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DUn çok zevkll bir futbol maçı HJrettlk. Fenerbahçe • Ra· 
•lng maçı, bUtUn spor meraklılarJnı ne zamandır hasretini çek· 
tlklerl zevkti ve sert bir oyuna kavufturdu. Maç 3 • 3 bera
berlikle net!celendl. Burada Fenerbahçeyl, dUnkU oyunundan 
dolayı tebrik '-deriz. DUnkU maçın bUtu·n tafsilatını spor aayfa• 
mızda doya doya okuyacakaın1z. Buradaki resim Fener ve R•· 
•lng takımlarını bir arada gllsterlyor. 

·-====-============================---rscıı:====:::=a=-=--=-==== 

Dünyanın En Zengin 
Ormanları Türkiyededir 
Burin On Üç Buçuk Milyon Hektar 

Genişliğinde Orman Var 

Habet aldığımıza gire mem
lekette mevcut ormanlan:n me
aahası. kıymeti ve cimleri hak
kında mufaual bir cehel tanzim 
edilmiftir. Bu cetvelde yektn 
olarak yapılan bir he~" g8re, 
bugftn Tllrkiyede mevc. crman
ların umumi aabua on llç buçuk 
milyon hektar ıenifliğindedir. 

Miltebauıılann ifadesine giSre, 
Küçük Asya, aiaç ve orman iti· 
barile dlinyamn en zengin mem-
leketleri aruındad1r. Hatta bi,. 
çok memleketlerde yetişmiyen 

kıymetli ağaçlara, Anadolu ya
rımadaıında bol bol tesadüf edil
mektedir. 

Elde ettiğimiz ba cetveldeki 
diğer rakamlar fU auretledir: 

Anadoluda 3,97 4,500 hektar 
çam, 159,600 hektar katran • 
ıedir ağacı, 22,000 hektar IAdin, 
4,860,000 hektar g6knar, 173,000 
hektar ardıç, 949,600 hektar 
sürgen ve kayın, 304,000 bek• 
tar kestane, 1,030,300 hektar 
meıe, 65,800 hektar clifbu
dak ve kızılağaç, 58,800 bek· 
tar palamut meşesi 53,200 
hekta,. timtlr, M.880 aeytin 
•tacı, 888,900 91lalak, 970000 

l 
hektar ldlçlk meplllr ft çahhk 
Yardır. 

Ormanlarumzc:la birinci dere
cede g61mar, ikinci derecede 
çam, tlçllncll dereceC:le de meşe 
pek mebzul bir nrette yetifmek· 
tedir. En çok imfade edilen 
ormanlar Bolu; Kaatamonu, 
Balakeair, Zonguldak, K&tahya, 
Adana •• Antalya bavaliainde
dir. 

Anadolu yanmada .. nın Akde
niz, Marmara Ye Karadeniz lnyt
lanndaki ıatbımailler, tamamen 
ormanla 6rtlllmtlftftr. Marmara 
sahillerinden bqhyan ormanlann 
derinliği lskenderoa karfezlnden 
tam timale doğru çekilen bir 
hathn geçtiği yerlere kadar de-
va m etmektedir. 

Akdeniz kıyılarım takip eden 
orman ıilıilesi Ardıhanda ve Mer-
sinden ıonra Toro. dağlarim 
takip eden kesif orman dalgaları 
da Diyarbekir, Siverek, Genç ve 
Bitlisten geçerek Van g6lilnde 
nihayet buluyor. Bu iki yeşil kol 
araıında kalan orta Anadolu 
çıplaklır. 

lstanbul, lzmlr, Mersin, Antal· 
ya, Trabzon ve Samsun limanlan, 
ormanların bqlaca ihraç iıkele-

(D•• ... 8 lael •Jfaüt 

M. Vet'f~ios 
Kazanacak 

Kıralcılan~ Muvaffak 01-
malanna ihtimal Verilmiyor 

LIMral ,.rtt Udert Bap.kU JL Vealnloe 

Atina, 1 (Huaual) - Meb'ua 
intihabı mDcadelelİllin çok ıicl
detll olacaiJaa hiç fllpbe etme
mek llmqeliyor. Biltila gazete
ler, menaap olduklan fırkalar 
namına uzun propaganda maka
leleri nepediyorlar. 

Şimdiki tahminler M.I\' enizelo
aua liderliji albnda bulunan Libe
ral partinİD bdylk bir ekseriyet 
temin edecetl m~rkezindedir. M. 
Çalclariaia riyuetindeld Kıral 
taraftan fırkamn mağlip olacağı 
etrafındaki tahminler çok kunet
lldir. COmhuriyet taraftan fa
kalarm intihabat eanaaında mDt
terek hareket etmelerinin temini 
lehinde kuvvetli bir cereyan 
Yardar. 

Çiftçinin 
Borçları 
Tecil Ediliyor 

Anur• t -Ziraat a.nka
aının çltlçllerd•n al••lı olan 
maaubabnın Uç ••n• mUd· 
detle tecl edllec•ll •IJlen
mektedlr. 

Bir Teftiş 
Rıhbm Şirketinin Antre

polannda Teftiş Var 

Haber aldığımıza göre, g6rll
len bir lllzum llzerine İstanbul 
Rabhm şirketinin Haliçteki antre
polarında teftifat icrasına başla
nalmııtır. Bu teftiş Gilmrllk Bat
mnfettiflerinden Refik B. tara• 
landan icra edilmektedir. Teftifin 
ne için yapıldıiı fimdilik benllı 
mal6m delildir. 

Türk Kadını ''Mühlik,, Midir? 
------

Reşat Nuri .Bey, Bilikis 
Müstahsi dir, Divor 

"Bugünkü Türk Kadınlığında Ben Hiç
bir Gayritabii Vaziyet Görmüyorum.,, 

Maarif Blltçesinin Mecliate I 
mDz.keresi eıouında birçok hatip
ler söz alarak terbiye Ye tahail . 
noktalan üzerinde durdular. Eli
m Meb'u1a Fazıl Ahmet Be1 
mllnakqalara kU1fb ve mllbim 
bir noktaya temu ettL Bilba11a 
kızlarımızın terbiyesi hakkında 
ıayam dikkat ıeyler ı&yledi, ve 
dedi ki: 

" - Maalesef terbiyenin cld
bici kısmı, bonbon ve çeres 
kısmı terbiyemize musallat olmut
tur. Kadın yalnız " mDatehlik ,. 
olmaktan çıkmlf, " mUhlik " bir 
yola girmiştir. " 

Fazıl Ahmet Beyin bu ılzlerl 
mllnevver kadınlar aruında bG
yilk bir alika uyendırch. Bu 
aözler zahiri manua itibarile bir 
itham cOmlesl tqldl etmek
tedir. Şimdiye kadar glrllf
tDğllmllz hanımların hemen 
hepsi bu iddiayı reddetmekte. 
Tnrk kadmı .. mnhlik ., olmak 

Maruf Romancımız 

Re ... Nuri Bey 

tiyle dunun " milstehlik .. bile 
değildir. Ancak mDatabailcllr. 
demektedirler. 

( l)eyama 8 lnol .. ,,. ... ) 

Azgın Bir Deve Sahibini 
Parçalıyarak Öldürdü 

• 
AWye ( Hatmi ) - Burada bir deve mtıtlıit bir facia ltledl. 

Gakbel yayliaında YUku bulan bukanlı bldisenin tafıillbnı bil
diriyorum: 

Kestel köyllnden Kara lbit oğlu Mustafa isminde garip bir ki,. 
inana bir devesi vardır. Mustafa bu deveyi çok sevmektedir. Dltl 
olan bu devenin yavrulamak zamanı gelmiş, fakat bOtlln uinfma
lan11a rağmen bir turlll doğuramamıtbr• Nihayet Mutafa, yanıaa 
birkaç arkadaş alarak deveye dolum itinde yardım etmek iateqtir. 

Fakat bu aralık deve birdebbire azanı ve Muatafanm berine 
aaldırmıtbr. Mustafa kendiaini kurtaramallllf, devenin altına d&fmllf
tllr. Su iri hayvan zayalh klylllaOn bqmı Ye kollarım ditlemlftir. 
Adamcatm biraz aonra paramparça bir halde lltıp gitmiftir. 

... Ama 

Galata Kulesinin, belediyenin Malı Oldulrı 1 
Nihaget Tahakkuk Etti - GHet•lertlea -

·--------~ 

- Şu Galata kuleai kimbilir n~kadar bJhtiyardır ? Zavalla 
teDelerclea aonra lauretlae bYQfbl. 
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Şahadetname Ka- 1.--mm:m--·------·---------.. 
cakçılığı Karşısında 

Bir a-encin uhte mektep 
elbiıcıi giyerek yakalandıtını 
•• bu ,.encin &zerinde sahte 
tahadetnameler, aahte mek
tep mühürleri, aalıte mektep 
teıkerolerl bulunduf unu yaz• 
mıtbk. Bu ilim ve irfan 
kaçakçılığı teıebbüıü karşı· 
ıında halkımız, büyfik bir 
aıabiyet a8.termiştlr, bunla
rın ıiddetle tecziyesini iste· 
mektedir. Halkımız diyor ki: 

lımall Hakla B. • Unkaparunda Ktil
bn ıokak 4 -

- Mühim mesele. Bu çok 
fena bir ıey. Canım, bu mllbür· 
leri, ~ahadetnameJeri nasıl taklit 
ederler? Bunlar başlarından kork
muyorlar mı? Bunlan yakaladığı 
için Türk polisini tebrik ederim. 

* Oım1n Şlaaıl Bey • Çatal çeJ112• mahal· 
kıl, Cumhuriyet panılyonand.a • 

- Biz senelerdenberi dirsek 
çllrüterek tahadetname alıyoruz. 
Halbuki bu zatı muhteremler 
hiç okumıyanlara para ile ıaha
detname vermekle hakkımıza ve 
hukukumuza tecavüz ediyorlar. 
Hem bu noktadan hem do mem-
leketin mektepçiliğino vurdukları 
darbeden dolayı bu adamları 
çok kusurlu buluyorum. 

• SallhatUn Bey - Catalçeşm• 3 • 

- Bunlara ne söylenir. Yaka
layıp mahkemeye vermeli. Zaten 
/poli( te bun lan birer birer yaka
layıp mahkemeye veriyor. Bu 
itin önUno geçilmesi memleketin 
irfanın aelimeti namına çok el
zemdir. .. 

Kara\et B•y • Gedlkpata Aımah ıo· 
bil s-

- Bu it fena bir iştir. Hiç 
okumıyanlara diploma vermek 
bence cinayettir. Bu gibi adamlar 
ıo'nçliğe çok fenalık ediyotlar 
demektir. 

Bundan ba~ka bazı adamlar 
da tllredi. Bunlar da kendilerine 
terkos, elektrik memw-u sUsil 
Yererek çalıp çırpıyorlar. Gaze
teler de yazıyor. Bu sahtekar
ları poliıimiz çok ınkur yaka! .. 
•or. 

Sarhoşluk 
Bir Madam Hovardalık 

Yaparken Yaralandı 
Bayram ıokağında randevucu 

Madam Maryamm kolundan yaralı 
olarak Amerikan hastaneaine 
kaldırıldığım haber alan Beyoğlu 
merkezi derhal tahkikata başla· 
mıştır. 

Yapılan tahkikat neticesin
de Maryamm, evvelisi gece 
Jalnız başına oturup fazla mik
tarda rakı içtiği ve sarhoşlukla 
önündeki rakı şiıesini masaya 
vurduğu ve kınk cam parça.larile 
kolundan )'aralandığı anlaşılm.ışbr. 

PLAJ 
Floryanın 
• 

istimlakine 
Başlanıyor 

Belediye Riyasetinin yaptığı 
bir teklifi llzerine Şehir MecJisi 
tarafından Florya plajıwu istim· 
ilk edilmesine karar vermişti. 

