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Boğ ay Mubaf aa Fiati Dün 1 İstanbulun Dört Köşesi 
Teshil Edildi Har-et~tmeyiniz:K~pek-

Ziraat Bankası Faaliy 
Ankara, 25 (Hususi) - Ziraat 

Bankaama k&yltiden buğday sabn 
almak salihiyetini veren kanunun 
tatbikatana ait talimatname Ve
killer Heyetinin dDnktl lçtimaında 
müzakere edilmiştir. 

Müzakere ve tetkikat epey 
uzun ıllrmli.ş, neticede talimat
name Vekiller Heyeti tarafından 
tasdik edilmiştir. Ayni zam anda 

. buğday mubayaa fiatl de tespit 
ve tayin edilmiştir. 

Talimatname mucibince mem• 
leket on iki mubayaa mıntakasına 
aynlmışbr. T esbit edilen fiatio 
beş kuruş olduğu haber alın• 
maktadır. Bununla beraber kat'ı 

Ziraat Veklll Muhll• Bey 

rakam şu bir iki gUn içinde an
laşılacakbr. Mubayaa faaliyetine 
ağustos c:.yı içinde ve kuvv&tli 
bir ihtimale göre ağustosun ilk 
haftasında başlanacakbr. Talimat
name yüksek tasdika arıedilmek 

te Ge iyor 
ı Uzere Y alo•aya ı&nderilmlftlr. 

Ankara, 24 - Vekiller Heye
tinde kabul edilen butbay mu• 
bayaa talimatnamul mlinuebe
tile Ziraat Vekill Muhllı Bey ıu 
beyanatta bulunmuttur ı 

"- Butday talimatnamesi me. 
ıeleıi Vekiller heyetinde mtıza-

kere ve hallodilmfttlr. Vekiller 
heyetinden çıkan kararname 
yllkıek taıdlka anedilmiftlr. 

"Kararname kat'iyet keabodin· 
ce umum! tebligatta bulwıulacak· 
tır. iki gtııı daha sabretmek il· 
zımdır. Daha evvel bir ıey 16)"" 
lemek doğru değildir." 

--~~~~~~~---~~~----

Müfettişler Bir Kaçakçılık 
Daha Meydana Çıkardılar 

C-~~~··~~~~ 

Havadan Para Kazanmak lstiyenler 
İhtisas Mahkemesine Veriliyor 

GUmrUkt• bir ithal ve ihraç muamele•I 
.&irkaç gün evvel lpüdal tedir. Verilen maldmata rı&o 

madde kaçakçılığından maznun bir fabrikat8r, gDmrllk reaml 
olarak iki fabrikatörün ve baa vermeden memlekete (ithal ettlji 
tacirlerin tevkif edildiğini haber mllhim miktarda 'iptidai madde-
vormiştik. Haber aldığımıza g8re lerf kendi kullanmamıt \'• b~,. 
bu huıuıta yapılan tetkikat neli• kalarına ıatarak binlerce lıra 
cesinde yeni bir hAdise daha kazanmışbr. Bu bAdlaeler tilerine 
meydana ç.ıkmışbr. Bu yeni hl· ıanayl mllfettiılerl ıumullll ıu• 
dise de diğerlerine benzemek• (Devamı 8 inci 1ayfada) 

Haydutlar 
Bitlis Yolunda Postayı 

Soymak istediler 
Bitlis 25 (Hususi) - Bitlis ve 

Muı p~tası dnn ağle vakti şeb· 
rimize dört saat mesafede bulu· 
nan Morh kUyll civarında bir· 
takım silihh haydutların taarru· 
ıuna uğramıştır. Atılan kurşun· 
lardan birisi şoförün ağzına 
isabet etmiş ve şoför ölmüştür. 
Yolculardan birisi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

Haydutlar posta çuvallarını 
karma karışık etmişler, fakat her 
ıaman müteyakkız bulunan jan• 
darmalarımızın geldiğini haber 
alınca hiçbir şey gaspedemeden 
kaçmıya başlamışlardır. 

Biraz sonra ağır yarah yolcu 
da vefat etmiştir. Jandarmamız 
terlrleri yakalamak üzeredir. 
a~L"lr\\!\,.<.,kJhıat vaı:nlıvor. -N. Y. 

Mekteplerde 
Yeni Terbiye Usulleri 

Tatbik Edilecek 
Haber aldı· 

· ğımıza göre 
3nUmllzdekl 

· ders senesin· 
den itibaren 
ilkmektepler • 
de tedriı usul· 
terinde mD· 
him tebeddlll· 

, ter olacaktır. 
1 Bu suretle ilk

c...::J~~~~--- anekteplerimiz· 

de en yeni terbiye usulle
ri tatbik edilecektir. Kilçilk tale• 
belerin ilkmektepJerden tam ma· 
nasile istifade edebilmesi için bu 
şekilde harekete lüzum görülmüş• 
tür. Yeni usulde bilhassa çocuk· 
Iarın sıhhi yetişmelerine, sihhat 
kaidelerinin emrettiği tarzda btı· 
yUmelerine ıon derece dikkat 
•dilecek tir. 

. 
Gorgul f 

M. Dumerin Katili Bugiln 

Hesap Veriyor 
Parlı, 23 

( Huıuıt) -
Sabık Franııı 
Reisicumhuru 
M. Dumerl 
öldüren Gor
gulofun mu
h ak~ mc:ıa\ ne 
bugllıı öğle
den ıoora 
Sen villyetl 
cinayet mah· 
kemesinde bar 
lanacakbr. KatU Gorplof 

Muhakemenin iki gUnden fa
la sürmiyeceği anlaıılmaktadır. 

Adanadaki 
Facia 

Adana (Hu
auıl) - BtırO
cek J•1IA11n
da, Mister 
Ceymt. Nilrila 
lıminde geng 
bir Amerika
lmıa derin bir 
upıruma JU• 
Yarlaaarak par
plaadıjuu re
çen aDıı bll
dirmlf tlm. 

Kapanan A· 
morlkan Liaeıl 
muallimlerin • 
den olan bu 
ıat, Haçin da-

Miıter NJklt. , ğının çıplak 
ve sarp sırtlarına tırmanırken 

birdenbire yuvarlanmıştır. Hidise
ye şahit olan Mister Şmit diyor ki: 

"- Ellerile ayaklarile tutun
mak istiyordu. Fakat bOytik bir 

sUratlo uçuruma yuvarlanıverdi, 
Dehşet içinde kaldım, Bir saniye 

sonra canhiraı bir çiğhk koptu. 
Arkadaıım paramparça olmuıtu.n 

Müteveffa M. Nikilı Amerl· 

kıdakl Dlf&nlıtlle ••lenmek tızere 
bulunuyordu. 

lerın Bıle Mektebı Var 
• 

Bu Mektebi Muvaffakıyetle ikmal Eden 
Köpeklere Diploma Veriliyor 

Kllpek mektebinin zeki ve çelıfkan lalebalerl 
lstanbulda kuş ıtttG bile bu· tehi bulunacajım akhma bOe 

lanur, dedikleri zaman inanma• getirmemittim. Bir ukadap 
mazbk etmeyinf z. Senelerden beri - Birader, ıa k3pek mekteıı 
lstanbulun gezip görmediğim bini de yaz. Dedli( zaman oı-
k6şesi kalmadı. Diyebilirim ki, veli afalladım. Sonra alay ediyor 
bu koca. beldenin en gizil taraf· sandım • Fakat bizim arkada 
lannı bıle 1tanınm. Fakat aldan• doğru ıöylüyormuı. yerini tar3 
1i:qu~. Bugüne kadar lstanbvulda etti. Hemen bir tramvaya atlayıp 
bır köpek mektebi bulundugunu doğru Taksime gittim v dört 
bilmiyordum. Bilmiyecek bir şey ayaklıların feyzaldıldarı yerie elimle 
değil, fakat ben bir köpek mek· ( Devamı 8 lnol 1ayfada) 

