


2 Sayfa 

ölüme çare bulduğunu ve tec
rübesinin muvaffakıyetle neti
Jendiğini yazmıştık. Halkımız 
bu huausta diyor ki, 

faik Rey ( Şeluadebaşı imaret ıo. 15 ) 

- Amerikalı Profesör Karel
le' nin keşfi çok kıyak bir şey. 
insanların maymun azmanı oldu· 
ğunu kabul ediyoruz. Bo keşif 
insanları aslına rücu ettireceğe 

benziyor. Esasen herşey aalma 
rücu edeceği darbımeselleşmiş 
bir sözdür. Maymun kalbile genç
leşen ihtiyarlara dünyada bir fey 
beğendirmek te mümkün olmlya· 
cak. Çünki onlarda maymun 
iştıhası hasıl otacak. Bugün iyi 
dedikleri ve sevdikleri bir şeyi 
yarm hırçın bir çocuk gibi yere 
atıp kıracaklardır. O günlere 
yetişeceklerin vay haline .. 

* Hasan Fehmi B. (Beykoz Yalıköy 3) 

- Kalbin değiştirileceğine hiç 
aklım ermez. Kalp terkos saatine 
benzemez ki. Evvela yedek bir 
saat konsun sonra da saatin kol
lan kesilerek yeni saatin musluk· 
Jarı açılsın da su oraya geçsin. 
Eski kalbi vücuda bağlıyan ev'iye 
kesilir kesilmez · derhal vllcutte 
hayat söner. Sönen bu hayatı 
tekrarla mı ya imkin yoktur. Farzı
nıulıal bunun mtimkün olduğunu 
kabul etsek bile bu keşif hayat 
zevkini azaltkcakb.~. Hayatın en
dazesi ölümdür. Olilm korkusu 
olmıyan yeknasak bir hayat ta 
imrenilecek birşey değildir. 

• 4 laminl IÖylemiyeD bir doktor ) 

· -Benim bir ( Amentu ) m var. 
O da tabiat kanunlarının değ~
miyeceğidir. Hayatta ve tabiatte 
beka yoktur. Herşey yokluğa 
doğru gidiyor. Fen (Radyo ak
tivite ) denilen kuvvetler · keşfet
miştir. Her şey yavaş yavaş 
esirleşiyor, dünya eski seyyalli-
ğine doğru gidiyor. 

Fennin bu kat'ı kanunlarına 
karşı gelmenin imkanı yoktur. 
insanların ölmiyeceğini farzeder· 
ıek kürei arzm bir gün insana 
munkalip olacağım kabul etmiş 
oluruz. Bir ilim kutlar olmasa 
arzı haşereler dört senede kemi
rirler diyor. Amerikalı doktorun 
keşfi de nihayet bir ihtiyarın 
6mrünU belki beş on glin uzata· 
bilir. Fakat insanları kat'l akı· 
betten kurtaramaz. Eıasen ölüm· 
ıtlz hayatin zevki do olmaz. .. 

Ali Bey - (Akaara1 La•g• caddal 75) 

-Amerikalı doktor, ihtiyar İn· 
.anların kalplerini çıkararak genç 
uıaymun kalbi takmanın mümkün 
olduğunu söylemiş. Ben buna 
imkAn vermiyorum. Bu iş köhne 
bir otomobile yeni bir motör 
tağmaya benzer. Fakat otomobil 
yalnız motör olmadığı gipi, insan 
da yalnız kalp değildir. Öriimcek 
ağma dönmüş dimağ ve kadit 
vlmuş adaleleri de değiştirmek 
lınkinı var mıdır? 
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Haber aldığımtz.a göre zabıta ~ok garip bir 
hadise ile karşılaşmıştır. Bir otomobil kazası ve 
onu takip eden bir tagayyüpten ibaret olan bu 
hadise şu şekilde geçmiştir : 

yaralarını cebinden mas.raf yaparak tedavi ettirece
ğini söylemiş ve çocuğu otomobiline almışhr. Fakat 
şoför yaralı çocuğu tedavi ettireceği yerde zaval· 
lıyı Suttanahmede getirmiş, orada parka bıraka· 
rak ortadan savuşmuşlur. Mustafa Hayri Efendi isminde bir şoförfin 

idare ettiği 2234 numaralı otomobil dün Galata· 
dan geçerken on beş yaşlarında bir çocuğu altına 
almış ve yaralamıştır.Kazadan sonra şoför Mustafa 
Hayri Efendi hemen yere inmiş, yaralı çocuğu yerden 
kaldırmış ve kendisini polise şikayet etmemesini, 

Bu hadise polis tarafından haber alınarak der
hal tahkikata girişilmiş ve şoför Hayri Ef. yaka
lanmıştır. Fakat işin asıl garip tarafı ıudur ki ya
ralı çocuk ortada yoktur ve şu dakikaya kadar 
da bulunamamıştır. 

Şeker, · Kahve 
Dün Gümrüklerden Piya

saya Şeker Çıkarıldı 

Şeker, kahve ve çay hakkın
daki yeni kararname dün biltün 
gümrüklere tebliğ edilmiştir. Bu 
tebligat üzerine İstanbul ve Hay• 
darpaşa gümrüklerinde bulunan 

şeker, kahve ve çaylar, ka
rarname mucibince dünden iti-

bare11 piyasaya çıkanlmıya baş

lanmıştır. Bu ithalat üzerine pi-

yasada ieker bollanmış ve fiatler 
eski derecderini almıştar. 

Fi/imlerin 
Kontrolu 

Sinemalarda gösterilecek filim
lerin gösterilmeden evvel müra
kabesi için teşekkül edecek 
hey'et yakında faaliyete başhya
caktır. Hey'ette Dahiliye ve Ma
arif vekaletleri namına bulunacak 
zatlar seçilmiştir. ----

Elinden Yaralandı 
Cerrabpaşada oturan MemdL• 

he Hanım isminde bir kadın 
pencere camım kaldırmakta 
iken cam düşerek sağ' elinden 
ağır surette yar:\lanmışbr. 

Ad anadan lstanbura 
Birkaç f;ÜD evvel Adanadan 

iki gencin bisikletle şehrimize ha
reket ettiğini haber vermiştik.• 

Adanadaki Toros spor kulü
büne mensup olan Bekir ve 
Nuri ismindeki bu sporcular 
Adruıa ve lstanhul arasında 
1220 kilometrelik uzun bir me· 
safe katederek 12 günde şehri
mtze gelmişlerdit. 

Mlihim Bir Dava 
Muhtelit T1irk • Yunan mah· 

kemesinde dün 16 davanın mü
dafaaları yapılmıştır. Bu dava 
arasında, hükümetten 27 4 bin 
altın lira talebini havi mühim bir 
dava da mevcuttur. 

Zeytinlerde 
Sinek 
Mücadelesi 

Son zamanlarda Vilayet mm· 
takasmdaki zeytinlerde zeytin 
sinekleri tahribata başlamıştır. 
Geçen sene de Yalovada bu si
nekler türemiş ve zeytinleri tah
rip ettiği için Vilayet Ziraat Mil· 
dür1üğü mücadele açnnş ve iyi 
neticeler alınmıştı. İstanbul Vila· 
yetinde en çok zeytin ağacı Ya- · 
lova ile Kartal kazalanndadır. 
Buralarda ( 150) bin ağaç zeytin 
vardır. Geçen sene Y al~ada 
yapUa.n mllcadelenin iyi netic~ 
vermiş olması bu sene mi.icade
lenin daha şümullü yaptlm"'s m 
icap ettirmiştir. Ziraat fen n:e
murlanrun nezareti altında anıb

teJif kollardan Yalova, Kartal ve 
Yakacıkta miicadeleye başlanmli" 
br. Mücadele memurları ağaç

ların birer tarafına arsenikli 
mayiler püskürtüyorlar, bunlan 
emen sinekler zehitlenerek öl6-
yorlar. 

Koyun Hırsızı 
Hırsız Cürmümeşhut 
Halinde Yakalandı 

lstanbul jandarma bölük kn
mandanlığ1 Ramide bir koyun 
hırsızını cürmümeşhut halinde 
yakalamıştır. Hadise şöyle olmuı· 
tW': Bakırköyünde metruk bir 
fabrikanın büyük bakır kazaala
rım çaldtğı için mahkum edilen 
ve hapishaneden yirmi gün enci 
zabıta nezareti altında bulunmak 
üzere çıkan ıabıkahlardan İsma
ilin geçenlerde P....aıni kışlasuun 
içinde bir koyun kesmekte oldıı· 
ğu jandarmalar tarafından görül
milş ve karakola getirilmiştir. 
İsmail koyunu bir köylüden satın 
aldığını söylemiştir. O sırada 

Tahkikat 
Metruk Emlak İşleri 

Tahkik Edildi 
Maliye müfettişleri Defterdu

hk metruk emlak memurluğmsda 
bir müddettenberi tahkikat yapı· 
yorlardı. Müfettişler milli cmlik 
memuru Ihsan Beyle kalem ami
ri Ahmet Bey hakkındaki tahki
katı bitirmişler ve hazırladıkları 
layihalan Defterdarlığa vermiş
lerdir. Defterdarlık bu layihalar 
hakkındaki mütaleasını bildire
cektir. 

Buğday 
Ve Afyon 

Dün şehrimize Anadolu dan 41 
vagon buğday gelmiş ve buğday-

lar cinsine göre sert ve yumuşak 
allı kuruş on beş pal'adan yedi 

buçuk kuruşa kadar sahlmıştır. 

Bantlama yapağıları elli, Trakya 
yapağım elli beş kuruş üzerinden 
muam~e görmüştllr • 

Dün Borsada Malatya afyoa
ları on iki buçuk liradan • satıl
mıştır. 

Kim Bırakmış? 
Dün Yenik.oy vapur iskeleain

de 45 gllnlük metruk bir çocuk 

bulunmuştur. 

Sigorta Komiseri iği 
Sabık Ankara Maarif Mldiirii 

Muharrem Bey bir ligorta firke
tinin komiserliğine tayin edilmittir. 

~:==::;:::::::============:::::::=======-ıı 

karakola mütekait jandarmalardan 
Salih çavuş koywdarmm çahndı
ğııu ıikayef e gelmiş ve kesilen 
koyunun kendisinin o!dnjaau 
söylemiştir. Bu vaziyet kar,mnda 
İ ail dinniinü itiraf etmiştir. 

Temmuz 29 

Dar l~ceze~en Çıkartlanf ar 
Darii • ceze kontrol memur v• 

müfettişlerinden kırk kişi kada• 
çıkarilmıştır. Bana, mülkiye müfet• 
tqlerini.n yaptıkları yolauzluk tahki· 
kab nct·ceai lüzunı görülmüşUlr. 

Tahkikat henüz ikmal edilmemiştir. 

Se)ryahlar 
EYvelki gün şebrimixe gelen bin ka 

dar İt"lyan seyyahı dün srruplar halindt 
teh.rin muhtelif yerlerini a-ezmi,lerdi~ 
Seyyahlara riyaset eden M. Bonardf, 
Türk·halya siyasi 'Ye iktısadi müna
Rbaıhnd&n har.netli bir liaanla balı .... 
miştir. Seyyahlan getiren Kont Vud• 
vapunnula dWı akşam atbuat erkAnı• 
prefin• güze.1 bir çay :aiyafeti veril• 
miştir. 

Kaçakçılık Davası 
iptidai madde kaçakçılıf"rt yapttk• 

lan iddiasile İhtisas Mahkemesin 
verilen fabrikatör ve tacirlerin mu• 
hakenıele.rine dün ba,lanmıştır. 

Dün mahkemede müstantik 
kararname.i okunmuş ve muhakeme 
tahkikat için taJ;k edilmiştir. 

Otomobil Faciaları 
Dün öile üı:eri bir otoınob:l fa• 

ciaa olmuştu7. Hasan Vehbi i~minde 
bir toförün idaresindeki 1177 numa• 
ralı olomobU Karaköyde Fransız 
Baıakaımm du.-arına çarpmıştır. 

O sırada iki ayağl da takma olan 
Hakkı Ef. ism:.Ode bir malul ıa:d 
ile Hasan Ef. ismiade di~u bir ma• 
lıll ıazi ve Telefoa Şirketi memur• 
lanndan M~hmet Ef. mıalatelif )'erle• 
rindeu yaralanmışlardır. 

Trenlerde 
Tenzilat 

Aakar~ 'El - Atuıtos b5day .. 
tiJade. ailla.yetine kadar bir ay mGd· 
detı. DeYiet Demiryolla.rında, Enu• 
ram demiryollarile Mudanya-Bur1& 
dcmiryola hariç. tenzilit yapılacaktır. 

Sürat katzrlarında yapılacak ten• 
ı:iW 11i5beti yüzde yirmi, diğer k .. 
tarlarda yüzde otudur. Bu tenzilat• 
tan mabat ırıcaJd.arda halkın aerin 
m~haUere sidip gelmesini temindir, 

ı--S_o_n_R_o_st_a_n_ı_n_R_e_s_im_lı_· _Hı_ik_a_y_e_s_i_: ________ R_a_z_a_r_O_L_a_R_a_sa_n~B_e_y_D_ı_Y_o_r_JG_i:_t 

1 - Hasan Bey, artık bu 
tişmanlık canıma yetti 

2 - Bu sıcaklarda bu koca 
gövdeyi taşıyamaz oldum. 

• 

3 - Artık zayıflamıya karar 
verdim. 

4 - O :ıaman serun ıibi 
rahat rabat gezer tozarım. 

5: Ha.un B. - Ne yavı) onun 

a:ıdzisı... Önümüz.de uıun b"r lut 
var. O uma. od-.. aa 1 para 
J•tittU eceluinL. 



(.. ......,,. .. ) 
Amıpara ............... ... 
Yapar ..... ı tabldk 
•tti. 

'Şltlr SanaJi Şirketi MlclW 
Saip Bey bu .... Ep mmtamr._. 
pamuk iatilllallbllla u ......., 
liu itibarla Ele ............ 
pamuk ilaraabam mea~W. 
aksi Ukdltclt ......... 
7000 -- ... bJaca. 
im• llflecll. ~ ..... ş.ijp 
Beye, bU laauta • lllıil .... 
bir almmak .... • .... 
ili .-da. Salp .., .. A-
dana dan lsmlre pa 
ithali .. ...... 9Wİllıilll 
fikrinde buhmda. Düa toara 
ita hallllta mlildetif t.cirlerln 
bu me..ı. mltalea-
Jumi; 4•declL Adnan 

lzmir 29 ( Hmatl ) - llape' 
idi lımet Pqa din Tlcatet Ock-
•adaki haltı ............ ..,. 
lluar..._ n•ork•• '*-* 
Yapanma ,--. Bu MMJMtlla 
Villyet er~ " llMl!f.t'..~ 
rahbmcla~ ~ ... ~ • 
.... t Be telil 
~~ 

faicfaa k .. , ... - •• 
~- .. ,.. ...... 
... bilc1ı.t~•1r:ı 

··-~·;.~~ ifler 

En 
Tatlı 
Hastalık.:. 
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Temmu.z 29 

Tarihi Fıkra 
1 

Sair { 
' 
·v'e' 
Filozof 

ı 

Gaıeteler yazdılar: Hintli Fi-
1 ozof Tagor, Şiraıh ıair Hafızın 
mezarını ziyaret etmiş, mermer 
sandukamn bir kenarına çömelip 
derin derin düşünmüş ve şairin 
divanmdan kendi vatanı için tc
feül ederek hoşnut kalmış! 

Bu haber birçok şeyler ilham 
edecek mahiyettedir. Bir kere 
Hintli filozofun "1388., de ölen 
şairi ziyaret etmesindeki sebep 
nedir? Şiir ile felsefenin kardeş· 
)iği mi?.. Zannetmiyorum. Çünki 
ıair ile filozof tabiatte ikiz de 
olsalar, Hafız merhum yine bir 
istisna teıkil eder. O, tek bir 
beyti (?) müstesna olmak lizere 
bütün şiirlerinde felsefeyi ihmal 
ve istiskal etli, yalnız ve yalmz 
Hüsnüaşk• terennüme çalıştı. 
Güzellik bn yanık şairin mabudu, 
aşk ise ibadeti idi. Demek ki 
Hintli filozofu onun mezarma 
götüren meslek birliği değildir. 