Belediyenin 932 bütçesine bu 
karar:ın tatbik edilmesi için tah
sisat konulmuştur. Şimdiki halde 
Belediye Daimi Encilmeni plajm 
istimlaki meselesiie meşgul ol
maktadır. Daimi Encümen bu 
hususta haJJi icap eden bazı 
hukuki cihetlerle de uğraşmak
tadır. 

Verilen malumata göre Bele
diye bütçesi DahiJiye Vekaleti 
tarafmclan tasdik edildikten sonra 
Filorya plajının istimlaki işine 
başlanacaktır. Eğer istimlak yapıl
dıktan sonra para artarsa plajda 
derhal yeni tesisat vücude getiri
lecektir. 

Yüzenler 
Açıkta Denize Girenlerden 

Ceza Alınacak 
Hava sıcak gittiği için daha 

karpuz kabuğu auya düşmeden 
ıehrin muhtelif sahillerinde deni· 
ze girenler çoğalmıştır. Bilhassa 
işlek sahillerde denize girenler 
daha çoktur. Ancak bu arada 
henüz yüzme bllmiyen çocukların 
da denize girdikleri görülmektedir. 
Belediyt. hu ciheti nazarı dikkate 
alarak §iddetli takibat icrasına 
başlamıftır. YakaJananlardan pa· 
ra cezası alınacaktır. 

Halk Şarkıları 

1 
1 Kargalar BAHARAT 

-----~ 

Müthiş Bir CenazefSon Senelerde 
Alayı Yaptılar İstihlak 
Birkaç gün evvel Beşiktaşta 

Cibannuma mahallesinde çok ga· 
rip bir hadise alm:.ıştur. 

Bir karga yavrusu Beşiktaş 
civannda bir çocuğun attığı taşla 
yaralanmış ve yaralı olarak uçar
ken bir evin bahçesine düşüp 
ölmü§für. 

Hiçbir şeyden haberleri olmı· 
yan ev sahipleri bir dakika sonra 
müthiş bir karga hücum ve isti
lasına maruz l{af mışlnrdır. Kar
galann bu taarruzun:.ın ve ziya
retinin sebebini bilmiyen ev sa
hipleri bahçelerinde ölü bir kar-
ga yavrusu bulmuşlar ve karga· 
lıırm bı. • \nün başında uçuş
tuklarını ve mütemadiyen bağ
rıştıklarını görmüşJerdir. 

Gittikçe kesafet peyda eden 
kargaların bahçeyi· ve evin damını 
tahrip etliğini gören ev tıahipleri 

Lu ölü kargayı bahçelerinden atmalc 
istemişler. Fakat kargaların taar
ruzu üzerine ölünün yanına 

yanaşmak kabil olamamıştır. 
Kargalar, ölülerine birkaç 

saat musikili, dansla ve hareketli 
bir cenaze alayı yaptıktan sonra 
ölüyü didik didik etmişlerdir. 

Otobüs 
Meselesi 

Belediyenin, yeniden otobi.is 
işletmek ve otobüs getirtmek 
isteyenlere müsaade etmediği 
malumdur. Otobüslerin kazançlı 

bir vasita olduğunu gören şoför-
ler eskiden Avrupaya sipariş , 
verdiklerini ileri sürerek Beledi-
yeden müsaade istemektedirler. 
Bazı şoförler de Ana doludan 
otobüs gctirtmeğe teşebbüs ct
mişlerclir. Fakat Belediye bu 
ınilracaa Heri reddetmi~lir. 

Çok Azaldı 
Yapılan bir tetkik neticesinde 

son zamanlarda ıehrimizde ba ... 
harlı madde sabşlan oldUkça 
azalmıştır. AIAkadarlar, bu gibi 
maddelere karşı eskiden g6ste
rilen temayülün son seneler f Ptıde 
bayii eksildiğini söylüyorlar. Me
sela, evvelce çok kullanılan 
karanfil, tarçın, kal".abiber gibi 
baharlı maddelere ıimdi pek 
az iltifat gösterildiği, ballruı 
bu eski baharlar yerine gün geç-
tikçe başka maddeler ikame el
tiği anlaşılmaktadır. Bu sebeple 
baharlı maddelerin fiatleri, eski 
fiatlerine nazaran bir miktar 
düşmilştür. Bazı kimseler bu va
ziyetin, tasarruf fikirlerinin kuv-
vetlenmesinden ileri geldiğini, 
bazıları da yeni neslin baharla 
madde kuUanmaktan esasen hoı· 
)anmadığını söylemektedirler. 

Tarihi Evrak 
El'an Gümrük Ambarla
rında Muhafaza Altındadır 

Bulgaristandan gelen tarihi 
evrakın el'an gümrük ambarla
rmda muhafaza altında olduiunu 
haber aldık. Bir kontenjan ilati
lafmdan dolayı Müze dareıine 
bir türlü teslim edilemiyen bu 
evrakın çürümekten kurtanhİİuı 
hususunda müze tarafından tek· 
rar teşebbüs Y.apılmışbr. 

Gümrük İdarui, lnlıiaariar 
V ekiletinden emir ıelir gelmez 
bu evrakın müzeye teslim edile
ceğini söylemektedir. 

Konservatuvar İdaresi Yeni H. d 
Plaklar Dolduracak ay arpaşa 

Çocuk Bahçesi 
Bu Sene Kadıköyünde Bir 

Bahçe Tesis Edilecek 
Halk bilğisi derneği heyetinin 

önümüzdeki haftalar zarfında 
Niğde, Aydın ve havalisinde, 
Halk şarkılarını tesbit etmiye 
çıkacaklarını yazmı§tık. 

Haber aldığımıza göre, on beş, 
yirmi gün kadar devam edecek 
olan bu seyahatten aonra, top
lanan şarkılar tetkik edilecek, 
15 kadar seçilmiş parça Konser
vatuvar marifetile plağa alına
caktır. 

Beraber Rakı içerken 
Arap Saliha isminde bir kadın 

Galatada İbrahimin birahanesin
de Leraber işret etmekte olan 
balıkçı Hüseyinin 25 lirasını çal
nuştır. 

IH~'::~.~~~:l kabul etmek 
istemiyen va kabyalannı dinlemi
yen Haydarpaşa ist:ısiyon hamalları 
hakkında Beledi)•e tarafından ya-
pılan tabkikat bitmiştir. Hamallar 
başka iskelelere naldedilecelderini 
duyunca pay usulünü kabul et
mişler ve evvelki akşam kazanç
larını paylaşmışlardır. 

Hepsi De Yakalandı 
Sami iamtncie !>ifi Fenerde şoför 

lstraili yaralamıştır. Sami yakalan
nıış kefalete raptı için götürülürken 
yaralı şoför Iımail ile arkadaşlara 

Muharrem ve Ahmet poliain elinden 
Samiyi alarak otomobille kaçırmak 
ve vurmak istemişler, fakat hepsi 

Y•' kalanmışlardır. 

Belediye (932) bntçcsine bir 
çocUk bahçesi tesisi için lata. 
sisat konmuştur. Bütçe tasdik 
edilir edilmez çocuk bahçeabdn 
yapılmasına başlanacaktır. lstan· 
bulda ve Beyoğlu taraflarında 
halkın ge%mesine mahsus ummnl 
bahçeler ve parklar bulunduğu 
için çocuk bahçesinin Kadıköy 
tarafında yapılmasına karar ve
rilmiştir. 

Kayitleri SHindi 
Geçenlerde Beyoğlundaki Sent 

Piilşeri Mektebinin Maarif idaresi 
tarafından mahkemeye verildiği 
yazılmışh. Haber aldığımıza ı:-öre 
bu mektebe kanun ve talimatna· 
meler hilafına alınan talebelerin 
kayitleri terkin edilmittir. 

Günün Tarihi 

Sigara Ve Tütünle 
İyi Hazırlanacak 

Verilen malümnta göre, Tütilı 
inhisar idaresi tütün ve sigara har• 
manlarının daha güzel baıırlanma11 
mabadile tedbirler ittihaz etmly41 
karar vermiştir. Bu tedbirler şu gOn~ 
lerde tatbik edilecckdr. Bu sureti( 
tntiln ve sigaraların içiminde baıau 
tesadüf edilen müşkülitm önü ta• 
mamen abnmıı olıtcakbr. BiJhaHı 
st,.aralarm kaskatı ve toz tütünleri'! 
doldurulmamasına çok dikkat edile• 
cektir. 

Diğer taraftan Tütün inhisar lda; 
nsi yakında piyasaya çıl<armı7t 
karar verdiği ( Halk ) aig:ırnsınır 
hasırlıklannı bitirmiştir. Yeni sigaJ 
ular kısa bir müddet ıonra tütlln~ 
eülere d.ığıtılacak ve ••hfa başla 
saacaktır. 

Halk Evinde Faaliyet 
btnnbul Halk Evinin içtimai Mua~ 

Yeaet Şubesi geniı mikyasta faali• 
yete karar vermiştir. Bu fube bilha1• 
aa fakir halkın vaziyetile alakadar 
olacak, muayyen bir sistem dahilinde 
laarekete geçerek fakirler için icap 
eden içtimai yardım teşkilatıııa ba .. 
hyacalctır. Şimdiden bat.ı esaslar 
tespit edilmişt'.r. Faaliyet esasları 

bllbaHa kış mevsimi nazarı dikkate 
alınmak ıuretile hazırlanmaktadır. 

Şeker Davası 
Şeker ihtikarı yapmakla maznun 

baı.ı teker tacirleri hakkında Sultan• 
abmet sulh ceza hakimliği tarafın• 

elan evvelce verilen karar temylı 
mabkemesince nakı:edilmişti. Bugüa 
muhakeme tekrar rüyet edilecektir. 

Müfettiş Namzetliği 
Ziraat Bankası müfettif namzet• 

liti müsabakası 20 temmuzda yap1e 
laeaklır, imtihanlar Istanbul ve Anki! 
rada ayni gün ve ayni aaatte olacak, 
lıuuıanlardan alta kişiye nıüfettlı 
namzedi olarak vaz;ife verilecektir. 

Tarih Kongresi 
Bugfin Ankarada bütün liıc, orta 

mektep ve darülfünun tarih muaı. 
lfmlerinin iştirak edecefi büyük ta• 
rila kongresi 11 temmuza kadar de• 
.am edecektir. Kongreyi Maarif Ve• 
idil Eaat Bey biı- nutukla küıat e ..... 
cektir. Kongrede mekteplerde tarila 
..ariaab meselesi muzakere edil .. 
cektir. Konve müzakereleri rad10 
O. ıaepedilecektir. içtimalar sabah .. 
lan 9 l:uçuktan 12 ye Te Cikleden 
ilODl1l da 2 buçuktan on sekize b• 
Wdır. içtima Hfhalarl bu Hatlerd. 
raqo ile dinlenebilecektir. 

Bir Kadın YUzUnden 
Kaıtmkapda Celil V& Emir lı• 

alade iki ukadq Mahmure iamind• 
bir kadın yüzünden Ali iamind• 
blrlal yaralamışbr. 

Darülfünunda 
Ve Ecnebi Lisanı 

Habu aldığmuza nazaran Darll· 
filnunun ıslahı hakkında lsviçrell 
mOtahaıssıs profesör Malş tarafından 
yazılan rapor üzerinde Maarif Veki• 
Jeti tetkikat yapmaktadll'. Raporda 
ileri ıürülen ıslah tekillerinin bir 
kıımı önümüzdeki dcra senesinden 
itibaren tatbik edilecektir. 

