
on beşe kadar teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidirler. (B) 

* Keşif bedeli 1273 lira olan Üskiidar Onuncu llkmektep tamiri 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakım 
görmek için her gün Levazım Müdürlüğline ve ihale giinü olan 
4-7-1932 pazartesi günü de (95,5) liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarını saat on beşe kadar Daimi Encü
mene vermelidirler. ( l ) 

olu11gum şehndetnamcyı 1.:ıyı ettım. 
Zayi - Millet mckt.obind~n alı_nı, ı ı- AkaGündüz-

Ycui. ini alacağımdan lıUkümsilzdilr. Kitap evi ve kaatçıhk 
Üsküdar Uncu' ar sokak yorgancı: Ali Osman , 

Sahipleri: Kemal, Bilal, Adil 

•--t:Dli&ID'iiü:.'l!il _ _., Sıhhi Kumkapı: ~1J&E1+1111-mn--112a!l'iıieaı Basuru kökilnrlen kosor. Lozzcti 
1.ıtif zevkle içilebilir bir gaznı suyu
dur. Mazon ismine dikkat euiniz. 

Son Posta Matbaası 

K A D 1 N ve E R K E K 
Büyük şiteal 100 kuruş. 

Deniz hamamları ve gazinosu açddı Oepoau: lı Ba1&kaaı arl<aaında M:u:on __________________________ .. __ .._ Botton ecza deposudıu • ..._ __ I 

Sahipleri ı All ~rem, Soliın Rai•P 

Neıriyat MüdGr• Halil LQtfl 
• 

AııaCartalar cad. No. 69-71 Ankara 

Telefon. 3377, Teli'raf, Ankara • Akba 

Ankara'nın en büyük 
kitapbane•idir. 