Ya Tefeül ?. .. Yirminci asrın 
müspet düsturlarmı düşüncelerine 

. esas ittihaı eden bir filozof, beş 
yüz küsur sene evvel yaşamış 
olan kalender bir şairin kerame-
tine ve o kerametin hali devam 
ettiğine inanır mı? 

işin içyüzü ne olursa olsun, 
Timurlenk ile Hafızın mülakatı, 

bu ziyaretten daha zariftir. Ma
lum olduğu veçhile Aksak Ci
hangir, Şirazı zapzettiği vakit 
• ömrünlln son günlerini yaşa
yan - kıymetli şairi huzuruna. ça· 
ğrrtmış ve şu şekilde itap et
mişti: 

- Ben bütün dünyayı Semer• 
kantla Buharanm şerefini yükseJt
mek için tarumar ediyorum. Sen 
ne cüret)e benim öz yurdum 
olan bu toprakları aevgiJinin tek 
bir " Beni ,, ne feda ediyorsun ?(ı] 

Hafız, mabadi hayli tehlikeli 
görünen bu ağu itap ftzerioe tav
rını bozmuyor, sadece üstündeki 
yırtık cübbenin eteklerini açarak 
gömleksiz vücudunu gösteriyor: 

- Şevketmaap, diyor, işte bu 
bahşişler değil mi ki beni böyle 
çıplak bıraktı! 

Filozof Hintli, muhakkak, bu 
kussayi işitmiştir ve Hindistanı 
da bir aralık zaptetmiş olan sat
vdli cihangire bu yolda cevap 
veren ıairin cesur ruhundan ken-
di vatandaşlarına da bir zerre 
sirayet etmesi için diz çöküp yal-
va.rmtşbrf lf lf. 
-- --
flJ Hafızın felsefe ile 11.Hlkaıla.r 

ol:ııı hiricik beyti şııılur: 
Mui •ırazü zi encamı c::lhaa bi haberim 
Evnlü ahiri in köhne klUp iiftadeat 1 

Tercünrn~i: Biz, dünyanııı nasıl 

h:ıı:layıp na ·ıl lıitecPi:;ıini bilmeyiz. llu 
köhne kitabırı ba9 ve son 1'1!-'mı ko
ıınktıır. 

PJ Tiıııurun ilittib".İ beyit te lıu<lur: 
:ğer an türkii Şirazi bewt •ru dili mara 
aehaHı hlodüyeş bahşem Semerkandll 

Buharara ! 
'J'er~·iiıııeHİ: O ~irazh Tiirk ılilheri 

lıi1.iıı1 giiııliimiizii hoş eckrı-:e onun 
kara lıcııiııo Soıııerkant Buhara top
raklarını hagı~l:Lnz ! 

Seghanda 
Boğulanlar 

Bir hafta eV\tf:I ticaret mak-
1adile Adanaya gelen Rizeli Mehmet 

oğlu NaZ1m yJkanmak üzere Sey

han nehrine girmiş, fakat yüzmek 
bilmediğinden suyun cereyanına 

kapılarak boğulmuştur. 

Bu faciadan başka Kayserili 
Osman oğlu 3ü yaşlarında Reşit 
isminde biti de Seyhan nehrin de 

yıkanırken yüzmek bilmediğinden 
boğulm...ış . ur. 

MEMLEKET HABERLE • 
1 Kulağımzza Çalınanlar 

. ----... maım~--------------=--_.. Akıntı, 
Bitlis Cennet Gibi 

Bu Şark - Beldemiz Yaz Mevsimile 
Beraber Bütün Güzelliklere Kavuştu 

Bitlis (Hususi)· 
Şark Vilayetleri· 
mizin şirin bir 

köşesini t~kil 

eden kasabamız 

gerçi bir kış 

memleketidir. 
F aka t güneşin 
pek mebzul olan 

iltifatı neticesi
dir ki şimdi biz 

de yaz sıcakla· 

rile mücadeleye 
girişmiş buJunu· 
yoruz. Bu mücadele karlı ayran, 
dondurma ve şurup ticaretine 
hayli itibar kazandtrdı. 

Sıcaklarla mücadelede muvaf
fak olmak istiyenler, şimdi buz 
gibi kaynakların civannı doldu
ruyorlar. Gündüzleri öğleden 

itibaren başlıyan bunaltıcı sıcak
lar yatsı vaktine kadar ,iddetini 
muhafaza ediyor. Fakat gece 
yarısına doğru paltosuz gezebi
lenlere "bravo,, diyoruz. Bununla 
beraber mevsim icabı kasabamız 

daha fazla şirinleşmiştir. 

Gerek kasaba, gerek civarı· 

Çerkeşte 
Belediye İçin Faaliyet 
Fırsatları Pek Çoktur 

Çerkeş ( Hususi )- Bizim Be
lediyemiz faaliyete geçecek olursa 
halkın takdir hislerini tahrik ede
cek birçok fırsat vo imkinlar 
bulabilecektir. MeselA, Belediye· 
mizden ilk beklediğimiz iş, kasa
baya ışık temin etmesidir. 

Hele biricik İlk.mektebimizin 
önünden açıkta akan lağam 
kapatılırsa belediyemizden çok 
memnun kalacağız. Bu arada 
'hamam ihtiyacının temin edilme-
sini, bilhassa 928 de yanan ha· 
marn ka:ıanımn yeniden yapılma
sını bekliyoruL 

Belediyemiz bir müddet ev· 
vel bir park yaptırmak kararını 
vermişti. Bu kararın tatbik sa
hasına geçmesi çok güzel bir 
hareket olacakbr. Bizim kasabada 
gençliğin spor hareketlerine te-
mayüHl çok fazladtr. Eğer müte
hassıs bir zat bu işin başına ge
çerse kasabamızda dinç ve zinde 
sporcular gözükecektir. - Y n. 

.Çankırı da 
Ma~tlif İ'daresi Güzel Bir 

İş Başardı 
Çankırı (Hususi) - Şehrimiz 

ilkmektebinin bahçe duvarları 
ötedenberi kara kel'piçlerle garip 
bir manzara arzediyordu. Fakat 
hususi idare bu kusurun farkma 
vardı ve buoun telafisi için 3500 
lira ayırdı. 

Bnun üzerine Maarif İdaresi 
harekete geçti. Eski duvarlar yı~ 
kıldı \'e yerine beton başlıklı 
demir parmaklıklar çevrildi. Şu
nu da söyleye}1İm ki bu yeni 
rn~nzarayı tenkit edenlere bura
da büyük bir ekseriyet hak ver
miyor. Çi.inki yeni yapılan eser 
bize giizel bir manzaYa seyret
mek ve hatta sevinmek fırsatım 
vermiştir. K. K. 

GUzel Bltlisten bir manzara 

mız, tabiatin bin bir gllzelliğile 
süslüdür. Yemyeşil yamaçlarında 
güzel ağaçların letafetini kazanan 
kasabamızda şimdi her mahalle 
şirin bir köy ve her ev eşi 
bulunmaz bir sayfiyedir. Burada 
hava temiz, sular saf ve berrak· 

tır. Diyarbekirde ve diğer kasa
balarda sıcaklardan ürken!er, 
mevsimi hoş geçirmek kaygusile 
buraya akın ediyorlar. 

Fakat şehir dahilindeki gece 
bayatı başladı dersem mubalağa 
etmediğime derhal inanabilirsiniz. 
Gök meydanda Y tim az kütüpha· 

T ekirdağında 
Bir M~amere 

Tekir dağı 
(Hususi)· Şeh
rimizde Hila
liahmer men
faatine bir mü
samere verildi 
ve hu sevimli 
hayır cemiye
tine, halkın 

gönfilden ge
len yard1mla
rile bir miktar 
menfaat temin 
edildi. Hepi
mizin yarasını 
saran bu ce-

Macit Cevat Bey 

miyet için verilen müsamerede 
gençlerimizin gösterdikleri mo
vaffakiyet herkes tarafından al
kışlandı. 

Bilhassa saz heyetinin teren
nüm ettiği mahalli ve milli şarkı
lar çok beğenildi. Bu arada tem· 
sil edilen tariht piyeste Cazım ve 

Macit Cevat Beyler takdir edil

diler. Macit Bey ayrıca bir hi

tabe irat etti ve Hacı Mehmet 
Beyin monoloğu da alkışlar top .. 

ladı. Bu münasebetle halkımız da 
güzel bir gece geçirdi. -A. H 

Bir Boğulma 
Faciası 

BiUis ( Hususi ) - Şehrimiz
de bir boğulma faciası kaydedil ... 
di. Hepimizi mllteessir eden bA
dise şudur: Yılmaz kütüphanesi 
civanndan geçerek iptidai şekil
delrj değirmenleri döndüren su 
yoluna beş yaşlarında bir çocnk 
düştü. Bu akar su çocukceğızı 
birkaç metre siirükledi, fakat 
zavallıyı kurtarmak mümkün ola
madı. Biraz sonra gelen doktor 
çocukcağızın gömülmesine ruhsat 
verdi. - N. Y. 

nesi civarında 
açılan park gece· 

leri çok kalaba· 
lık ve kısmen de 

eğlenceli oluyor. 
içtimai hayat 
gün geçtikçe 
ha ra ret leni yor. 

Diğer taraftan 

Belediyemiz dur

madan tamirat 
itlerile uğraşıyor. 

Çarşı yolları 

dib:eltiliyor, şehir 
dahilindeki ağaçlara par
maklık taktırılıyor, gıda madde
si satan esnaf kontrol altında 

bulunuyor. Belediye, mezbahanın 
şehir haricine nakledilmesi hak
kındaki kararı tatbik mevkiine 
koymak hususunda henilz faali
yete başlamadı. 

Ziraat vaziyetimiz oldukça i
yidir. Yaş meyva ve sebzeler 
bollaştı. Birkaç gündenheri taze 
te kar gibi beyaz ballarımız pi
yasada satılmaya başlanıldı. Fa· 
kat şekerin okkası benliz 75 
kuruştur. Çay fiati 400 kuruı· 
tur. :\'iyaıi Yılmaz 

Adan ada 
Bir Senede 358 Kaçakçılık 

Hadisesi Kaydediliyor 

Adana (Hususi) - Geç.en 931 
aenesi haziran ayırım birinci gli· 
nünden mayıs 932 nihayetine ka· 
dar geçen bir 9ene zarfında 
mmtakamızda 358 kaçakçılık hadi· 
sesi tespit edilmiştir. Bu hadiseler 

neticesinde 1200 kilo rakı, 30 kilo 

şarap, 3 kilo şampanya, J S<XlO 

kilo cibre müsadere edilmiştir. 

Bir Köyde Menenjn 
Adana civarında Kabasakal 

klSyliode bir menenjit vak'ası gö• 
rlllmüş ve hasta köylü tedavi al

tına alınmıştır. 

Adanada Bir Tayin 
Adana ( Hususi ) - Vilayeti

miz Varidat Müdüril ZekAi Bey 

Bahkesir Maliye İdaresi Varidat 
Müdürliiğüne tayin edilmiş ve ye-

rine de Balıkesir Varidat MUdilrfi 
Celil Bey getirilmiştir. 

Uzunköprüde 
Pancar Ziraati Köylünün 

İşine Yarıyor 
Uzunköprü ( Hususi ) - Son 

seneler zarfında şehrimiz civa· 
rında pancar ziraat ve ticareti 

oldukça ilerlemiştir. Ortalığıo 
buhranlı olmaaıoa rağmen pancar 
ziraati bizim çiftçinin hayli işine 

yaramıştır. 

Şimdi bu ha valide her taraf 
pancar tarlalarından ibaret gibi
dir. Diyebilirim "ki pancarcılık 
Trakya mıntakasmda en çok bi
zim tarafta inkişaf etmiştir. Al
pullu şeker fabrikası yeni sene 
ıçm şeker istihsali faaliyetine 
geçmiştir. - M. M. 

Takıntı, 
Çakıntı .. 

Bir akşamcı ahpaptan din
ledim: 

- Mehtaplı bir gece... Arna• 
vutköyünün Akmhburnunda otur• 
MUf, içiyoru~ Kafayı olduk~ 
dumanhyan bir arkadaş, Boğazın 
ay qığı altmda pırıl pırıl yanan 
ıularma baktı, baktı da: 

- Vailahi, dedi, buraya yan· 
hı isim koymuşlar. Akıntıburnu 
yerine Çakmtıburnu demeli idi. 

Hesap puslasma fÖyle bir 
gib attıktan sonra: 

-Azizim, dedin,. ne akıntı, 
çakıntı.. Ben, buraya yaraşan 
ismi buldum .. 

Hep birden sordular : 
- Nedir bulduğun isim? 
Güldüm: 
- Takmhburnu en münasibi.. 

Bu giditle gazinoda nasıl olıa 
bir miktar takıntı bırakacağız 1 

Bu ne Bel 
Yoğurtçu, mahallede bağıra, 

bağıra dolaşıyordu. 
- Gayma... hlı... Goyun sü• 

dilen ğa ••. ymahlı yoğurt. 
Önünden geçtiği evlerin birin· 

den pencereyi vurdular. 
Yoğurtçu seğirtti. Kapının 

önllnde yoğurtunu tartarken, öteki 
komşuları da imrendirmek istiyen 
bir eda ile arka arkaya haykırdı: 

- Hey babam hey... Bu yo
ğurt ne be? Bu ne be? ... 

Kapmm içindeki müşteri kA-
ıenin tistüne iğilerek cevap 
verdi: 

- Ne olacak ? Bir karış toL. 

En Küçüğü Kan Kırmızı •. 
AhpapJardan biri vardır. Ço• 

cuklannın yaramazlığmdan sıksık 
tiklyet eder. Geçen glin, sordukı 

- Nasıl senin yavrular? 
Dedi ki: 
- Karpuz gibi maşallah .• 
- Oh.. Memnun olduk. De .. 

mek, hepsi sıhhatte ... 
- Hayır, dedi, bilikis.. Ök· 

sllrnkten, nezleden haUui :harap .•• 
Hayret ettik: 
- Karpuz gibi diyorsun ya .• , 
Gilldü: 
- Karpuza benzetişimin li .. 

bebi başka. •. En kUçUiU kan kır
mw da on dan L. 

Karamanda 
Bir Cinayet 

Karaman ( Hususi ) - Bir nl• 
şanlı delikanlı parasına tamaao 
feci surette öldürülmüştür, katil• 
ler meçbaldür. Hadise şu şekilde 
meydana çıkmıştır: 

Aladağ yolunda Dikilitaş mev• 
kiinde bir ceset görülmtiştür. Ce• 
set mUddeiumumilik tarafmdan · 
kazaya nakledilmiştir. Tahkikat 
neticesinde maktulün Akkulak 
Mustafa isminde bir delikanh ol-
duğu anlaşılmışb:ii_ Göbeğinden, 
bağrilnden ve b•znjdan aldığı 
dör karna yarası ve llançeresiniıı 
parçalanması ölümünU intaç et
ınqtir. Mustafa nişanlı olduğundan 
hAdise günü, evlenme muamele
sini ikmal ettirmiş, bazı eşya, iki 
beşibirlik ve birkaç altın alarak 
köyüne dönüyormU§. Cesedin 
üzerinde altınlar bulunmadığından 
zavallı gencin parasına tarnaan 
öldilrüldüğü anlaşılmaktadır. Tah· 
hikata devam edilmektedir. 

Malkara Muallimleri 
Tekirdağ (Hususi) - Vilaye• 

timize tabi Malkara köy mual· 
linileri iki aydanberi maaşlarını 

alamadılat·. Bugünlerde maaf 
tevziine intizar ediliyor. 
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Siyaset 

Gorgulof 
İdam Kararını 
Dinlerken 

Paris 28 - Din alqamld cel· 
ıede Gorplof daYası ulha~4:t 
buldu. Ve Reiliciimhunm katili. 
idama mahkam edildi. 

Mahkeme salonunda erkekten 
ziyade kadın vardı. Gorgulof her 
Yakitki muammalı ve endi,eli tav· 
nnı takınmlfb. Maznun diğer cel· 
1elerde oldatu gibi yine •mefki
remi kurtaruuz, mefküretis YafA
J•mam" diye mütemadiyen JÖY· 
leniyordu. Gorgulof kısa cibnle· 
lerle şunlan ı6yliiyordu: 

- Ben çok iyi bir doktor ..• 
Baıka doktorlar kızıyorlar.. Bir 
&Akimin, bir jandarmanan zeYce
lerini ve daha birçok hutalan 
kurtardım ••• 

Bunun ilzerine maznun vekili 
Hanri Jero dedi ki: 

8orgulol HapHlllmelldlr 
- Gorgulof bir matuhtan 

&qka birşey değildir. Kendisinin 
hapsedilmesi icap eder. Arbk o 
zaman hiç kimse ondan bahset· 
mez olur. 

Mnddeiumuml hemen fU ce
Yabı verdi: 

- Bu müdafaanın son mfi
Yellidülhumuzab balonudur. 

Gorgulof'un bir miiddet ev· 
Yel nezdinde yeyip içtiii prap 
taciri şahit olarak dinlendi. . 