Diğer taraftan yeni derı senesl"'" 
de liselerde ecnebi lisanı tnhsiline 
kuvvet verilecek, talebenin liseyi 
bitirirken mutlak surette bir ecnebi 
Haanını tam m•nasile öğrenmeal 
temtn edilecektir, 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Diyor Ki: J 

1 : Komşu - Hasan Bey, 1 2 - Herif ~pek sırnaıık. Çam 1 J - Dün yine gözlerini açtı; 1 4 - Hana bir çare söyle de 1 5 - ı\man birader, ondan kola) 
birisine on lira borcum var. Fa- sakızı aibi yapıJı)'Or. yuıoruklarmı ııkta. Üıtüme yürüdü. herifi korkutup kaçırayım. ne .. , 1 Bir 011 lira dalıa borç İ•t• 
kat bir türlü veremiyorum. Bak bir daha utru mı ? 



2 Temmuz 

r Her gün 

Miinderecatımızın Çoklu
ğundan Dercedilen1emiş
tir. 

' 

-.................. , ..................•......•................• , 
· Posta Vapurculuğu 

Yeni Bir Vekalet Teş
kilinden Bahsediliyor 
Ankara, 2 (Hususl) - Posta 

vapurculuğunun devlet idaresi 
altma alınması hakkındaki ka
rar tatbikatı neticesi olarak 
bir Nakliyat Vekaleti ihdas edi· 
leceği söyleniyor. Bu vekaletin 
ihdasl kabul edildiği takdirde 
Posta ve Telgraf idaresile 
Demiryolları Umum Mi.idürlilğü 
bu Vekalete raptolunacakhr. 

Posta vapurculuğu idaresinin 
elinde şimdiki halde 150 kadar 
gemi vardır. Kauun kabul edilir 
edilmez yeni idare faaliyete baş· 
lıyabilecektir. 

Terki Teslihat Konfransmda 
Cenevre, 1 - ( A. A. ) -

Hava işleri komisyonun tali ko· 
mitesi sivil tayyareciliğin beynel
milelleştirilmesi hakkındaki mü· 
nakaşalarma devaw etmiştir. 

Bir Mütehassıs 
Hayvanat İşleri İçin Bir 

Mütehassıs Geldi 
Memleketimizde mevcut bil

cümle haralarla hayvanat elıstitü
lerini tetkik ederek yapılması la
zımgelen ıslahat kakkınd" l?ir ra
por vermek üzere Ziraat ve lkbsat 
Vekaletleri tarafından celbedilen 
Peşte YUksek Baytar Mektebi 
RektörU Profesör M. Vel-
man dünkü ekspresle şeh-
rımıze gelmiş ve istasiyonda 
karşılanmıştır. M. Velman tetkika
tını iki gün zarfında yaparak 
Vekaletlere birer rapor verecektir. 

Bir Fabrikada Yangın 
Kumkapıda Hakkı ve Yusuf 

btraderlerin ayakkabı fabrika· 
ıından yangın çıkmış, bir sandık 
ayakkabı yandıktan sonra söndil
rlllmi.işti.ir. 

Millet Meclisinde 
Bugün Mühim Layihalar 

Müzakere Edilecek 
Ankara, 2 ( Hususi) - Millet 

Meclisinin bugünkü ruznamesinde 
buğday, şeker ve. kahve ticareti
nin devlet tarafından idaresi, 
Sanayi Ofisi teşkili, afyon koo
peratifi lAyihalarının müzakeresi 
vardır. 

Encümenlerde tetkikata bitti
li takdirde posta vapurculuğu 
llyihası da bugün görüşülecektir. 

Yeni Bir Şirket 
Bazı maruf tacirler tarafmdao 

250 bin lira sermaye ile bir Ta· 
kas şirketi teşkil edileceği haber 
verilmektedir. Bu şirket itha!at 
ve ihracatta takas işlerile meşgul 
olacaktır. 

Şehir içinde Banyo 
Avrupada olduğu gibi burada 

da şehir dahilinde mahalleler ara
smda yüzme banyoları vücude 
getirmek üzere bir t~şebbüse 
girişildiği haber verilmektedir. 

Katip Mi 
Pelılivan Mı ? 

Kamil ismil\dt: bit celebin 
katibi Etem Ef. Galatada kasap 
Y ermiyadan alacağı olan parayı 
istemiş, fakat alamayınca kasa
bı belinden yakaladığı gibi yere 
sa\•tır muştur. Adamcağızın par
n1aklari ve kalça kemiği kırılmış
tır. 

SON POSTA 

~n Posfanzn Resimli Makalesi 

1 - Bir şeye karar vermeden 1 
evvel düşünmek, .rayeye varmak için 

lizımdır. 

2 Fakat verilen kararı derhal 

tatbik ediniz. Karar verdikten sonra 

yine düşünmek :ıararmızı intaç eder. 

Karar Ve Tatbik • 

1 
3 - Teenni, sürat ve hüsnüniyet 

biribirine bağh üç nıübim tarthr. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
pwm;5 EH 

Loza a Pazarı ar 
Bu Mesele Bitecek Olursa İmza Atmak 

Hu usunda üşkülit Kalmıyacak 
Lozan, l (A. A.) - Mak Do- ve Maliye nazırı Kont Fon Kro· 

nalt ve diğer beş alacaklı devlet sig M. Makdonald ile görüşmüş· 
murahhc:sları bu sabah içtima ler ve Almanyamn gayrı kat'i 
ederek tamirat taahhüdatmın olacak bir tevziata ve tasfiyeye 
bakiyesi olarak Almanyadan ta- iştirak etmesinin imkanı bulun-
lep edile~ek tahvilata dair olan madığını bildirmişlerdir. 
Büyük Britanya projesini tetkik Lozan, ı ( A.A) - Dünkü 
eylemiştir. müzakerat hiçbir terakkiyi intaç 

Paris 1 ( A. A. ) - Nazırlar etmemiştir. Riyaset divam 
Meclisinin içtimamı müteakip M. dünden beri tediye kabiliye-
Heriyo Fransız - İngiliz itilafı- tinin teessüsünden sonra Almanya 
nin evvela borçlar ve tami· tarafından lazimüttediye götürü 

rat bedeUeriııin biribirleriyle olan bir miktar tesbiti esası üzerinde 

irtibatları ve saniyen götürll bir itilaf teminine çalışmaktadır. 
mikdarmın umumi mahiyeti gibi · Almanya bu prensipi kabul et· 
başlıca esaslı noktalarda vücut mekte, fakat bu miktarnı 2 

bulmuş olduğunu ısrarla kaydet- milyar rayşmarkı geçmemesini 
miştir. istemektedir. Diğer taraftan da-

Lozan, 1 - ( A. A. ) - Al- yinler mütebaki kalan bu pa• 
man Başvekili M. Fon Papen ranın 1 milyara baliğ olması icap 

ettiği kanaatindedir. 
Almanya bundan maada muh

telif şartlar dermeyan etmektedir. 
Bunlardan birincisi şudur : 

Bu tarzı tesviye, nihai bir ma• 
hiyeti haiz olacaktır. 

Halbuki, dayinler bu tarzı 
tesviyeyi Amerikanın da iştirak 
edeceği devletler beynindeki umu
mi tarzı tesviyeye tibi tutmak 
istemektedirler. 

Şartların ikincisi şudur r 
Fransız heyeti murahhas ası 

borcun umumi ve şsmil bir tarz
da tesviyesi meselesinde sarsıl
maz bir halde bulunmaktadır. 

Bundan başka Fransa, tamirat 
itilAfının Almanya için siyasi tavi· 

zat istihsaline mevzu teşkil et• 
mesini hiçbir zaman kabul etme
mektedir. 

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

Yunan Hariciye Nazırı Türkiyeyi 
Akvam Cemiyetine Davet Ediyor 
Cenevre, 2 (A.A.) - Havas Ajansı bildiriyor: etmesini heyeti umumiyeye teklif etmektedir. 

M. Mihalakopulos, bütün devletler namına Türkiye· 
yi Cemiyeti Akvama girmiye davet eylemeyi iıtih· 
daf eden bir takrir tevdi eylemiştir. 

Bu takrir, Türkiye Cümburiyetinin nizamname· 
lerle mukayyet olan şartları haiz bulunduğunu 

müıahede eylemekte ve Tiirkiyeyi Cemiyeti Ak· 
vama kıymettar yardımı ile muavenet etmiye davet 

M. Mihalakopulos, Cemiyeti Akvam teşkUAb 
işlerinde Tllrkiyenio de sebkeden mesaisini hattr
latmakta ve TUrk· Yunan bahri itilafının her iki 

millet için Terki Teslihat konferansımn takip et
mekte olduğu hedeflerin büyllk bir kıımınıa 

tahakkukunu temin oylemiı bulunduğunu kaydeyl .. 
mektedir. 

Fransada 
Askeri Masraflarda Mühim 

Tenzilat Var 
Paris, 2 (A. A.) - Askeri 

masarifat üzerinden ı 500 milyon 

tasarruf yapılmasını teklif eden 

mali proje, müdafaai milliyeye 
müteallik bütün nezaretlerin mü· 

baya~t, ticari ve sınai muamele
lerinin tanzimi ve silah altına 

celbe ait nakdi miikafatlar mik
tarında tenzilatı ihtiva etmektedir. 

lzmirde imar ı,ıeri 
lzmir, 2 ( Husual ) - Yarım 

asırdanberi bakımsız duran şeh
rimizde Ballıkuyu semtinde 4 
cadde ile sekiz çeşmenin inşa• 

sına karar verilmiş, küşat resmi 

yapılmıştır. 

lzmir Valisi Bursada 
lzmir, 2 ( Hususi)- Vali KA

zım Paşa istirahat için Bursaya 
gidecek, on gün kadar kaldıktan 
sonra dönecektir. 

İSTER iıvANIJ İSTER 

1 Hitlerciler 
Almanyada Sefirlere 

Taarruz Ettiler 
Viyana 2 - ( A.A. ) - 50 ka· 

dar Hitlerci, aristokratlar klü· 
büne cebren girererek içerideki-
lere fena muamele yapmışlardır. 
Tecavüze uğrıyanlar arasanda 
Romanya ve Arjantin sefirleri 
İ!alya ataşe militeri ve Yugos
lavya sefareti katibi bulunmakta· 
dır. Romanya sefiri elinden yara
lanmıştır. 4 yaralı da hastahane· 
ye kaldmlmıştır. 

iNANMA! 
(Milliyet) refikimizde okuduk: malüınat almak için biz de ayni iki membaa müracaat 
" Pamuk fiaHeri hakkında malumat almak istiyen ettik. Baktık ki, Ticaret Odası pamuk fiatlerinin 

her tac rin lstanbulda müracaat edebileceği iki yer Lnezzül etmekte olduğunu bildirdi. Hem de " Birkaç 
vardır: Biri Ticaret Odası, diğeri ihracat Ofisi. Halbu· gün için arızi bir tenezzül olduğunu ., ilav~ etti. 
ki gazetelerin de, resmi makamlar olmaları itibarile ihracat Ofisinden de sordu'<. :-layretl Oradan pa
neşriyat1arında esas tuttukları birçok ma!Cımat bu muk f:atlerinin bilakis tcreffil etmekte olduğunu 
m~mualardan alınır. Nitekim pamuk fiatleri hakkında söylediler. " 

/STER iNAN. IST'IR iN NMAI 

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

Sözün 
Acaba 
Ne Olmak 
isterdiniz? 

Sayfa 3 

Kısası 

• • 

Sekiz, on arkadaşız. Bir yerde 
hep beraber meclis halinde otu• 
ruyoruz. Dliniln, bugünün ve 
yarının birçok meselelerinden 
bahsettik. Akhmda iken ilAve 
edeyim. yalnız edebi mevzu• 
lara ilişmeyi sallhiyetimiz ha
ricinde bulduk ve edebiyattan 
hiç konuşmadık. Niçin mi? Bu 
memlekette edebiyattan ancak 
birkaç kişi bahsedebilir. lmti· 
yazı, inhisarı onlarm üstündedir. 
Bizim bu işe karışmamız, elinin 
hamurile erkek işine burnunu 
snkan kadının vaziyetine benzer. 