iyarbe r e ir en 
•• •• 
Oz Kardeşini O d ·· rdü 

~~~~~~--~~~~~~-

Di~ar~ekir, ~Husus!)- Şehrimizde herkesi müteessir eden çok 
feci bır cınayet ışlenmıştir. Bu kanlı hadise şu ıekilde cereyan t • 

S b . . . d b. e mı19 
tir: a rı ısmın e ır g~nç bir müddet evvel buradan Adanaya gihnJfl 
orada evlenerek yerleşmıştir. Sabrinin burada bulunan Musa Jsmindeld 

kardeşi de geçenlerde Adanaya gitmiı, Sabrinin baldızı Makbule 
Hanımı ıevmiı, onunla evlenmek iıtemiştir. Fakat her nedenae Sabri 
bu izdivaca muvafakat etmemiıtır. Musa ve Makbule biri birlerini çolıl 
aevdikleri için bir glln ikiıi de Sabriden gizli buraya kaçmıılar Ye 
mesut bir yuva kurmuşlardır. 

Fakat ıözUnlln tutulmadıtına hiddet eden Sabri Adanadan bur .. 
ya gelmit ve namaz kılan kardeıine ateı etmft •• zanna,. &ldU.. 
mllştUr. Katil Sabri derhal yakalanmııtır. 

Dün Lozan sulhUnün şerefli yıldönümilnü idrak ettik. Bu mOna• 
sebetle Darülfilnun konferans salonunda büyük merasim yapıl• 
dı. Hukuk F akültesl profesörlerinden bazdan muahedenin 
hukuki ve iktisadi kısımlarını izah ettiler. 

Salonda toplanan gençlik kütlesi de hararetli tezahürat yaptı. 
Bu arada birçok nutuklar irat olunarak bu bOyUk gUnD bin kal&IP 
daranlar t•bcil edildi. 
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DABİ:LI BABBBLBB Halkın Sesi )ı 
Lozan Gününün 
Yıldönümü 

................................................................................... ,1: .. 

Dün Lozan itillfaameainin ak• 
tedilditi i'Ünila yıldönüınO idi. 
Tarihimizin terefll yapralrların-
4an biriof teıkil eden yald6nü· 
mil hakkında halkımız diyor ki: 

Ali Riza B. ( Beyazıt Koıka tramn7 
...... 17) 

- Lozan glinünDn btiyüklü
tünU ( bDyUk ) kelimesi bile ifade 
edemez. Ben latanbulun işgal glnü 
köpril Ozerinden geçerken ıunlan 
rörmftştüm: Önlerinde yabancı bay-
raklar, giirilltültı bir bando ile 
hilaf Devletlerinin silngülü asker-
leri Türldın kalbine basarak yil· 
rUyor, kocaman zırhlıları, dev 
sibi toplanm latanbul 6zerine tev
cih ediyordu. 

Renk renk, çqit çqit asker-
ler l.tanbulda bora tepiyor, za- , 
ferlerle sermest oluyorlardı. O 
akit cltlnya bize dtltman ol
mUflu. Ve içimize rirmifti. itte 
Lozan fllnll bizi bu esaret ziıı
cirinden kurtardı. Hakiki bir 
iatildAle kaYUfbn'du. BatDn T&rk
lerin en bllylk gtlnldllr. 

* Faik a.,. (DaYDt P ... uddul • 

- Umumi Harpten evvel Av-
rupa bize basta adam diyordu. 
Umumi harpten sonra da basta 
61m&ştür dediler. Memleketimizi 
paylqmağa kalkıflılar. Bu iddia 
Till'kiln gayretine dokundu. istilacı 
kara ordulannı eYvell denize 
dlktük. Sonra da Lozanda tam 
•e ıamil manadaki istiklilimizi 
cihana tadsik ettirdik. 

Bu Tirkibı büyük bir zaferi 
idi. Bu zaferi dahili inkılAplar 
takip etti ve zafer daima yiirildü. 
lnkıİlbm son zaferlerin 'Pn birisi 
de Akvam Cemiyetine davet ecli
lifimizdir. Bugiin Tiirklerin aziz 
bir bayramıdır. 

« 
lbrahlm Bey (Koca muatafapqa SU.

Mllefendl mahalka 71) 

- Lozan pniln iln azametini 
bizim gibi vakayin içinde Y.Uğu· 
rulanlar pek farkedemez. fnsan 
Türkiye haricinde olup ta bitaraf 
bir gCSzle Loıandan evvelki Ti~r-
kiye ile bugUnkU Türkiyeyi t 
edecek olsa az bir zamanda 
bir esaretten tam bir istik ...... \! 
na11I kawştuğumum hayretle 
16rllr. Lozan gftntl yeni Türki
Jenin medeniyet d6nyuına tekrar 
dojupıdur. 

« 
Şeıqetthı (Sultaaahmet ftruuta 23) 

- Umumt Harpten sonra Vil
IOn prensipleri ağızlarda bir sa· 
kız gibi çiğneniyordu. Her millet 
kendi mukadderatına hlkim ola
caktı. Fakat bunu kim dinliyor
du. lıtili ordulan memleketimizin 
içerilerine kadar Kirdi. 

Bizi boğmak ve haritadan 
lllldmizi .Umek istediler. Biz bu 
ilim " istill orduJanıu yendik. 
Onlara Lozan pini kabul ettir
dik. Bagtm Tllrldba kmtuhat 
ılhıtldür. 

Kanlı Bir Cinayet 
Cevdet isminde Bir Şerir Kamil Ef. 
• • • 
isminde Bir Komisyoncuyu Oldürdü 

Dün ıehrimizde feci bir cinayet irtikap edilmit
tir. Tahkikatımıza göre bidise şu telc:ilde cereyan 
etmİftir: 

misyoncu da oturuyormuş. Cevdet ismindeki 
ıerir bir aralık Kamil Efendiye çatmaya başlamıı 
ve arayerde bir kavga başg6stermiştir. KaviaDJD 

Kendisine" katil " lakabı verilen Cevdet isminde 
bir şerir dün Y enipostabane önilnde Acem Hü· 
ıeyinio kahvesine gitmiştir. 

Bu •rada kahvede Kimil Ef. isminde bir ko-

kızgın bir deminde Cevdet sustalı çakısını çıkararak 
Kimil Efendinin birkaç yerine aaplamıflır. Zavallı 
adamcağız aldığı yaralana tesirile biraz sonra 
&lmüştür. Cevdet kaçmışlar. Yakalanmak tlzeredir. 

• 
iki Otomobil Faciası 

• 
Şof6r Rllştii Efendinin idaresindeki Şehir Bao

do.u otobllsil Zeytinbumundan geçmekte iken 
Çimento fabrikua ameleainden Husreve çarparak 
yaralamqtır. Husrev nak!edildiği Ermeni hastaha
nesinde 81m&ttnr. Şoför yakalanmıfhr. 

Ayrıca OskUdarda da bir facia olmUf, meçhul 

bir kamyon Selim iye camiinden çıkan miltekait y&zbaşı 
Hüseyin Beye çarpmıştır. Hüseyin Bey aldığı yara

nm tesirile ölmüştür. 

İki Kurşun 
Dün Kantarcılarda Üç 

Kişiyi Yaraladı 
Kantarcılarda oturan rençper 

Rizeli Mustafa, bir müddet evvel 
Rizede kardeşini öldürdüğünden 
muğber olduğu Ahmedi görünce 
tabancasına çekerek alet etmeğe 
başlamıştır. Çıkan kurşunlardan 
biri Ahmedi bacağından, ikinci 
kurıun kahvede bulunan Şemset· 
tini kolundan ve yine ayni kurşun 
Hllsnü isminde birisini de baca
ğından yaralamışbr. Y arahlann 
fiçil de Cerrahpaşa hastanesine 
yatırılmışlardır. 

Mustafa yakalanarak tahkikata 
başlaamııtır. 

Bir Dagak 
Şikayeti 

Lişlide oturan Hüseyin Efen• 
di ismind6 biri karakola müracaat 
ederek kansı Meliha ve kayınva· 
lideıi Fatma Hanımlar tarafından 
dövüldilğünü söylemiştir. Zabıta 
Meliha Ye Fatma hanımlar hak· 
kında tahkikata başlamıştır. 

Çuha Fabrikası 
Bir ltalyan grupu lstanbulda 

bir çuha fabrikası açmak için 
tetkikata baılamışbr. Fabrika, 
TOrkiyede ilk çuha fabrikası 
olacaktır. 

Kamyon Çarptı 
Bomonti Fabrikasına ait bir 

kamyon Tramvay pketi vatman• 
lanndan Mehmet Efendiye çarpa· 
rak yaralamıştır. 

Kundura 
Ve Kösele 
Meselesi 

Kunduracıların köse!eciler hak· 
kındnki şikayetini Ticaret Müdüri
yeti, Esnaf murakabe bUrosuna 
havale etmittir. Bllro, kundurac1-
lardan meseleyi ayn ayrı tahkik 
edecek, aldığı neticeleri Ticaret 
Müdüriyetine bildirecektir. Kun· 
duracılar, el'an muafiyetten isti· 
fade eden deri fabrikafarının 
fiatleri ytikıeltmek huauaundaki 
hareketlerini protesto etmekte
dirler. 

Maliye Müsteşarı 
Şehrimize Geldi, Yakında 

ltalyaya Gidecek 
Maliye Miisteşan Ali Riza 8. 

bu sabahki trenle Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. Ali Riza B. 
ltalyanlarm bize açacakları kredi 
işile meşgul olmak üzere bir
kaç giln zarlında şehrimizden 
Romaya hareket edecektir. -Sahte Mektepliler 

Son günlerde kabul edilen bir 
kanun mucibince mektepli olmıyan• 
)arın talebe kasketi s(ymeleri ya· 
saktır. Polis Müdürlüğü bu buıuıta 
f aallyete başlamıştar. Mektepli olma
yıp kaaket iİyenler yakalanmaktadır. 

Bir Kız 
Balık Tutarken Denize 

Düştü Ve Boğuldu 
Anadoluhisarmda oturan mn

tekait miralay Sabri Beyin ma· 
nevJ kızı 12 yaşlarında Hatice 
deniz kenannda balık tutmakta 
iken muvazenesini kaybederek 
denize düfmliş ve boğulmuştur. 
Cesedi denizden çıkarılmıştır. 

Rusya Seyahati 
Darülfünun Takımının 

Seyahati Geçikti 
Daı ülfilnun futbol takımının 

Rusyaya bir seyahat yapacağını 
haber vermiştik. Fakat öğrendi· 
ğimize göre Darillfünun kulObll 
henllz tam manasile faaliyetine 
başlamamıştır. Diğer taraftan 
mOessese fimdiki halde tadil mev
siminde bulunduğu için bu aeya• 
bate imkAn görtllememiştir. 

Tiryeste Ticaret MUmessillij 
Harici Ticaret Ofiıf Müdürü Ce

mAI Beyin Tiryeate Ticaret MGmet
ıillijine ve MümeHil Muhtar Beyin 
de Ofi• Raportirlütüae ta7halerl 
tekarrilr ebaltUr. ----
Tütüncülük 
Kongresi 

Tiltün Kanununun baiilnldl 
ihtiyaca uymıyan bazı maddele
rinin tadil ıekillerini tespit et
mp nzere bugün Tntlbı inhisar 
idaresinde Umum Mildllr Hnann 
Beyin riyaseti alhnda bir tütln
cülük kogresi toplanacakhr. 

Kongrede Ticaret Odasındu 
Hakkı Nezihi. Nemli zade Mithat 
ve tütün tacirlerinden HllaeyİD 
lieyler de hazır bulunacakbr. 

Vazgeçtiler 
Türkiyede mensucat sanayii 

tesis etmek için tetkikatta bu
lunan iki Alman grupu, bnka .. 
metin bizzat mensucat Nnayii 
tesisi hakkında aldığı kararlar 
ilzerine teşebbllalerinden urfma
zar etmişlerdir. 

Temmuz 25 

il Günün Tarihi 

Mütekaitler Tefe
cilerden Kurtuldu 

Emlak Bankası Faizle 
Para Verecek 

Ankara, 24 - Maliye Vekiletile 
EmMk Ye Eytam BankHı aruında
ld bir anJaşmıya göre, Banka An· 
kara, lıtanbu\ ve lzmir şubelerinde 
eytam ve eramil ve mütekaitlerdea 
Gç aylıklarını birden alanlardan arzu 
edenlerin maaılarını senevi yilade on 
iki faizle kırabilecektir. 

Bu ıuretle allkadarlar murabaha• 
alana elinden kurtulacaklardır. Bu 
huua Maliye Veklleti tarafından 
Ylllyetlere tamim olunmuıtur. 

Sanayi Müdürleri 
lataabul Sanayi MGdürG Nafiz 8. 

Havza Müdürlüjilne, Hana MüdOrl 
mühendiı Refik Bey latanbul San&Jf 
Mldlrlütlcıe tayin edılmltlerdir. 

latubulda komiaer AH Riza S.1 
Trabzon ildıaat m6dürlüjilne tayla 
oluamuttur. 

Umumi Maaş 
Apıtoı umumi maaıının ~elecell 

Pazartesi gününden itibaren tevıil 

için hazırlıklara baılanmııtır. 

Feci Bir inhidam 
06n sabah Hlrriyetiebedtye tepe

.inde Hudaverdi Beyin tuj'la harmanı 
birdenbire yıkılmış, amelelerden cı
dell Yuıuf ile Kasımpaph :iüaeyia 
tutlaların altında kalmıılardır. Bua• 
lardan Hü11eyin Glmlştür, diğeri ff 
ajır yaralıdır. 

Şükrü Bey Gitti 
Cuma gilnü lzmirden 4ehrimin 

gelen Ziraa't Bankası Umum MüdürG 
Şilini Bey Ankaraya sitmlıtir. 

Ayaspaşa Mezarhgı 
Ayaapaıa mezarlıtı hakkında tet

kikat yapan heyet raporunu ataka• 
4ar makama ,,.....iftir. 

Tapuda 
Tebeddülat 

Tapa ve kadutro tetkllitanda 
.... •lhim tebeddüllt yapılmı9br. 

Bu aaretle tapu itleri daha iyi yD
rilyecektir. 

l.tanbul tapu) müdilrl Ziya Bey 
blrinei ıınıf müfettiılite ve birinci 
•ınaf tapu mGfettiılerinden Aglh 
Be1 de lıtanbul tapu mildilrlütilne 
tayla edilmiı Ye Agib Bey dilnden 
itibaren yeni vazifesine batlamııbr. 
Sabık Kadastro Mektebi mildürü Sıtkı 
B., memurlardan Nahit, Şakir, Ziya 
Beyler nıüfettit muavinlijine, üçüncG 
aınıf mftfettitlite de birinei aınıf 
milmeyyizlerden Sadi Bey tayin 
edibniıtir. Birinci tasarruf heyeti 
anamdan Şerjf B. Evakaf dairHinde 
yeni te19kldll edea mahltllb 
ta.fiye kombyonu kadutro mümer 
ylzlitiae ve tasarruf nabj'ına da 
kitiplerden Hidl Bey, birinci ta1Ar• 
ruf heyeti kltip lerinden Talip Bey 
befhMI taArraf heyeti azalıtına ve 
Kadutro Mektebi kltiplltlne tayin 
edamiflerdir. Umumi MGdGr Cemal 
Bey de Ankaradan ıehrimize gelmi .. 
tir. Yakında tark Yillyetlerlnl tef. 
tlte rldecektir. 

Son Postanın Resimli Hikagesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 

• 

1: Yolcu - Hasan Bey, ni
UJ•t bu iti de becercliler ha L. 

2 -Ceııevredeki T abdidi T es
libat Konferanaaudan balıaedi
yor.am. 

, 

_J 
3 - Diplomatlar senelerden

beri yeşil masana• başında di
dinip durdular. 

4 - Nihayet mukaveleye im• 
zalarını atblar. 

1 

S : Hasan Bey - Dur hakah,. 
yolcu, acele etme. Daha miUek~ 
kanamadı. Hele eakiıin eh- cı ~-~ 
~ . ,. 



Her gün 
~lünderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş-