Mamun, fal'&PÇllllD fehadetı· 
• ka111 clecH ki: 

_ Söylediji clojrudur. ~ek 
için diikklna ujradım, cm~yet 
fikrine karfı mBcadele halınde 
idim. • d 

Vicdanım bana t6fle dıyor u: 
.. Pol Dumer ıana hiçbir şey yap· 
madı.. Fakat bottia dünyanın 
titremesi ve hidemab pkkaya 
llaahküm olan kardeşler!mi kur-
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Bir İdare Bahsi 

Kooperatif 
.#idaresi 

- 16 -

1 

Kooperatif satış mağazaları
nın tertibab hariciyesine de fev
kalAde ehemmiyet verilmesi la· 
zımgelir. İptida müessesenin İs· 
mini gösteren sade, kibar bir 
levha yaptırılmalı. Ayni isim gü
zel bir yazile vitrinlere de yazdı· 
rılir. Gerek lavha, gerek vitrin 

yazıl arının gece okunmasını temin 
edecek elektrik teçhizatı ihmal 
olunamıyacak ehemmiyeti haizdir. 

Sonra bu bahsin en ziyade 
tetkika şayan vitrin tanzimi ıne· 
selesi gelir. Müşteriyi celp ve tev· 
kif edecek başlıca kuvvet vitrin· 
lerin cazibesidir. Fakat bir san'at 
ve zevk meselesi teşkil eden vitri 

tanziminde muayyen kaide ler van
zedilemez. Baıan basit vasıtalar 
ile sadelik içinde o kada r güzel 
neticeler alınır ki mükemmel ve 
lüks edevat istimalile yapılanlar 

onun kadar muvaffak olamaz. 
Bundan dolayıdır ki büyük 

ticarethaneler bilhassa vitrin tan· 
zimi için san'aHerinde mahir 
hususi memurlar istihdam etmek· 
ten çekinmezler. Bunların içinde 
hayret verıcı ibdalar vücuda 
getiren hakiki san'atkarlar bu· 
lunur. 

Ancak kooperatiflerin masraf 
bütçeleri böyle san' atkarları tat· 
min edecek genişlikte olmaması 

itibarile o vazifeyi deruhde ede
ceklere bir fikir vermek Uzere 
muhtasar ba ~ı tavsiyelerde bu
lunacağız: 

1 - VitrinJerde teşhir edile
cek emtia' mevsime uygun ol
malıdır. Mesela yazın hemen hiç 
sarfolrnayan kuru sebze ve kuru 
yemişler vitrine konulmamalıdır. 
Keza, sıcakta er.iyen, şeklini de· 
ğiştiren, bozulan ~eyler yazm 
teşhir edilemez. Hulasa her mev• 
simin hususiyeti nazarı itibara 
ahnır. 

2 - T eşbir edilecek lemtia 
yekdiğerile az, çok mUnasebettar 
olmalı. Mesela çay, şeker, kahve 
ve kakao gibi emtia yanında 

· vanilya, bisküvi, şekerleme ve 
Çikolatalar pek yaraşır. Fakat 
bunlarm arasına tahta ftrçası, 

kundura boyası katılırsa ıevki 
selim öldUrülmüş olur. 

3 - Vitrinlerin arka ve yan· 
)arı dekoratif fonlarla kap· 
lanmalı, ıu kadar ki renkler 
ahenktar olmalıdır. Bunlarm üze· 
rine nazarı dikkati calip iri, 
güzel yazılarla kooperatif veci
ıeleri, ileri sürülmeıi matlup em
tia reklimları yazdırılabilir. Teş· · 
bir edilecek malların fiatleri za
rif etiketlerler gösterilmedi, piya
sa fiatile çok fatklı olanları, 
yahut tenzil edilenleri etiketler 
üzerinde işaret edilmiş olmalıdır. 

Vitrin dahilin de teşhiri can· 
landırmak, muhtelif irtifalara ka
dar saçmak için nikelli, müte
harrik raf tertibatı, küçüklü, bii
yüklil sehpalar, mütenevvi eb'atta 
kristal kaideler, vazolar, kava· 
nozlar gibi birçok edevata ih
tiyaç vardtr. 

4 - Vitrinler haftada bir, 
behemehal değiştirilmelidir. Göz, 
daima ayni şeyi görmekten bı
kar. Zaten uzun mtiddet değiş
tirilmiyen, tanzimine itina edil· 
miyen vitrinler müessesenin ida-
resindeki ihmali ifşa eden en 
bariz bir delil telakki edilebilir. 

Vitrinin harici camları günde 
birkaç defa silinmelidir. Kışın 
buğulanmamak için vitrin cam
ları dahilen gliserin ile ovulur. 

Ahmet Ekrem 
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Kutusunun içinde Yüz Gram Kokain! Nasıldır? 
Avusturya Zabıtasına, 
Yakalamak İçin Yardım 

Haydutları Ve Kaçakçıları 
Eden Kadınlar Nasıl Çalışır? 

Viyana barlar1nda dalma tesadUf edilen ljJarip kıyafafll 
Viyana, 24 ( Temmuz ) -

( Dullar kahvesi ) nden ve ( se
fi11er köprüsU ) nden sonra size 
Viyananm bir hususiyetini daha 
göstermek isterim. Burası alela
de bir kahvedir. Fakat bu kah· 
veyi diğer kahvelerden ayırt 

eden şey duvarlarınm, ma-
salarının, koltuklarının sim-
siyah oluşu, elektrik ziyasının 

altında pek garip bir manzara 
arzedişidir. 

Ben, Ziselahof adını taştyan 
hu kahveye sivil polis mlifettişi 
Her {Şurl) u görmek için gelme
miştim Fakat karşıma o çıkb. Bir 
masada yalnız, bir şişe maden 

· suyu içiyordu. 
- Her 11 Şurl " nasılsınız ? 

dedim. 
Bakınca tanıdı ve : 

- Rica ederim, biraz daha 
yavaş ! dedi. 

Masasına oturdum ve hemen 
koşup gelen garsona da polis 
müf ettişininki kadar sıhhi olmı
yan bir içki ısmarladım. Musa
habe başladı. Anladım ki, hu· 
rada polis müfettişini hakiki 
hüviyeti ve ismi ile tanıyan 

yoktur, binaenaleyh isminin yük
sek sesle telAffuz edilmemesini 
istemektedir. Sordum: 

- Anlaşıldı~ fakat burada 
ne arıyorsunuz? Yoksa güzel 
Viyana kızlarını Boenos Ayrese 
taşıyan bir çetenin mi peşinde· 
siniz? 

Mösyö Şurl biraz daha yakla-
şarak kulağıma söyledi : 

- Geçen hafta Viyana güm
rüğiinden geçen konservenin ne
reye gittiğini öğrenmek istiyorum. 

Bu sırada önümüzden esmer, 
uzun boylu bir kız geçiyordu, 
çantası ile birlikte sol elinde 
tutmakta olduğu eldivenlerinden 
birini düşürdü, hemen alıp ver· 
mek istedim. Fakat Polis Müfet· 
tişi benden çevik davrandı, el
diveni alarak verdi ve zarif bir 
tebessümle müklfat gördü. 

- M. Şurl çevik olduğunuz 
kadar da kadın muhibbisiniı ! 
dedim. 

- E ... 
mukabele 
çıkalım. 

geliriz. 

Ara sıra! cevabile 
etti. Fakat isterseniz 
Biraz ıonra tekrar 

Vlyanada Kokain ı,ı .. 
Dışardan bir kira otomobili 

çaiudı ı 

PoHs hafiyesi Surl 

- Geçirilecek bir saat vak· 
timiz var, dedi. İsterseniz ıizi 
hoşunuza gidecek bir yere ga
tUreyiml 

- Memnuniyetle f Zira bir 
yabancı gazetecinin ıizin yanı
nızda hiç sıkılrnıyacağından emi
nim 1 

Otomobil gelmişti, polis mü-
fettişi: 

- Şönbriiostrasse, 145 No.! 
Adresini verdi, hareket etti· 

gimiz zaman sordum: 
-Demek ki sizi bu gece işgal 

eden mühim mesele sadece on 
kutu konserve hırsızlığıdır öy· 
le mi? 

Yoku yerini şoför yerinden 
ayıran cam açtk kalmışh ve hu· 
radan taze bir hava giriyor, 
süratin tesiri ile yüzlerde okşa
ytcı bir tesir yaparak geçiyordu. 

Mösyö Şurl bu camı kapadık
tan sonra sualime cevap verdi: 

- Mevzuu bahsolan konserve 
kutulannm dibi çifte kattı. Ve 
bu çifte !iahn arasında kokain 
vardı. Şimdi isterseniz şu kAğıdı 
okuyunuz. 

Ve bana bir cıgara kiğıdı 
kadar küçük bir kağıt parçası 
uzattı. Okudum: 

- Kadın gece yarısı gele
cektir! deniliyordu. 

- Kimdir bu kadm 1 Kokain 
satan mı? 

- Evet! 
- Gnzel, peki bu haberi 

naııl aldmaı? 

kadmlardan iki tip 
- Biraz evvel önümüzden 

geçerken eldivenini dUşUren ka· 
dındanl 

Polis Müfettişinin kahvede 
yere düşen kadın eldivenini al· 
makta gösterdiği isticalin sebebi 
şimdi anlaşılıyordu. İlave etti : 

- Kahvede bir saat bekle
mekliğim doğru değildi, bunun 
içindir ki sizi dışarıya sUrU.kledim. 

KoKaln Nereden Gelir? 

Anlamak isterim: 
Viyanaya kokain nueden 

gelir? 
Almanyadan, Balkanlar-

dan, M1sırdan, Brezilyadan, hull
sa dünyanın döt köşesinden! 

- Peki gümrükten nasıl ge· 
çer! 

- Orasını ben de bilmem! 
Bildiğim bir şey varsa o da 
gllmrUğün Avusturyaya giren 
kokainlerden yüzde birini bile 
yakalıyamadığıdır. F a'kat nasılsa 
bu hafta iki düzine konserve 
kutusundan ıUphelenmiş, açınca 
içinde kokain bulunduğunu gör
mUş, o ıaman bir hafta ev· 
vel tıpkı bu kutulardan on 
tanesinin ıehre çıkarılmasına 
mlisaade ettiğini hatırlamış, bize 
haber verdi. işte ben bu ku· 
tuları arıyorumf 

- Çok mu? 
- Her kutuda iki yUz gram 

vardtr, demek ki on kutuda iki 
kilo ... 

- Viyanada gramı kaçadır? 
- İki filin, takriben elli beş 

elli altı Türk kuruşu!.. Fakat bu 
kokain saf değildir, satıcılar kirM 
larını artbrmak için içine zararsız 
bir toz ildve ederler. Fena değil, 
ayni zamanda da müşterilerinin 
sıhhatini korumuş olurlar. 

Yani Çeşit Şarktlar 

Otomobil durmuştu. Bir nevi 
gece gazinosuna gelmiştik. Gir
dik ve derhal gördüm ki bu 
kahvenin vasfı mümeyyezi, için· 
de söylenen şarkıların cinsidir. 
Öyle şarkılar ki yüzfinüzün 
kızardığını hissetmeden dinliye
mezsiniz! Fakat fena değil, polis 
müfettişinin sayesinde bunları da 
görmüş olduk. 

Takriben bir saat kaldıktan 
aonra çıktık, tekrar bir otomobi· 
le athyarak ilk kahveye geldik. 
llk ziyaretimizde eldivenini dUtU-

Rumeli timendif erlerinin gön 
ıeçtikçe servisi bozulmaktadır. 
Geçen gUn ıemplon treninin loko .. 
motifi Y eşilköyde bozulup tevak .. 
kuf etmiıtir. 

Banliyö aeferlerine gelince 
lokomotiflerin bozularak trenle
rin yolda kaldığı ııksık vukua 
gelen hidiaelerdendir. 

Trenler alelekser teahhurla 
hareket etmektedir. Vagonlar 

kirli ve gayrimuntazamdır. 
Bu sene Floryaya rağbet çok 

ualmıştır. Bunun yegane sebebi 
ıehirle olan irtibatin temin edil· 
memiş olmasıdır. 

Tr6n ücretleri de pek yüksek• 
tir. Halk otuz kırk kuruşla Bo
ğazlara, Adalara muntazam birin .. 
ci mevkide gidip geldiği halde 
Floryaya gidip gelme bilet üc• 
reti yetmiş beş kuruştur. Avdet : 
için Florya veya Y eşiJköydcn 
son tren iae yedi buçukta haro-
ket etmektedir. Ye~ilköylü 

Cevaplarıwız 
Ankarada .\rıafarta.lar caddesinde 

Şermin mağazasın da Sadiye Hanıma: 

Şehrimize ilk gelen sesli filim 
Vilma Bankinin " Seher vakti " 
filmidir. ilk sözlli ve şarkıh filim 
de u Brodvay Melodi ., dir. Pari• 
şarkıcısı da ilk oynıyan ıesll 
filimlerdendir. 

* Firuzağada, Ha nriyet Hanımın 'al

dt"iİ Persot lfaıııma, 

Bu hAdise resmi tahkikatla 
teeyyüt ettiğinden bizce yapıla
cak bir şey yoktur. 

ren esmer kız yine oradaydı. Bizi 
görünce başmı iğerek gUlümsedl 
ve polis müfettişi de içeri gire
rek doğruca, aalonun dip tara
fında yalnız bir masada oturan 
bir kadmm yanana gitti. Ben 
uzaktan seyrediyordum, işitmedim 
amma polis müfettişinin: 

- Beni takip ediniz, dediği
ne kaniim! 

Kadm kalktı, öntinden yürildU, 
sokağa çıktılar, ben de arkala
rından takip:ettim. Son sahne ka· 
pmın önünde cereyan etti. Kadın; 

- Rica ederim mUsyO Şurl 
beni bırakınız, temin ederim ki 
bu gece üzerimde hiçbir şey 
yoktur, diyQrdu. 

Fakat ayni zamanda da bir 
eli ile cebini karıştırıyordu. Bere· 
ket versin, hava açık, sokak ku .. 
ru idi, kaldırımm üzerine fırlattı• 
ğı kilçilcilk paket bozulmadı. 

Polis Müfettişi kadmla birlik
te bir otomobile atladıktan son .. 
ra ben kahveye döndüm, esmer 
kadmı buldum. El' an yalnızdı. 
Önünde iğildim, be"i polis mil· 
fettişi zannetmesin mi? Fakat 
ağzımı açmca ecnebi olduğumu 
anladı ve gazeteci olduğumu 

işittiği vakit le kızardı: 

- Belki heni içinizden mu• 
ahez.e etmişsinizdir, dedi. Fakat 
sizi teınin ederim ki ben bu 
arkadaşı ele vermekle belki bir· 
kaç ay hapse girmesini mucip 
olmuşumdur, fakat buna mukabil 
hayatını da kurtarmışımdır! 

Çünki bir defa bir işten 
dolayı hapse girince, zabıta ile 
tanışınca imkAnı yok bir daha 
kokain itine girişemiyecek, ve bu 
itibarla içmekten de kurtulacak .. 
tır. Tıpkı benim gibi! - Ro}er 



29 Temmuz 

Dünya Garibeleri 

Tiyatronun 
Bir Asırlık 
Tarihinden 

Herhangi bir ainemaya gider
ıeniz gidiniz, ıizi kapınan 6nllnde 
ıiyahlar giyinmiş, beline de dan
telden bir 6nl0k takmıt bir 
kadın kartılar, biletinizi alır, 
yerinizi iÖıterir, ıonra bir pro
ıram uzatarak önllnllı.de ufak bir 
bahıit bekler. Bazılarandan alır, 
bazılarından ise sadece kuru bir 
teşekkürle mukabele g&rlirl 

Fakat kadıncağıza hiç bir
ıey vermiyenler bunların ay'" 
lıksız olduklarını, hatta bilAkis 
bu kapıya yerletmek için üstelik 
a:ı çok bir para verdiğini acaba 
bilirler mi? 

Bizde bu kadınlara galiba 
(Kontorol memuru) derler, Fran
ıızlar ise bunlara yol gösterici 
nanasına g~lmek üzre "Üuvrecuae" 
ismini verirler. Anlatıldığına göre 
"Ouvreuse"lük tam 1817 senene
ıinde ve garip bir hAdise mllna
aebetile teesslls etmiştir. 

Size bu hadisenin ne oldu
tunu anlatayım: 

- 1817 senesi martının 22 inci 
günü Pariste milli tiyatroda Yer

manikus piyesi temsil ediliyordu. 
Eserin muharriri olan Arnault, 
az evvel sukut ederek Napoleo· 

na merbutiyetinden dolayi idar: 
yi henllz ele almış olan kral aı· 
lesi tarafın-. nefyedilmişti. 