Ne ise, her telden çaldık, her 
perdeden öttük. Bir arahk arka
daşlardan biri ayağa kalkb. 
Nutuk irat eden bir hatip gibi 
söze başladı: 

- F arzediniz ki, dedi, ya• 
şamaktan bezdiniz. Fakat 
tükeninceye kadar sürükliyec~ 
ğimiz bir ömür vardır. Canlı ya
şamayı, cansız kalmıya tercih 
ediyorsunuz. Ne olmayı kabul 
ederdiniz? 

Fikir ve sual yaman, değil mi? 
Hepimiz türlil türlil cevaplar 

verdik. Birimiz: 
- Ben, dedi, aparbman olu

rum. 
Gülüşmeler, kahkahalar ve 

saire... Bu arkadaş arzusunun 
iç yl\zilnü şöyle izah etti: 

- Her katımda bir kiracı 
oturacak. Bunlardan kimi zengin, 
kimi orta hallidir. MeselA yedi 
katlı bir aparbmamm. Tamam 
yedi ailenin, konturatm müddeti 
bitinciye kadar dedikodularını 
dinliyeceğim. Neler duyacağım 
neler .. 

Konturatlar bitecek, başka 
aileler gelecek ve ben onların 
dedikodularım da dinliyeceğim . 
Çekiştirmeler, çakıştırmalar, kav· 
galar, kan-koca zmlblarL .• 

O anlattıkça biz gülüşüyoruz. 
Arkadaş son sözünU söylediı 

- Düşünün bir kere ... Ne 
taıkın bir zevk. 

içimizde en gencimiı şöyle 
söyledi: 

- Apartıman olmak fena 
değil. Birkaç kalpli bir insan ğibL 
Hem hepsi de kiralık. Fakat ben, 

' dedi, yaşamaktan bezşem, tarih 
olmak isterim. O vakit bUtQn 
müstesnalar benim sinemde yaıı
yacak, Öldükten sonra ömür 
aUren bahtiyar fanilerin tnrbedan 
olacağım. 

Bu da fena değil. Başka bir 
arkadaı bu bahsi ıöyle tamam· 
ladı: 

- Ben para olmak istiyorum. 
Emin olun dllnyayı kendine ıetl· 
rirdim. Hepinizi, herkesi gtlldUrilr
dtlm. Koca dilnyada ağhyan tek 
kiıi kalmazdı. Kavga, gUrtHtn, 
muharebe, falan filin... artık 
bunların hiçbiri dikiş tutturamaz
dı. 

En sonra da ben söyledim. 
Dedim ki: 

- Ben de vergi olur, aool 
hap c!i;e yutardım. 

Celil Bey Avrupada 
İş Bankası Umum MUdUrft 

Celal Bey, bankanın Avrupadakl 
işlerini takip için dün BerJine 
gitmiştir. 

Liman Sirketi MüdUrU 
' Liman Şirketi Müdürü Hamdi 

Bey evvelki gün Odesa tarikile 
Moskovaya gitmiştir. Hamdi Bey 
Rusyada tetki ı.:at yapacaktır. 

Yeni Dış Tabipleri 
Bu sene Darülfünun Diş Ta

babeti şubesim· e ı erkek ve hanım 
kırk iki genç diploma almışbr. 
Bunlardan on sekizi Bulgar, biri 
Romanyahdır. 
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lktısadf Bahisler 

Beynelmilel 
Ticaret 
Vaziyeti 

= 
1 

1 
1 

Cemiyeti Akvam iktııadl ko
mitesi, beynelmil ticaretin hali 
haıırdaki ,eraiti hakkında bir 
muhtıra neşretmiştir. Bn vesika, 
ıimdiki ticari buhranı muhtelif 
unsurlarını ihtisar etmekle be
raber, tezahüratını da arzetınek

tedir. 
Rapora göre, Beynelmilel ti

caretin bugünkü vasfı mümeyyizi, 
gümrük himnyesinin nmumi su
rette tezayUdüdür. Bu son aylar
da, yalnız Belçika, Danimarka, 
Estonya, ltalya, Letonya, Lituan
ya, Siyam, Cenubi Afrika itha
Jiit riisumunu tezyide çahştılar. 

Fakat asıl şayanı dikkat nokta 
bUyük Britanya tarafından hima
yekar bir tarifenin kabulüdür. 

Diğer taraftan birç.ok memle
ketler, harici ticaretin idare ve 
tanzimine dair tedbirler ittihaz 
etmişlerdir. MeselA, mali tedabir: 
(Almanya, Avusturya, Bulgaris
tan, Danimarka, Eıtonya, Yuna
nistan, Macaristan, Letonya. Nor
veç, Romanya, Çekoslovakya, 
Tiirkiye, Yugoslavya da döviz 
ticaretinin murakabesi ), nakti 
tedabir: ( Danimarka, Finlandiya 
Büyük Britanya, Norveç, lsveç, 
Yunanistan, Avustralya, Japonya 
\'e Hindistanda altın esasının 

te rki) ve nihayet ticari tedabir: 
( Alman1a, Avusturya, Belçika, 
Danimarka, İspanya, Fransa, 
Yunanistan, Macariıtan, ltalya, 
Norveç, Polonya, Romanya, İsviç
re, Çekoslovakyaya olan ithala
tın kısmi Türkiyeye ve Letonya
ya 9lanlarm da umumi kontenjanı} 

1 kttsadi buhranın \' ı eynel· 
milel ticaretin bilvas. t .ı veya 
bilavasıta tanzimine ait tedbirle
rin müşterek tesirlerine bir sed 
çekebilmek için, bazı memleketler 
ayniyat mübadelesi ( takas ) esa
ıına müstenit mukaveleler aktet· 
mişlerdir. 

Bu gibi mukaveleler, bilhassa 
Almanya ve Macaristanda, Avus
turya ve Romanya, Bulgaristan 
ve Yunanistan, Bulgaristan ve 
lsviçre. Fransa ve Letonya, Nor
Yeç ve Rusya, Polonya ve Avus
turya, Macaristan Bulgaristan, 
Estnya ve Yugoslavya beyninde 
aktolunmuştur. 

Diğer memleketler, mubadele 
olunan emtianın doğrudan doğ

ruya tediyesinden içtinap ederek, 
ticaretlerinin muahede yapan 
memleketlerlerle takas mukave
lelerine müracaat ettiler. 

Bilhassa Avusturya, ( Alman
ya, Fransa, Macaristan, İtalya, 
Hollanda, İsveç ve Yugoslavya } 
ile M. caristan da Almanya,Avus· 
t~, Belçika, Fransa, İtalya ve 
lsviçre ile mukavele aktetmiş· 
)erdir. 

Diğer taraftc:n (Fransa, Eston
ya ve Letonya) ile, İsviçre (Yu
goslavya) ile bu cinsten mukave
leler iınzalam şiardır. 

Bununla beraber, şimdiye ka· 
dar sarfolunan gayretlerden müs

pet netice ler elde edilememiştir. 
Ticaret de miitemadiyen düş

me tedir. ---
Soma Piyasası 

Soma, (Hususi) - Dün kasa
baı-1 zda pazar kurulmuştu. Pa· 
zardaki fia tleri size bildiriyorum. 
Afyon 8 - J O Jira, buğday 
yedi icuru , arpa dört buçuk, 
mıh ıt 7-8, te·cy . ı 60, z ytinya
ğ1 40, k0 .Y .m p } t1iri 25 kuruştur. 

SON POSTA = cw:ı:::::x::::: = 

1 Edebiyat E L 1 

~---~----------------_.Edebiyatçılar 

Antalyada U'cuzluk ~;~:muş? .. 
Buz Gibi Koyun 
Yirmi Tereyağı Da 

Eti Otuz, Peynir 
Yetmiş Kuruştur 

Antalya ( Hu· 
susi) - Bu sene 
mahsul vaziyeti 
geçen seneye 
nazaran umumi
yet itibarile ta
savvurun fevkin~ 
de bir bolluk 
manzarası arze
diyor. Mezruat 
herkesin mem
nuniyetini cel
bedccek derf'· 
cededir. Yaluız 
bazı köylerde to-

Mahrukat ucuz
luğu da bu nis
pettedir. Bir yllk 
kömfir otuz ku
ruşa veriliyor. Bir 
yilk odun da 
on beş kuruıtur. 

Fakat bu ucuz 
luk bu ıekllde 
devam etmiye

cek gibidir. Çtin 
ki köylünün yay· 

,laya çıkmuile 

humsuzluk yü- GUzel Antalyanın umumi manzarası 
züııden bu ıene ekin ekileme· J ze sevkiyah yapdıyor. Domates J 
miş, yayla cihetlerinde de henilz çıktığı halde okkası on 

beraber m0ru· 
kat, yaj' ve peynir 
fiatleri artacaktır. 

Memleketimizde hayatın ıönDk 
olduğu iddia edilemez. iyi bir 
ainemamız Tardır. Haf tada iki 
yeni filim gösteriyor. Muhtelif 
yerlerden buraya ıık aık gelen 
tiyatro heyetleri bizi kısmen et
lendiriyor. Bunlardan baıka Halk 
Musiki Heyeti de haftada bir 
veya iki glln bize ıe•kli aaatler 

çiftçiler kısmen memnun kalma· beş, turfanda bamya kırk, taze 
mıştır. Fakat bilhassa badem fasulye yedi buçuk, on tane ka-
ağacı, Bucak ve civarında mah- bak ve yine on salatalık beş 
suJat ümidin fevkindedir. kuruştur. Buz gibi koyun eti 

Sebze bolluğu ise nisbet ka- otuz, keçi v~ sığır etleri ise on 
bul etmiyecek dereceyi bulmuş· beş, yirmi kuruştur. Yumurtanın 
tur. Hergün otomobillerle Af- altısı beş kuruşa satılıyor. Peynir 
yon, Bordur ve sair yerlere aeb- 20 ve tereyağı da 70 kuruştur. yaşatıyor. Seyit 

D Yarbekirde 
f"akirlere 
Yardım 

Karamanın Koyunu Gibi 
Kalesi De Meşhurdur 

Diyarbekir ( Hususi } - Şeh
rimiz Halkevi herkesi memnun 
edecek şekilde faaliyet gösteri
yor. Halkevioin fakirleri diltUn· 
mek hususunda gösterdiği ıefkat 
eserleri çok büyüktür. Ge· 
çen akşam Safa Bağçeıinde 
Hnlkevi temsil heyeti tarafından 
fakirler menfaatine ( Süt kar
deşler ) piyesi temsil edildi. Tem· 
ıil kalabalık bir halk kütlesi 
taraf mdan seyredildi Ye çok 
alkışlandı. Musiki heyeti de g6zel 
mtisamereler veriyor. Diyarbe· 
kirli Celil Beyin okuduğu nefis 
gazel ve ıarkıları bllyük bir tak
dirle karşılandı. 

Nazillide 
Spor Hayatı Tekrar Canlı 

Bir Şekil Aldı 

Nazilli ( Hususi ) - Kış ve 
baharda uzun bir sükun devresi 
geçiren Nazilli spor hareketleri 
yaz gelince tekrar canlandı. Es
kiden biribirinin rakibi olan id
man Yurdu ve Ocak klüpleri 
birleşmişlerdi. 

Nazilli spor ldübil bu sene 
ilk maçını Aydm San'atler Birliği 
Ue yaptı. Maç kalabalık bir se· 
yirci huzurunda çok heyecanlı 
geçti. Nazilli Spor 2 • 3 mağlüp 
oldu. Bu vaziyet gençlerimize 
ekzcrsislere fazla ehemmiyet ver· 
meleri lazım olduğunu gö_ster· 
mek1 edir. Sıra ile Aydın, Öde· 
miş, Denizli kHiplerile birer maç 
yapılması düşünülüyor. R. O. 