tir. 

......... " ......... ------· -··-· _____ ....... -....... 
Başvekil Paşa 
İzmir Yolunda ••. 

Polatlıda Maarif Vaziyetini 
Tetkik Ettiler 

Ankara 25 (Hususi) - Bar 
vekil Pap, Maarif, Nafıa ve 
Hariciye Vekillcrile birlikte ~On 
aqam lzmire baraket ettiler. 
lataıyonda bllyllk teıahuratla 
teıyl edildiler. 

Eakiıehir 25 ( Hususi ) - Bat
vekil Pqayı lzmire götl\ren tren 
dtln akşam 19,41 de Polat· 
hya gelmif, lamet Pqa halk· 
la g6rllfm0s, kuabaela ih-
tiyaç niıbetinde olaD mektep 
bulunup bulaamadli_uu 10rmUfbır. 
Tren ıece1an• Ealdfebire mu
•ualat etti ve aababa kaqı 3, 18 
de Bahkeair tarikile lzmire hare
ket etti. 

lzmir, 25 ( Huaasl ) - Bugtbı 
tehrimbe ... ..ıecek olan Bapekil 
Pqa ~ meruimle istikbal 
edilecektir. 

Cenevrede --Parlamentolar Konferansı 
Mesaisine Devam Ediyor 

Cenevre, 24 (A.A.) - Bey· 
nelmilel Parllmentolar ittihadı 
Konferan11na 40 memleketin 
meb'ualan iftirak etmektedir. 

B&yllk Millet Meclisi na
mına ela Sıvaa meb'usu Nec· 
medclin Sadık, Ordu meb'uau 
Ahmet Ihsan, Eliziz meb'usu 
Fazıl Ahmet, Bursa meb'usu 
Rasim Ferit, Tokat meb'usu 
Nbtm • • ........ 
tolar Konferaa11 aillhlarin hmdH. 
iktısadl siyasi, sıhhi ve hukuki 
komisyonlara aynlmıtbr. 

Necmeddin Sadık Bey ıilAh
ların tenzili, Ahmet lbAn Bey 
lktııadl, Fazıl Ahmet Bey siyasi, 
Rasim Ferit Bey adıhl, Nazam 
Bey hukuki komisyona Aza ayni· 
mıılarchr. 

Reis intihap edilen M. Kar-
ton de Viyar nutku iftitahisinde 
birkaç glln evvel Cemiyeti Ak· 
yama aza olan genç ve enerjik 
Tllrkiye Cllmhuriyetinden ıitayiıle 
bametmiftir. ----

Bir Teşebbüs 
Bir Amyant Fabrikası 

Tesis Edilecek 
Ôirendijimize ,an Alman 

Ye Amerikan lel'lllayeclarladan 
mürekkep bir grapu memleketi
mizde btiy8k bir t91ebbllete bu
lunmak llzere tetkikata bqlalDlfbr. 
Grup, ıon zamanlaa-da, T&rldyenin 
IDuhtelif maUllerinde keffeclilen 
amyant ocaklanndan iatifade et
llieti dftfDw._ktedir. Tetkikat 
mDDet netice •..diil takdirde 
ocaklar ifletilecek, İllraç edilecek 
amyantlar tasnif edilerek iyileri 
ecnebi memleketlere ,anderil .. 
cektir. Kıymeti az olan amyantlar 
ise burada açılacak fabrikada 
itlenerek amyant kAğıdı, çocuk 
oyuncakları ve tavan artnıtl ya
pılacaktır. 

Güreş 
Haliç Klübü Yunanh 
Güreşçiyi Çağınyor 
.Yunan .• ~reşçilerindeıı Tanaş 

lsmınde bırının bizim Kara AJiye 
meydan okuduğcınu bildirmiftik. 
Bütftn bqpehlivanlanmız bu 
glirqçi ile müsabakaya hazar 
olduklarını bildirmiflerdir. Haliç 
f d!Da.n. KJObll de mlaabakayı te
nııu açın Yunanlı gOretÇinin yol 
parasını verecek ve ıehrlniiae 
ıetirtecektir. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Yolda bir otomobilin, ;.ıa· 
•iyonda bir trenin, denizde bir Ya
purun s!dltlne baldnıL Bunlar bi· 
ritl tarafından yürütlldDjl zaman 
y8r8r H l•tenlldıfi yere siderler. 
l'akat kendiliklerinden hareket 
edemezle. 

ı 11111111 j" \\ 

2 - imanların efyadan fark· 
Jarı, gidecekleri yeri bilmeleri, 
kendi kendilerine ytlrllyebilme
leridir. 

• istikamet • 

3 - Fakat bir tren, bir otomo• 
bil muayyen bir yere •fderae fay• 
dala olur. Yoksa lialettayln yGrG· 
me•lnde fayda yoktur. insan da 
dahili mo~rünü ltletmeclen eYnl 
ıidecetl i•tikametl tayin etmeUdr.i 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• • 
lzmirde Bir lnfilik 

Bir Çoban Parçalanarak Havaya Uçtu, 
Bir Kişi De Ağır Surette Yaralandı 
lzmir 25 (Huaust) - .Diln ıeh· 

rimiz ciYarında bir infilak faciası 
oldu. Şakir isminde bir çoban 
bu civardaki Hacılar kınnda 
bulunan patlamamıı bir obOs 

mermisinin barutlannı çıkarır· 
ken mermi birdenbire infillk 
etmit ve çoban Şakir kolları 
ve bacakları koparak hava· 
ya uçmut ve 6lmllttilr· Mermi· 
nin bir parçası da o sırada bir 

ağaç albnda uyumakta olan 

Yusuf isminde biriaine isabet 

etmiş, zavallı adam. ajer surette 

yaralanllllfbr. Tahkikat yapılmak· 
tadır. - Adnan 

• 
Buhrandan Kurtulmak için •• 

•• 
Amerika, Harp Borçlarının Uzerine 

avafık Buldu 
Vaşıngton, 25 (A.A.)- Harp borçlarının yellltlen 

tetkik edilmesinin biaman bir d&fmanı gibi telakki 
edilen Ayan azasından Borabın bu muele 

Bu fikir tebdili, ihtimal verildiğine gire, harp 
borçları tediyatı meseleainin Cemalüri Mflttehide ti· 

hakkında fikrini tebdil etmesi derin bir manaya 
ihtiva eden bir değifiklik addolunmakta ve tet
kikin tf ddetle aleyhinde bulunanlar tlzerinde blylk 
bir n8fuz ihraz etmesine ihtimal verilmektedir. 

careti berinde ciddi zararlar ika edebilecek mahiyette 
oldujuna ve bunan için umumi bir tarzı teHiye 

Romanya - -
lngiliz - Fransız ltilifına 

Dahil Oldu 
B&kret. 24 ( A.A.) - Sallhi

yettar meha&lden alınan mal6-
mata nazaran Romanya hlk6meti 
FraDllZ • la,mz itimat itillfana 
iltihak etmiftir. 

btilaaka ait mOfterek beyan
namenin tubitl için ldlçlk itilAf 
devletleri araaillda mllzakerat 
cereyan etmektedir. 

Emniyet MOdOrllllderl 
Ankara, 24 - 1 Eylalden 

itibaren polla m&ıdllrlOklerine 
emniyet mlldtırllljll un•am veri
lecektir. 

bahiliye Tayinleri 
Ankara 24 - Vali ve kayma• 

kamlar arasında bazı tebeddtılAt 
yapıla11f, yDkaek tasdika arzedil· 

miştir. 

mukabilinde bu alacaldar1 feda etmeain ehven bu
luadujuna dair olarak Amerikalılar aruında peyda 
olan kanatten ileri plmektedir. 

,,. 

Gazi Hz. 
--

Rei•lctmlaur lb. d&ia ••ce ·Mar
marada bir teneuGh icra ltUJUr
muılardır. Gaıl HL Bir aıalık 
BlyClkadap 9karak Yat Klipte 
'9tlrahat •yur•atlard.,.. Bu •a
rada klip Waa81 &aiine •lrlken 
halk tesa!:Orat 7apmıflu Ye 
Gul Ha. ala lltffatlarUe kvtılan· 
mıtl•rdar. Gad Ha. tekrar yata 
binerek YaloYa,t teplf •tmft-

letdlr. 

Fareler 
Rusyada Bir Bankanın 
Tahvilabnı Kemirmişler 

Moıkova, 25 ( Huauıl ) -
Ekaterinoslav' daki Devlet Banka· 
sının ıubesini teftiı eden müfet· 
tişler bil'kaç bin rnble kıyme
tindeki son istikraz tahvillerinin 
fareler tarafından kemirilmek su· 

Müthiş Bir Cani 
Dişlerile Metresinin 
Burnunu Koparm111 
Uyon, 25 (Haaual) - Enelld 

ıece, burada, misJine ender te
Mdlf olunur feci bir valc'a 
olmuftur. 

Bellapya iaminde lmkhk bir 1taJ. 
yan, kaakançhktu doj'aa bir ka•ıa 
neticelİWıde, metreaiaia lberine 
ablarak burnunu llU'IDlf " ko
parm11tar. Burnu ımnlan kadının 
vaziyeti çok fecidir. 

1 

Cömert Bir Zengin 
Lapaz .25 (A.A.) - Bolivyalı 

ma~u! milyoner Petino, memle
ketınm ordusuna 15 tayyare he
diye etmiıtir. 

-~--Santos Oumon Oldu 
Riyo dö Janeyro, 25 (A.A.)

Maruf baloncu Santoı DOmon 
dlln Buenoı • Aireste vefat et· 
mittir. 

retile toz haline getirildiğini bay• 
retle müşahede etmişlerdir. 

/STER İNAN, İSTER iNANMA! 
Adana auetelerinde okudakı 
•Şeyh Mustafa mahalleslnde Ale•llerce çok 

anakadde• (!) addedilen ıayet bOyOk bir ulm atacı 
ardır Bazı aafdil kadınlar bu atacın koYuldanada 

Y ".Uc•" mum yakarlar Ye da'.larına ~ .. parçaları baj'
f;rlar. Kovuklarda yakılan mumlarm te81rile afaç ateı 
almlfe poU. •U d6ktiirerek •3ndGrtmDıtlr• 

Mfo'akat kısa bir müddet •onra •taçtan tekrar 
alevler fıtkırauya batlamıf, bu sefer itfaiye plerela 
)'Dflnı alSndGrmDttilr. Ancak blraı •onra afaç tekrar 
alev ahyor Ye yine yetlfilerek •öndilrilOyor.,, 

Bu haberi veren ıaw:ete ta muaU aormaktadın 
•Bakalım bu meıhur •taç bir defa daha yana•k mı?,, 

t•rER iNAN. /STER 

Sözün Kısası 

Hakikaten 
Zorlu 
Bir Adam 

...--·---------->.. & 
Ben lıtanbulun bir k6feıinde 

öyle bir adam tanıyorum ki, 
içinde yaşadığı muhitin blttln hal-

kından daha kuvvetli, daha inatçı, 
daha meUndir. Kolunu kıvırmak, 
arzusunun lnlhıe geçmek, yolunu 
değiıtirmek mllmklhı değildir. 
Bir ıeyi istedi mi mutlaka yapa-
cak, bir ıeye karar verdi mi, mut
laka tatbik edecektir. Hattl, ini
ne bllyfik kuvvetler çaba bilet 

* Bu adam kimdir? Eter ciYannda 
Y•tamıyorunız nafile zahmet etme
yiniz bilemezsiniz. Ben .öyliyeyim ı 
Bu adam HeybeUadanın fanncımdır 1 
Kuvvetinin, azminin Ye lradeunla 
6aüade hilrmetle ltat etwlm 1 

Niçin mi der'iniz, anlata111n1 
Belediye memurları l&balaleJin 

fırına giderek ekmeği tarlmlflar, 
eksik bulmQflar, nizamname,J 
tatbik ederek ceza almıtlar, ba 
biri 

Ôğle &zeri bir ziyaret daha 
)apmışlar, bu defa da çıkan ek-
meği hamur bulmutlar, bir ceza 
daha yazmıtbu', bu ikil 

Akşam llzeri tekrar uiraaa.,. 
lar. Bu defa da bqka Lir ek
aiklik ile karplaımqlar, yeni bir 
ceza yazmıtlar, bu iç r 

• Fmncının u•landıtını mı unne• 
dersiniz? Belediye bu kanaatte 
deflldir, fakat ne yapana, alaamname 
•arlbtlrı Bir adama bu •lchlet zar• 
fanda Gç defadan fasla ceza verile
mezl VakıA hnnı kapatmak vardır, 
fakat maale1ef kayde bir •ti yoktur, 
kapabldıtı takdirde halkın aç kal~ 
maaı muhakkaktır, o halde ne yap• 
mala? .. 

Cuma olma .. aa ratmen kiyi n 
alda ........ tan ....... d ....... 
bir lçll•a ve bu içtimada tludalc,uı 
yakan bir Halı 

Ne yapmalı? 
Herkeain lurinde •lttefllr lral· 

dıtı bir nokta nrdlr : ı.taalnaldan 

ıeılrtir, halka datıtınz, elerler. 
Çare baait •öriln6r1 fakat ıllçtlr. 

Ebemmiyet•iı zanne~er•lniz, fakat 
tatblkı lmkln harlcindejlir. itte .ııe 
bir rivayetı 

Adanın bakkallanndan biri 1atan
buldan ekmek getlrtmlye &etebbUı 8'o 
mlf, birkaç gUn çalıf mlft fakat b" 
birkaç günün hitamında anlqtıfı fl· 
rıncının: 

Badema sana ekmek Yiremiyecee 
ğim, cenbı ile kaftılatlDlf r 

Sebep? 
Aldığım wı faıla ekmek oık111· 

makhtıma müsait değildir de ondan·! 
Biıioı bakkal bafka birhnncıya bq 

vurmut, ondan da ayni cevabı almıt ! 
Zannedersiniz ki Istanbulun fırıncı

ları Heybeliye ekmek göndermemek 
için aralarında ittihat etmi91erdfrl 

* .; 
Bence yapdacak yalf\uı bir 

feJ vardır, o da biltiln halkın ayra 
ay11 ıtderek fanncının eHal lSpme• 
ıidir: 

- O•hdtm, azminin, kunethtfn, • 
iradenin hayrana11z, fakat .. ı de t• 
ekmetl biraz dlzeltl demealdfr. 

Vakıi blllyorum, fınaea 
- Kabahat benim deK hu anın, 

.uyun, tabiatlnclir, diyecektir. 
Fakat bu cevaba yapılacak .... 

kabele de ıudur: 
- Malüm, malum! Biz de bu fi. 

kirdeyiz, yalnız •en istersen haYqa 
da, •uya da, tabiate de hllc ... detif• 
lir•İn, tel l&tfet. bizi bu saiJeclen 
kurtar! 

* sazon Ka~au Kırılamayacak kol-
lar vardır, CSpOp bat üstüne konu• 
lur, bfllm hrılleuıınki de o clnatendir. 

Glrlnmiyen Kazalardan 
Ferikay&nde oturan Multafa 

Efendi iaminde bir ıenç taban
casını temialemekte lkf"ll fere 
dQfUrmftt. Tabanca ate.t alm" n 
çıkan lcuqwı aat koluna i .. bet 
ederek yaralamıfbr. 



Memleket Manzaraları 

Çerkeş 
Kazası 

Çerkeı ( Huıual ) - Bizim 
kasabamız, Çankın viliyetinin 
en gilzel kazalarından birine de
nizlik ediyor. Çerkeş kazası, bol 
ormanlara malik bulunan Ilgaz 
dağları eteklerinde uzanan geniş 
yaylinm llzerinde kurulmuştur. 
Suyu bol, havası çok güzeldir. 
Kasabanın yolları geniş, evleri de 
çok sevimlidir. Kasabamızın ilk 
bakışta göıe batan biricik kusu· 
ru nüfusunun azlığından ibarettir. 

Fakat bu kusur tarihi bir 
tesadüften değil, iktısadi bir za
ruretten ileri gelmiştir. Ayni za
manda birkaç sene evvel zuhur 
eden bir yangında altmış kadar 
dükkAn yanmıtbr ki bu hidiıe 
de nOfusun başka yerlere kay· 
mamna sebep olmuıtur. Eskiden 
birçok bDyük tacirlerin ve zen· 
sinJerin faaliyette bulundutunu 
pek güzel hatırladığımız kasaba
mazda, bilhusa Irmak • Filyoa 
batbmn ikmalinden 10nra ba fa
aliyet tekrar kendUini ga.terecek 
ve kazamız bu suretle eıki caa