Bu hususiyet dolayısile ıeyir· 
cilerin azim kısmını Napoleon 
taraftarları teşkil ediyor" ıı ve 
bQDlar ... ria f'll'a•&Dda cu aaın
da geçen imaları tiddet'e a kıtb· 

yorlardı. Buna mukabi seyirciler 
arasında bulunan kıral taraftar
ları ise mlitemadiyen ıslak çalı· 
yorlardı. 

O tarzda ki, eserin birinci per
desi bitmeden evvel iki taraf ara
ıında kavga çıktı, bastonlar ye 

ıemıiyeler havada uçuf tu ye 
mecburen zabıtanın mUdahaleıine 
IUzum görüldü. 

· bir Erteai glln de bu eserın 
daha temıili menedildi. Fazla 
olarak polis mtidOriyeti bir teblii 

aeıred erek: 
- Halkın tiyatroya ıemıiye 

ve baıton ile ıirmesinio ya.ak 
olduğıınu bildirdi ve bu teblii 

aeticeainde de her ttfyatrocla bu 
sibi eıyanın muhıfaıa11 için bir 
Yettiyer teeis edildi. 

itte tiyatrolarda kontrol me
murluğu veya "0uvreuselllk" bu 
hldiae neticesinde teeuOI etmlt· 
tir. 

Fakat bilbaua çıkan bir emir
nameden anlıyoruz ki, halk baıton 

ve ıemıiye gibi eıyamn muha
faıaıına mukabil kendisinden 
istenilmekte olan parayı ,ok 

görmiif, itirazda bulunmut ~e 
bunun uzerine Polis MlldOri· 

. yeti bir tebliğ neşrederek, muh•· 

faza için vestiyere verilen eıya
aın beher parçasına ancak ~ki 
metelik ücret verileceiini bildır· 
miıtir. 

Şu (iki metelik) 1Lelim91la• 
dikkat ediyor muıunuz? Buı8n 
bazı yerlerde on, bazı yerlerde 
ise yirmi kurut veriyoruz. Yani 
7irml defa fazla11nıl 

Şura11 da •ar ki, o zamanlar
da klğıt paranın ne olduju bi
linmediği ıtbl bayat pahahlıj1 da 
mal6m olmıyan .. ylerdendi. 