Adana da 
Üfürükçülük Yapan Bir 

Adam Mahkum Oldu 
Adanada üfürükçülük suçun

dnn maznun bulunan Ceyhanlı 
makinist Sait ve arkadaşı Ahmet 
Hamdi Ağ•rcezada yapılan 

duruşmaları neticesinde bunlar· 

Karaman ( Hususi ) - Bu se
ne kazamız dahilinde ziraat vazi· 
yeti çiftçiyi geçen seneki kadar 
memnun etmiyecek gibi görü
nüyor. Çayar ve mer'alarda 

ot miktarı az olduğu ıçın 

hayvanların Garbi Anadolu 
yaylalarma götürülmesi düşünül· 
mektedir. Bununla beraber lizim 
taı afm köylü ve çifçisi çok çalış
kan olduğu için zararlarını telafi 
hususunda gayret gösterecekleri 
tabiidir. 

Burada Ayranıcda güzel, k~ 
reste fabrikası vardır. Bu fahri· 
ka oldukça iyi iş gGrmektedir. 
Size bu mektubumla tarihi Ka· 
raman kalesinin bir resmini giSn
deriyorum bu kale kakkında tarih 
kitapları uzun malümat verirler. 

Fakat kaleye ait çok cazip 
efsaneler vardır. Bundan sonraki 

mektuplarımda bu efsanelerden 
etraflı ıekilde bahsedeceğim. Bu 
efsaneler herhalde büyUk bir ali· 
ka ile takip edilecektir, il. A. 

~~~-----------·-·--------~...;;;;;~~-
Nazillide 
• '/stihsalaf--

Nazmi kazasmm bu seneki 
muhammen istihsalah kilo iti
barile şu şekilde tesbit edilmiştir: 
Buğday 994500 kilo, arpa, bir 
milyon 347 bin 850, çavdar 
227, 100, bakla 117500, burçak 
42000, afyon slltü 600, haşhaş 
tohumu 0000, ipek kozası 16000. 

Yazlık zer'iyat: Mıs r 8815 
dönüm, akdarı 380, kumdarı 300 
fasulye 150, kendir 208, soğan 
500, susam 1290, sarmısak 50, 
kavun 1200, pamuk 12595 dö
ntimdür. 

-============================· 
dan Sait Uç ay hapis ve elli lira 
nakti cezaya maküm olmuş, Ahmet 
Hamdi efendi beraet etmiştir. 

Hzmirin 
ihracatı 

18 hazirandan 24 hazirana 
kadar İzmir limanından muhtelif 
ecnebi memleketlere ihraç edilen 
emtianın miktarı kilo olarak ıu 
suretle tespit edilmiştir. 

7823 kilo hali 500 mazı, 
75460 pirinç, 94314 tütün, 1622 
valeks, 19825 yumurta, 7750 yün 
yapağı ve kıl, 50000 küspe, 41 J 8 
çiçek soğaoı, 1539 çam fısbğı, 
2500 kilo armut. 

Mersinde Turfandacılık 
Son zamanlarda Mersinde 

turfanda sebze ziraat ve ticar~ 
ti oldukça ilerlemiştir. lstanbul 
ve Ankaraya mühim miktarda 
ıneyva ve ıebze ihraç edilmiftir. 

Na~ullalı Ata 
Her sene, batta alta ayda bir 

edebiyatçılar arasında yeni bir 
anket açmak, gidip onlarla ko
DUfmak fikri, Hikmet Feridun 
Beye bilmem nereden gelmiş? 
Herhalde fena bir fikir değil; bir 
kere Hikmet Feridun Bey bu 
••yede zamanımız gazetecilerinin 
iımi en çok tanınmışlarından biri 
oluyor; sonra da öbür muharrir· 
lerimiz, bir gUn kendileri ile de 
g6rUıeceğini, gazetesine resimle
rini bastıracağım, onlara fikir 
&leminde geçer bir sözleri bulun· 
duju zehabını, bu tatlı zehabı 
vereceğini düşünerek ondan ha· 
hrtlnaslıkla bahsederler. 

Hikmet Feridun Beyin de 
muharrirlerimizin hemen hemen 
laep8Üıe hUrmeti vardır. Yaran 
ticlip kendisinden bir milli· 
kat veya bir ankete cevap 
iıtiyeceği bir adamdan bugün 
nuıl ıert bir lisanla bahse
debilir? Yaln12 gençlerle, şii ,· ! 
ve nesirde alışılmış tarzl ' · .... ı ı ı 
bqkumı da tecrübeye kalkışan· 
larla asla mülakat yapmanıağı 
aazUne almıştır. Gazetesinde ha
zan yazdığı tenkitlerin tasvipkAr 
olmıyanları hep gençlerden, yeni 
f&lrlerden bahsedenleridir. Nazım 
Hikmet'ten maada serbest nau 

zımcıları, Uganış'ta yazan genç~ 
leri •e bir de, yeni ki· 
tabında her nedense durup 
dururken çattığı Faik Ali 
Beyi lstisı.a ederseniz Hikmet 
Feridun Beyin gidip konuşarmya· 
cajı kimse yoktur. 

MDIAkatJarının bir kısmım 

" Bagün de diyorlar ki it ( 1) 
iıml ile toplamış. " Ben iki kere 
edebiyat anketi yapbm it deme· 
ılne rağmen daha fazla anket 
açm11tır; meselA Muhit mecmua
ıında neşrettikleri ile bu seneki 
" ·- ile bir saat ,, leri, " Bu 
n..,.ttiğim anketler ilk yapbk
larımdır ,, demesine rağmen kita
biDda ikinci anketinin de bazı 
parçaları vardır. Hikmet Feridun 
Bey niye bunu gizliyor? Kitabını 
pek büyültmemek için cevap
larını bir tarafa bırakmamağa 
mecbur olduğu arkadaşları gü
cendirmemek için. 

Hikmet Feridun Bey kitabın· 
ela hiçbir tasnif yapmamış ; bir 
filıriate lüzum görmediği gibi 
alfabe sırası da gözetmemiş. 
Vakıl evveli muharrirleri harp
ten evvelkiler ve sonrakiler diye 
ikiye ayırmak istemiş amma sonra 
ondan da vazgeçmiş. Ne zararı var 
birtakım muharrirlerden aldığı 
cevaplan neşrediyor yal 

" Bugün de diyorlar ki ,, 
zannederim rağbet görecektir; 
buna layıktır da, çünkü içinde 
güzel karikatürler var. Hem ki
tap ta eğlenceli: dedikodu ile 
dolu. Fakat bu dedikodular o 
kadar hoş ki, hiçbiri hatırda kal
mıyor. 

Böyle olmasında her iki tara-
fın da kabahati var: muharrirle
rimizin çoğunun meslekleri hnk· 
kında vazıh, muayyen fikirleri 
yok, Hikmet Feridun Bey de on· 
lara sual sormasını bilmiyor. Pek 
meıhur bir sözü biraz deği~tire· 
rek diyebiliriz ki: her edehiyat 
Alemi layık olduğu anketçiye ma
liktir. 

( 1) Remzi kitaphanesi, 1 cilt, 100 
kuru1o 
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1 .lıgaset 

Lozanda 
Atılacak 

imzalar ... 
Bugün bütün dünyanın dikkat 

gözü Lozan Konferansına çevril
miş bulunuyor. Cenevredeki 
Tahdidi Teslihat Konferansı, Lo
znn miizakeı·clerinin yanında 
ikinci derecede kalıyor. İtiraf 
edelim ki, Lozan Konferansı, 
harp borçları denilen müz
min derde karşı bir tesviye 
çaresi bulmıya çalışırken bu 
müşküllerle de uğraşıyor. 

Lozanda s·· 
Tekl·f er 

ün Ümitler, S 
Üzeri de To 

n a ılan 

a yor 

Almanların son teklifleri ma
lumdur. Aşağı yukar. V c-:-say 
Muahedesinin esa:J hükümlerini 
tadil ettirmek gayesinden ibaret 
olan bu teklif, konferans seoa-
ıında fırtınalı bir hava yarattı. 
Fakat siyasi hadiseleri vakın
dan takip eden, o hAdi.sclere 
hAkim olan ruhu iyi bilen clirlo
matlar henUz ümitlt~rini 'tesmiş 
değildirler. Diyorlar ki : "Dünyayı 
bugün derin bir uçurumn rötü
ren iktısadt buhranın önüne geç
mek lazımdu. Bu, bir zarurettir 
•• bu zarureti karşılamak için de 
blltün milletlerin ayni hüsnU niyet 
havasını teneffüs etmeleri lazım
ıeliyor. ,, 

Bu görllt şüphesiz ki çok 
doğrudur. BugUn iktısadl buh
randan m6teessir olmıyan millet 
Yar mı ki? •• 

Hatta bazı diplomatlar daha 
ileri giderek, Lozan Konferansını, 
dünyanın kurtulması için en son 
çare olarak telakki ediyorlar. 
Şu halde kurtulmak için uyuş
mak, anlatmak, yani hodbin 
dUşiinceler tesirine kapılıp itilaf
kirizliğe sapmamak lazımdır. Bu 
mecburiyeti hissetmiyenJerin vay 
haline 1.. 

işsizlik, parasızlık, ticaretsiz
lik ve blltnn beynelmilel dertlere, 
beynelmilel anlaşmalarla bir şifa 
çaresi bulunacaktır. Dünya kur
tulmak istiyor., milletler kurtul
mak istiyor ve herkes tazyiksiz 
bir hava teneffüs etmek emelin
dedir. Çok şayanı şükrandır 
ki bu umumi arzuyu zimamdarlar 
anlamış ve hissetmiş bulunuyorlar. 

Bu sebepledir ki siyasi ihtiras
lar yerine hüsnüniyet kaim olmı
ya başlamıştır. Bugün dünya si
yasilerinde 1914 ten evvelki ruhu 
göremiyoruz. O gUnkü ihtiras 
yerine bugiln, derin bir pişman
Lğm doğurduğu kalp yumuşaklığı 
nr. Bunlar gUzel delillerdir ki 
nmitlcrimizin sönmemesine yar
dım ediyor. 

Lozanda atılacağını umduğu
muz imzalar dünyayı yeni bir 
iıtikameto ıokabilecektir. Yeter ki 
eller arkaya bağlanmlŞ kalmasın 
Ye sulh perisine tebessüm fırsatı 

verilsin. Rüt 

Müzake,.eler 
Henüz 
Kesilmiş Değildir 

Lozan 1 ( A. A. ) - Alman 
Başvekili M. Fon Papen, M. 
Makdonald ile mülakat ettikten 
sonra saat 18 de M . . Heryoyu 
kabul etmiştir. 

Lozan 1 - ( A.A. ) - Alman
ya hrafından tediye edilecek 
olan r;5türü miktarı münakaşası 
Almanya raliye nazırı M. Fon 
Krodk'in ı;ıyabmda gece yarısı· 
na l:adar devam etmiştir. 

Dayinler Alman tahvilatmımn 
ihracı şeraiti vo :-- ötürü miktarın 
alacaklılar arasında tevzi ve tak· 
simi hususunda mutabık kalmıt· 

lardır. 
•• 

Umit Veren 
Manzaralar 
Karşısında Franaıı Başvekili M. Hcryo Lo-

zand:ın Cencvreyeı, Cenevreden 
Paris, 1 ( A. A. ) - "Havaa PariH, Pariılen Lonna durup dln-

Ajansından., Tan gazetesi yazıyor: lenmeden koşuyor. Bu resim, M. 
" Alman devleti dayinlerinin müt- Heryo, Lozan istasyonunda tren• 
tehit cephe almaları fikrinin intizar ederken alınmıştır. Fransanın 

ıon devir aiyut ricalinden olan M. 
Lozanda oldukça terakkiler kay· Heryo baknl.m Loıandakl borçlar 
detmiı olduğu ve bu fikirlerin meselesinin içinden nasıl çıkacak? 