Lbğını iktisap edecektir. 

Çerkf'f, bu yeni hat sayesinde 
nefis yağlanna, temiz buğday ve 
arpa mahsulilne yeni yeni mah
reçler temin edecektir. Şehirde 
ilk nazarda göze çarpan asri bi
nalar vardır. Bilhassa btikümet 
dairesi, kaymakam konağı, klr· 
air mektep, büyUk cami ve as· 
kerlik dairesi bu gDzel binalar 
arasındadır. Çerkeş, su itibarile 
çok bahtiyardır. Burada hemen 
her sokak başında bir çeıme ve 
iki metre derinliğinde kuyular 
Yardır. 

Hele yaylamızın güzel havası, 
etf bulunmıyan bir tabiat bedi· 
1esidir. Koca yayliyı süaliyen 
köylerimiz ve yollarımız, aöğilt 
ıpçlannın gölgesinde çok cazip 
manzaralara uhiptir. Bittftn bun
lardan baıka ıinesinde, lstanbul· 
daki uskumrulardan daha lez.i.a 
ve nefis balaklar yaşatan Uluça• 
yı da zikretmek U.terim. Bu kll
çnk nehir bizim hem balık, hem 
de banyo ihtiyacımıza bol bol 
tatmin eder. - K. K. 

Trabzonda 
Fındık Mahsulünün Bere
tetİ Bu Sene De Güzeldir 

Trabzon ( Husuıl) - Fındık 
mahsulünün idrak ve ihracına 

on on bet gtın kadar kııa bir 
müddet kaldı. Bahçe sahipleri 
mahsullerini toplatmak için ha
zırlıklara başladılar. Fabrikalar 
tesisatlarmı ikmale çalışıyorlar. 

. Diier taraftan yeni yeni fındık 
fabrikaları inta edilmektedir. 

Bu senenin fındık malısulO 
bu bavalinil ylizOnli gtıldilrecek 
vaziyettedir. Trabzon ve havali· 
ıinde mahıul 7 yUz bin, ve Gi
resun havalisinde 4 yüz bin kan• 
tar tahmin edilmektedir ki as· 
garl hesapla memlekete on mil· 
yonu mütecaviz ecnebl para11 
girecek demektir. fakat mtlba· 
yaat her sene mahsulün idrakin· 
den liç ay evvel baılardı. Bu 
rıene ise benUz harekete geçil
memiştir. 

lf. Trabıoo, Ordu, Gireıun, 
e Rize Tayyare Cemiyeti murah· 
ıaslarmın iştirakile yapılan bir 
çtimada fındıktan başka bütüıı 

ıracat emtinmızdan yOzde yarım 
JYY re iancsi alınınaSlna karar 
uil niştir. - Ka-Re. 

SON POSTA temmuz 25 

ME ABE1 LE Kulagımıza Çalınanlar 

------------------------------------------Mustabeg 

Amasyada Yenilikler 
-- - -

As!-açlıklı Ve Geniş Bir Cadde Açıldı, 
Etrafı Yeni Binalarla Süslendi 

Amasya (Hu
susi)- Amasya· 
mızm yeıilliğini 

v e güzelliğini 

kıs kan ma yı nız. 
Hele bu mev
simde kasaba -
mız yemyeşildir. 

Büyük harpte 
yangın fellketi· 
ne uğrayan A· 
masyamız timdi 
yeni yapılan kir
gir binalarla sils· 
lenmiş vcı ıO• 

lenmektedir. 
Yanan yerde geoit bir cadde 

açılmlf, her iki tarafında binalar 
yükaelmiye bqlallllfbr. Ayni za
manda bu cadde Ozerindeki her 
bina sahibi yaptırdığı mağazanın 
önOne iki ağaç dikmiye ve bun· 
ları yetiştirmiye mecburdur. 

Diğer taraftan bütlln dOkkin
larm önüne çimento olarak yaya 
kaldırımı yapılmakta ve masrafını 
mağaza sahipleri temin etmekte
dir. Belediyenin, ıehrimizin imar 

Vefll Am••Y•da Belediye dalre•I 

ve iktisat sahasında mUbim ta
aaYvurları vardır. Bir aebze, bir 
buğday hali ve l>ir de fenni mez· 
baha vUcude getirmek bu tua v
vurlar arasındadır. Bu climleden 
olarak hallerin iD§Ulna başlan

mııbr. Mezbaha da kısa bir müd
det sonra yapdacakbr. 

Şimdi yaz olduiu için halk, 
Belediyenin yanındaki geniş bah-
çeden istifade etmektedir. itfaiye 
arasıra şehri sulamakta ve bizi 

------~---- - -

şehrimizin 

gidiyor. 

muvakkaten de 
olsa tozdan frnr

tarmaktadır. Be
lediyenin ka· 
nalizasyon ve ıu 
tesiaab etrafın .. 
dakl proje ve ta• 
savvurları da çok 
mühimdir. Fakat 
bunlar para 
meselesidir. Bu 
ıebeple bu lkt 
meaele bir mUd· 
det ıonra nuarı 
dikkate alma· 

caktır. Bu glnlerde 
tanzifat işleri de iyi 

Fakat tunu da ıayliyeyim ki 
bugün Amaayamwn en bllylk 
ihtiyacı ~ık lmeaeleaidir. Elekbik 
ihtiyacımızın temini husuıunda 
sarfedilecek gayret ve hizmet 
bizi çok sevindirecektir. Bu saba-
da büyilkçe bir anonim şirket 
teşkil edildiği takdirde SQeseleoln 

kendiliğinden halledileceğine tilP
hemiz kalmamalıdır. - Es. F. 

Armudu 
Seyyar armutçunun b&fJna 

hatırı sayılır bir kalabahk top
lanmlfh. Yaşmdan çok fazla genç 

görünmiye çalJfan elliye merdiven 
deyamış süslü bir hanım, armut· 
çuya yaklaşarak sordu: 

- Kaça armutlar? 
- Yirmiye hanamteyze ..• 
Tombul ellerile armutları yok• 

larken yllzünü buruşturdu: 
- Bunlar Mustibey değili 
Satıcı kızdı: 
- Mustabey değilse elimi 

keserim.. Halis Mustabey aab· 
yorum •. 

Hanım, başını salladı: 
- Hadi.. Hadi ..• Ben Mustl

bcıyi tanımaz mıyım? Sahcı fitili 
almıftı. Hanımın arkasından ba· 
karak etrafım aaran mtışterilere 
aordu: 

- içinizde Muata Bey yok 
mu?j Hanım aone armut arama
yor, lluıta Beyi arıyor •.• 

Tarife Yalan Söylüyor 
Bir mesire yerine gitmiştik. 

Tarifeye göz 1ıezdirc:lik. Doğrusu 
çok makul fiatlerdi: Bira şişesi 

50, rakı duble kadehi 12,5, en• 
vaı mezeler 15, çay 10, kahve 10 •• 

Cebimizdeki paraya ıöre bol 
bol yedik, içtik. 

Alqam dönerken garsonu ça• 
ğırdık: 

- Ne etti bizim hesap? 
Abdlllhak Hamidin: 

Ceyhan da 
Bir Müsamere 

Ceyhan, (Hususi) - Kaıamız
daki Yılmazspor klübii gençleri 
tarafından belediye bahçesinde 

1 Bigada Her Taraf Eski 
Tarihi Eserlerle Doludur 

1 

.. Bir de garson edince arn he1ap 
Shl dehtetler eyler iıtiy'ap., 

Dediği gibi dehşetler içinde 
kaldık: 22 lira 78 kuruş .•• 

Hep bir ağızdan itiraz ettilu 
- Canım, nasıl olur? Bira 50 

kUl'Qftlln değil mi idi ? 
:nzel bir mü
samere varildi 
ve Rept Nu• 
ri Beyin (Eaki 
borç ) L.imli 
piyesile (Dev· 
letkuşu) ismin
deki eser tem· 
sil edildi. Tem
siller çok gO
zel oldu, Meh· 

Bahrt Mecıt Bey met, Fuat ve 
Bahri Medt Beyler muvaffakıyet 
kazandılar. Ceybanhlar bu gibi 
temiz ve nezih mllaamerelerin 
ııksık tertip edilmesini temenni 
ediyorlar. - M.Z. 

Kaçakçahk 
Anamur, (Hususi) - Mmta

kamızda kaçak takibi faal;yetine 
hararetle devam edilmektedir. 
Bu hafta zarfında muhtelif kay
lerden kaçakçıbk maznunu olarak 
3 erkek bir kadın Adana 1htısas 
Mabkemeıine g3nderildi. Kaçak· 
çılar kıpırdanamıyacak bir vazi. 
ıiyete dDtmllşl~rdir. -Ne. 

Elazizde 
Bir Cinayet 

ElAziı ( Hususi ) - Kundu
racı esnafından Fahri isminde 
bir adam nhoşluğu esnasında 
ıerbest kadınlardan Asiyeyi sol 
küreği Oıerinden bıçaklayarak 
öldOrmUıtl\r. Katil maznun he
men kaçmışsa da, komiser Ab
dülkadir ve poliı Fahri Beyler 
tarafından yakalanmıştır. 

Kulada Kooperatif 
Manisa ( Hususi ) - Geçen

lerde kooperatif teşkilatından 
bahseden yazımda "Soma,, keli· 
mesi 11 Kula,. şeklinde çıktı. Bila
kis Kulada koopetratif faaliyeti 
çok müterakki bir .,ekilde devam 
etmektedir. Esasen Kulalılar ye
niliklerden daima istifade etmek
tedirler. - A. Celil 

Biga •••abasından bir manzar• 
Biga, (Hususi) - Bu civarda 

geçenlerde köylüler tarafından 
toprak kazılırken tarihi kıymeti 
haiz çok eski eserler bulunmu .. 
tur. Bunlar çok eski devirlere 
ait toprak kaplardan, ibrik ve 
sahanlardan ve şamdanlardan 
ibarettir. Bu kıymetli eserlerin 
hepsi hükumet tarafından müzeye 
aaklamlmıştır. 

Şunu da söyliyeyim ki burada 
hemen her tanfta toprağı biraz 
eşelemek suretile eaki eser bulu· 
nabilir. Bu sebeple tebrimizde 
eski eserlerle meıgul olmak there 
bir Asan Atika cemiyeti teıekkül 
etmit ve faaliyete başlamııtır. 
Müze idaresi eski eser bulan 

köylülere bahşiş vermektedir. 
Jı1.. Ziraat işleri : Bu sene ka· 

zamızın her tarafında g3zle gö
rülecek derecede bir bereket 
vardır. Köylü bu bereketli vazi
yetten ç\Jk memnundur. Fakat 
fiatlerin dUşDk gitmesi köylümü-
zün kısmen canım aıkıyordu. An
cak Ziraat Bankasının köylUden 
buğday satın alacağı hakkmdaki 
haberler herkesi ıeYiııdirmiftir. 
Şimdi bütün köylü bankanın fa· 
afiyetini beklemektedir. * Spor işleri: Evvelce kua· 
bamızda spor faaliyeti çok glzel 
gidiyordu. Fakat bidıaç ~dan
beri yorgunluk, dala doğrusu 
bir çalışmamazlık vardır. Gençle· 
rimizin faaliyetini bekliyoruL -F. 

Muğla da Diy~~irde j 
Yeni Ve Güzel . Bir Bina Şimdi Herkes Karabağlara 

inşa Ediliyor Göç Etmiştir 
. _Diyarbekir, .. <HusuJt) - Şe1!'- Muğla (Hususi) - Şehrimizin 
rımızde son gunlerde güzel bar meşhur yazlık sayfiyesi olan Ka· 
bina ~nşa edilmiye başlanmıştır. rabağlardan babıetmek istiyorum. 
Aske.rı mah~el ol~rak yaphr~lan Serin ve sağlam bir havası, soiuk 
bu bana şehrın Dagkapısı demlen ve güzel bir suyu olan bu yere 
en güzel mevkiinde yükselmek· v b d 
t d. B' · k"r· h Mugla halkı temmuzun aıın an 
,_e ıfr. ma slınelma, ~hutp anedve itibaren göç etmeğe başlarlar. 
KOD erans sa on arını ı ıva e e-
cektir. Yakında bitirilecek olan Sayfiyede oturan blltiln me· 
bu bina ayni zamanda bilyük ve morlar v~ e~naf .ot.omobil. ve 
güzel bir bahçeye de aabip ola- eşeklerle ışlerme gıdıp gehrler. 
caktır. Karabatlaruı ıehre mesafesi 

Herif sırıttı : 
- Evet amma, o adi günle

rin t.ırif esi. •• 
Tarifeye göre hesabı görilp 

parayı uzatırken dedim ki. 
- Esasen bugün cuma değil .. 
- Nasıl cuma değil efendim. 

Takvime baksanıza ..• 
- Biz takvime bakmadan 

enel, aiz tarifenize bakın ! .. 
- Takvim yalan söylemez 1 
Ağzile tutuldu. Peclim ki : 
- O halde tarife yalan M>y• 

ltıyor .•• 
Herif bir cevap bulup vere

medi. Parayı masanın tıstüne bı
rakıp çıktık. 

Hava Parası •• 
Ortalığın cayır cayır yandığı 

bir günd6. Tramvayda omuzomu
u giderken, ensemde bir serinlik 
peyda oldu. 

- Bu rüzglr nereden geli
yor? derken, bakbm, on yaşla· 
rmda bir çocuk, elinde yelpaze, 
bizi lerinletmiye çalıııyor: 

- Tramvayda Boğaziçi. .. Bey• 
lerf BoğHiçini tramvaya getiriyor 
beyler ••. 

Yatlı bil' adam, yUzllnli yel-
puenin tarafına çevirerek bir 
bayii ıerinledikten sonra çocuğa 
on para uzattı. Çocuk, parayı 
almak istemiyordu; sordu: 

- Bu ne parası? 
Adamcağız güldü: 
- Benim için bava parası .•• 

Senia için havadan para •.• 

otomobille 12 dakikadır. Sayfiy~ 
de evlerin, bahçelerin hududu 
Kesik tabir edilen kum tepeleri 
ve çitlerle biribirinden ayr1lmışttr. 
Sayfiyede her türlü sebze vardır. 
Karaağaç, meşe, ç nar, ceviz ve 
muhtelif meyva ağaçları sayfiyeyi 
ıüalemektedir. - Be. Oc. 
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Afacanın esım ı nı ayesı '.J• 

Afacan - Ci.1181, C'' b1tlcl;al Yu

•ana fena · kızıını-." Ge. ıh Qç 
okka patatHİ ne 1a.,d .. r medi de 
bana ..,.tb. Senin arkadatın Nurinin 
••inde telefon var detil mi? 

Afacan - Allo. .. Bakkal Yuvan 
aen ırS.ln? BurHı Bican Beyin apar• 
tamanı ... Çabuk bize altı tane fran· 
cala, bet okka buı, irilerinden üç 
tane kavun, otuz tant }'Umurta ... 

Bakkal - An adım ..tend.m, an• 

la4ınr... S:z hiç merak etmeyin... Çı• 
raf1 'Bablcpazarına yolladım. latedik
lerin izi ,ı111di kendim apartımana 

sretirir' m ... 

Bicaıı B. - Sen rüya mı görüyor• 
aun uata Yuvan? Sana kim telefon 
etti?- He~ ltıaim e.vde 4GtGn yolr, 
davet yoır... Bu kadar feyl ne ya• 
payım? •. 

Afacanla Clnıöz - Bakkal Y 
vana, voyvoL •• 

Temiz Şeker! . / • 
Afacan büyak babasıDa bır 

pker vermifti. Adamcağız ~eke· 
ri aizında erite erite yedıkten 

AFACAN PLAJDA 
Ağzındaki Ne lmif ? 

Muallim sınıfa ıirinco Afacan 
çağırdı. 

•onra afacan yanma geldi. 
- 86ytlk baba... Dedi. Ver· 

diğim ıekeri beğendin mi? 
- Beğendim, yavrum. Çok 

Arkamdan çıkmaz anayo... 
Ördek misin mübarek! 
Banyo üııtGne banıo ... 
Ördek misin mübareki 

----- ---ti-
Canım ister: batarım• 
Yüzenlere çatanm ... 
Herkese au atarıml 
Ördek miain mübareki 

Karadaki Afacan 
De.nizde daha yaman! 