SON POSTA 

En Garip Hidise 
~~~~~~~---

Am erik ada Bir Erkek Karı-
sını Bir Türlü Tanıyamıyor 
Bu Garip Hadise, 

Dalgınlık ve 
unutkanlık en 
akıllı ve zeki 
ıeçinen inaanlan 
bile zaman za
man çileden çı
karır. Bilba11a 
unutkanlığın muit 
telif tezahürle
rine hepimiz t•· 
bit olmuıu.zdur. 
Y anımı:ı.da duran 
şapkayı, elimiz· 
deki kalemi ara
dığımız zamanlar 
ıık ıık tekerrUr 
eder. Dalgınlığa 
ait muhtelif bikA
yeler dinlemişiz
dir. MeselA, yeni 
taşındığı evi unu· 
tarak, ineceği 
istasiyonu şaşıran 
adamlar tilmen 
tUmendir. 

Fakat bütün 
bunların yanında 
ıaheşer bir unut
kanlık hAdisesi 
gibi telAkki edi· 
lecek olan bir 
garibeyi Amerika 
gazetelerinde oku· 
dujumuz zaman 
doğruau bDyllk bir 
hayret içinde 

• 
isimsiz 

kaldık. Bu ıarip hldiıe bir 
keğin üç sene evvel evlendiği 
karısını tamamen unutması ve ta· 
nıyamamaııdır. Bu hldiıe, Ame
rika doktorları araaında usun 
münakaşalara 1ebep olmuf, fakat 
kat'f bir netice verilememiıtir. 

Biz burada me1eleden etraflı 
ıurette ba baedecejıiı. 

Hidiıe, Amerikada Filadel· 
fiya tehrinde vukubulmUftur. 

Bu tehirde oturan Miıter 
Grik Menç iıminde zenıln bir 
erkek vardır. Kendial bOyllk bir 

18pka ticarothaneıinin aalıibldir. 
ilk zamanlar qlerl çok iyi ritmif 
ye ıenç yatında zenfin olmuttur. 

Şimdi otuz iki yqındadır. 
Bundan Oç sene e•v•l evleamit
tir. Aldıj'ı kadın hem zengin, 
hoaı de gOıeldir. En1en vıktile 
biribirlerini aeYmitler, qldarına 
bayıtlarımn ıonuna kadar ndık 
kalacaklarına dair Noterde bir de 
mukavele imzalallllflar ve sonra 
debdebe ve tantana içinde •Y
lenmiılerdir. Evlilik hayatlannın 
ilk demleri çok glizel ve ,ok 
zeYkli ıeçmiıtir. Hatta yeni eYli-
ler bal aylarını bir Avrupa ıe
yahati yapmak ıuretile ıeçirmit
ler, Fransanın cenubundaki Kot 
DazOr ıabillerinde çok tatlı 

nnler yaıamıılardır. 
g GOıel kadın kocasını çok 
sevmektedir. Kocaıının kllçlik 
bir bapğrııı ıenç kadını çok 
mOtee11ir etmektedir. Fakat 
gtınler ıeçtikçe karı, koca ara-
11ndaki HYgİ ve muhabbetin 
harareti azalmaya baılamııbr. 

Hatta ikinci aeneden sonra 
ylikaek ıeıle mOnakqalar ve 
dil ka•ıalara bile kendini 
16ıtermiıtir. Mister . Grik bu 
vaziyetten m&tee11ır olmıya 
bqlamııtır. Ç&nkO ona 16re, 
bDtOn bu kavıalar ,Ozel 
kar11ının hu1ıuzloklan )'izinden 

Şiddetli Sinir Buhranının Doğurduğu 
Bir Hastalıktan İbarettir ., 

J 

"- .... ını çlldırlan gUzel kadın 

Ml••r Grlk cinnet h•llnde 

çıkmaktadır. Şu halde bu vaziye
tin 6nline geçmek Ye çok aeYdiği 
karııını 1Unl1n birinde macburl 
ıurette kaybetmemek için bazı 
fedakArlıklara katlanmaya karar 
vermek lbımdır, 

Bu dllfünce ile hareket eden 
Mister Grik kar111nı kavgalı hu
yundan vazgeçirmek maksadile 
malt fedakirlıklara katlsnmıı ve 
bu arada mDesseıeıine bir mndnr 
tayin ederek blltlln vaktini karı
ıının yanında geçirmiye başla· 
mııtır. 

Fakat bütün bu tedbirlerin 
hiçbir faydası dokunmamıı, bili· 
kia güzel karısının huysuzlukları 
günden anne artmııtar. Nihayet 
glinlln birinde bir aile balosunda 
mllthit bir hAdiae patlak vererek 
herkeıi hayrette bırakmııtır. 
Miıter Grik kendi aile dostla· 
nndan birinin villlıında veri· 
len bir yaz balosuna karııile 
beraber gitmittir. Balo çok neıeli 
ıeçmektedir. Şayanı hayrettir ki, 
Miıter Grikin karıaı o rece biç 
huyıuıluk yapmamıı, kocaaına kartı 
çok muniı •e iltifatkir daYran-

• J 

mııtır. Miıter 

Grik hayret için
dedir. Bu •azie 
yete bir tllrlO 
inanamıyor, an
cak kanaının mn
tebe11im çehre
ıini bir bayır ala
meti olarak tel· 
liki etmekten de 
kendini alamıyor. 
Fakat gece ya
rııından aonra 
balonun en zevk
li bir dakikasın
da kan, koca 
araıında hlsıl 

olan çok ehem
miyet.iz bir bi· 
diıe mUtbiı bir 
gürDltü ile neti
celeniyor. Miser 
Grik karısına bir 
ıampanya ikram 
etmiı, gllzel ka
dın içmiyecetini 
ıöylemitt fakat 
kocaıı iarar edin
ce iıdeğişmiştir. 

Bu 11rar kar· 
tında kadın fena 

halde hiddetlen· 
mif, bnttın kibar 
ailelerin toplan-
chjı bu muhitte 

1 

ea hızlı auile kocasını tahkir 
etmif, fakat kendiai de bittabi 
rezil olmuıtur. Bu kötll vaziyet 
Jcocaaına çok fazla teair etmiı 
olacak ki, adamcağız biraz sonra 
mlUhit ibtilaaçlar içinde dlltllp 
bayalmııtır. 

Derbal doktorlar yeti9mi1, 
fakat adamcağızı ayıltmak çok 
kolay olmamıfbr. Miıter Grik 
artık adamakıllı haıtalanmı9tır. 
Konuıamiyor, yemek yiyemiyor 
ve ayakta duramıyor. 

Bu buhranlı vaziyet tamam bir 
aydan fazla devam etmittir. Sarfe
dilen yDı binlerce dolara rağmen 
Miater Grik ancak bir ay aonra 
biraz kendine selebilmiıtir. Fakat 
aııl feci vaziyet ondan ıonra 
baflamıtbr. 

Etrafındaklleri hayal meyal 
seçen Miater Grik, karısını tanı· 
yamamaktadır. Dostlarından bir· 
çoiunu eskisi gibi tanıyan ve 
onlarla hafif musahabeler yapa
bilen bu zavallı adam, karısını 
tamamen unutmuştur. 

O kadar ki adamcağız evlen
diğini bile batırlıyamıyor. Bunun 
evveli bir rol olduğu zannedil· 
mif, fakat doktorların kat'ı teş
hislerinden sonra vaziyetin çok 
ciddi bir faciadan ibaret oldu
ğu neticesine varılmışt ı r. 
Adamcağız artık karısmı tama
men unutmuştur. Glizel kadın 
günlerce " kocacığım ,, hitabında 
bulunduğu ve eski hatıraları an
lattığı halde Miıer Grik karısına 
karıı ıedece ıu cevabı vermek
tedir: 

.. - Zannederim ki yanlııınıs 
var. Ben benllı evlenmiı değilim.,, 

Fakat itin aııl feci ciheti bu 
hldiseden ıonra kadımn kocaaına 
karıı yapbj1 huyıuzluklardan 
nedamet ıetirmeai Ye ,nnden 
allne ağlayarak erİmHidir. 

Sayfa 7 

Dünya Hadiseleri 

Çıplaklar 
Arasında 
Geçimsizlik 

Herkes bilir ki, çıplaklık mo
daaı dUnyanın her tarafına ıira· 
yet etmiıtir. Çıplakların makıadı, 

11hhr ve temiz bir bayat yqa· 

mak, vDcudu elbisenin içinde 

hapaetmiyerek cildi hava ile 

doirudan dotruya tema• ettirip 
azami lıtifade temin etmek. 

Almanyadan ıonra bu cere
yanın ilk intikal ettiği memle
ketlerden biri de Franıadır. 
Fransız çıplakları, aralarında bir 
tirket kurarak 10 bin liralık 
bir sermaye toplamışlar, Paria 
civar1nda bir yer satın almıt-

lar ve buraya Fizyopolis ia
mioi vermiıler. Sermayeleri az 
olduğu için, ileride umumi bina• 
lar yapmaya intizaran, herke• 

kendi ikametgihanı kendisi yap
tırmış, masraflar bu suretle taksim 

edilmiş. Fak at ortada husuıi bir 
masraf mevcut değilken idare 

heyeti, Fransız çıplaklarına bir 
glln bir hesap çıkarmıt ve top 

yekün hepsini birden 15 bin lira 

borçlandırmış. 

f ş bu merkezde iken çıplak
ların nazarı dikkatini bazı garip 

hadiseler celbetmiye başlamtf. 

Bir kısmı polis, bir kısmı maarif 
teftit erkim diye, ıon zamanda 

birtakım elbiseli kimseler, çıplak· 

ların maliklnesini hergün ziyaret 

etmiye batlamıt- Çıplaklar bun
dan da kuıkulanmıılar ve &ğren
mi9ler ki bu elbiıeli adamların 

biç bir resmi ııf atları yoktur. 
Para mukabili, kendi idare 
heyetleri tarafından içeri alın

makta ve bir nevi cambaz teıhir 

edilir jtibi kendileri bu adamlara 

teıbir edilmektedir. 

Fizyopolia aakinleri, bunun 
üzerine gerek idari itlerden ve 
gerek bu tqhir meaeleainden 

dolayı mahkemeye müracaat ede
rek idare heyetleri hakkında dava 

açmıılardır. Şimdi muhakeme aaf
haaı merakla bekleniyor. 

Romanyadaki Ev
lenme Panayırında 

BUkret 27 (Huauıi) - Tran

silvanyada Gena iıminde bir k6y 

vardır ki, burada her sene tem

muzun 17 inci gllnll bir kadın 

panayırı kurulur. Buna, kadın 

panaymndab ziyade evlenme 

panayırı demek daha doğru olur. 

O gün, bu köyün ve civarın 

evlenecek kızları, yanlarında aie 

leleri, önlerinde de çeyizlerini 

teşkil eden canlı hayvanlar 

olduğu halde köyUn orta-
sından geçer V\! köye ha-
kim olan tepeye çıkarlar. Ay
ni zamanda evlenecek delikan

lılar da bunların önlerinden ge

çerek içlerinden hoılarına ıiden 
kızı beğenir ve talip olurlar. Bu 
aeneki toplantının hususiyeti pa
nay.rca birtak m sengin, fakat 

biraz yaılaca baza Amerika kadın 
tarının ittirak etmesi olmuıtur. 

Bunlardan üçtlne, Uç çiftd 
delikaalı talip çık1D1ttır. 



3 Siyfa 

Abdülhamit 
o 

Kendine Gelen 
Da Sıhhatini 

j ur nalları Ona 
Tahkik Ederdi 

Verir, 

. 
Mrılıarrlrl )#.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-80-

ismet· Beyin yegAne marifeti, 
aadakatten ibaretti. Bunun için 
bütnn müddeti hayatında hiçbir 
ıeye karşı en küçük bir emek 
bile sarfetmeden, hatta bir dam
la olsun alın teri dökmeden büyük 
bir servet ve saadet içinde yaşamış
tır ki, bu Allahm her kuluna 
nasip etmediği müstesna bir taliin 
bürhamdır. 

İsmet Bey, hayatının AbdUl
hamide merbut olduğunu bildiği 
ıçın onun hayat ve sıhhatine 

çok ehemmiyet verır; ekseriya 
Hünkara yakm olan mahaller
de sessız sadasız oturarak 
cereyan eden ahval ve hadisatı 

gözden geçirirdi. KAfi derecede 
Abdülhamidin muhabbetini ka
zanmış ve 6lünciye kadar haya
tının refah ve saadeti tahta temi
ne alınmış olduğu için jurnalct
hk yapmaz: ve nekadar mühim 
olursa olsun kat'iyyen rüşvet al
mazdı. Yalnız: Abdülhamit hazan 
miihim g8rdllğtl jurnalları ona 
verir, o da bunların aslı olup ol
madığını gizlice tahkik ettirirdi. 
İsmet Bey; Sait Paşa, KAmil 
Paşa, Ebülhuda, lzz:el Paşa, Ra
gıp Paşa ve daha bunlar gibi 
Abdülhamit nazarında ( birinci 
sınıf ) ı te~kil eden adamların 
ahvalini murakabe ederdi. Fakat 
bu murakabe daimt bir meıgu
liyet halinde olmayıp enderen 
vukubulur, hazan da mühim me· 
selelerle Hünkar İsmet Beyi bu 
adamlara göndererek, zihnine 
ilişen bir şeyi sordururdu. 

Abdülhamidin birçok zaman
lar ismet Beye; 

- Birader!.. 

Diye hitap ettiği işitilmiştir. 
met Bey, zeki ve tahsil görmüı 

bir adam olmamakla beraber 
Abdülbamidin bu teveccühüoU 
h · çbir zaman suiistimal etmemiş 

ve Yıldız sarayınm velveleli mu
hitinde daima sessiz ve mütevazı 
bir hayat geçirmiştir. 

Yıldız sarayının içyüziine vlkıf 
olan bazı zevat, İsmet Beyi (sinsi) 
ve (uyur grörünen bir yılan) ol
mak üzere tavsif ederler. Hatta 
oğlu (Fehim Paşa)yı da onun 
baştan çıkardığını söylerler. Bun
ların rivayetlerine nazaran vaktile 

(Fehim), gayet dürüst ahlaklı 
ve bilhassa sakin bir çocukmuş. 
İ:.met Bey ona jurnalcılık yapması 
hakkında telkinde bulunmut ve 
bu suretle de bilahare F eh imin 

bir canavar olmasına sebep ol
muş ... Biz, bu rivayette büyük 
bir mana ve mantık göremiyo
ruz. Çünki ismet Bey bu fikirde 
bir adam olsaydı, diğer evlatla
rına karşı da ayni telkin ve teş
vilderde bulunurdu. Tanıyanlarca 
malumdur ki, ismet Beyin diğer 
oğullan, Abdülhamidin yaverleri 
ve saray muhitinin birer gözde
.eri olmakla beraber istibdadıa 

leva ve fecaatine karışmamışlar 
ve batta öz kardeşleri olan 
( Fehim ) den bile daima ayn 
yaşamışlardır. 

Yine saraya mensup bazı 
zevatın rivayetlerine bakılırsa 

bilikis lımet Bey ( Fehim ) in 

yaptığı denaetlerden çok müte• 
essir olur; hatta bazım hünkarın 
ayakJarına kapanarak: 

- Allah aikına, fU ite bu 
kadar yüz verme.. lbadullaha 
acı.. Y arm Allah huzurunda bu
nun hesabını veremiyeceğiz. 

Diye ricalarda bulunurmuş. 

İster öyle ve isterse böyle 
olaun, muhakkak olan bir şey 

varaa o da lsmet Bey, can yakma-

Samiye Hanım 
42 Sene Hocalık Yaptıktan 

So~ra Tekaüt Edildi 

42 •enelik muallime Hbık Darll•uallimat 
Müdiresi Samiye Hanım 

Kırk iki sene maarifimize hiz
met eden sabık Dariilmuallimat 
Müdiresi Samiye Hanım takaüt 
edilmiştir. Bu münasebetle Sami
ye Hanamın talebelerinden ismet 
Hanımın şayanı dikkat bir mek
tubunu dercediyoruz: 

"Müdiremiz Samiye Hanam, 
tam 42 sene Maarifimizin sema
sında bir yıldız gibi parladıktan 
sonra, arkasında nurlu bir iz bı
rakarak istirahat kö,esine çe
kildi. Onun 42 senelik mücadele 
ve muvaffakıyet dolu hayatını 
bu satırlar nrasına sıluştırmak 

kabil değildir. Şahsına mahsus 
idare gİslemi, terbiye usulü ile 
büyük bir mürebbi iyi bir mu· 
allimdi. 

Samiye Hanım 329 da Darül
muallimata Müdire tayin edildiği 
r.aman mektep henüz iptidai ve 
mUzepzep bir vaziyette idi. Harbı 
umuminin bütün yoksuzluklarına 
rağmen talebeyi sefil hayattan 
kurtardı. ilk zamanlarda 300 ü 
geçmiyen talebe adedini 900 e 
iblağ etti. 

Bugün binlerce talebe ondan 
aldıkları nur ve feyzi memleke
tin dört köşesine dağıtıyorlar. 
Maarif hayatımızda kadın hoca
lara ayrılacak şerefin en büyiik 
hissesi muhakkak muhakkak Sa
miye Hanıma aittir. Onun yetiş
tirdiği 10 bin talebe bugün 100 
bin talebeye hitap ediyor. 

Samiye H. son senelerde ho-
calıiı idare itlerine tercih 

:nıı, kimsenin ocağını yıkmamıt 
•• rüşvet almamııbr. 

ismet Beyin bellibqlı vazi
fesi, Abdülhamidi yatatına yatır
mak ve hünkir uyuyuncıya kadar 
ona kitap okumaktı. 

Burada küçük bir istitrat ya
pacağız; ve AhdiUhamidin hususi 
hayatını öğrenmiye meraklı olan 

kariler]miz:e nafi olmıya çalışaca-
ğız. Birçok rivayetler vardır; 

gfıya Abdülhamit, her gece 
ayni odada ve ayni karyolada 

yatmazmış... Yatarmış amma ya
tağına bir manken koyarmıf ta 
kendisini hiç kimsenin bilmediği 
gizli bir höcrede yatarmış ..• 

( Arkaaıvar ) 

= 

RADYO _ 
29 Temmuz Cuma 

Istanbul ( 1200 ıııetrc ) L8 Gra-
mofon, JO,!:S alaturka konsN. ~0,5 

g ramofon, 21 ikinci kısım .ıl.Lturka 
koıı er, 22 Orko tra. 

BOkreı ( 89i nıotre ) 20, 15 Hafif 
mu iki. 

Helgral - ( 4::?9 motre ) 21 llra.mo
fon, 21,30 pi) aııo koıı eri, hll\ ıırtet 
..!:!.13 ses kon Prİ. 

Roma ( 441 metrıJ f?l, l.i l\01ı. er, 
Kuv.ırtot, ~2,.:o a;ok Hniden "Clh ur ., . ,... " , 
ismiııdo bir komodi, ~3 kon er. 

PraA- (488 metre} 20,~0 J'ıl:ırııet 
konseri, 20,45 konser. 

VlyaDil ( 517 metre ) 19, ı;; Hafif 
ınusiki, 20,45 bir pcnlclik uç kilçi.lk 
komedi, 23 akşanı 1,oııseri . 

Pe9te ( 550 metre ) 20,40 ( Htt-

tenyi ) niıı l.ıı• leleri, :!1,50 .M.t ar çal
gıcıları ittih:ıdıııın konseri. 

Varton (141 l ınotre) 20 spııfoni, 
21.40 musikili rııusah:ılıo, 2J :i..> ikiııci 
kıı-<1111 eııfoııi. 

Berlin Hi:-l5 metre) 21 1 lı t kon-
seri, ~ 1,20 ş.ukı koıı ni, 23.~0 İ\ .ıset 

lıahi leri, ~:ızete halı rlni, oııra ak
ıaııı korıserı. 

30 Temmuz Cumartesi 
fatanbul - ( 1 f?oO metre ) J 8 Gra

nı cıfon, W,5 hiriııı·i kı ım alaturka kon~ 
ser, _'(),5 rraıııoforı :?J ikinci kı:sıın 

al.ıtıırka koıı nr, 2t tJrkı :sır.ı. 

Bükreş - ( ı:t94 nıetra ) :..>ıı H.ılk 