bundan böyle bütün müzakerata - -
hikim olacak bir vakıa teşkil Paristeki 
edeceği kabul edilebilir. Pef ro/ 
Fransanın 
Yeni Sene 
Bütçesi 

Paris, 1 - ( A. A. ) - Blit
çe nazırı, Meb'usan Meclisi Mali
ye Encümeni huzurunda mali va
ziyeti izah ederken 1931 - 1932 

bütçe açığının tahminen 4, 7 48 
milyon franga baliğ olduğunu 
söylemiştir. 

Bu açıkta tediyat üzerinden 
hasıl olan zararlar da dahildir. 

Senenin yalnız 9 ayına şamil 

olan ve fevkalade menabi saye
sinde tevzin edilebilen 932 büt· 
çesi daha şimdiden 454 milyon 
tahminat noktası göstermektedir. 

Buna tediyattan mütevellit 
zarnrlann da ithali lazımdır. 

933 bütçesi masarif at üzerin· 
den tahminen 6,500 milyon bir 

fadahk gösterecektir. Hazinenin 
vaziyeti her türlü muavenette 
bulunmayı menettiğinden biHçe 
açığının kapatılması için şiddetli 
ihya tedbirlerine mutlak Aurette 

Konferansı 
Paris 1 (A.A.) - Pelrol kon

feransının birici gününü müleakıp 
neşredilen tebliğ, ilk celsenin 
murahhaslar arasında, dostane 
olduğu tezahiir eden temaslara 
ve mesainin azami derecede mü
essir olmasını temin edecek olan 
usullerin tetkikine hasredilmİlJ 
bulunduğunu bildirmektedir. 

ihtiyaç görülmektedir. 
Nazırlar Meclisinde 

Paris, 1 (A.A.) - Bu sabah 
toplanacak olan nazırlar meclisi, 
bütçe kanun Jnun kat'i metnini 
tasvip edecektir. Mezkür kanun 
layiha11 bugün öğleden sonra 
meb'usan meclisine tevdi oluna-

caktır. 

M. Heryo, mezkur kanunun 
müstaceliyetle müzakeresini talep 
ed"cek ve hu nokta hakkında 
itimat meselesini ortaya sürecek
tir. Umumi mlinakaşanm pazar
tesinden itibaren mediste başla
ması çok mümkünr!iir. 

EDEBi TEFR{KAMJZ: 56:::===:=:========= leye yıkıldı ve kalbi bu gayri
melhuz saadetin verdiği şefkatle 
rikkate gelerek kocasının sıhhati 
ild alakadar olmıya başladı: VfKTORYA 

Muharriri: l<..nııt Hamsu" Nakleden: H. Ş. 

- Geldiğimi Madama haber telaşlı fısıltılar, haykırmalar du
•eriniz. 

Hizmetçi kız uzaklaştı, l\fada
mın odasının kapısını çaldı ve 
yüksek sesle dışardan bağırdı: 

- Madam, Mösyö geldi. 
İçerden Madamın teliişlı sesi 

duyuldu: 
- Ne dediniz, kocam mı 

geldi. Bunu bana haber vernıek
liğini o mu söyledi. 

- E•et, kendisi. Şimdi kapı
aan önünde duruyor. 

Madamın odaıında boj'uk ve 

yuldu. Bir kapı açılıp kapandı 
ve ortalık yeniden sükun buldu. 

Mösyö içeriye girdi, madam, 
yüziinde bir ölüm sarılığile, ona 
doğru yaklaştı. 

Birdenbire erkeğin merhame
ti tehevvürüne galebe çalarak: 

- Klüp kapalıydı. Seni te· 
laşa düşürmemek için hizmetçi 
kızla haber gönderdim. 

Üzerinden ağır bir yük kalk· 
mış, ~li\mlü bir felaketten kur
tulrnut ribi kadın bir iskem-

- Yüz.ün sararmış. Söyle 
uen var, sevgilim? 

- Hayır, üşümüyorum. 

- Bir şey mi oldu'? Yüzün 
o kadar çok bozulmuş ki. 

- Hayır, bilakis gülüyorum. 
Bundan höyle benim gülüşüm 
böyle ola<'ak. Bu acayip gülüşün 
yalmz bana has olmas:nı isti
yorum. 

Kadın bu kesik ve boğuk söz
leri dinliyor; lakin manalarını an
hyamıyarak kocasına bakıyordu. 
Acaba ne deme!c istiyordu'? 

Bu anda erkek ansızın karısını 
demir ~ibi yakaladı ve mırıldandı: 

- Ne dersin .. Şimdi ıuradan 

• 
lngilterede 
Muharebe 

• 
istikrazı 

Londra, 1 ( A.A. )- M. Ne-
vi) Çemberlayn, Avam Kamara
sında, hilkfımetin mecmuu tah
minnen 2,086 milyon İngiliz lira
sına baliğ olan yüzde 5 faizli 
harp istikrazım yüzde 3 faizli ve 
1-12-1932 den ev Jt>I Hizimiitte· 
diye olmıyan bir istikraza tahvil 
etmek niyetinde olduğunu bil-
dirmiştir. 

Yüzde 5 faizli istikrazın ha
milleri önümüzdeki 1112 tarihin
den 3 ay evvel müracaat ettik
leri takdirde kendilerine nakden 
tediyatta bulunulacaktır. 

Amerika da 
1Bütçe 
Meselesi 

Vaşington, 1 ( A. A. ) - M. 
Hover, bütçede tenzilat icrasını 

ihtiva eden kanun liyihasını imza 
etmiştir. Cemahiri Müttehide büt
çesinin binnazariye tevzini için 
daha 200 ila 250 milyon dolar 
tasarruf etmek icap etmektedir. 

içki Ve Para 
Şikago 1 (A.A.) - Demok

rat konvansiyonunun içki mem· 
nuiyetioin ilgasına dair olan ka
rarı M. Franklin Roosevelt tara
fmdan kabul edilmiştir. 

Şikago 1 - ( A~A.) - De
mokrat konvansiyonu eski muha
riplere acilen nakti mükafat 
verilmesi aleyhinde rey vermiş 
ve alhn gllmUş çifte nakit usulü 
lehindeki teklifi de reddeylemiştir. 

Belçil<a Meclisinde 
Brüksel 1 { A. A. ) - Meclis, 

ilk ve orta tedrisatta ecnebi li· 
sanlarının istimaline dair olan 
kanun liyibasmı kabul ve tasvip 
etmiştir. 

Mesai 
Bürosunda 

Cenvre, 1 ( A. A. ) - Bey
nelmilel mesai bürosu idare mec
lisi, Lozan ve CenevretJeki Fran· 
sız heyeti murahhasası mUmes· 
sillerinin huzurile mUteveffa Al
bert Thomasm hatıraanın tebciJi 
için resmi bir celıe aktetmiştir. 

Harici Haberler 
Baradu bme1di liı.tfen 9 ııncu 

sa.vfada okugunuz 

giden herife boynuz takhrsakmı .. 
Bu fena olmaz değil mi? 

Kadın bir çığlık kopardı. 
Hizmetçi kız koşarak geldi. 
Erkek ağzının blitün vüs'atile 
keskin ve sürekli bir kahkaha 

1 salı vererek ellerini dizlerine 
vurdu ... 

Ve ertesi sabah kadının re
kik kalbi eski tahakkümü eline 
almakla, kocasına diyordu: 

- Diln akşam, üzerinde ga
rip bir nöbetin vardı. Fakat ar
tık geçti zannederim. Bununla 
beraber bugün benzin yine 
solgun .. 

- Evet, benim yaşımda IAti
fe yapmak insana yorgunluk Ye
riyor, bir daha böyle m6nase· 
betsizlikler yapmayacağım. 

Evlenmek 
Meselesi 
Karşısında 

"26 yaşındayım. Askerliğimi 
bitirdim. Muallimim. 60 lira vari-
datım var. Muhakkak ki medeni 
ihtiyaçları tatmin ederek geçin-
mek için asgari yüz elli lira 
lazım. Mesleğimi değiştireyim 
dedim, yüksek mektepler tahsilin 
kafi değil, bir kısımları da yaşın 
mü ait değil t Dediler. Yanımda 
annemin mevcudiyeti de mani 
oldu buna. 

" Biiiyorum ki, talii ters olan
ların mukadderatlaı-ı hep ıstırapla 
geçer. Benimki de öyle. O halde 
ben ne yapayım? Bu yarım ya
malak hayata saplanıp kalacak 
mıyım? Bugüniin cemiyetinde 
nasibim bu mu? 

" Evlenmek... Münevver genci 
ürküten bir afet bu! Hayatımda 

birçok kızlar tamdım, ve 
yalnız eğlenmek için sevdim 
bunları. İçlerinde evlilik esas
larını, aile samimiyet ve sev
gisini anlıyan nekadar az? En 
mühim mesele, seciye ve dUşünUı 
farkı. 

En son birini tanıdım. Tabit 
meziyetleri mükemmel. Karakteri 
de sağlam. Fakat, bol yaşayışa 

alışkın. Sevişiyoruz. Bunu idea
lime de uygun buluyorum. Ev
lensek mes'ut olabilir miyiz?,, 

z. z. 
Evleneceğiniz kızı evveli ka• 

ıancınızla geçinmiye, süs ve all
yişten vazgeçmek lazımgeldiğine 
ikna ediniz. Bir defa buna muva-
fakat ettikten sonra artık sizden 
fazlasını istemiye hakkı olmaz. 

Hayat aranızdaki dUiüntıı 
farklarını tedricen izale eder. 
Biribirinizi daha iyi anlar ve da• 
ha iyi anlaşırsınız. .. 

"19 yaşındayım. Mahallemizde 
18 yaşında bir kızla iki •eneden
beri sevişiyorum. Son zamanda kı
za bir talip çıktı. Ailesi evlendir-
mek istiyor: Kız raıı olmuyor. e~ 
ni kendisi istemiye teıvik ediyor. 
Fakat askerliğimi henU:ı yapmadım. 
Ailem askerliğim bitmedikçe ev
lenmeme taraftar değil. Ne ya-
payım?,, 

Nişanlanınız. Bu suretle me
seleyi esasından halletmiı olursu· 
nuz. Hem kız, hem siı memnun 
olmuş olursunuz. 

HANIMTEYZE 

TAKViM== 
CUMARTESi 

31 ca. - 2 TEMMUZ • 93Z ıu .. r 58 

Arabt Rumt 
26 • Sefer • 1351 19-Hazlr•n·-•· 1341 

,!•kil ~ vaaatt Vakit Eaaa~~ 
Gllneı 1 48 4. 30 kf•rD il. - 19. -" 
Öğle 4. 33 11 18 Yat11 2 21 48 

ikindi & 34 16. 18 lmnk 8. 28 2 13 

Y ohanın kitabında aşkın 
muhtelif nevilerinden bafiSeden 
rahip (Vent) bir nevini daha ta
rif etmek fikrile ili ve ediyor: 

- Bazı aşklar var ki insanı 
ebediyen sermest eder. Size 
bir tanesini anlatayım da siz 
hüküm veriniz: 

... Yeni evliler, uzun ve mes'ut 
bal ayı seyahatinden henüz avdet 
etmişler ve odalarına çekilmiş-

lerdi. 
Karı koca daim<1 birlikte ge

ziniyor, biribirlerinden asla ayrıl
mıyorla ·i. 

Sarı, ı zı ve mavi renkli 
çiçekler lo,,lıyarak biribirlerine 
takdim ediyorlar, birlikte çimen
leri o dalgalanııını seyrediyorlar, 

(Arkası nr• 
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Kibrit Kıralına Taş Çıkartan Bir Serseri 
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Kooperatif Meb'us, Haham, Protestan, Casus, 
• 

idaresi Budist Ve Çin Müşaviri Olan Adam 
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Kooperatifler eıu itibarile 
iktısadt tetebbüslerdendir. Bntnn ' 
hareketlerinde tabii kanunların 