Yüzerim biç durmadan. 
Ördek misin mübareki 

- Ne o yine Afacan, yin 
avurdunu şişirmifain... Çıkar b 
kayım o ağzındakini. 

Alacan 
güzel bir ıekerdi. Niçin sordun? ~----------------------------------------:---

Afacan: Tenbih ! 1 Afacanın Oyunlarından... j Babasına Benzetmiş! 

Afacan yOzllnO tutarak cev•F 
verdi: 

- Hiç ... dedi · Demin ° ıeke· B b' t Afacan babasile konuşuyor: 
rİ iki defa komşunun köpeğine AfacaD misafiri karşılamış, eş altı çocuk ır ara!a op~ k b 
verdim, her iki defasında da ağ· misafir odasına almıştı. Annesi landığımz zaman şu eglencelı - Baba, bugiln me tepte ir 

- Ah efendim, onu çıkarmu 
okadar koloy olsa çürDk difi at 
zımda tutar mıyım hiç 1.. 

zandan çıkarıp atta da... . A~aba hazırlanıp gelinciye kadar evde oyunu oyıuyabilirsiniz:. . . çocuk bana ne dedi biliyor 
fena mi idi diye merak ettım... misafirle beraber oturacaktı. Ço· Çocuklardan birim kendınızc musun? 

cuğun nazik tavrı misafirin ho· eş tutarsımz. Eşinizin ~~· Ahmet - Ne dedi? 
şuoa gitti. olduğunu farzedelinı. Dıger arka· - "Sen bpkı babana benzi· 

- Gel bakayım yavrum... daşmıza dersiniı ki: yorsun!,, Dedi. 
Kucağımda otur da ıenı biraz - Çocuklar, Ahmedi dı~arı _ Peki sen de dedin? 
seveyim... çıkaralım. Bu odada bulunan - Benden bUyük çocuk ol· 

Afacan kanapenin köıııesinde eşyadan birini seçtikten sonra d" .x.: • 
... B k masaydı, ben ona ıyece •• mı 

otarduta yerden ktmıldamach. IAhmedi o~y.• -~jarallım. k a a?- bilirdim amma dayak yerim diye - Gelemem efendim... ım ne seçtığımızı an ıyaca mı 

- Neden ? Ahmet dışarı çıkar. Sı:ı: ar- korktum! .. 
- Annem tenbih etti. kadaşlarıoızla beraber mesela 

· · Ah Sı'z Abmetle evveli konuşur-- Annen ne diye tenbih etti? maşayı seçersmız. met odaya 
_ "Ben gelip oturuncaya ka· girince si7. sorarsanız: sunuz ve kendisine dersiniz ki: 

dar sakan kanepenin köşesindeki - Seçtiğimiz { -.y maşa mı? " Sana birçok ıeıler soracağım. 
yırhğın üstünden bir yere kımıl· - Hayır.. Sen hepsine: " Hayır " cevabı-
dama da misafir yırtığı görmesini,, - iskemle mi 1 nı verirsin. Yalnız meseli "saati· 
D b'l ·ı - Hayır.. mi? " Dedikten sonra nenin iye ten ı cttı 

! Odanın içindeki ıeylerden ismini söylersem anla ki tuttu-
BüyUk KazA •· birçoğunu sayarsınız. Ve niba· ğumuz şey odur 1 Bu suretle Ab-

Nasreddin Hocanın entarisi ytıt: " MaŞA mı? " Dersiniz ve met bütün ıuallerinize hayır 
merdi.venden aıı.agı" dllcmüş. Hoca Ahmet hiç tereddüt etmeden 

Y Y Ö cevabım verir. Yalnız: "Saatimi,, karısına: " Eveti ,, der. teki arkadaşlan• 
'h" I · d t tt ki b" Dedikten sonfa ona da hayır Cing8z _ YOzme bilmeditim içi - Yahu.. demi•. Büyük kazA naz zı ın erın e u u an ır ıey 

Hasan Bey - Afacan san;ı .•aat Y d ı h t der ve ondan sonra ıoracağınaz babanı denize rirmeme izin vermiyor. 
kaç dl.ye ıoruyorum. Ne beklıyor- geçı'rdim. Entarim merdivenden Ahme in an ayı,ana ayre Afacan - Ne ziyaaı var .•• Sen d 

1 fey ne ise onu seçtiğinizi an• ü •.ıı.. dlkt d ı aun? Söylesene... .. d" tO y i inde ben eder er... y zme v •• en en sonra en ı 
Afacan - Söyllyec~tim, baba... aşagı uf • 

8 
ç Halbuki mesele gayet sadedir. lar ve "evet,, der. -=sri=r=e=ra=l=n!.=·=· ==========I 

ki ı l=~ol~s!ay~d~ı~m~!.;·====================:!~~~~~:=::;::~-:;=~~:=::~=;====::~~:;==:\:F:;;::=;=:~ii:==si:=f~ Saat çalaın diye be iyorum .,; ben de akıınyordum. Stüdyoda - Mister Afacan 1 dedi. Si- tazmin ediniz.. 

4 F A C A N [ N kim varsa hepsi aksınyordu. nema tarihinde miali g6rülmemiı Mister Makmik gözJUğünil d&. 
_ Hapıul.. Hapıu;.. Hapıul. bir muziplik itimize mAni oldu. zelterek cevap verdi: 

/ı , 1 E YA HA T/ Bütün ıtOdyo aksınk sesi ile Bu kadar senedir bu itin içinde- - Hakkınız var, Mister Afa-
D EV R R L EM S çan çın 6t0yordu. Herkes neye yim, baııma b6yle bal gelmedi... can! istediğiniz parayı elbette 

A/11eanın Tefrikası: 16 
'tul8H _ Arkadatı Cingözle bera· ı 

ber devriilem aeyahatine 
çtk• Afacan Ameri'kada 
kendini TOrkiyenin en 
methur çocuk ainema yıl· 
dızı olarak tanıbyor ve 
herkesi inandırarak lıu 
aayede para ve töhret 
kadnıyor. Afacans bir filim 
çevirmek için Holivuda 
davet ediyorlar. J 

Nihayet bizim filmin çevrile
eeii gOn geldi. Mister Makmik 
filmin mevzuu hakkında bana 
birçok şeyler anlattı amma, hepsi 
bir kulağımdan girip öbür kula· 
ğımdan çıktı. Bu iıi taş çatlasa be
ceremeyeceğimi Benim zaten çok· 
tan aklım keamiıti. Malum a, 
yalancının mumu yauıya kadar 
yanar 1 Ttırkiyenin en meıhur 
çocuk sinema yıldw da bütün 
Amerikaya nam verdikten ıonra 
• Ayol, ben aizl ahmak yerine 
koyup aldattım! Ben sinema yıl-

dıza falan değilim... " - demek te 
işime gelmiyordu. Onun için bir 
kurnazlık dOşlinüp iti gürültüye 
getirmekten başka çare yoktu .. 

Cingöz\a. konuşup lizım gelen 
tertibab aktan sonra giiya fi· 
}im çevirmek için stüdyoya gittik. 

Çevireceğimiz sesli bir filim· 
di. Yine projektörler yandı. 
Mister Makmik megafonu 
elinde, yüksek kürsüsüne çıkh. 
Ses seda kesildi. Rejisörün bir 
işareti üzerine oyun başladı. 

Bu sırada Cingöz arayıcı 
fişeği gibi ortada dolaşıyordu. 
Bu dolaşması derhal tesirini gö~ 
terdi. Aktörlerden biri listüste 
iki defa aksırdı. Mister Makmik 
derhal oyunu durdurdu. Bu va· 
kitsiz ak11nğile filmi bozan akt6-
rll azarlamak iıtedi. Fakat btiHlıı 
kt6rler akmmıya bqtam&flardı. 

Mater Makmik te akıuvordu, 

d .. anlamamıtb Sesli filim çevrileceg" i zaman stil· .. · uğra ıgını • verecegıı •.. 
Cing6z vazifesini bakkile yap- dyoya aksırık tozu serpilsin ?.. Hakikaten de verdiler. Eh ar-

mış kimseye sezdirmeden bütün Bu hangi şeytanın aklına gele- tık kendimi milyoner olmuı adde-
stildyoya aksırık tozu serpmişti. bilir ?.. Böyle Lir kUstahlığa kim debilirim. Aman yarabbi, bu mll-
Oyun yarıda kalınca bir derin <-'Ur' et edebilir... Herhalde sıze barek memlekette para kazanmak 
nefes aldım. karşı çok mahcubuz... Size tar· ne kolay şeymif. •• 

Stlidyoya aksırık tozu serpil· ziy~ veriyorum. Bu işi bir izzeti nefis meseie-
diği anlaşılmıştı. Hiddetten küp- Ben dargın bir tavırla cevap si )aparak oyunu y\rıda bıra-
lere binen Rejisör Makmik ortalığı verdim: kışım ve Mr daha oynamak isteme-
kırıp geçiriyor, bir taraftan da dur· - Ben meseleyi anladım. Bu yişim Holivutta epeyce dediko-
madan aksınyordu. bana karşı. şöhretime karşı ya- duya meydan verdi, fakat ayni 

Şeytan çocuk tozu da öyle pılmış bir suikasttır Bugün bura- zamanda benim için de milkem· 
serpmiş ki... da filim çevireceğimi haber alan mel bir reklAm oldu. Yine şero-

Mister Makmik stüdyonun bü- Amerikalı rakiplerim para kuv- fime ziyafetler verildi. 
tün pencerelerini, kapılarını açtır- vetile bu oyunu oynadılar. Mak· New· Yorka hareket edeceğim 
dı. Vantilitörler alabildiğine işle- salları beni çalışmaktan men'et· gün bütün Holivut artistleri istae-
miye başladı. mek... Görüyorsunuz ki istedik· yona koşuflular. 

Aksırmaktan kimsede mecal lerini de yaptılar. Artık bu vak'a Bana buketler, hediyeler .• Bu 
kalmamıfb. üzerine burada filim çevirecek karğaıalık içinde Mister Jefaon 

Nihayet stüdyonun havası te- değilim. Qeni New-Y ork'tan bili lana tarziye vermiyc çahta-
mizlendi, aluınklar seyrekleıti ve kaldırıp buraya kadar getirdiniz. yordu. Nihayet" Hip, bip, hurrL. 
bir mOddet aonra b6ıblitiin ke- Sonra burada da bana kartı sadaları içinde tre11 imiz hareket 
aildi. b6yle bir muziplik yapılmasına etti. 

O zaman Miater Makmik ya- mini olamadamz. Bu itten prlce- Sellmetl .. 
mm• reldi. tiniz mea'uldtlr, zarar ve ziyanımı t Bitmedi, 
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Mısırda Arabi Paşa Had·sesi Çıktı 
Bu Esnada Yıldızın Tenha 

Hararetli Meseleler 
Köşelerinde De Mühim Ve 
Müzakere Ediliyordu 

Malrarrirl >f. 
Her Hakkı Malı/ uz dur 

-76-

Derviş Paşa, maruzatınıo e
hemmiyetine ve padişah nezdin
deki mevkiine binaen derhal 
Abdülhamidin sözUnll keserek 
haykırdı: 

- Zinhar şevketlim.. Zinhar, 
bu teklifi kabul etme... Bunu 
sana söyliyenler, senin düşmanla
rmdır. Askere yeni ilah tevzi 
etmek mq'um bir şeydir. Sultan 
Selim, bu yüzden gitti. Merhum 
amcan, martin tüfeklerinin tevzi 
edilmesini mUteakip hal' edildi. 
Böyle bir zamanda bu silahların 

askere dağıtılmasına katiyen 
rizam yoktur. Alimallah, hak
kımı helal etmem... Hem, Er-
ımeni asileri kim oluyor di! bun
lara karşı asker çıkarılıyor. As
kerin namusu var.. Asker, ancak 
muharebe zamanında düşman 

ordulanna karşı sevkolanur. Üç 
beş serserinin tedibi için polisle 
zaptiye, ne güne duruyor. Hatta 
onlara bile hacet yok. Şimdi, 
hemen itfaiye alayı kumandanına 
irade buyuran. Tulumba araba
larını toplasın, asilerin içtima 
mahallerine giderek Üzerlerine 
au sıksın da dağıtsın.. . 

Eğer kahkaha ile gülmek 
Abdülhamidin adeti olsaydı, 
Derviş Paşanın bu hezeyanına 
karşı şüphesiz parlak bir kah
kaha atardı. Maamafih Ab
dülhamit. yüzünde geniş bir 
tebessümle paşanın yanına kadar 
gitti. Elile onun sakalını okşı
yarak: 

- Teşekkür ederim Paşa .• 
Bilirim, daima beni düşünürsün ..• 
Pekala. sözünü dinleyeceğim, 
askere yeni silahlan tevzi ettir
meyecegım... Rahatsız olma, 

menfaatlerini de düşünüyorlardı. 
Devlete bu kıymetli hazineyi 
kaznndırırlarken, tabii olaralr 
bal tutacak ve parmaklarını yalı
yacaklardı. Bu mahrem müzake
reye iştirak edenler, parlak pro· 
jeler düşünüyor, hepsi de muvaf
fakiyetlerinden emin görünüyor• 
lardı. 

Bu işe muvaffak olan, şüphe
si.%, Mısır valiliğine hak kazana
caktı. Bunun ıçın de birçok 
talip vardı. Abdülhamit, maiyye
tinde bulunanların kudret ve 
kabiliyetini çok iyi bildiği için 
bu işe Derviş Paşayı memur etti 
ve Derviş Paşamn kuvvetini tak-

viye etmek için F eraşeti Şerife 

vekili, Ahmet Esat efendi ile 
birlikte Mısıra gönderdi. 

Tertip edilen pilin, çok mli· 
kemmeldi. Hıdiv, Tevfik Paşayı 
şüphelndirmemek için tarafı şaha· 
neden kıymettar hediyeler götürü-

lüyordu. Hıdiv, bunlarla avutulurken, 
gizlice Arnbi Paşa ile de müzake

reye girişilecek.. ona da tarafı şa
haneden ihsan buyurulan birinci 
rütbede Mecidi nişanı verilerek 
makamı hilafet seniyeye merbutiyet 

ve itaati temin edilecek.. Elbir
liğile çalışılarak Hıdiv sukut etti
rilecek ve yerine Mısır valisi nam 
ve unvanile Derviş Paşa geçe· 
cekti. 

(Arkuı var) 

Müfettişler Bir Kaçakçılık 
Daha Meydana Çıkardılar 
i Hayadan 
i ihtisas 

Kazanmak İstiyenler Para 
Mahkemesine 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

rette tahkikat icrasına lüzum 
görmüşlerdir. Bütiin müfettişler 
fabrikalann gümrük resmi ver
meden getirttikleri maddeleri 
nerelerde kullandıklannı esaslı 

şekilde tesbit etmiye başlamış
lardır. Bize beyanatta bulunan 
alakadar bir zat şunları 5yle
miştir: 

"- Yerli fabrikaların inki
şafmı temin için birçok fcdakar
lıWnra yapıldığı bir sırada ken
dilerine verilen müsaadeyi fırsat 
bilerek gayrimeşru yollardan 
yürüyen ve gayrimeşru şekilde 
yüz binlerce lira kaı:anç temin 
edenlerin bir hareketlerinin ceza
sız kalmaşma imkan yoktur. Bu 
gibiler meydana çıkarılarak ihti
sas mahkemesine verileceklerdir.,. 

Veriliyor 
Yukarda haber verdiğimiz 

yeni hadisenin faili de yakında, 
bütün deliller tesbit edilmiş ol
duğu halde kaçakçılık cürmile 
ihtisas mahkemesine tevdi edile
cektir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre T eşvikı sanayin ait yeni 