şarkıları, Trio, ~o.:JO ~t:u ırıu!liki, ~0,4:> 

Hııınen 11111i1ikisi. 
Belırat (4 .. ?9 ıııtıtr.-,) 20,~0 gazete 

halıerl"ri. 

Roma ( 411 metre) 'J'tılsız telgraf 
dı'r. kri, ~l, 15 lıir pcrılf lik lıir operet. 

Prat 4 3 metro 20 •• on ıııusi-

ki. 21 l.oııser, ::?t,30 !Jrn gec . 

Viyana fil7 nrntr&) 21 l\ııbare 

gPeı·:d, :!;~ .. ~j ıl:uıg lı:n al arı .• 
11 

Pe9te - ( 350 metn;') 20]11 ( irnha
ltnıı koııst'rl, :.! l uııer •t hav~ıları . 

Vartova (1411metre)204i ~loın-

lf'ket lııılıislı•ri. :!1 hafif ıııusil,i, 2:1,05 

.-:-op<•ııılı•ıı ıı:ırı .ıla r. 

Berlin - tr.:J5 ınotro) 'l'ifl:ı.ııot is
ıııiııtlo 11111 ikili hir drnnı. 22, ın ınusa

h:ıl•P. sonra ~. i~ m orkf' trası. 

etmişti • Kadıköy Orta mek -
tebinde hocalık yapıyordu. Te
kaüt emrının gelmesi üzerine 
mektep tarafından şerefine kırk 

kişilik bir ziyafet verilmiştir. Zi
yafet çok samimi ve heyecanlı 
geçmiıtir. Bu suretle bizden mad
d~ten ayrılan sevgili hocamız 
daima kalbimizde yaşayacaktır." 

Tirede Sıcaklar 
• 

Yefll Tire civarında bir t•f köprU 
Tire ( Hususi) - Temmuzun 

bunaltıcı sıcakları bOtnn şiddetile 
devam ediyor. Hararet derecesi 
burada otuz sekizi buldu. Herkes 
bir ağaç gölgesine, bir bardak 
karlı suya can atıyor. Yalnız 
sıhhi ıeraiti haiz olmayan suları· 

mız hail islah edilem~di. Öde~ 
miş su işlerini yapan şirketle 

kazamız belediyesi arasında son• 
daj ameliyesi için mutabık kalın
dığını ve mukavelenin dahi im
zalandığmı haber aldık. Güzel 
Tiremizin nefis ve buz gibi su
larının sıhhi şartlara uygun olarak 
geleceğini tebşir eden bu haberin 
müteakıp safhalarının da tahak
kukunu belediye heyetinin bim
metile görebileceğimize emin 
bulunuyc.ruz. Bu işe çok ehemmi· 
yet verildiğini ve bu husustaki 
Gayretleri zikretmeden geçemi
yeceğim. 

Bir m iiddet evvel mevzuu bah
settiğim bozuk yolların yapılma· 
sına da başlandı. Şimdi geniı 
caddeler açılmaktad1r. 

Kasabamızda beş dershaneli 
yeni bir mektebin inıası karar
laştırıldı. Bu bina merkeze uzak 
mahallelerin istifade edebileceği 

bir yere yapılacaktır. - Hi. 

Bir Tenkit Münasebetile 
Aldığımız: mektuptur: 
"Efendim, 

"Son Postanın 22 7'932 tarihli 
nüshasında, "Tenkit., başlığı al· 
tında bana ve "Kar Çiçekleri,, 
namındaki şiir kitabıma dair 
"Nurullah Ata,, imzalı yazıyı in
tiprından dört gün ıonra haber 
alarak okudum. 

Tenkit, lAzım olan enaf ve 
salAhiyeti haiz olmak prtile necip, 
hayırhah bir his ile yapılır, eser 
sahibi de, okuyanlar da müstefit 
olur, müşkil ve nazik bir iştir. 
Böyle olmayınca tenkit başlığı 
arkasından eser ve sahipleri üze
rine tezyif kurşun veya saçmaları 
yağdırılır bir pusu ııperme 
döner. 

Nurullah AtA Beyin manzum, 
mensur bir eserini okumadığım 

açın bu işe nekadar ehil oldu
ğunu da bilmiyorum. Maamafib 
bu yazısının delAletine nazaran 
manzumelerimi beğenmesi veya 
beğenmemesi ne manzumelerime, 
ne bana, ne zerre kadar şeref, 

ne de zül ver~bilir. 
Nurullah AtA 8. beyenmediğl 

manzumelerden herhangisi daha 
kolay gelirse ona daha sade, 
daha ziyade Türkçe bir naı:are 

yazıp ne11rettiği zaman cevap 
vennm. 

Bilvesile hürmetlerimi takdim 
ederim efendim. 

f'hubekir Hizım 

Yugoslavyada Kırallık 
Aleyhtarlığı Genişledi ---· (Baı tarafı l inci ıayfada) 

ve çok basittir. Burada herhangi 
bir sırplı ile memleketin vaziyeti 
etr.afıod.ı konuşulduğu vakit, elim· 
huriyet cereyanı derhal tesbit 

edilebilir. 
Bilhassa münevver tabaka bu 

cereyamn önünde bulunuyor. 
Münevverler bugün Yugoılavya
da yaşayan muhtelif milletler 
prüzsüz bir m~fkiire ittihadı ve 
tam manasile milli bir birlik te
sisi için kırallığın nihayet bul
ması ve cümhuriyet idaresine 
vücut verilmesi şart olduğunu 
müşterek bir kanaat halinde te-
bellür ettiriyorlar. Hükümetin 
bütün sıkı tedbirlerine rağ-

men birçok ıehirlerde zaman 
zaman vuku bulan cümhuriyet 
tezahi.irleri saraya tehlikeli daki
kalar geçirtiyor. 

Diğer taraftan cl\mhuriyet 
cereyanına karşı durmak için 
sarayın elinde bulunan yegane 
kuvvet kıraliçadır. 

Çilnkü Sırp kıraliçası çok 
tlemokrat bir kadmdır, Muhtelif 
hayır cemiyetlerinde bizzat hizmet 
etmek suretile umumi muhabbeti 

kazanmıştır.Fakat efkarı umumiyenin 
cümhuriyet idaresine kartı olan 
ıiddetli temaylUil, bu kuvvetin de 
bir it• yaramıyacaiuu ispat et-

mektedir. Şu halde kıral, ktrali
çanm demokratlağından da medet 
bekleyecek vaziyette değildir. 

** 
Mühim Bir Keşif 

Sütü Toz Haline Getirmek 
Mümkün Oluyor 

Moskova 28 ( Hususi ) - Siit 
istihsal enstitüsünün yeni bir ih
tiraı ile s6tü toz haline getirmek 
ve uzun milddet muhafaza ettik
ten sonra tekrar istifade edebil
mek mümkün olmaktadır. Bu 
keffin en büyük kıymeti, sfitün 
uzak mesafelerden sanayi mer
keZlerine naklini kolaylaıtarma
sıdır. 

Orman Yangmı 
Bahkeıir Orman MüdUrlil-

ğUnden: 

23 temmuz 932 tarihli Son 
Posta nüshasında intişar eden 
orman yangını, viliyetimiz dahi· 
lindeki Alaçam ormanlarında de· 
j'ildir. Emet kazasının Eğrigöz 
ormanında olduğu haber a1ınm ... 
tar. Keyfiyetin tashih ye tanibi 
rica olunur efendim. 
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Bir Harp 
Nisbetsiz 

Muharriri : )f )f 

Sahnesinde 
iki Kuvvet 
o-------

Tim ur Mücadeleyi T ahayyiil Ediyordu 

Yalnız öğrenmek istediğim şt:y 
şudur: Binbaşıyı mı, Tekel Baga
turu mu istiyorsun? Beni sever· 

sen sıkılma, söyle. 
Cihangir 1 ımur, kalbini biraz 

daha kuvvetle bnstırıricen genç 
ve güzel Ulcay. bir ı.:ünah itirnf 
eder f ibi sık.la sıkıla, üzüle bü
z.üte mmldandığ nı işitti: 

- Binbaşıy.L. 
Timur, gözlerini açtı. etraf na 

bakmdı. Sivarile1, yavaş ya' ş 

ilerliyordu. Kızıl tuğlu ha) rak, 
endamlı bir dilber gibi nazlı naz

lı sallanıyordu. Arkadaki ordu 
gürültülü bir şetaret içinde yi.irii· 
yüp geliyordu. Etraf boştu, yol 
ç plaktı. Göz okşıyan bir köşe, 
gönül açacak bir manz.ara yoktu. 

Aksak Cilıan~ir, bu boş, bcınuoş 
yoıcıan ~ozüııu çevirdi, yiue Ula
zıy, temaşdya dalc.ıı. 

:;,ı· ıdı Uıcay hatunla eden-

miş otan genç binbaşınm dah<l 
hummalı bir hayat geçircliğıııi 
gö. üyordu. Kazg.ın Han öI<lürüi
müştii. Mave,.aünnchirde feci hir 
anarşi yüzgöstermişti. Hergün 
yeni bir sui!tast, yeni bir boğuş· 
ma, yeni biı' kan bayramı vardı. 
Ölenierin cenazesi kalkmadan 
öldürenlerin cesetleri sokağa atı-

: lıyordu. Bütün bu kargaşalık 
iç.iade sonç Bİabllflmn yfızü da
ima görülüyor ve sesi daima 
işitiliyor. O, demirden ıniitehar-
rik bir sütun gi1'i her yerde ha
zır ve herkesin fevkinde. 

Timur gözlerini •sımsıkı kap.ı-
yarak bu kavi ve cesur genem 

şehirden şehire, evden eve dola~
masını, tekkelerde tesbih çekıp 
mesçitlerde namaz kılmasını, kı~-
Jahı.rda emirler verip köylerde 
nutuklar bağırmasmı seyrediyor. 
Genç binbaşı, bir aralık sıkılıyor, 
garip intirikalar içioe düşüyor ve 
bir gece yarısı Semerkantte~. ay· 
rıhyor. Yanında altmış kışı ve 
bindiği atın terkesinde Ulcay 

hatun var. . 
Aksak cihangir, olanca dık· 

katile olanca hassasiyetle bu 
vaziyeti tetkik etmektedir. Genç 
binbaşı, Lu küçfık kalabalığın 
haşmda ve karısile beraber nere-

ye gidiyor? Meçhul. v ~aka~. b~ 
gi<liş, boş bir gicliş degıl. Çu~~ı 
Scmerkantten ıababa karşı ır 
kafile daha çıkıyor. Bu kafile, 
muntazam surette silahlanmıştır. 
Ve bin kişiden mürekketir, başın· 
Ör& Tekel bağatur vardırL Demek 
H bir, iki sene evvel Ulc.ay hatunu 
nlmak için gizli bir rekabet geçi
ren bu iki s•lahşor, şimdi açık 
biı· husumet sahasına atılmışlar
dır. Ulcayın kocası olan genç, 
görünüşe göre kaçmak ve. Te~el 
Bağatur, kovalamak vazıyetın· 
dedir l 

Timur, bir harp sahnesinde 

oisbetsiz iki kuvvetten az olanın 
kaçmak, çek bulunanın yakala· 

b. ·b· · zıt 
mak için yaptıkları ırı ırıne 
hareketleri, birinin endişeli ve 
diğerinin neşeli yiirüyi.işlerini sey
reder gibi hayalindeki manzarayı 
tc1kip ediyordu. Ulcayın kocası 
olan genç, kendisine sımsıkı }:a· 
pışan yuınşak kolların hararetıle 
her saniye bira:ı daha kuvvetle· 
nerek atmı dört nsla koşturu-
yor, kiiçiik ve pürtelaş kafilenin 

en önunde bulunuyordu 

Bu gece yürüyilşü, ertesi gü
nün öğle vaktine kadar devam 
etti. SüvariJer, yorgunluk duyma
malda beraber atlarda takat kal· 
madı. İlkin üç, beş, daha sonra 
yirni, yirmi beş at yiirümekten 
kesildi, geri kaldı. Daima önde 
bulunan genç binbaşı, bu gidişte 
karısile yapayaimız kalacuğını, 

yahut l<endi atının da J orgunfaşıp 
yıkılacağım anlıy•nca dizginleri 
çekti, ardından gi.ıçlükle gelebi-
len bir kısım yoldaşlarını topladı: 

- Azaldık, dedi, adeta yarı
ladık. Otuz yoldaş geri kaldı. 
Hem dini enetim, hem onları b~k
liyelim. 

Geride kalanlar, argın ve yor· 
gun, cemiyete iltihak etlikleri 
vakit genç binbaşı şöyle bir har· 
vanlara baktı : 

- Arkadaşlar, dedi, artık 
yuruyemeyiz. Ardımızdan geli
yorlarsa kaçıp lrnrtulmıya imkan 
yok. İyisi hazırlanaiım, bizi ko
va.l·yanlarla ölüm Allahın emri 
deyip çarpışalım. 

Yorgun süvarilerden biri, el.ile 
Ulcay Hatunu gösterdi: 

- Ya bu kardeşlik ne olacak? 
Genç binbaşı, acı acı güldü: 

- O, bana bağlıdır. Benim 
öldiiğüm yerde ölecektir. 

Ve aonra dönüp 
sordu: 

kansına 

- ÔyJe değil mi UJcay? 
Güzel kadın eğlenceli bir 

tenezzühe iştirak cevabı veriyor· 
mu~ gibi sükünetle cevap verdi: 

- Evet, yiğitim, dediğin gibi! 
Artık konuşmuyorlar ve bek

liyorlardL Genç binbaşı arkadaş
larından daha dalgındı. Çünkü 
öbiirleri, yalnız kenJi hayatlarını [ taşıyDrlardı ve bu yükü kurtarmak • ff A R İ C İ ff A 8 E R L E R J J 
yahut kaybetmek için savaş yapa- ·:~:::~==~=~~~~~=~-:--..:.~~~~~~:_!~~~:..._ _____ l_~+!_ _ _,,. 
caklardı. Halbuki o başka bir onun hakkında esbabı muhaffefe Avukat bunu söylemekle fethi 

hayatı, cihan d,,Yer bir hayatı da kabul ediniz. "t ı· . --e. meyı ame ıyesıne telmih etmiştir. 
onra re ıs e i i: Gorgulof, 

kurtarmak mecburiyetınde ı'dı'. Maznun sapsarı ve bitkin S · d d k 
Atlar, başıboş gibi, çorak bir haldeydi. Ço7.iik yakası üs- ceza mahkemesine mliraeaat için 

toprak üstüne gelişi güzel yayıl· tündeki başını tutamıyordu. Sal· 3 gününüz vardır. Bu müddet 
mışlardı, yorgunluklarmı gideri- landı. Kollarını açtı ve dedi ki: 'k l d B ı geçtı ten sonra temyiz istidamz 
yor ar ı. oğaz arma g~çirHen - Beni öldürünüz.. Benim kabul edilmez. 
torbalardan yem değil, uyuku mefküreıni daha evvelden öldür- Alkış 1 

tophyorlardı. Bu imrenilecek bir elif er. Artık yaşamak istemiyorum. fd k k şeydi. Tehlikenin ayakta tuttuğu J Jam am ararı o unurken halk 
ruhi teyakkuz olmasa altmış yol- uı alkışlıyordu. idam mahkumu mah-
daş ta ayni şeyi yapacaklardı, kemeden çıkarken şöyle bağırı-
kuru toprağa uzanıp derin bir Kararı yordu: 
uyuku geçireceklerdi. Gorgulof büyük ısbraplar i- .. -;- Rusya, Rusya, vatanım, se-

( Arkaıt var ) çinde karafa intizar ediyordu. ni o finceye kadar seveceğim. 
idam kararı iki reye kar•ı 

Nihayet idam karan tefhim 1 "" 
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edildi. 
Gorgulof inledi. Ve: 

Kurtuna Diz.ilmek laterlm 
- Bir nefer gibi kurşuna di· 

zilmek isterim dedi. Birdenbire 
kendini topladı •• aöylenmeie 

bqladı. 
0 8ir Rus askerinin ıerefini 

ihlll etmeyiniz. Tcşekkllrlerime 

hak kazandınız, Harp eanasında 
f ransayı kurtarmak için mllcade
le ettim. Beni bir asker gibi 
kurşunla öldürmek lazımdır. Size 
askerce selim vereceğim. Fakat 
cellat elinde ölmek istemem, İs· 

temeın.,, 

Maznun vekili ayağa kalkarak 
şunu söyledi: 

- Müddeiumumi mi hakir . ' 
yoksa ben mı haklıyım. Bunu 
idamın ertesi günü öğreneceğiz. 

on rey e verilmiştir. 

Fare İstilası 
Merkezi 

)erden 
Avrupa, Fare

Elaınan Diyor --
_Prag, 28 ( Hususi) 1905 ıe-

nesınde Amerikanın Alaska eya
letinden. Çekoslo\'akyaya beş 
tane mısk faresi getirilmiş ve 
kırlara salıverilmişti. 

27 senede, bu beş fareden 
milyonlarca fare iiremiş, Merkezi 
Avrupa mahsulatı, şimencliferler 
ve yollar, kanalizasyonlar için bir 
felaket haline gelmişlerdir. Bu 
farelerin ithalinden maksat deri· 
!erinin kürk olarak kullanılması· 
dır. Bir ticaret teşebbüsü olarak 
yapılan bu iş, şimdi iktısadi bir 
afet ıeklini almıştır. 

Amerika 
Ve Fransa 
Münasebatı 

Paris 28 - Hariciye N . eza· 
retı, Cemabiri Müttehide S f' J 
M Ed e ır 

. . ge refakatinde bulunan 
Ateşı Kommersiyal M N • orman 
Armur olduğu halde Başvekil 
~· Heryoyu riyaret etmiş oldu· 
gunu tebliğ ediyor. 

Sefir M. Valter Edge, Cenev
re ve Lozan Konferanslarında 
is.tihsal. edilen neticelerden dolayı 
hıssetmıı olduğu mes'ut intibaatı 
izhar eylemiştir. 

M, Heryo, M. Hoverin mus
lihane arrulanna mümkün olan 
tesiri verebilmek için mtitekabil 
bir ihlas zihniyetile Amerika 
heyeti murahhasasile birlikte 
çahşmıya muvaffak olduğu için 
beyanı memnuniyet etmiştir. 

M. Edge, şimdiye kadar ta
hakkuk ettirilen eserde, atiyen 
iki millet arasında faal bir teş
riki mesaiyi temin edebilecek 
mes'ut tesirlerin tergipkar izleri· 
ni müşahede ettiğini beyan eyle-
miştir. 

Her 3 devlet adamı arasın· 
daki ıniız .kerat 3 çeyrek saatten 
fazla dev.ım etmiş ve bundan 
evvelki tebliğin metni M. Heriyo 
ile M. Ed~ enin mi.ıtckabil nrım•t
fakatlarıle te:>pİt edilmiştir. 
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Cent?ral Oglander 

- 57 -

Bu Suretle Birkaç Dakika İçinde 
Sahile 2650 Asker Çıkarılacaktı 

talimata tevfikan l:. inbafı 
Maclagan 9 uncu taburu sağa, 
1 O uncu taburu merkeze, 1 J inci 
taburu sola çıkarmıya karar ver
di. Dokuzuncu fırkadan iki bölük 
karaya çıkar çıkmaz Kabatepeyi 
·emizliyecek, diğer iki bölük te ih
raç noktnlarından bir mil şarkta 
G ün silsilesine ilerliyeceklerdi. 
O nuncu tabur 400 rakımlı tepedeki 
topları zaptettikten sonra Gün 
silsiles inden bazı tepeleri işgal 

edecek, 11 inci fırka da Cunk ba
'lrile, silsilenin şimal ucunu ala~aktı. 
12 inci tabur başlangıçta ihtiyat 
kuvveti olarak kullanılacaktı. 
Cebel topları varır varmaz 400 
rakımlı tepeye çıkacaklardı. 

ihraç esnasında deniz tara
fında alınan tertibata gelince: 
evvelA ıunu kaydetmek lazım
dır ki, kıtaatın karaya çıkacağı 
zaman, aym batmasına tabidi. 
Jeneral Birdwood muvaffakıyetin 
:hracın karanlıkta yapılmasma 
i:>ağlı olduğuna kanidi. Ve onun 