nüfuzu görülilr. O kanunlar ki hl· 
)Afma hareket edilince aman ver• 
mez, hatır, gönül Hymazl 

lktısadi teşkilAt iıe her mille· 
tin istidat ve kabiliyetine göre 
değişir. Hatoların en bUytıkU de, 
Hheplerini t ... tkik <tn den evvel 
.. filAn yerde ~9ylc yaplıror, biz 
de aynini yaralıır.!,. Demektir. 

O halde kooreratifle~ imize 
vereceğimiz şeklin blinyei içti
maiyemize uyacak hususiyetleri 
olmalıdır. 

Halkımızın şirket halindeki 
müesseselere karşı itimadını art· 
brmalıyız. Ferdi gayretlerle yük
ıeJmiye imkan olmıyan ikhsadi
bmıza ister kooperatif, ister 
anonim halinde olsun "amme,, 

Me,hur 
serserinin 
Arap şeyhl 
kıyafetinde 

nin yardım ve iştirakini temin 
tmel< için iyi çalışmak mecbu-

riyetini gözönUnde bulundur-
malıyız. 

Gerek vatanın, gerek vatan-
daşlarm menfaati, şirketlere kar
tı fazla bir itimat ile bağlanmak
tadır. Bu da, ancak zaman ile, 
meydana ileri götürUlmüş, ba-
k a11 temin edilmiş nümune· 
ler vücuda getirilmekle olur. 
Onun için kooperatifçilikte her 
milletten ziyade dikkatli ve ted-
birli hareket mecburiyetindeyiz. 

Son senelerde dünya üzerin
de hususi müesseseler arasında 
iflas eden, tatili tediyata mecbur 
kalan ve kapananlar oldukça 
fazla olduğu halde kimse 
ticaret mesleğinin fenalığına 
bilkmetmemiştir. Halbuki bir şir
ket ademi muvaffakıyete uğrıya-

. cok olursa kabahat hemen sis
teme yUkletilir. 

Unutmıyalım ki tabiatte bir 
.. Kanunu tekamül ,, vardır. isti-
cal göstermiyelim ... Roştal 1844 te 
lngilterede ilk kooperatifi 28 his
sedarın haftada verdiği bir ku
ruşla eçbğı zaman dükkanlarının 

IOks etalajları yoktu. 
Fakat birinci sene nihayetin

de (880) liraya baliğ olan ser-
mayeleri 20 sene sonrn takriben 
(250,000), 30 sene sonra da 
(380,000) altın liraya fırlamıştır. 

işte takip edilecek zaruri kai
de: daima "küçükten, büyüğe.,; 
"basitten, mürekkebe,, olmalıdır. 

Bu işte tekAmUl merhalelerini 
aıra ile aşmak hususunda çok 
dikkatli davranmak lAzımdır. 
Bilhassa " ihtiyat ,, meselesini da
ima glh~önUnde bulundurmahyız. 
Her başlangıçta ilk şart olan 
.. tetkik ., ve tecrübe devrelerine 
lmkln bırakmalıı. 

Ahmet Eler•• 

Yunan Hükumeti Ve Tutun 
Ati na ( Husuıt ) - Eski Y u· 

namslan, Epir ve Adalardaki tu-
tun rençperleri elinde bulunan 
1930 ve daha evvelki seneler 
rekoltesine ait tütünlerin mikta
nnı gösteren listeyi hükumet 
tasdik etmiştir. Bu tütünler, tütün 
mubayaa komisyonu tarafından 
satın alınacaktır. 

lsveç - Yunan Ticareti 
Atina ( Hususi ) - lkttsat 

nezareti ile İsveç Tüttın Rejisi 
mUmessilleri arasında lsvcçe ithal 
~dilecek beş yüz bin kilo tütün 
hakkında bir mukavelename imza 
edilmiştir. Mukavelenin şeraitine 
nazaran tütünlerin bedeli doların 
halihazır kıymetile veya Yuna· 
nistana ithal edilecek laveç em
tiasile ödenecektir. 

bir re:>ml 
ve bir 
Buda 

mabedi 

Kibrit Kıralı Jvar Krögcre 
yirminci asrın en büyük sahtekarı 
denildi. Hayatı sergüzeştlerle 
dolu olan Trehiı Linkolne de 
dünyanın en bUyUk serserisi, ser
güzeştçisi denilebilir. 

Trebliş Linko!n'ın hayat ve 
maceraları hakkında yazdığı "ha
yatımın hakikatleri,, ismindeki 
eser bütün Londrada büyük bir 
alaka uyandırdı. Bu beynelmilel 
sersermın maceraları İngilizler 
kadar bizim karilerimizi de ala
kadar edecektir. 

Treblş Llnkoln Kimdir? 
Bu serseri 1879 da Macaris

tanda Tuna kenarında Pask is
minde l<üçiik bir kasabada doğ
muş bir musevi çocuğudur. Ba
bası mutaassıp denilecek kadar 
dindar bir kuşyemi satıcısı idi. 
Babasındnn intikal eden 
dindarlık hisleri Trebiş'in 
mutasavvıflığının sebebini daha 
iyi izah edebilir. ilk tahsilini 
doğduğu şehirde yaphldan sonra 
ailesi onu Almanca öğrenmek 

iizere Presburga göndermişlerdir. 
Ailesi Trcbişi haham yapmak 
istiyordu. Fakat bakalorea imti
hanlarından evvel, İnyos Trebiş 
babasına aktör olmak istediğini 
söylemiş ve konservatuvara kay
dolunmuştu. 

Tatil zamanı, Trcbiş İtalyaya 
gitmiş, Roma, ve T orinoyu gez
dikten ıonra babasına haber ver· 
meden Londraya geçmiştir. 
Londramn yağmurlu ve sisli bir 
akşamında Trebiş ıokakta bi
rine çarpar ve gayriihtiyari 
Macarca mazeret beyan eder. 
Çarptığı meçhul adam, ona Ma-
carca cevap verir. Hayret eder 
ve memnun olur. O zat yaınız bir 
vatandaş değil, ayni zamanda bir 
dindaştı. Bu tesadüf Tr~bişin 
istikbalini hazırlamışb. 

ihtida etti ve protestan dinini 
kabul etti. Bunun üzerine babası 
onu reddetti ve artık para gön
dermt:z oldu. Hayatını temin için 
bir müddet gazetecililc yaptı. 
J 898 senesi, bir Alman Illİsyoner 
müessesesine girmiş ve ulfımudini· 
ye darülfünununa kaydolmuştu. 

Fakat bir gün, bir gemi kap· 
tamnm kızı ile alakası olduğun

dan protestan milessesesi ona yol 
vermişti. 

Birkaç ay sonra. Trebiş Ka
nadaya gitti. Orada, Musevileri 
h1riıtiyan yapmaya çalı,an bir 
lngiliz protestan müessesesine 
girdi. Tahsilini ikmal etti ve 

-------
Her Memleketten Kovuldu, 

Üç Din Değiştirdi 

Londrada kalan nişanlısını getirtti 
ve evlendi. Bir yılbaşı gecesi, 
Anglikan kilisesine iltihak etti. 

iki sene sonra protestan pa
pazı olarak lngiltereye avdet 
etti ve Başpiskopos, Trebişi, 
Kent vilayetinin umuru diniye 
işlerine memur etti. 

Fakat, protesan papazhğı 

Trebişin hiç te hoşuna gitmiyordu. 
Pazar günleri. vaız vermek, iane 
toplamak gibi işler Trebişin asabi 
tabiatine uymuyordu. 

Yeni bir meslek arıyordu. 
O esnada kayınbiraderi öldü, ve 
karısına epeyce büyük bir miras 
bıraktı. Trebiş papazlığı terke· 
derek siyasete atıldı. 

Yedi sene sonra Trebiş. Dar
lingtondan meb'us intihap edildi. 
Trebiş Linkoln ismile Avam 
Kamarasına gireli. Meb'usluğu 
esnasında şöhret kazanamıyordu. 

Sergüzeşti seven bir adamm 
yegiine gayesi, para kazanmak, 
servet sahibi olmaktı. Galiçyada, 
ve Romanyada jpetrol işlerine baş 
vurdu. Bir anonim şirket teşkil 
etti, bu isim başında uzun müd
det bulundu. Fakat muvaffak 
olamadan meteliksiz olarak Lon
drata avdet etti. 

Umumi harpte, Trebiş Harbi· 
ye Nezaretinde bir vazife aldı. 

Biraz sonra istihbaratta Macar 
sansilrU oldu. Fakat ovakit 
Trebi' Linkolnin haltı hareketi 
tüpheyi davet etti; onu gizlice ne
zaret altına aldılar. Trebit bunu 
hisseder etmez Amcrikaya firar 
etti. Orada İngilizlerin teşebbüıü 
fizerine onu tevkif ettiler. 

Üç ay sonra hapishaneden 
firar etti, fakat onu tekrar ya
kaladılar v~ İngilidere teslim et· 
tiler. Üç sene hapse mahknm 
oldu. Mahkümiyetini bitirdikten 
sonra Trebiş Almanyaya gitti. 

Trebiş, meşhur Miralay Bau· 
ere kendini takdim elti ve Al
manyada kıraliyetin tekrar ipkası 
için bir plAn tanzim etti, plim 
kabul edildi. 

Bu fsrsattan istfade ederek, 
Alman milliyetçileri namına Ho-
Jandada Kayseri ve Kronprinzi 
ziyaret etti. Almanyaya avde
tinde, meşhur miralay Kap ile, 
bir darbei hükQmet haurladı. 

Fakat teıebbüsü alrim kaldı. 
Trebiş emrine Amade bulunan 
para ile Macaristana kaçtı. 

Orada aahte Ruı banknotları 
meselesiJe alakadar olarak tevkif 
edilecekti. Viyanaya kaçlı. Ora-

da Fransız Sefarethanesine ~ 

derek, Almanlara ait bir· 
takım askeri evrak satmak iste
di. Polis Trebişi yakaladı 6 ay 
tevkifhanede yatırdılar ve nihayet 
serbest bırakıldı. 

Trebiş, fngilizlerden Çin yo· 
lundn intikam almayı dilşünüyor• 
du. Mareşal Vu-Pey-Fu, onu mU
ıavir ve UçUncü dereceli manda· 
ren rütbesine tayin etmişti. 

Bır namı müstear ile Avrupa· 
ya geldi ve Çin ordusunu ıslah 

etmek için nıahut miralay 
Baueri angaje etti. Ayni za
manda 24 milyon marklık bir 
istikraz aktetti. Fakat orada entri
kalarına mini oldular ve T rebiui 
hudut harici ettiler. 1925 te 
Amerikaya gitti. 

Amerikada malik olduğu ıer
vete rağmen, barınamamış, tek· 
rar Aksayı Şarka avdet etmek 
Uzere yola çıknıışb. Vapur Sey
lan adasında K olombe limanmda 
iki gün duracaktı. 

Tesadüf eseri. bir lngiliz ga
zetesinde, oğlunun bir sarhoşluk 
anında birini öldürdüğünden 
idam edileceğini okudu. İngiliz 
Başvekiline, idam kararımn oğlu ile 
helallaştıktan sonraya kadar te- ol 

hirini rica etti. Tayyare ile Lon
draya geldi, fakat. oğlu 24 saat 
evvel idam edilmişti. 

Tekrar Çine avdet etti. Ruı 
casusu diye ltevkif edildi. Sonra 
Budist dinini kabul etti. Tibet• 
gitmek istedi, fakat İngilizler 
bırakmadılar. 

Son alman habere göre, Tre• 
bi§ budist keşişi olmuştur. Pe
kinde, Tatar mahallesinde Şao -
Kong ismi ile eski budist felsefe 