muafiyet listesi bugiinlerde vila
yetlere gönderilecektir. Yeni 
giirnriik tarifesi tadilah da teşrini
evvelde kat'iyet kesbedecektir. 
Gümrük tadilatı henüz yapılmadı· 
ğı için yeni listede muafiyetten 
istifade edemiyen bazı sanayi 
mamulatında bir fial ylikselmesi 
varit görülmektedir. Fakat buna 
meydan verilmemek için İktısat 
Vekaletinin halk lehine baza 
tedbirler alacağı kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

h~~ k~a~na ~t t~ ~tirnhat -~======~=~=====~============ 
et. 

Dedi .. Ve Paşa şüphesiz dol
gune& bir ihsan alarak memnun 

'bw halde konağına avdet etti. .. 
Talii her zaman yaver olan, bu 

Abdülhamidin yaveri ekremi, bir 
defa mütbif bir inkisarı hayal 
karşısında kalmıştı. 

Mısırda Arabi Paşa badise~i 
zuhur ve devam ederken, Yıldız 
sarayının tenha köşelerinde de 
mühim ve hararetli bir mesele 
miizakere ediliyordu. 

Bu müıakerenin mevzuu hulasa
ten şundan ibaretti: Bu fırsattan 
bilistifade,Hıdiv'in bütün kuvvP.lini 
kırmak .. Hatta Mısırdan kovmal: .. 
Mısırı tekrar bir Osmanlı vilaye
ti haline koymak.. Bu suretle de 
o zengin lilkenin milyarlara baliğ 
olan varidatını, doğrudan doğru
ya Hazinei Celilei Maliyeye al
mak ... 

Bu muazzam ve karlı iş, 
he.rkesten evvel Abdülhamidin 
ağzını sulandırıyordu. 

Bu hayali Abdülhamide ilham 
c. ayni zamanda kendi 
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Brıkref a~l l lııPtr :..o s·ılon ıır-

ke ... lr.ı ı 20.::> ıııusnhahr-, ~ı.n·, Moı ıl" 

daıı parı~alar, Kintet. 
~e grat - 429 mc.tre ~J k11.ıııı 

koııııcri, :!l, IU komedi, ~'?,::!;} gramo
fon, 23,0;; gUuıın hal•l'rlerirı len onrn 

d:ı ıs lıaxaları. 
Roma 4-H m!'tro ) it lJalıpr ve 
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hir l İ) • • 
Prağ - ( 488 metro ) 20 Bir opem 
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26 Temmuz Sah 
fatanbul - ( rnoo metre ) 18 Gra

mofon, 19,5 Hafız Ahmet Bey heyeti
ııin ittirakile alat:ur.ka konser, Ajanı 
huborleri, saat :ıy:ı.rı, 20,5 gramofon 
flo "ııcrıı. parçaları, 21 Kemal Niya7.J 
He~ lo nrkad:ışları tarafın dan ıı.laturka 
kon er, 22 <ırkestra. 

Bükret - ( 394 metre ) 20 Hafif 
Hoııınrıya musikisi, 20,40 ınıısaha.be, 

20.45 tnrkı konseri. 

Belgrat - (429 metre) 21 ses kon

seri, 21,:-{0 Zağrepten na.kil, 21,6 gra
mofon, ~ı ,45 studyoda komedi. 

Roma - (441 metre) 20,15 'retgraf 
der3lcıri, .21,.JG .;en musiki, 22,80 Bir 
komedi, 23 Konsor. 

Viyana - ( 617 motre) 20 Musa.ba
bı, 2 1 komcdi.ı perde aralnrrnda g·an 
tı:ıherleri 'e gramofon plAkları. 

Peşte - ( 550 metre ) 20 Çigan 
orkestrası. f?1 kon er. 

Varşova - ( 1411 metre ) 21 Halk 
konseri, 21~4:> cdebjyat sa.ati, 22 jkin
ci l,ısun kouser, .23 dans havai.arı. 

Be.din - (1635 met.re) 21 Ham
burg'duıı ıınklon Alınan elan 1arı, 
~Jl,45 ,arkı konsm·i, 23,40 Königa
horgteu nnktan 9on wuailti 
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lstanbulun Dört Köşesi 
• 

Hayret Etmeyiniz: Köpek-
!er in Bile Mektebi Var 

(Baş tarafı 1 inci rnyladıı} 

koymuş gibi buldum. Meğer kö
pek te okur ve onlar ela adam 
olu?muş. Gerçi köpeklerin 
mektebi pek o kadar kelli fclli 
bir şey deği1. Fakat okutma ve 
adam etme usulleri pek mukem
nıel... 

Mektebin miidürü ve köp~k
lerin muallimi Rus müfte~ilerin

den M. Kesti isminde işb üzar 
bir adamdır. Bu adamcağız kö
pekleri hakikaten okutuyor, 
terbiye ediyor, hu!fısa, çoğumu

zun korkup yıldığı bu dört 
ayaklı, koca dişli hayvanları in-
san arasına girebilecek, tertipli, 
nizamlı bir vaziyete sokuyor. 

Her mektepte olduğu gibi bu 
mektebin de bir kapıcısı, bir bek
çisi vardır. Fakat bu kapıcıyı 
öteki kapıcılara benzetirseııiz al-
danırsınız. Bu mektebin kapısını 
fıldır fıldır gözlü iri bir kurt 
yavrusu bekliyor. Ne yalan söy
liyeyim, bu vahşi hayvanı karşı
dan göriince dehşet ve korku ile 
ürktüm. Ne ise fada korkuya 
hacet kalmadı. 

Bu yırtıcı hayvan, mektebin 
müdüründen tiril tiril titriyor. Bu 
yaman kapıcının yanandan ihti
yata riayet ederek geçtim ve içeri 
girdim. Artık mektebin içinde 
idim. Size burasını kısaca tasvir 
ediyorum: Genişçe bir avlu. Bir
çok bölmeler ve her bölmede bir 
köpek... Burada muhtelif cinste 
ve muhtelif tipte köpekler var. 

• 
Kosti Efendi bunları hem 

i.~biye, hem tedavi ediyor ve 
hem de ders veriyor. Bazılarına 
cambazl k öğretmiş. Küçük bir 
işaret vermesi kafi geliyor. Koca 
köpek hemen havaya fırlayıp 
1 ereııde atmıya, iki ayağmın 

üzerinde köpek oynatmaya baş

lıyor. Kosti Efendi çetrefil Türk~ 
çesile emir veriyor: 

- Haydi Diynn. 
Bez renkli kö, ek derhal böl

mesinden ı;ıkıyor ve karşıda iki 
ucundan gerilen ipin üstünden 
bi · cambaz meharetiJe fırlıyor. 

Tekrar bir emir : 
- Zıpla! 
Zavallı köpek bu emri duyar 

duymaz lastik bir top gibi zıp 

zıp ııçmyor. On defa, eJH defa 
ve belki yüz defa sıçrı1or. 

Tekrar sert bir ses: 
- Dur! 
Ve köpek " rap 1 " diye ol

d uğu yerde duruyor, mUdürUn 
emri olmadan nefes bile almı
yor. 

Hulasa, bu mektepte neler 
yok ..• Şunu da haber vereyim ki, 
bu mektepte köpeklerin okutul
ması hususunda en asrt usuller 
tatbik ediliyor. 

Şurada sarılı, beyazh bir kö
pek var. Boynuna bir kıravat 
bağlanmış ..• Fakat ben hata et
mişim, bağlanan şey kıravat değil 
köpeğin fazla şişmanlamaması için 
hususi bir iletmiş... Bakalım 
eşek mektebi nezaman açılacak?I 

+>1-

Kadınlar, Bayraklı Deniz 
Oyununu Pek Sevdiler .. 

Bütün dünyada bilhassa Av
rupada deniz sporları gün geç.
tikçe taammtim ediyor. Resimde 
gördüğünüz sporcu kadınlar ls
kandinavya sahillerinde, yüzmekte, 
kum üzerinde uzanmakta ve ara
larında deniz ve kum oyunları 
tertip etmektedirler. 

Elinde bayrak tutan kadın 
yeni taammüm eden bayraktı bir 

deniz oyunu oynamakta ve çoh. 
uzaktaki bir sporcu kafilesine 
bayrakla işaret vermektedir. Bu 
oyun çok rağbet bulmuştur. Şimatt 
Avrupa sa'hillerinde taammüm 
etmiye baş1amıştır. Biraz yorucu 
o1makla beraber çok heyecanlı
dır. Bilhassa kadınlar bu oyunu 
çok sevmektedirler. 
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- j Bu Sütunda 
ngilizler Asker ihracı Meselesinde Ye-----

ni Ve Büyf.k Bir Endişeye Düşmüşlerdi Yeşil Göz 
Dokuzuncu hrka kr-: n~:am 

Sami Beyin elinde bulunan kıte:ıt 
Uç piyade taburu ile Uç snhra 
ve iki cebel topçu taburundan 
ibaretti. Cephesini iki mUdafaa 

mıntakasına ayırmışb. Şimal mınla· 
kası Arıburnunun şimalinde Ağıl 
derenin ağzından Sihirlitepe ve 
oradan Scddiilbahire kadar uza· 
nıyordu. 

27 inci alayla iki cebel ha· 
taryasını şimal mıntakasma ve 
26 mcı alayla sahra bataryaları· 
nı cenup mıntakasma yerleştir
miıti. 25 inci alay, ecri kalan 
diğer iki ıahra bataryasile bir· 
Jikte, ihtiyat kuvveti olarak, 
Sarafim çiftliğine, Kilidülbahir te· 
pesine yerleştirilmişti. Bu kıtaat 

KilidUlbahrın göstereceği ihtiya· 
ca göre ~imal veya cenuba sev· 
kolunacakt.. 

.Şimal mıntakasında 27 mcı 
alay kumandanı binbaşı Ali ş~ 
fik B. iki tabur piyade ile bir 
cebel bataryasını Maydos civa· 
rında ihtiyat olarak bulundum· 
yor ve 2 inci, 27 inci taburlarla 
bir cebel bataryasını sahil' mu· 
hafazaya göndermiş bulunuyordu. 
Bu taburlardan bir bölük te 
Ağıldere ile Arıburnu arasına 
bir diğer bölük Arıburnu ile 
Kabatepe, bir üçüncü bölük te 
Kabatebe ile Sihirlitepe arasına 
konmuştu. Bir dördüncü~bölük te 
Kabatepenin arkasına ihtiyat 
kuvveti olarak yerleştirilmişti. 
Cebel bataryası 400 rak ıml· te· 
peye yerleşmişti. Ayni zam~nda 
Kabatepede 12 pusluk ,iki top, 
hiraz daha içerde 15 pusluk di
ğer iki top vardı. 

Görülüyor ki Avustralya ve 
Yeni Zelant fırkalarını ihraç için 
tnyin edilen sahada, karşımızda 
bir piyade bölUğü ve bir ihliyat 
bölükten başka kuvvet yoktu. 
Fakat bir tabur ve bir cebel ba· 
taryası 4 mil mesafede ihtiyat 
olarak bulunuyordu. Bundan ınaa
da 19 uncu fırkanın sekiz taburu 
hir cebel ve iki sahra bataryasi
Jc birlikte Boğalı ovasınm yanın· 
da mevki almış bulunuyordu. 

26 ıncı alay kumandam Kadri 
Bey, cenup mıntakasını Uç kısma 
ayırmıştı. Bunlardan şimal veya 

umtepe kısmı aibirlitepeden 
.Sarıtepeye kadar uzanıyor ve 
burası birinci ve 26 ancı taburlar 
tarafından tutulıyor, sahilde Uç 
bölük piyade ve bir sahra batar
•• ve bir bölük ihtiyat kuvveti ile 
muhafaza (llunuyordu. Bu kısım
da 15 pusluk iki top vardı. 

Kiri1!>'a denilen merkez kısım 
2 inci ve l6 ıncı taburlar tara· 
fmdan tutulmuştu. Bu kısım Sa· 
'!tepeden GüllUdere ağzına, boğoz 
tarafından da Seddülbahirden 
Tekirdercve kadar uzanıyordu. 
Bu kısmın Adalardenizi mıntakası 
ihraca müsait görülmediği için 
yalnız bir bölükle muhafaza edi· 
liyordu. Bir bölük Morto koyu 
civ arına dağıtılmıştı. Mütebaki 
1ki ihtiyat bölük Kanlıdereye ve 
Kirinya cenubuna yerleştirilmışti. 

26 mcı alayın karargahı da 
burada idi. Bu kısımda Kereviz· 
dere boyunca 10 buçukluk bir 
sahil bataryası mevcuttu. Bu ba
tarya Boğaza yanaşacak her ge· 
miye ateş etmekle muvazzaftı. 

1 

v'anakkareda lnglllzlerden ljtlnam edllen toplar 

Cenup veya seddillbahir mın· 
takası Glillil sahilinden SeddUl· 
bahire kadar uzanan çıkıntıyı 
ihtiva ediyordu. Bu mıntaka 3, 
26 mcı taburlar tarafından işgal 
edilmişti. 

X. W. V. sahillerini müdafa 
için de iki bölük ve dört (ihtimal 
altı ) top tahsis edilmişti. 

Anadolu sahilinde 3üncll fırka 
Trova harabeleri cıvarında iki 
alay ihtiyat olarak bulunduruyor· 
du. Kumkale, Yenişehir arasına 
da bir alay yerleştirmişti. 

11 inci fırka da, kuvvetinin 
mühim kısmını Ezinede bulundu
ruyor, ve Bisika koyunun iki 
sahiline nezaret eden mtifrezeler 
kullanıyordu. 

25 nisanda yapılan ihraç ame· 
]iyesi, bu tevzi şeklinin ne der~ 
ceye kadar işe yaradığını gös· 
terecektir. Jeneral Hamilton 
Türk müdafaasının en az kuvvet
li olduğu kısma hücum ettiği 

için, Türk sahilleri tutunamamıştı. 
Fakat ıunu da Latırlamak ld· 

zımdır ki, müdafaa edilecek sahil 
boyu uzundu. Teşebbüs daima 

muhacim den 
Leyman Fon 
jesini tetkik 
ğildir. 

gelir. Onun için 
Sandersin bu pro· 
etmek mllmknn d~ 

Zaman ve vaziyetin müsaade 
ettiği derecede kıtaat yerli ye· 
rine yerleştikten sonra Leyman 

Fon Sandersin yaptığı ikinci şey, 
sahilde bulunan askeri düştüğü 

atıl vaziyetten kurtarmaktı. tık 
zamanlarda bütün kıtaat talim ve 

manevralı talim görmemişlerdi. 
NişangAhlar yapılmıştı. Bomba 
atmak için dersler verilmişti. 

Müdafaa ve muvasala ıçın 

yapılması lazımgelen şeyler pek 

çoktu. Deniz münakalesi için 
yeni ihraç iskeleleri yapılmış, 
köprüler ve iskeleler kurulmuş· 

tu. Yarımadada yol hemen de 
mevcut olmadığı için kara mü· 
nakalesi pek güçtü. Bu mahzuru 

izale için ciddi tedbirler alınmıştı. 
Hatta belli başlı sevkulceyş nok· 

taları arasında yeniden yollar 
yapılması bile dUşlinüldü. 

(Arkuı Yar) 

Hava Mektebinin Kaydı 
; 

Kabul Şeraiti 
1 - İkinci maddede yazılı şartları haiz bulı.maoların istida ve 

vesaiki lazime ile Ağustosun birinci gününden itibaren Yeşil
köyde Mektep Müdürlüğiine müracaat eylemeleri lazımdır. 

lstanbul haricinde bulunup ta vaziyetleri şeraiti duhulo tevafuk 
eden taliplerin dahi işbu vesaikı mektep müdürlüğüne İrsal ilo 
aJacakları cevaba göre hareket eylemeleri icap eder. 

2 - Şerait ~ unlardır: 

A - Türk olmak, 
B - Taliplerin Ortamektep (lise sekizinci smıf) tahsilini 