tikrinco pişdar kıtaatı glln doğ
madan sahile çıkıp mevzilerine 
veri eşmiş bulunmalıydı. Fakat 
ieçilen sahil garbe bakıyordu. 
A}' 25 Nisan sabahı saat üçten 
evvel kaybolmazdı. 

Binaenaleyh gemiler bu saat
ten evvel sahile beş mil mesafeye 
kadar yaklaşırlarsa, ilk düşman 
mevzileri tarafından görülecek 
ve düşmanın gafil avlanması 

;rojesi suya düşecekti. Bu sebep
le bu noktaya çok ehemmiyet 
veriliyordu. Saat Uçe kadar 
sahilden beı mil mesafeye kadar 
olan sabada hiçbir hareket yap· 
~uamr.k liıımdı. Bu takdirde de 
ihraç kıtaatını bimil ilk mavnalar 
Hhile ancak saat dört buçukta 
varabileceklerdi. Bu sebeple pif• 
darları giln doğmadan mevzilerine 
ye ti,tirmek fikrinden vazgeçildi. 
Fak at kolordu kumandanlığı, 
bunun iki ıerden daha ehveni 
olduğu fikrinde idi. 

ihraç plAna mucibince donan
manın vazifesi keıif kollarını 
hep birlikte bir an evvel çıkar
mak, bunları silrati milmkilne ile 
takviye etmek ve ukerJ kuman
danlığı ister iıtemez aBıl ihraç 
kıtaatının çıkarılmuına huır bu
lunmaktı: Birdwood ile CeneraL 
Amiral Tbursby ve erklnı harbi
yeleri arasında cereyan eden müte
madi müzakerelerden sonra sahile 
~karılacak olan 4000 kiıilik ke
ıif kolunun üç defada çıkarılmaıı 
takarrür etti. Birinci partiyi teı· 
kil eden 1500 kişi llç harp ge
misi ile sahile iki mil mesafeye 
kadar getirilecek, sonra buradan 
12 motöre bindirileceklerdi. ikinci 
ve üçüncü partiler yedi destroyer 
ile ge tirilerek harp gemilerinin 
aralarından geçirilerek ve san
dallarla derhal sahile çıkarıla
caktı. Bu sure tle birkaç dakika 
içinde sahile 2750 asker çıkarıl
mış olacaktı , son kalan 1250 
ki~i de destroyerlerin motörleri 
sJhile ikinci defa döner dönmez 
çıl a rılacaklardı. 

Sahilde vaziyet müsaade eder
se, birinci Avustralya fırkasın 
d a keşif kollarını takip edecekti, 
bu maksatla birinci ve ikinci 
A vustralya piyade alaylarını hi
mil olan 8 nakliye gemisi sabah 
saat beşte aabile yanaşacaktı. 

Bu gemilerden 
dördü sahile 
yana~arak as
keri mavnalar
la karaya gön
dereceklerdi. 

Diğer ordu 
piya4e kıtaatmı 
destroyer lere 
nalcledecekler· 
di. Bu suretle 
Uç piyade ala
yı ile cebel 
bataryalarının 

sabah do1<uza 
kadar k araya 
çıkarılmış ola· 
cağı tahmin 
olunuyordu. 

' ' \ 

İhraç kuv
vetlerinin mü
tebaki kısmı 
mümkün olan 
sUratle bun· 
lan takip ede· 
cek, ve yük 
gemileri de 
Mondrostan yo
la çıkacaktı. 
Yük gemile
rinin sahile 

- t Sc • • e 1111 •ı•u 
, • .;;t". - • ~ ' ! 

( 

' .. W - " •w 1. 

yanaıması ıçın evvelden emir 
verilmemişti. Onların hareketi 
ihtiyaca göre tespit edilecekti. 
ilk zamanlarda askerle birlikle 
asgari miktarda hayvan ve nak
liye vuıtası çıkarılacak ve bunlar 
çıkarılır çıkarılmaz, gemiler dOş
man ate~ mıntakasmdan dışarı 

çtkacaklardı. 
lıte Anzak ihraç planının ana 

hatları bundan ibaretti. 23 nisan
da Birdwood kendi karargah 
zabitanı ile birlikte Kuin 
zırhlısına geçmişlerdi. Maksat 
ihraca denizden vardım ede
cek olan Amiral Thursfy ile 
ile yakından temasta bulunmaktı. 
Birinci Avustralya fırkaaınm 

kararglhı da (Prens Of Vela) 
iemiıine geçti, ilk keıif kolunu 
teıkil eden 1500 kiıi de 500 ki
ıilik kafileler halinde Uç harp 
sıemiıine yerleştiler. 

Akıama doğru bu Uç harp 
gemiıf, beraberlerinde Triyomf, 
Majeıtik ve Bachont zırhlıları 
olduğu halde Kabatepenin beş 
mil garbında birleşmek üzere 
Mondrosu terkettiler. Mütebaki 
keşif kollarının destroyerlere nak
li lmroı adasında vuku bulacaktı. 
Zırhhlar hareket eder etmez, 

kıtaatı hamil diğ·er dört naldiye 
gemisi de dc.rhal yola çıktılar. 

Keşif Kollarının Karaya Çıkışı 
25 nisan pazar. Bu unutulmaz 

günde şafak sabah aaat beşi 

çeyrek geçe batlıyacak. Bundan 

evvel geçen zifiri karanlık 
eıııasında esen soğuk rüzgar 
durmuş, deniz ıüt gibi olmuştu. 
Sanki baıJamak üzere bulunan 
büyük haileye intizaren tabiat 
nefes alamaz olmuştu. 

St.at Uçte, zifiri karanlıklar 
içinde saat Oç lngiliz harp ge
misi sahilden iki buçuk mil :.ıe

safeye geldiler. 11 Keşif kollarını 
çıkarınız,. işaretini verdiler. On 

iki sandal yavaş yavaı ilerıemiye 
baıladılar. 9 uncu fırkanın san
dalları sağda, onuncu fırkanınkl
ler merkezde ve 11 inci fırkanın
kiler solda idi. 

Mitralyozla mUdaf aaya hazır
lanmış olması muhtemel bir sa· 
hile, açık sandallar içinde gitmek 

her halde heyecanlı bir ıeydi. 
Askerler sandallara saat bir bu
çukta bindirilmişlerdi. Üç saat 
seı çıkarmaksızın kayıklarda bek
lemişlerdi. 

(Arkuı nr) 

Hayata Atılan Geııçler 

Adana, (Hususi)- Bu sene şehrimiz Ticaret Mektebinden altı 
talebe mezun olmuştur. Bunlardan beıi erkek ve biri kız talebedir. 
Gönderdiğim resim bunlara ait olup isimleri şunlardır : Esma Hanım, 
Hüseyin Hüsnü, Ahmet Edip, Mehmet Muammer, Mustafa Hikmet, 
Alieddin Musa Efendilerdir. - M. H. 

Temmuz 29 

Bir Fransız Mahkemesin
de Garip Bir Hidise 
Mahkeme, Kocasını 
Kadına Sekiz Kuruş 

Aldatan Bir 
Ceza Kesti 

Pariı, 25 (Hususi) - İıtinaf 
ceza mahkemesi dün haddi za• 
tında cidcll ve mUhlm olmakla 
beraber dinliyenlerin dudakların• 
da tebessilm uyandırmaktan geri 
kalmıyan bir davayı rUyet ettlı 
Meselenin esası, insanların yara· 
tıldıkları gündenberi ııkıık teker
riir eden bir bAdiıedir. 

Yani bir karakoca ile Uçtlncll 

bir erkeği alakadar etmektedir, 
Maamafih bereket verain, bu 
münasebetle kan döklllmemiıtir. 
Zira zevc felAketini haber alır 
almaz mahallesinin komiserine 
gitmiı, zevcesini ikinci bir erkek 
ilo bir apartımanın oda• 
sında plija lAyık bir kıyafette 
cürmUmeşhut halinde buldurmuı, 

sonra mahkemeye müracaat et• 
miş, mahkemede de mUtebesaim 
bir reisin zevceye ve ikinci er
keğe 2 Türk lirası ceza hükmet• 
tiğini görmüş 1 

Bu netice esasen belli idi. 
Çünki kanuni idi. Fak at ne ya• 
parsınız ki zevcin işine gel-
medi. Filhakika bu ceza 
tarifesinin ne felaketini örtmeye, 
ne de namusunu tamir etmiye 
kifi gelemiyeceğinl düşündU ve 
dtin istinaf roahkemesine mUra· 
caat ederek ( 50.000 ) frank pa
ra cezası istedi. 

( 50.000) Frank f 
Zevce ile ikinci erkeğin ve-

kili olan avukat Metr Roje Ro 
kelime oyunları ile dolu zarif bir 
protesto ile bu talebin aleyhinde 

bulundu: 
- Aldatılan her kocaya bu 

derece yüksek bir para cezası 
verilecek olursa Maliye mu•azene
ıinin ne ıekil alacağını düşüne 
bilirsiniz, dedi. 

Kocuını aldata• kadını mGclafaa edeı 
Avukat Rol• Ro 

Müddeiumumiye gelince, o da; 
dava sebebini ancak ıenç avu· 
katlar arasında bir mUıabaka · 
ıeınlnf olacak kadar hafif buldu· · 
iunu söyledi. Fakat mahkeme 
kocaya bak verdi. 

Ve kuvvetli ıebeplere iatinat 
eden kararında kadın tarafmdan 
yapılan hıyanetin kocaya zarar 
vereceği hakikatini ilin etti. Bu-

nunla beraber bu zarar maddi 
değil, fakat manevi oldutu cl
hetle para cezasının iıtiari yani 

(senbolik) bir ceza olması icap 
ettiğini söyledi. Ve bu senbolik 
para cezasını da bir frank yaal 
sekiz Türk kuruşu olarak teaplt 
etti! 

Fakat 
nan zevç 
memiıtir. 
müracaat 

rivayete nazaran alda· 
bu miktarı klfi gör
Temyiz mahkemesine 
edecektir. 

Geçen Bilmec emiziDoğru' 
Halledenler 

( lhiııkıl nUslıad~ıı devaııı ) 
Birer adet muhtıra defteri 

alanlar: 
lznıir Bornova<la ııul b:ı.y ii Mu 11ta· 

fa Er. oğlu Ya,ar, Ankara istagyon 
ınemnrıı Kemal Bey o~lıı .M uzaffer, 
Kayseri lıllkO.uıet d oktoru ihsan Bey 
oğlu Yaıar, Salihli simsar Ahmet Ef. 
oğlu Kemal, Sandıklı okuma yu rd un
da Ahııı ot .N'uri, Gireson maliye tahsil 
9ııbeei veınedarı Ahmet Ef. oğlu .Mu· 
ıaffer, tıınir askerlik 411besinde ~llley· 
man Sarlri, B:ı.lı kes i r lla.cıislıak ıııa· 

halleııi Mnstafapa, a "okak 8 Firdevs, 
Ankara T Utün inhisarı memurla rınd an 
Klmil Bey oğlu Ilikmot, Davııtpıtta 
Ortaıuoktebi birinci sııı ı ft&n :124 He· 
cep Bey ve Hanımlar. 

Birer adet kart alanlar: 
Eyilp 36 ın c ı ilk mektep dörJün cıı 

sıın rtan 102 Ai. irfan, l st :ı. nbul birin· 
el Uk ınektep talebesinden 2 Sermet, 
tleyboli ada Sevim İ brahim, Çorlu 
gazete hayil Hayri, Salihli ~aıııık Ke· 
mal ilkmektebi ta l obesiıırlen 7Ci::! Ah· 
ınet' l'aııgaltı liacı ın:ı.rı · ıır sokak No. 
28 Mehpare Haııı it, Dartınafaka l i<;o~i 
talebesinden 212 ~Itıs:~ K;b: ım • 'J'ııplıa· 

ne Bostani<:i cicim ı:ıkıııazı 8 Kec:ı ti, 
Esk i ıtohird e ~arısu boyunda bağlar 
yolu cuddesindo 10ü Xo. da ı.'\.ıciyo, 
UzunköprU 'Posta vo Telgraf ıııiıtlliril 
Tevfik Bey kızı Cahidc, Cağ:doglııııda 
Orhan hey apartıınaıııııda 4 No da 
Osman, C:ığalogl u Orhan boy apurtı· 
maıırnd:ı. 29 Numarnd-ı Şadiye. :-\ul· 
tanahmet Kapıağas ı fenerli sokak 9 
lbrahi m, lzmirde Karşıyakada soguk
k uyu raclcle!'inclo 48 .No.da Salalıattin 
Bursa lise ta lelıcsinden 7:14 Orlıaı: 
Ali, Pıunköprtı ıııaliyo san d ık crııiıı

ll ği nden miltek:ıit Kfııuil Ef. o~lu 

lhsa11, Salihli avulrnt Hayri bey k ı 1. t 
Saadet, Çorlıı merhum ta.pu meııı ııru 

otlu .N'uri, Ni(de Evkaf uıüdUrü Sa-

tl ık bey oğlu So lı lıan, Konya ktlçU• 
7.abit mektebi muallim i Sad i beyde• 
Lonıa ıı , ı ııi halçık tü tün memun 

Neca ti bey l'ğlu S . ı::;ami, Cağalağh 

Orh11.n Bey apartımanında 29 Numara· 
tla Fikriye, lst.Anbul Çenbcrlit.a ı Or
t:ımek tcbi talebesinden 31 M. Seyt 
Fatih Ortaço9me No. 28 .... , lzmiı 

:'.\{cıuleket Hastahanesi civarııı da yaf
c ılar sokağmd:.ı. 9 No.da. Sadık İzmir· 

de keı:ec ilertle Ali ere:ı di sokağında 15 
No. da~ Mir Halim o~ l u Cihat, Silifke 
Baytar MiidUrü oğlu Emin, Konya 
Nafıa PairoMi ~atli Bey k ı z ı Nollire, 
Aııka.ra Boyacıali mahall esi tellalk&
ral'a sokak 14 Peri han, An kara istas
yon kit e momuru 'l':ı.hl r bey biraderi 
Muzaffer, ~ali lt li Altın ordıı llkınoktebl 
tnlolıosirıdcn tı 7 Comil, Cdi rrıe Ayte
kadında kahveci Salih Ef. oğlu Arif, 

1-.tJın bul LAloli aparta ına ıılarında Ne
rjmaıı lbrnhim, Davutpaıa Ortamek
tolıi talesiııdoıı ~:30 Sakı p, Uzun-
klipril l\l:lli yo Sa •ıtlık Eıniııi m Utekait 
l\:'l.ınil Ef. km )lo':llıat, Salihlı a vu
kat llasan ltey oğlu ~amim, Arlan& 
Zira ıt Bankası st:ıjyer Ahınot Refik , 
lımit lı;tiklı\I caddesi yoni bıı.kk&l 

llırahiın Ef. oğlu Ali. Çorlu Ululıidd i n 

m.ıh.ıllP!'iindo Nııııı.ı.rn 3 h:ı.ııodo Ah 
ınot, :-;,ılilı li l'osta 'l'ı>kr:ıf MUdUrii 
o~lu .Mıııarrer, ~ali itli 'litatpaş:ı c ı •. 

<h•:.iııılc ıııerhuın Arir Ef. kızı Iha . 
11.ınım H' Beyler. 

Yeni Neşriyat 

Türk Dünyası 
nuıi eıı:")tiUis!t '!'!irk tar!lhf mn11.tlfml 

lliisoyiıı Namık Boy iıı bir tetkik eseri
dir. Tarih mua llimleri herhalde çok 
iatifade euecek.lerdir. 
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· Resminizi Bize Gönderiniz 

.. * Size Tabialinizi Söyliyeli.n 

20 kazım B.; 
Samimi ve ınü
tt• \ azıdı r. oı. 

duğundan faz-
. la görünmez, 
m ü c a de.leci, 
gürültücü ve 
ka\ gac:.ı değil-

dir. Anlaş· 

nııya 'e uy· 
sa1hğa müte· 
ına) ildir. • 22 Hikmet 8.: Zekidir. Pek kay-

da kuyuda ge
Jenıez, tlile
diği gibi, ~er

best bulunmak 
i~ter, kı~nıcn 

ihrna1cidir. Pa
rayı garfeder. 
Cömertli ğ1' 
ın ütema yildir. 
~abuk Jıırçın-
laşır. l\foahaza 

kin tutmaz. 

SATILIK EV 
Unk apa.nıncla Atlamataşın<la 1\lli hn.n 

ıoka~nda S oda, 2 sofa, 1 muliak vo 
2 hell'L, kuyu, tulumba, bodrum, lıiraz 
lıahı;e ve iizerino ı kat daha çıkılmak 
için temeli sağlam ynpılm1~ 4 No. yemi 
k!l.rgir ev sahi\Ji elin<len s::ıtılıklır. 
lstiyenlerin Cağalo[tlunda Ç::ıtafçcşme 
c::ı.ddesinde E:ız mektebi karıı ıııda 
Ufak müreWphanede lsmail Bakk1 

Efendiye milraca.atları. - Beollu Tapu B••memurlu-
lundan: Gafa tada: Sultan bey:ı1.ı t ııı~
hallesinin Ka.raoğlaıı sokagındn atık 
15 ve 17 ve 19 numaralarla. ımırıı.kkaın 
mağaza ~~ iki bap hane ~7 ıııa) ıs ~81 
tarihile ta.cir Atn:ış vo Tiüc:;e) iııni!;a 
mahallesinin Kılburnu c.&ddesinde atik 
68 numaralı bir bap ıerbethaneııin 

nısıf hissesi 22 mart ~87 faril ilo Ta
nat Yoledi Za.harinin namlarına nın

.kayyet olup ~<'re~c n:ımlarrna mu. nll'
lei intikaliyelerhıin icra~ı i~in tapu 
kayıtlarının istihs:di ha.kkıııda ın il ra· 
caat edilıniı ise de her !iki g:ı ri mrn
kulün tasarruf kaptlarının ~) t.dıri~i~ı -
den mukaddem olması b:ı.sebıle te' sıkı 
tasurof 'Ztrnmında. t&hkikatı maha.iliye 
:icra kılınacağından itbn mahal ilı:ık
k da tasarruf iddiasında buhınaıılar 

· ın~cut olduğu takdirde tarihi il.Andan 

:lmt.~ar6D 20 gün .zarfında Tapu ltfüliri-
ı . . 
etinde Beyoğlu Baımemunycıtıne 

~32/1 154 nmııarnsilo rniiracaatları il!\n 

olunur. 
---~~~~~~~~~~~ 

Kiralık Denizden dolma ıırsa 

Fatih Malmüdürlüğünden: 
y enikapıda Kilise sOkağında 

kain olup tahminen ytiz metre 
murabbaında bulunan denizden 

dolma mahal bir sene mlld
detJe kirava verilecektir. Bu 

--., • • "ki 
yerin eski icarı yüz yırmı 1 

SON t'OSTA 
Sayfa 11 

Emniyet Sandığı Emlik 
Müzayedesi 

tarzda üçünü katın ayni olup çamaşırlığa 
giden kNidor nibayetinde bir hela mevcut 
olup çama~ırlık yoktur üstkatta bir koridor, 
nihayetinde zemi 1i kırmızı çini büyüle daraça 
\'e koridorun sağında yi:ıe bir çimerıto kori
dor üzerinde üç oda, bir beli, sol taraftaki 
koridorda iki oda, bir helayı havi maa de-

Arfhr111• 
bedeli 

1300 

KA T'İ KARAR İLANI 
Be11p 

No. 

Merhunatrn cı- v. nerfı. meVki ve hrçlunu kakin bir apartımamn sülüs hissesi. Ali K~mal 8 
MU~temtıth lamı 130 102 Kocamustafapaşada Caobaobaziye mahalle-

9008 Boğaziçi Emirginda Emirgan caddesinde sinde Mcşelimescit sokağında eski 5 ve bet 
eski 20, yeni 24 numaralı iki yüz altmış arşın clefa Mü. 5 yeni 7, 9, il, 13 numaralı yüz 
arsa Uurinde yanın katı 'kigir iki katı ahşap arşın ars11 üzerinde haricen kirgir dahilen 
olmak üzere iki buçuk icattan ibaret o)up ahşap iki kattan ibaret olup birinci kat: Top-
%emin kah iki mutfak ( biri hariçte on beş rak ev altı bir oda, bir mutfak, bir bela, 
arşın arsa üzerindedir) bir taşlık, bir heU, .iki ikinci kat: bir sofa, iki oda, asma bir sandık 
kömlirlllk, birinci kat : Bir koridor, dört oda odası ve ayrıca d<>ksan beş arşın arsa ilze-
bir helA, ikinci kat: Beş oda, bir koridor, bir bir sakaf altında ve iki tarafında y.angın du· 
bd.i, bir psillhane, çab altı bir oda, bir van mevcut iı i ahşap dükkan ve otuz beş 
balkon ( harici bir antre vardır ) ve alb yüz arşın arsa üzerinde bir ahşap dükkan ve iki 