ikmal etmiş ve asgari on yedi yaşını bitirmiş ve azami yirmi ya
şında olmaları lazımdır. 

(Ortamektep tahsilini ikmal edenlerle ortanıektep tahsilin~en yük
sek tahsil görenler imtihansız olarak kabul edilirler). Şehıt, malfıl, 
asker ve san'atkar evlAtları ile ecnebi diline vikıf olanlar tercih 
edilir. 

Mektep kadrosu ortamektep tahsilini ikmal edenlerle 
takdirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden 
hile müsabaka ile alınır. 

dolmadığı 
usulü veç· 

C - T amüssihha bulunmak ( mütehassısları tam olan hastahane 
heyeti sıhhiye raporu lazımdır.) 

D - Ahlakı mazbut olmak ve hiçbir cürümle maznun veya mah· 
kum olmsmak. 

E - Mektebe kabul edilecek talipler: Gedikli küçük zabitler 
hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele görürler. 
( Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve müessesa· 
tında ( on iki sene ) müddetle Hava Gedikli Küçük zabiti olarak 
ifayı vazife edeceklerini taahhüt edeceklerdir. 

3 - Müddeti tahsil iki senedir. 
4 - Kaydikabul muamelesi 15 Ağustos 932 tarihine kadar d~ 

vam edecek ve bundan nonraki müracaatlar kabul olunmıyacakhr. 
5 - Askeri pilot olmak ve askeri tayyarecHiğin diğer ihtisas işi~ 

rinde kullanılabilmek için evvela hava makinist mektebini muvaffa
kiyetle ikmal etmek şarttır. 

6 - Oerslere Birinci Teşrin bidayetinde başlanır. 

Dalgın ve aıeşeıuz yürüyordum. 
Yol uzun, hava sıcak ve gönill 
periıan... Siz sıcak bir yaz 
gününde hiç Şişliden Taksi· 
me yayan gittiniz mi ? Param 
olmadığı için ben bu uzun yolu 
kan ter içinde öyle bir yürüdüm 
ki Taksime geldiğim zaman av 
köpekleri gibi dilim bir 
karış dışarıya fırlamıftı. Fa-
kat tam talimhanenin önUn· 
den geçerken ayağıma bir kağıt 

• takıldı, bir rarf. Aldım ve derhal 
açtım. f çinden güzel bir levanta 
kokusu yayıldı. Kiğıdın Uzeri 
mcı gibi düzgün satırlarla 
doldurulmuştu. Bir hanım kı· 
zm elinden çıktığına hiç 
şüphe etmediğim bu mektup
ta öyle içli cümleler var ki... Fa· 
kat ıize bunun hepsini okumıya· 
cağım. Bana kızmayınız. Sadece 
merakınızı tatmin etmek için ba· 
zı cümlelerini buraya yazacağım. 

Arif seniz anlarsınız. Eğer ıevda iş· 
lerinde tecrübeleriniz yoksa bu 
size hiçbir mana ifade edemez. 

f ıte ilk cümleler: 

" Senin hain olduğunu anla· 
dım. Fakat tecrübesiz olduğum 

için bu işte çok geç kaldım. 

Bana " yeşil gözlüm " diye hi

tap ettiğin zaman çok mütehassıs 

oluyordum. Fakat arhk ·geçti. 
Şimdi kalbim gibi gözlerim de 
simsiyahtır. Önüm karanlık... Ha:
yatım, derin bir uçurum gibi ... ,, 

Mektuptan başka bir cUmle 
daha: 

" Serin bir mayıs akşamı ... 

sen ve ben Boğaziçinin en sevimli 

bir köşesinde, Tarabyadayız. Ha· 
tırlarsın ya, sen bana sandal 
teklif etmiştin. Ben denizden 

korktuğum ıçın razı olamıyor· 
dum. Fakat bana "Yeşil gözlüm,, 

diye hitap edince seni kırama· 
dım. ÇUnkl beni en hisli yerim· 
den yakalamııtın.,, 

Size mektubun son cUml eleri· 
ni okuyorum: 

" Her genç kıs şunu iyi bil· 
me lidir ki hayat çok tatlıdır. 

Zengin, fakir herkes hayatın ne· 
şesini içebilir. Hayatta ağlıyan 

· insanlar akılsızdır. Gülmek, eğlen· 
mek hayat içindir. Fakat bu· 
gUn hayat bana zehir gibi acı 
ve elemli geliyor, buna ıobep 
sensin. Eğer sen günün birinde 

er 
benim önüme bir yılan gibi çık· 
masaydın, eğer sen bir gUn 
benim temiz kalbime bir akrep 
gibi sokulmasaydın, emin ol ki, 
ve bütün genç kızlar emin ol· 

sunlar ki, ben ağlamıyacakbm. 
Ben daima gülecektim. Demek 

ki kabahat insanlardadır. Bil
hassa erkekler... Ah şu erkekler •. 

Eğer sen benim yeşil gözleri· 
mi kendi hulyalarına bir oyuncak 

yapma!:..ydın, ben bugün ağia• 

mıyacaktım. ~Fakat ben yine mes· 

ut olacağım. Saadetin altın anah

tarı her zaman benim elimdedir. 

Hiç meyus değilim. Bir gUn ge
lecek, sen perişan ve ben bahU· 
yar olacağım. Anladın mı? .. ,, 

Yeşil Gözlü 

itte size bir genç kızın, has
sas, asabi, fakat ümitli bir kızın 

mektubundan birkaç dağınık cUm 

le... Eğer, saadetin altın anah· 
tarını her zaman elinde taşıyan 

bu genç kızdan korkmasaydım 

şöyle bağıracaktım ı Ah... Kız· 
larl .. ,, 

-,...---~----.., 
......... HARiCi HABERLER __.... 

Bir Tayyareci 
Öldü 

Berlin 24 Y etkenle upma 
cihan rekorunun sahibi olan 

Groenhof dUn bir kaza netice
sinde ölmüştnr. Groenbofun tay· 
yar~si düşmUt ve tayyareci para• 
şütle atlamış, fakat para~Ut açıl· 
madığından yere düşer dUşmeı 
ölmüştür. 

Tahdidi Teslihat Konferansı 
Ve Almanlar 

Berlin, 24 - Sir Jon Simo
nun konferansın bir muvaffakıyet 
elde etmiş olduğu suretindeki 

ıözlerl burada hayretle karşılan
mışlar. Zira, konferansın tahdidi 
teslihat aahaamda ufak bir te
rakki eseri bilo göstermediği ka· 
naati hlkimdir. 

Altona HAdisesi 
Berlin, 24 - Komünistlerin 

çıkardığı arbede,er neticeıinde 
Altonada tevkif edilen 92 kiıi· 
den 71 i hakkında adil takibat 
icra edilecektir. 

Mobilyacıların Tenezzühü 
' 

Yorgancı, Döşemeci, Hallaç ve Mobilyacı Esnafı Cemiyeti cumn 

gilnU Beykoza kadar bir tenezzüh yapmıştır. Tenezzüh çok neşeli 

geçmif, sabahtan akşama kadar muhtelif eğlenceler tertip edilmiştir. 

Bu resimde tenezzühe iştirak edenlerden bir kı:tmını 1ıörüyonu. 
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T ·· Bı·r Müşahede .. Banknot ile Dolu Bir Bavul .. Eski iki 
Bir ecessus .. · ş· d. H Ş • B·ı· f Gazete • Pi km an Ailesi Kim dır? • ım ı er eyı ı ıyorum 

t 1 yet kespetmiıtir. Fakat muırıailey I Ben: 
BJr glln kan kocanın güver e• meydanda yoktur. Yanında metresi - Zannediyorum ki Fransız 

de bulunmalarından istifade ede- olduğu halde Russol caddesindeki Kongoıu oldukça mUnasiptir, cüm· 
rek ~yalarım gözden geçirmek evini alelAccle bırakmıı ve meçhul lesi ile söze baıladım. 
lstedl·m. Gemide işgal ettikleri bir istikamete gitmiıtir. Maamafih er· 

d. Mister Pikman derhal itiraz. parbman bir yemek, bir mu:a· geç yaka1 ı ele vereceği ıüphesiz ır. > etti: 

lea ve bir de yatak odası ile * - Asla Kongaya gitmem f 
tuv'nıet dairesinden müteşekildi. Artık Pikman ailesinin hakiki Medeni memleketleri bırakıp ta 

Yemek ve istirahat odalan- hüviyeti benim için tamamile Vahşiler arasında ne yapayım? 
om kapılar101 ardına kadar tavazzu etmiş bulunuyordu. Me.. Biraz da eğlence isterim dostum! 
açık buldum. Fakat yatak odası aelo timdi takip edilecek yeni - O halde (Kap) burnunda 
intizar ettiğim veçhilc sımsıkı battı hareketin tespitindeydi. karar kılabilirsiniz! 
k palı idi. Fakat bu benim için Hei ,eyi yerli yerine koyduktan - Evet amma Kap memle· 
aşılmaz bir et teşkil edemezdi. ıonra mutfaga döndüm. Sevincime keti bir İngiliz mOstameresidir. 
Bu abada sahip olduğum me- payan yoktu. Zengibar beni bu Malüm ya fngilizler do uıulperest 
bareti elbette habrlarsmız. halde görünce: insanlardır. 

Kilidin önünde iki üç dakika - Mister Kolombo memnun, - Peki ya Jopoyaya ne 
ğraşmak bol bol kifayet etti. Mister Kolombo memnun! Diye dersiniz? 

içeri girdim. Elbise dolapları bağırdı, ister misin muzika çala· Bu •onuncu teklifi de Madam 
çıkta ve içlerinde nazarı dikkati hm! 1. d'ği Pikman hoş bulmadı. 

celbedecek hiçbir ıey yoktu. - Hay, hay doıtumf te 1 n 1Arka1ı nrl 

Yalnız bir duvarın kenarına çe- kadar! 
kilmiş, domuz derisinden mamul Kolombo uydurma mandolini 
kocam n bir bavul vardı ki çıkardı, bir saat, iki aaat ~~k. 
ıımsıkı kilitli idi. Eğer yemek vaktinin geldığinl 

Bir araLk bu bavulun alt görmeseydik daha fazla da çaJa.. 
vidalarını sökmek suretile işe caktık. . • 

Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabiatinizi Söyliyelim 
girişmeyi düşündüm. Fakat bu Zengibar mandolinı iltemı~~ 

t• istemiye yerine bırakarak yemegı 60 
tehlikeli bir hareketti, vazgeç mı. d o n 

k 1 t ile icti ...... ıe koyul u. g n 
Rafet Ef.: Çalışkandır. Hüs· 

Fakat bereket versin i tuva e Y x.. ki 
d b · v dostlarıma ptürdüğüm yeme er 

masasının alt g8zün e ır yıgm l d. f k t ' 
kAğıt parçasının arasında iki az çok garip şey er ı, a a 

nü muamele
den hoşlaııır, 
hazan • inatçı 
ve :;erkeş olur. 
Merak ettiği 

,eyi yarıda 
bırakmaz. Mii
cadeleden, çe· 

tane küçük anahtar elime değdi. o kadar aokmışlardı ki tuzun ve 
Bunlar bavulun anahtarlarıydı. biberin maruf haddini bir hayli 

Zahmetsizce açtım. içinde ne aştığının farkında olmadılar. 
görsem beğenirsiniz? YUzer yilz~ Yemeği müteakıp bermutat içki 
paket edilmiş tamam iki yiiz bın masasına geçtik. Hangi limana 
liralık İngiliz banknotu vardı. çıkılacağı meselesi tekrar kendi· 
Derhal bavulu ırtlayıp götürmeyi, ni gösterdi. 
yahut ta muhteviyatının bir kıs- -=-=-----=--==-=-==-=-=ııe 
mmı cebime yerleştirmeyi düşün- NAiM VAPUR iDARESi 
düm, fakat bu tehlikeli bir hare- lzmir surat Postas. 
ketti. Denizin ortasında nereye ( 20Lüksat ) 
gidebilirdim. Hayır, hayır yapıla· 
cak daha iyi bir iş vardı. 

Fakat acaba Mister Pikman 
ıle zevcesi bu kadar bfiyük bir 
serveti nereden bulmuşla~dı ? 
B k otun demetlerinin fü.ermde 

an n 'k' t •t· ·ı bükülmüş ı ı ane 
ı ına ı e b 1 Vardı on ara gazete parçası ' 
şöyle bir göz atmak bana herşe-
yi anlatmaya kafi ~~l~ . u 

Gazetelerin bırıncısınde ş 
haber vardı: 
lnglllz Bankasında Bir Hırsızlı~ 

c Haber aldıb'lınızo. göre cumarte;.ı 
gUnil akşamı lngiliz banka rndan m ı· 
hiın bir sirkat ika edilmiştir. Çalı?aD' 

u binlerco lıra.. 
paraların miktarı )' z tahkikata 
ya baliğ ol makta.dır. Derhal . r htr 
l.ıaşfanouştır. Şimdiki halde ılk 8 1~ 
ler veznedar muavini ( Ston ) un z<r 
rindo toplanmaktadır. • • 

Gazetelerin ikincisinde ıse şu 
haber gözüme çarptı : 

Son Dakika 
•Zabıtanın lngiliı bankasında~ ~a: 

• b •:ıe ırrirı tığı ııılan sırkat mfinase c~ e:ı· h 
tahkikat neücclenmek Uzoredir. Da a 
ilk dakikada. veznedar mua \·ini (Sto~) 

h ı kat'ı· 
un üzerinde topla.nan tilP 0 er 

Fotoğraf Tahlili Kupona 

'l'abiatinizl Oğrenmok iııtiyorsanıı 

fotoğrafınızı 5 adot kupon ile bir· 

likte gönderiniz. Fotoğrafıaız sıraya 

ttı.biılir '"o iado edilıno.ı. 

lsim, meslek 
'"eya e:ın 'at? 

Bulunduğu 
memleket 

rotoğrnr hıtiştı.r 

edecek mi ? 

Fotoğrafın Jdişesl 30 kuru7lulc 

pul mukabfllndo gondorilebilir. 

ADNAN 
vapuru 

Her p mbe shlerl Galata 
hafta erşe nhbmındaa 

.Saat ta• 18 de hareketle doiru 

I Z M 1 R'e 
ve Pnzar günleri İzmir' den aaat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, GUmrük 
karş sanda Site F ransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel B. O. 1041 

Ü•kUdarda lstanbul AJtmcı 
icra Memurruaundam Ahmet ağa-

ulıdei tas:urufnnda olup tamamı· 
nııı d. d"l na {t 750) lir.ı kıymet t~ık ır e .ı ~n 
O küdıırda Al~unizade ınahallesının 
K~çfik Çamlıca caddesinde 34 No. lu 

17 donüıu 58 :ı.r,m bar~p bağ ma~~
U biriııci artlırına GOO lıra m~ka~ılin· 

1 cılkh talip olmuştur. lkinoı art· 
do na . • d:• 

d o:) s 93~ t&rıhrne müsa u 
tırın:ı. ır. .. ... 

tesi günü öğioden sonra ıu.t 14 
paı:ır · ed·ı kt. 

16 ya k:ıdar ıcra ı ece ır. 

ten Satış şartn:ımesi 25n/932 tarihl~de 
d

. nh"ncvo talik edilecektir. lştirak 
ıv:ı " • il 1 . •/ ıo teminat akçeel Ter mes 

ı~ın /o • r H kI ta 
ic:ıp eder, satıt poşım _ır. a arı kplu 
•. 1.1 sabit olmıyan ıııotek alaca ı· 

81 cı ı c 
d·ıPcr al!\ka.daranın "e irtifak }arla ı.., • 

hakkı sahiplerinin bu . hakla~ını n 
•10 faiz ve m:ısarıfo daır olan 

husnsı . . . 