doksan sekiz arşın bahçeyi ve derununa cari yüz yirmi arş n gayri istihlak arsa ·~e bahçeyi 
nısıf masura mailezizi havi bir sahilhanenin havi ceman üç dtikklin bir hanenin tamamı. 
tamamı. Mehmet Vahit Bey Hüsniye, Saide, Ruhsar H. lar ve Osman Ef. varisleri 

100 5691 Beylerbeyinde Bostancıbaşıabdullahağa ma- Sünni, Süheyla, Hlisniye 1-J. larla Mustafa Ef. 
hallesinde Hamam sokağında eski 4 yeni 8 nu- 1800 9287 Boğaziçindc Emirganda Emirgan caddesinde 
maralı yüz on dört arşın arsa üzerinde ahşap esl<i 36 ve yeni 48 numarah biri altı yüz elli 
iki kattan ibaret oJup birinci kat: bir antre, arşm arsa Uzerinde ahşap iki buçuk kattan 
bir sofa, iki oda, bir heli, yirmi üç arşın arsa ibaret olup zemin kat: üç oda, (ikisi döşeme-
üzcrinde bir mutfak, ikinci kat: bir sofa, üç siz ) iki kömürlük, bir hela, iki taşlık, diğer 
oda, bir kiler., hariçten methal olan bir bod • kömürlük, bir mutfak ( harici elJi arşm araa 
rum kömürlük, bir kuyu ve yUz on Uç arşın üzerinde olup bir odası vardır ) helA, sarnıç, 
'1ahçeyi havi bir hanenin tamamı. Abdulvehap Ef. birinci kat: altı oda, ( odanın biri döşemesiz) 

100 2309 Osküdarda Çakırcı HüseyinPaşa mahallesinde bir salon bir kiler, iki bela, ikinci kal: dokuı 
Mesudiye •okağmda eski ve yeni 2 ouma· oda, iki sofa, bir kiler, bir harap hamam (ka-
ralı seksen üç arşın arsa üzerinde ahşap iki zan mevcuttur ) diğeri iki yüz on arşm arsa 
kattan ibaret olup birinci kat: bir çini taşlık lizerinde ahşap iki kattan ibaret olup zemin 
koridor, bir küçük sofa, bir oda, bir mutfak, kat: iki oka: bir hela, bir kiler, bir malta ko-
bir ıbela, ikinci kat: iki küçük b!r büyük oda, ridor, kömürlük, odunluk, birinci kat: dört 
bia- koridor, bir hela ve yüz on iki arşm oda, bir sofa, bir hela, bir mutfak, hariçte 
bahçe ile bir kuyuyu havi bir hanenin harap bir hamam, elektrik terkos, tertibatı 
tamamı. Emine Faika H. ve iki bin yedi yüz, on bir arşın, bahçeyi ha• 

175 9176 Davutpaşada Kasapilyas mahallesinde Çavuş· vi bir sabilhane ve köşkOn tamamı Belldı H. 
zade sokağında eski 9,9 ve yeni 19-2, 19-3 800 9384 Boğaziçinde Çengelköyünde Kuleli caddesinde 
numaralı elli ar.ş.m arsa lizerinde ahşap iki eski 3, 13, 15, 17, 19 19 Mü. ve yeni 5, 5 nu· 
katlan ibar.et olup birinci kat: bir malta Ufak maralı biri üç yüz on beş arşın arsa fizerin-
taşhk, bir oda, bir bela, bir mutfak, ikinci de ahşap iki buçuk kattan ibaret olup ıemin 
kat: bir ufak sofa, iki oda, bir balkon ve bin kal: İki oda, bir avlu odunluk, bir hela, bi-
altı yüz elli arşın bostanı havi ( bir bostan rinci kat: Bir antre, diğer bir antre bir salon 
kuyusu, bir de ufak kuyu vardır) bir hanenin üzerinde sekiz oda, iki hela, ikinci kat: Bir 
tamamı Nikoli Ef. sofa, iki oda, bir hala diğeri yüz on beı 

800 8173 Çarşuyukebirde, Çadırcdar Batpazarı soka- arşm arsa üzerinde bir satıhla olup Uç oda, 
ğında eski 5:7,9, 11 ve yeni 204, 202 numa- bir sofa, ve altmış arşın arsa llıerinde 
rafı yirmi beş arşın arsa üzerinde kargir bir bir mutfak, yine yirmi , arşın arsa tlze-
kattan ibaret olup zemini ve kepenkleri tab- rinde diğer bir mutfak, bin seksen 
ta (seneden iki ve eJyevm bir dükkandır) beş arşan bahçe bahçede harap bir ahır 
bir diikkanın nısıf hissesi. Esat Bey mahalli havuz, bir kuyu meyva ve çam afıaç-

400 8290 Beylerbeyinde Bostancıbaşıabdullahağa mahal. ları, ve ayrıca yirmi dlSnUm fazla araziyi ba-
lesinde gazhane elyevm Münirpaşa aokagında vi ( hanelerde pancorlar ve balkon vardır. ) 
eski 5 yeni 5, 5 11 numaralı iki yüz otuz arşm iki köşkün tamamı. Hikmet B. Vehblye il. 
arsa Uzerinde ahşap iki kattan ibaret liç bö- 800 9375 Kuzguncukta, çifte meyhane ve Bakkal el-
lük (ayrı ayrı methal V< rdır) olup birinci kısıtn yevnı Derefmm sokağında eski 2 mil. 9 ve 
birinci kat: malta bir taşlık, iki oda, bir heJA, yeni 22, 22 - 1, 24 numaralı iki yilz yirmi 
ikiaci bt: bir sof:a, Mü oda, ikinci kasııu blr arşın arsa ftzerinde kargir Uç kattan ibaret 
sablib ıolup zemini harap çimento döşeli bir olup biri yani 22No:hsı birinci kat, bir an-
trşhk, bir ocak mahalli, bir oda, bir koridor, tre, bir gezinti mahalli, bir oda, bir mutfak 
bir hela, bir gusülhane, ( içinde su hazneal bir hela, bir k&mUrllik bir sarnıç ve tahtında 
vardll') iiçüDcü bun ouioci kat; bir GıfLk, bodrum, ikinci UçllncU katlar birer kUçU.k 
bir mutfak, bir beli, lkinct kat; bir sofa, iki ıofa (b:erinde ikiter oda (llçüncO katta 
oda, ayrıca doksan ıarşuı arsa üzerinde Uç bir helA) diieJ" iki hane de bunun 
ıüz bit- amr, ve aynca altmış &l'f'D araa üze- aynı olup 22 numarah hanede yalmz 
rinde bir ahır, bir ocak mahalti, bir bela ve terkos diğerlerinde terkos ve elektrik terli· 

bin iki yöz yirmi arşın bahçe, bir kuyu, on ikl hah ve alt katlarda demir parmaklıklı ve 
dönüm fazla araziyi havi maa müştemilat bir birer çıkmalan ve iki yUı elli yedi arşın 

liradır. Mnzayede mtiddeti 1 ı-
T emmuz - 932 tarihinden 5 • 
Ağustos - 932 tarihine kadar 
yirmi beş gündür. Taliplerin 
5 - Ağustos - 932 tuihine mü
sadif perşembe gfini1 saat onda 
müzayede ve ihale komisyonuna 

müracaatıarı. 

hanenin tamamı. Cemile K bahçeyi havi Uç hanenin tamamı. Virjin H. bile1' 

2400 7255 Galatada Sultaobeyazıt mahallesinde Topçu· ve Nitan Nazaret Ff. Jer tarafmdan bilve.IA~ 
.. ar sokağın,,da eski 152. 184, 156, 29 ve yeni Kartalda fstaayon caddesinde atik 138 ve 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabintiniıl öğren ıııek istiyorsanıı 
·ı uir fotoğrafınııl 5 adet kupon ı e -

likte ıgönderiniz. Fotoğrafınıı sır: y::ı. 

tftbidir ve iade ~dilmez. 

leiın, meslek 
't"eya san 'at? 

Bulunduğu 

meınlokot 

Fotoğraf int.ipr 
cdocok ml '? 

--

146, 148 l, 148 2, 41, 150 numaralı altı yüz cedit 202-26 No. h yUz yirmi arşın arsa tı:r:e-
yetmiş ar4ın arsa üzerinde esas biua . ~ört rinde ahşap iki kattan ibaret olup harici 
buçuk katlı kirgiı- altında bodrum, bırınci bir antre: birinci kat: bir sofa, Uç oda bir 
kat: ikisi büyük ikisi küçük, dört dükkan ti· hela, çimento döşeli bir taşlık, bir kiler, bir 
yalro ve baloıun iki çifte demir kaptlı met.. mutfak, bir kömtirliik, ikinci kat: bir sofa, 
hali ve antre arkada apactıman methal ve au- üç oda, bir hela, ( bodrum katında bir odmı-
tresi ile elyevm birahane o1up dükkanın ar- luk mevcut olup mutfak hariçte kirgir ve 
kasım t~kil edea bir sahhh ( seksen sekiz elli arşan arsa üzerindedir) ve dört yilz bet 
arsın üzerindedir) ve hela ile büyük kahve arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
~ğını havi bir bodrumun methali bir Nezahet ve Şahinde H. larla Enver Bey 
taşlık, antreler ve dükkanların zemini '350 9373 Kuzguncukta 1cadiye sokağmda egki 76 yeni 35 
mermer önleri tistor kepenkli g.u.inooun ar- numarala yüz utuz beş arşın ana Uzerinde 
kasına müsadif üç tarafı şırvan .arkadaki kargir önü camekan zemini ç.imeto merdiven 
mermer merdivenle çık ldıkta bir sahanlık, yine altı kömürlük, bir şirvan bahçe, hela, terkos, 

irkaç merdiven.e girilerek bir kapl buradan ikin ve elektr:k tertibatını havi bir dükkanın ta-
kati 'teşkil eden baloz ve tiy'tro mahaUi( burası mamı. Virjin H. bilasale ve Nişaan Nazaret i.f. ler 
elyevm salon halindedir. ) üçüncü kat: Ayni tarafından bilvellye 
tarzda çifte kapıdan girilir bir koridordan 300 1640 Maltepede eski vapur iskelesi sokağında eski 
geçildikte büyük bir sofa, on iki oda, iki 10, 10, 10, 10 yeni 13, 15, 17, 19, 21 numa-
hda, ve tekrar bir koridor<lan geçilir üzeri rah yüz yetmiş iki arşın aııısa üzerinde birer 

30 k ıuıc ık1tnneo •atvnide ıÖrliilü daracada iki tekne, adayı ve yüz bir arli?ın bahçeyı' havi önleri Fotoğrafın klişesi uru~ & J ,ru..di• - _,CLUJl...._--~-..L-----..!.---=----.;._---__;:. ... __ ___:.....:.. _____________ _ 
_ ____::~~~,..._....__....._,IA~l.ıJıı..UM.....:.._.Ll------~~•-lLltl"-"'lAD'.UUO~ 
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Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketlerlnlzl , 

kutularınızı , 

renkli artist 

ikramiye ku· 

p o n 1 a r ı n ız: 

Avrupadan 

farksız yaptı. 

rabtllrsjniz • 

Telefon: 

23969 

o 
rm - * 

ı. Hukuk Usulü Muhakemeleri Şerhi 

Meşhur avukat1anmızdan Hasan Fasih Beyin yazdığı tam ve mükem· 
mel bir eıerdir. Ciltl isi 3 liradır. 

Hukuk Usulü Tatbikat Nümuneleri. 
Bu da avukat Hasan Fasih Beyin eteridir . Cıltliıi 125 kurut tur. 

Kanunu Ceza Tatbikatında Rehper 
Mahkemei Temyiz azasından Falırettin Beyin eseridiı-. 

Fiati ciltli 150 ı~uruş tur. 

Bu kitapların hepsi eski harflerle matbudur. Taşradan sipariş 
vukuunda posta ücreti alınmadan gönderilir. 

• Satı• yari: . Ankara caddesi TUrk Ne•rlyat Yurdu C 

SON POSTA 

E k• h• d ıabhk s ışe ır e hane 

Eski~o lıinlo e lekt rık falı ri ka.sı 

karşısıda 2 oda, 1 MncJ ık oclası, l 
salon, 2 ın utbıı.k, t ıılıımbal ı suyu 
tatl ı kuyu, bUyiik bahçe ve altında. 
dilkkarı ı havi g-ııyct kullaııı~lı ha.
ne uygu n fi atle acclo sat ı l ı ktı ... 
T.iliklıı r i n dokto r Fu:ıt Deyo rııil· 

racaatları . 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım tomi n cdor . 
mide v •J barsakları temizler. 
Basuru kökünden keser. 
Taamı Hlti! n zevkl6 i~ilebilir 

Mazon is mine d ikka. t od i ni:ı . 

BUyü~' ıi tcıl 100 kuru,. 
Deposu· iş Bankası arkıı~ında ~AZON 

I Uotto:-ı ecza depoıudu r. *'1 

ı lesusu;, sab~;:;uz , h~asız 
! Seri l ır:ı 1 olmak, yll :ı: il n üı;ii" ter :ıvelinl 

nıuh .ıfaz.ı, kırmızı lı !c ve ç ı ba,.I:ın:-ı u:ı 
o'msınt !ıt iyorsanıı: 

m u l ı1k a bu l!a.-unı -. 

SATILIK YALI --
Arna\'utı,ı.,~·iiııık t ramvay raıl d eııi 

lhirirı<'İ ı•alhtd fi!) Xo. :~ salon, ı; <ı da , 
alatu r ka vo alafranga h:ı.uıa m, clt'k· 
trik, t erkos tertibatlı . kabartın yağl ı 
ı ovu >t' dürt. kattan ilıaret bevaz 
, aiı , :-:ahibi ta~rada hıılıındııguııİlan 
;,e<>lo s.ıtılıktır. K:ır:ıküy<lo Toıı~·ıılar 
ı•ad tleı:ıiıııl e K;ı naat llanınd l Zi,·a 
Hcyu m ii rn caat. · --
Dr. HORHORUNİ 

Zührevi ve fsevli ha&talsklar 
tedavihanesi - Beyoğlu Mulenruj 
yanmda Zambak sokak No. 41. 

'• 

Temmuı: !9 

Fazla sigara 
veya içkiden 

mütevellit 
başağrılarına karşı 1 - 2 Aspirin 

tableti alır ve bir kaç dakika 

istirahat ederseniz , ağrıtardan 

kurtulur, zindelik hissedersiniz. 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ! 

"::?::::------":-> 

Tuz İnhisarı 
dürlüğünden: 

• 

lstanbul Başmü-

Kasımpaşa velSirkeci ambarlarına 932 senesinde gelecek tuzlann 
ücreti tahliyesi yirmi iki glin müddetle münakasaya çıkarılmışt r.Tah
liyeye talip olanlar 18 Ağustos 932 tarihine müsadif Perşembe güni1 
saat on dörde kadar lstanbul Tuz İnhisarı Başmüdiriyetine mUra-
caatları ilan olunur. 

A e 

vası mikyasta iştirak 
,. 

ediyor F ransızcaİngilize 40 derste 
konuşturuyoru2 

"' -" ' .'/ ... . •• ·_, :...- . • • •• - .. ' : '. , ••· .•. ;~-. •• ,,,.. ·_:'r-

• İstanbul Havagazi Şirketi 
Taktir olunınuf katran 

Zift 
Hafif yat 

Naphtalin• 
Satı?a:ıol 

(aynen Carbonileum evsafını haizdir) 

aatıliğa çıkarılmıştır. 
Solvent N~phta · 1 

BeyotJu'nda ıirketin l~are merkezi olan Metro Hanında (Müşteriler 
Daireai) 1 inci katta 12 numaralı odaya müracaat 411-

...,.. Dahiliye mütehassısı ..,._ Çocuk hastalıkları mlltehaum 

Dr. A. N A B İ Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Hergün öğleden sonra Babıali caddesi 

Hilmi kltaphaneai fevkinde Beyoğlu mektep ıokağı Tel: 2496 

camekAnh tahta kepenkli, zeminleri çimento 
döşeli beş dükkAnm tamamı. Hacı Hüseyin Ef. 

Yukarda cins ve ııev'ile mevki ve müştemilatı yazılı emvali gayri 
menkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizalarında 
gösterilen bedellerle müşterileri üzerine tekarrür etmiş ise de mezkur 
bedeller haddi layıkında görülmediğinden tekrar yirmi gün müddetle 
ilan edilmelerine karar verilmiş ve 18 Ağustos 932 tarihine mUsadif 
perşembe güne arttırma bedelleri haddi layikmda görUldüğii takdir· 
de kat'i kararlarının çekilmesi tekarrür eylemiş olduğundan talip 
olanların yevmi mezkürda saat on dörtten on beş buçuğa kadar 
Sandık idaresine mliracat eylemeleri lüzumu illn olunur. 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
35 

Üskildarda Rum Mehmet paşa mahallesinde çeşme meydanın
da 13-15 No. dükkanın temel taşları hariç olmak üze"e enkazı bir 
hafta ilan olunmuştur. ihalesi Ağustosun 4'iincü perşeme günü saat 
on beştedir. Taliplerin pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf Mü
diriyetinde Mahliilcit kalemine müracaatları ilan olunur. 

Tayyare Cemiyeti Muba
yaa t K o m i s yon u n d an : 

Şar.tnamesi veçhile 150. 000 adet noter evrakı tabettirileceğinden 
tab'a talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 30· 7 - 930 cumartesi 
günü saat 15 te: 

Keza: Sevk Müdürlüğü deposunda bulunan eski arap harfli hurda 
evrakın satışı da aleni pazarlık suretile icra edileceğinden almağa 
talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 1 • 8 • 932 pazertesi günü 
saat 15 te piyango Müdürlüğünde müteşekkil Tayyare Cemiyeti 
Mubayaat Komisyonu riyasetine müracaatları. 

lstanbul sekizinci) icra dal· 
resinden: Evkaf idar l'sini ıı Enis 
Fı:ıhri Bey zi mmetindeki :ılacağında.n 

dolayı tahtı hapse alınarak paraya 
ı;evrilınesi mukarrer bulunan yazıhane, 

koltuklar, para.vana. va sair e9ya 
8·8· 932 tarihine mlludif pa.ıarteıi 

g Un ii saaf 14 · 1G da Bayoğl u n d a. ;\..:.· 

nıa!ırıı eı'ı; it mahallesinde Ven edi k so· 

kağıı1da 22 No. lı hanede aleni mliza · 

yede ile satılacağından ta.liplorin m:ı· 

hallinde hazır bulunacak lcra memu· 

runa ınüracaatlıırı iltn elunur. 

Mektepte, ticarette ve bir müessesede 

muvaffak olmak için 1914 tenberi çok eıaıll 

tanı:im e i 1 ·n derslerlmlı: memnun edemez• 

H Ucretl iado ederiz. Divınyolu Flruzafa] 
camii yanında glindOz ve gece kız erkek 

lisan tedriıhaneai ihtiyacının göre öğret. 

meyi taahhUt eder. Fakir lae y.mm Ucre• 

alınır. MlldürU zfy A 

FABRiKASI 
lstanbul Çerıberll Taş 

Kulak, Boğaz, Eu •un Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep gokak 1 Tel: 2496 

Son Posta Matbaası 

Sabiblı AH Ekrem 

Netriyat MGdürü: HaW LGıtft 