. d' 1 ını il~n tarıhındon ltıba.ren 
ıd m :ır ü ı.· 

• . iin zarfında 70 enakı m svı· 
yır01!1 g bildirmelerı H:ıundır. Aksi 
tolcrı e . . .1 b·t 1 

:I hakl~m tapu sıcıllı e sa ı o mı· 
h:ıh o • . . d 

1 Bnfıı.ı lıodclının paylaşmasın an 
' .ııı :ı.r ., 1 1... t . . k IırLır. Daha faz a ma umn 
tıarıç a . ~17 d N 
a ınak istiyonlcrııı 9JO· u los~e ·ırıo. 
•. d . eye mUraca·ıt etıno erı ı a.n 
stle :ı.ır 

olunur. 

- ZaJI _ Jran pasaport T'O ikamet 
. esnaf cüzdanı ve beyanııa· 

tcıkcrcsı, .: 
. dflkkfı.n kontratosunu zayı 

ınesı, . d x. ııa l . Hüküınlrrı olma lı;l a.n o unur. 
ettıın. d • ,.. 178 Aksaray cacl csı "',o. 

Kahveci Mehmet 

kinmez. Eli 
açıktır. İnti· 
sam kuyuda

tile mukayyet olmak istemez. Ra· 
hatine fazla düşkün değildir. 

• 459 Ekrem B.ı Zekidir. Kafaıaiyle 
çalışmakta mu· 

vaffak olur. 

Fili mücade-

le ve cesareti 

davet edecek 
t e ş e b büslere 

girişmez. Teh· 

like ve za· 

rardan müçte· 

niptir. 

• 68 Numan Et. 1 Ağır baş1ıdır. 
Fazla konuş.. 
maz, liebali 
olmaz, israftan 
içtinap eder, 
tutumludur. 
Alacağına ve· 
receğina sada
kat göstermek 

ister. Eşyasını 
lıüönü istimal 
eder. Başkala

rı için tedakirlık yapmağı muva· 
fık bulmaz, menfaatlerini ihmal 
etmez ve nefsine hasrtıncsini 
bilir. • 70 AH 8.: Müteşebbis ve 

zardır. Müca· 
deleden, mü· 
nakaşadan çe· 
kinmez, atak· 
lık ve atılgan
lık gösterir. 
Çahuk parlar, 
işlerinde acele 
vardır. Keder , . . 
ve neş esını 

g i z J i y e m e z. 
Teşvike ve teçcie kapılır. 

işgü .. 

MUtehassıa Alman doldorfaMn 
IControlQ albndadır. 

f.c&abanelerdcn ııuıırla doktor Sandow'a •ark•auu ua71ıu:ı. 

[~~K ve EY
1

f AM ~~~t;_ASI l~TI ı 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 
Taksitle Ve Kapalı Zarfla 

Köşkler Ve 
Mutena Arsalar 

Satı

Otel /ık Çiflik Ve 
Ve 

ESAS MEVKii VE NEV'i TEMiN~? 
222 Küçükçekmece Ali Bey Turan ve Tahtakale çiflikleri. 5000 
199 Sirkeci Hocapaşa Şabinpaşa oteli yanında medrese. 1700 
229 Laleli tramvay caddesi 114-116-118 No. 400 M. arsa. 500 
264 Kurtuluş Papazoğlu Tulumba sokak 1 J No. apartman. 350 

72 Üsküdar Koşuyolu 160 dl5nüm tarla. 450 
75 Kandilli - Vaniköy caddesi l No. hane. 330 

177 Kandilli • Vaniköy konak arsası 1 M50 M. 330 
l 94 Kandilli - Vaniköy sahilhane arsası. 400 
204 Beykoz Tokat mevkünde Hasahır bahçesi. 350 
138 Büyükada Nizam Seferoğlu köşkleri muhtelif 
143 Büyükada Mayandros Yoltsi. 4000 
168 Bllyükada Otel Dolaplaj. 1000 
94 Heybeliada Yalı caddesi 2 No. gazino. 500 

Balida yazılı emlak 8 taksitle ve (kapalı zarf) usuln ile bil
müıayede satılacağından taliplerin 1.8.1932 pazartesi günll saat 
on altıya kadar ıubcmize müracaatleri. (21) 

~ 

Bango Münakasası . 
Teşvikiyede Teıvikiye apartmanının 8. dairesine keıfi muci

bince maa teferruat banyo vaz ve tesisi münakaıaya konulmuştu -. 
ihale 1-8-932 Pazartesi günn saat on altıda yapılacaktır. 
TaHplerin 50 lira depozito akçesilo şubemize müracaatları. 

* Satılık Haneler 
Eaaı .,, Mevkii ve Nevi Temina 
408 Alibeyköyünde SilAhdarağda 20-21-22-23 numa-

ralı iki dükkin, samanlık ve ahın milştemiJ hane 30 
436 Büyükadada Karanfil mahallesinde Timyano so-

kak 23 No. hane. 65 
Balada yazılı emlak bedelleri peşinen tesviye edilmek ıartile 

bilmüzayede satılacağından taliplerin ihaleye miisadif 28 Temmua 
932 PeJ'fCJDbe günil aaat on albda Şubemize müracaatlan. (3 J J 

Sekizinci İcra Memurluğundan: 
Nalbant zade Snleyman ve şOrekisı şirketine olan kefaletle

rinden dolayı EmlAk Ye Eytam Bankasına borçla Hacı Recep zade 
biraderler firketi vo Ağımash Sait Ef. zade Mustafa ve şllrekAu 
efendilere 18ı'Haziran/932 tarihli ve 932/5552 numaralı ödeme eın
rile adresleri meçhul olduğundan tebligat yapılamamıştır. Bir ay 

zarfında 8 inci icra Dairesine mUracaat edilmesi aksi takdirde işbu 
ilanın ödeme emri hükml\nde olduğu ilinen tebliğ olunur. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru p t • 

25 Temmuz azar eSI 
günU akşamı Sirkeci' den hare· 

ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab

zon, Siirmene, ve Rize) ye gi
decektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki acentalığı
na mllracaat. Tel: :?1515 

DİKKAT 
llcr il:lç m ilcssir değildir. 

GLANDOl<RATIN 
Alellde bir ill; olmayıp meı

hur Prof. B. Sequart n Schetl• 
uch'ın keşfidir. Genç Ye dinç 
hayvanların laze ve zihayat hor· 
monlarile ihzar edılmiştir. 

ADEMi iKTiDAR 
BELGEVŞEKLiGiNE 

Karşı kat'i tesirli devadır. &· 
kek, kadın farkı yoktur. Her ec· 
zaaede bulunur. Kutuıu 200 ku· 
ruştur. Umumi deposu J.tanbul 
ZAMAN ecxa depoaudur. 

Dr. Beylere: tesirini qaı>J ,ıarı 

iizcrinı.lo tecrübe için bir ~ utu 
malibuı m\lkabillnde gönderilir. 



12 Sayfa 

Milli ltrıyahn 

En Şerefli 
Mevkii 

iz mirin 
ECZACIBAŞISI , 

• 

SON POSTA 

KOLONYA 
ve 

ESANSLARINA 
aittir 

Temmuı 15 

MUfkUlpeeenllerle kokuya fazla hassasiyet g8sterenlert 

BİR TECRÜBE İLE 
Perestişkarları arasına koyar 

SATIŞ MERKEZLERi: Sultanhamamındaı M. MEMDUH ve feriki Ecza deposu, Beyoğlundıu ISMAIL KEMAL, l.tanbuldaı LiMAN KOOPERATiF ŞiRKETi 

Harbiyede B E L V O Bahçesinde icrayı ••n'at 
etmekte olan 

,. istanbul liman Şirketinden <l 
Kalorifor için (200) ton yerli l.::ok köınürUne ihtiyaç vardır. 'l'alip olan

lar 9eralti anlamak üzere Galatada Yağkapaııında Vesait ve hareket 911-
beei mtidilriyotino rnilracaat orlemoleri uıı.n olunur . 

• Umumi Müdürltik 4 

Yon ve Pamuk ipliği ve Ali Meşo va saire imaline mahsus 
TUrk Anonim Şirketinden : 

Atideki hususatı müzakere etmek üzere oirkotimiz hissedarlar umumt heyeti 
1932 senesi Ağustosunun 11 uoi perıemba günil saat 10 da şirketin merkezl 
idaresi olan lstanbulda Yenipost&ne arkasında lstanl..ıul hanındaki da.irei ma.h
ıusada 11 ncf defa olarak sureti fevkal!de ue içtimaa davet olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMCSI 
t -- Hissudarlıır umumt heyetinin 28 Eyltil 1031 tarihindeki fevkalihle içti

ırıaında ıirket sermayesinin tezyidino dair ittihaz olunan karar hakkında 
lktıea.t VekUeti Celilesinin tebligatına. ittilıl. kesbi. 

8 - Şirket dahilt nizamnamesinin sermayeye milteallik altınoı maddesinin 
atideki tekilde tadil ve tashihi. 

«Şirketin sermayesi 279370 Türk lirasından ibaret olup beheri 30 Türk lirası 
70 kurut itiba.rllo 9100 hisseye münkasemdir. Ileyoti Uınumiyonin itbu 
sermayeyi tezyit etmiye salAhiyeti olacağı gibi tirkot sermayesini teca.· 
vüz etmemek üzere 1ktısat Vekft.letinin tahtı teftişinde olarak tahviHlt 
dahi ihraç edebilecek ve itbu tahvil9.t şirketin emval ve oml:ı.kile temin 
edilerek birinci derecede bir ipoteki haiz bul unacaktıT .> 

8 - Hissedarlar umumi heyetinin 28 Fyl0.1 1931 tarihindoki fevkallde i~tima
ında şirket serma.y!'sinin tezyidine da.ir ittihaz oluna.n kararın lktısat 

Vekıl.leti Celilesiııin tebligatı da.iresindo tadililrı yeniden ihraç edilecek 
3000 adol hisse senedinden beherinin kıymetinin 30 Türk lirası 70 kurut 

olarak tayini. 

lıbu umumt heyet içtimaında asaleten veya vekttleton hazır bulunmak 
letiyen hissedarların hAmil olduk.lan hisse senetlerini içtima gününe takaddüm 
tden 10 giln zarfında merkezi idaremize veya.but 1stanbuldaki bankalardan 
herhangi birine tevdi etmeleri mecburidir. 

İstanbul _Ev~af Müdüriy~ti İlantaril 
Miktarı Cinsi 
2000 kilo Zeytinyaj 

400 " Nişasta 
60000 adet Yumurta 

Guraba hastanesine lllzumu olan balada muharrer Uç kalem 
erzakın aleni surette icra edilen mlinakasası neticesinde fiatler had· 
dl layik görlllmediğinden münakasa temmuzun yirmi yedinci 
carşamba gllnll saat on altıda icra edilmek üzere temdit edil· 
mittir. Talip olanların şeraiti anlamak üzere hergUn levazım mti· 
dilriyetfne ve ihale gUnil idare Enctimenino müracaatleri 

Zaflretl umumiye. lttihHı•hlı vcı ltuvvetaizlik 
faied •e tesiri l'ÖrOlonr 

FOSFATLI 

L 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

lktısat V ekiletinden: 
Vekalet deva~rinin evrakı matbuasile aylık Vekalet mecmua

sının bir senelik tabiyesi ve sene gayesine kadar her Uç ayda 
bir tab ve neşrettirilecek resmt Mülkiyet Sınaiye gazetesi ayrı ayrı 
olarak ve pazarlıkla yaptmla.caktır. Taliplerin bu işe ait şartname· 
Jeri almak üzere Ankarada lktısat Vekaleti Levazım Mildürlüğüne 
ve lstanbulda mmtaka Ticaret MüdürlüğUne 6 Ağustos 1932 tari .. 
hine kadar her gün ve bu işlere ait şartnamelerde muhammen 
bedelleri yazılı miktarların %7,5 ğu üzerinden muvakkat teminatla .. 
rlle birlikte pazarlıkla ihale gUnO olan 8 Ağustoı 932 tarihine 
mllsadif pazartesi gllntl ıaat 14 te VekAlet Levazım Mildürlilğ'llne 
mUracaatlan. 

grupuna göstermit olduğu mll· 

tezayit rağbet ve teveccilhten 

cesaret alan müessesemiz yeni 

bir fe~akarlıkla kıymetli 

bestekar ve muganni 

il 

TIF 
AŞILA AN 
SİNE'K ERİ 

Öltlorunoz it 
Bunları ·ölüm 

Her sene bu kadar kişinin ölUmUne sebebi· 
.yet veren tifonun mikroplarını tUylO ve pis 'C:~!!!:::::==~?i 
vücudile nakleden kara sinek hunhar ve 
&ocuk öldUrUcUdUr. Daima müzahrefat içe
risinde yaşadığı için buradan aldığı hastalık 
tohumlarlle yiyeceklerinizi zehirler. 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'ı suretle öldürmek için en 
emin vasıta, bütün dünyaca tanınmış olan 
FLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
Uzerindekl asker resmine dikkat .ediniz. 

eavet: mOhürlU teneke Ozerlnda bu reslın 
mevcut deQllso aldı§ınız mal Fi.iT deQHdtrJ 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul. Galata Voyvoda hu 

rFo Kendi kendine 

L~~~ !,~ ~ !.~,~.~. k 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin eder. 
mide ve barsakları temizler. 
Basuru kökünden keser. 
Taamı IAtil ve zevklo içilebilir 

Mazon ismine dikkat ediniz. 
Bllyllk ıtıesl 100 kuru1e 

Depoıuı it Bankaaı arkaıında MAZON 
.... -. Bottoa eua depoaud111t ..__ .. 

BONO 
Bilcümle lıonol:ı.rla. mazbata. ve

sikalarla ve senedat üzerine her 
surette muamele yapar. Balıkpa.zar, 
M:ı.ksudiye Han No. 35 

U6"lırlu zade M. Dervit Tel. 23397 

Dahiliye mutebassııı 

Dr. A, NA 8 f 
Hergiia 8Jleden ıonra BabıAll cadd .. ı 

--.. Hilmi kltaphanesl fevkinde ..--

Senetli ve senetsiz bilftmum ala
cıaklar1nız için 10.tfen bize müracaat 
ediniz. Senetler iskonto d:ı. edilebilir. 
Gal:ı.ta: \'o ·voda caddesinde postaha--

1 
ne karşısında 18 • Nazlıhan 1 inci k&t 
No. 2·3 

......................... 
Susuz, sabunsuz, fırçasız 

Son Posta Matbaası 

Sahibh Ali Ekrem 
Ne11i7at MiidClrilı HaW LQdt 

GayrimUbadil 

BONO 
ları alınır, satılır. 

Yeni Postane karoısında bUyilk 
Kınacıyan hanıuda No. 2' 

Telgraf adresiı lstanbub Ziyator 
Telefon " : 2.2718 

MERSiN 
ADANA 

Müzayedelerine iotirak edeceklere 
teminat mukabilinde delAlet edilir, 

ADANA iÇiN ADRES 
Tarsusta - Toroğlu Ziya 
Mersinde - Yıldız matbaası 

Kat'iyyen 
Daha Elverişli 

ŞERAİTE 
Nail Olamazsınız.. 

Beyoğlunda 

... 
A 
Mağazalanndakl 

Mevsim Sonu 

EŞYAI 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlarının 
lık günlerinden 

istifade ve milbayaatını11 
tacil ediniz. 

Mobilya ve Hah 
DAiRELERiMiZi Zi
YARET EDiNiZ. Si
Zi FEVKALADE A
LAKADAR EDE-

CEKTiR. 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevll hastahkl&.J 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 
yauında Zambak ıokak No. 41 • 