ve dinini okumakla meşguldür. 
Bir İngiliz gaı.e ecisi onunla gö· 
rüşmiyo muvaffak olmuftur. 

Şil.o - K ong,! İngiliz gazete
cisine şunları s.öylemiştir: 

Budist olmak hasebilc 
dünya işleri bundan sonra beni 
alakadar etmez. Elli Uç yaşında
yım. Dünyanrn sefahat ve sefa-
letini bendeu iyi bilen bir 
insan yoktur zannediyorum. 
Herkes gibi, ben de ıaadet 
peşinde koştum. Servet ve 
nüfuz sahibi olmak için elim
den geleni yapbm, fakat mesut 
olamadım. 

Onun için Budist oldum. Şim• 
dl hiç param yoktur. 

Budist keşi,i olmak için 
on iki devreden geçtim. Her bir 

Temmuz 2 

Kari lılektuplnrı 

Apartımanlar 
Nasıl 
Yaptırılmalıdır? 

Son zamanlarda lıtanbulun 
hor tarahnda bilbaıaa Takaim, 
Cihangir tarafhrı ile LAieii •u~m· 
tfndo bUyftk bir intaat faaliyeti 
var. Mükemmel, IUks aparbman• 
lar yapılıyor. 

Bunların lntaaının ıebcp ve 
lalklnl arayacak değilim. Eskiden 
apartamanlar 10- J 2 odalı yapılı

ı yordu. Şimdi yedi ıt-kb: odalı 
yapılıyor. Halbuki aermaye ve 
para sahipleri nedenıo memleke
tin bugUnkli_ ihtiyacını anhyamı· 
yorlar. 

Bilhassa harbı umumiden ıon· 
ra aUe daraldı, aile efradı kllçUl· 
dU. Akrabalar, aileden abldı. 
Bugllıı aile karı koca ve çocuk· 
tan ibaret bir hale geldi. Sonra 
bekftrlar da bir hayli yekQn tu· 
tuyor. Bu itibarla halk çok odalı 
aparbmanlar yerine iki Uç odalı 
apartımnnlar arıyor. 

ÇUnki fazla odalı aparbman
lara hem tutabilmek, hem de da. 
şemek çok para)'& vabestedir. 
Apartiman yapbranlar her katta 
bir daire yapbracaklarıne, her 
katta iki Uç odalı birkaç daire 
yaptırsalar ve her daireyi ucuı 
kiraya verseler bugUnUn lh· 
tfyacına tam bir vekilde cevap 
vermiş olacaklardır. 

Bu vaziyet karşısmda hem 
aparbman sahiplerinin dairelorl 
hiç boş kalmıyacakbr. Hem de 
az nüfuslu ve az kazançtı aile· 
lerle, bekarlar, temlı ve kon· 
forlu bir yerde oturabilecek· 
lerdir. 

Şl9il ı Mehmet Alleddln 

Muayene Memurlarmm Vaziyet' 
Gazetenizin 26-6-932 tarih ve 

688 No. lu nUshasmda " Muayene 
memurları lisan öğrenemez mi?,. 
BaşhğUe hüviyetini mektum tutan 
meçhul bir knriiniz tarafından 

verilerek neşredilen malftmatl 
okudum. 

Limanımıza gelen ecnebi va• 
purlarile ilk temas eden gUmrllk 
sefain kontrol heyeti memurları· 
dır. Bu memurlar vapur dahilin· 
de kontrollarım ifa eder ve va• 
pur kaptanından vapurda mevcut 
hamulenin evrakile mutabakatinl 
ve iıbu evrakm ihticaca aa• 
lih olup olmadığına tetkik 
etmekle mükelleftir. Yolcular ile 
hiçbir münasebeti yoktur. Yolcu· 
lar ancak karada yolcu aalonla
nnda muayene memurlarile te• 
mas ederler. 

V azif eıniz huıusunda ilmi ol• 
mıyan bu zatın kaıtettiğl me• 
murin bilakis Fransızca, Al
manca, lngilizce, Rusça, ltalyan· 
ca, Bulgarca lisanlarına qina• 
dırlar. 

GUmriik Sefaln Kontrol ŞeftMahlr 

Cevaplarımız 
Gebzede Mustafapaşa mahal• 

lesinde A. Mehmet Beye : 
ŞikAyetlerinizi Adliye Vekile• 

tine bildiriniz. 

• 
lzmirde M. Sadettin Beye: 
Bahsettiğiniz kitap henüz ba• 

sılmamıştır. Muharirinin böyle bir 
niyeti vardır. 

devrenin hitammda başımda ateş• 
le klzmıt bir demir ile bir i,aret 
vardır. 

Bakın, yalan değil. Şimdi 
benim emelim, Avrupnda bir 
Budist manaatm yapmakhr. 
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1 
Haftada iki Defa Spor 

SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor SayfalarımlZI 
Okuyunuz ... 

s p o R 
r • • 

Ga:ıctcmi:ı şimdcn ~onra pcrfcmbe Ye cumar-
tesi günleri olmak ü:cerc haftada iki apor uyfaaı 
ne,redecektir. 

Pertcınbe riinkü ıpor uyfaaında dünya •por 
harcketlcrinf, aıemlek•t spor hldiselerinl 
okuyacaksıntz. 

Cumartesi sayfasında Cuma rhkll maçlann 
tıı.fslllbnı bulacaksınız. 

ALATURKA 
Kadıköy de 
Yağlı 
Güreşler 

Dün Kurbağalıda evvelld haf· 
talara nazaran daha iddialı ala
turka güreşler oldu. Bolu güreş• 
}erinden dönen pehlivanlar dört 
beş çift tutuştular. Desteyi Kara 
Hiiseyin temizledi. Önüne çıkanı 
yeneli. Küçi1k ortaya üç pehlivan 
çıktı. Bunlar içinde nazarı dik· 
kati celbeden Yıldırım Bekir 
pehlivandı. 

' 
Bravo F enerbahçelilere 

Fenerbahçe Fransız Takımile 3 - 3 
Berabere Kalmıya Muvaffak Oldu 

KONGRE KUPASI 

Ankara 
• 

lstanbul 
Müsabakası 

Umumi spor kongrc::si mfina· 
sebetile, kongre tarafından bir 
kupa konulmuş, İstanbul - fzmir -
Ankara muhtelitlerinin karşılaş• 
malarına karar verilmişti. Bu 
müsabakalar, bir ihtiJAf yüzün· 
den neticesiz kaldı. 

Bu pehlivanın kazan başında 
yağlanış . ı tavr, hareketleri hep
ıini yeneceğine delAlet ediyor
du. Davul zurna çalmıya başladı; 
küçük orta başlamıştı. Yıldırım 
Bekirle Arnavutoğlu tutmuştu. 
Arnavutoğlu iyi vücutlu usta bir 
pehlivandı. Lakin Adapazarlı 
Yıldı rım Bekir iki dakilrn içinde 
hakikaten ismini yerine getirdi. 

Arnavut oğlunu kü:ıde ile 
yendi. Peşinden meş ' A ·ı dmlı 
Mustafa çıktı. Mustafa çok usta 
ve eski bir pehlivan olduğu hal
de Yıldırım Bekirin kar.şısında 
o da iki dakika dayanamadı ve 
paça kasnak oyunile yenildi. Bu 
suretle küçük ortayı aldı. Sıra 

başgUreşlere gelmişti. 
Başa meşhur Dramalı Hasan 

pehlivanla meşhur Bursalı İbrahim 
pehlivan küreşli. R, güreşlere 
meıhur Suyolcu Mehmet pehli
vanla Cemal pehlival. hakemlik 
yapıyorlardı. İbrahim pehlivanla 
Dramalının güre~i üç saat sürdü. 
Üç saat devam eden bu güreş 
çok ciddi oldu. 

Ahali müteaddit kereler peh
livanları ayırmak istedikleri hal
de pehlivanlar berabere !:al
mak istediler. Meşhur İbrahim 
pehlivan daha ziyade inat ediyor. 
Dıramah Hasan pehlivan d:-ı geuç 
olduğu halde üstadane hareketlerle 
mukabele ediyordu. Nihayet aha-
linin zorile berabere ayırt edildi. 

İbrahim pehlivan berabere 
kaldıkları için asabiyetinden ağ· 
lıyordu. Gelecek hafta bu iki 
pehlivan iddialı olarak bir inti
kam maçı yapacaklardır. 

Ortaya uzun boylu ırıyarı 
bir adam çıktı. Bu, meşhur Bul
gar pehlivanlarından ( Danço ) 
isminde bir pehlivandı. Biltiln 
pehlivanlara meydan okudu. Önil· 
müzdeki cuma için pehlivanları 
alafranga ve hatta yağ güreşine 
davet etti. 

Meydanda yliz okkalık direk
lerle bazı har~ketler yaptı. Bu 
Bulgar pehlivanı Deliorman Bul
garlarından imiş. Muallim ve yüz 
okkalık bir gövde,. Bakalım 
gelecek hafta bizim başpehlivan
lar bu Bulgarla ne yapacaklar? 
Bu hafta Bartında güreş olduğu 
için birçok pehlivanlar Boludan 
oraya gitmişlerdir. 

Bolu glireşlerinde Bursalı lb· 
rahim pehlivan başaltıııı almıştır. 
Dramalı Hasan pehlivanla Uzun· 
köprülü Hilseyin ipehlivan Uç 
saat güreşten sonra berabere 
kalmışlardır. Arifle Tekirdağlı HU-
ae:yin gUreşmişler, bunların. da gU· 
reşleri münazaala kalmış. 

Olimpiyat Çıkh 
Rasing • Fener bahçe maçanın 

tayanı dikkat tenkidi ve enstan· 
taııeleri, Ankara lik maçları, 
•on Avrupa ıpor bidiseleri, mu· 
tat aayfalar ve hediyeli müsabaka. 

Dünkd maçta 'Veh•bın bizim ka•eye yckttaı bir •ütb 

Dün Taksim stadyomunda 
F ransanın eski ve tanınmış ku
lüplerinden Paris şampiyonu 
Rasing Kuliip ile Fener bahçe 
takımımız karşılaştılar ve çok 
heyecanlı, ayni zamanda zevkle 
seyredilen bir maçtan sonra 
3 - 3 berabere kald1lar. 

Dünkü maç, tarzı cereyanı ve 
gösterdiği değişiklik itibarile 
çoktand·r seyretmekten mahrum 
kaldığımız güzel, seyyal ve sUatH 
bir maçtı. Bu sebepledir ki bin
lerle futbol heveskarı maçı kazan· 
hladımiğız halde stadyomu mem-
nun olarak terkediyorlardı. 

Bu ınenuniyet sırf iki takı· 
mın maçı kazanmak için sarfet· 
tikleri gayretten doğan gUzel ve 
heyecanlı bir oyunu seyretmek· 
ten ileri geliyordu. 

Saat 5,30da evvelA Fransızlar 
ve bir iki dakika sonra da Fener· 
liler, seyircilerin alkışları arasında 
sahaya çıktılar. Fransızlar ince ve 
genişlemesine çizgili mavi beyaz 
forma ve siyah pantalon giymiş

lerdi. 
Hakem, yine birkaç zaman

dır ecnebi takım maçlarını idare 
eden Mister Allen'di. Mutat nu· 
tuklardan ve bayrak teatisi me
rasiminden sonra takımlar saha· 
da şu tekilde yer aldılar. 

Fransız takımı : 
Taaaen 

Nlko r.ferca 
Bıyu Gotru Şarvat 

Lotka Dclfur Vehap Venant Gale1 

Görülüyor ki Rasing takımın· 
da bundan dört beş ay evvel 
Avrupaya giden Vehap ta mer
kez muhacim olarak oymyordu. 

Eener takımı : 
Hüaarnettin 

Ziya Yatar 
Fikret Muuf!cr Cevat 

Hadi Niyaıl Zckl Ala LGlfi 

Hakemin tiz bir diidüğü ıessi.z 
ve hareketsiz yelerinde duran 
oyuncuları derhal harekete ge
tirdi. ilk olarak ta Fransızların 
seri bir hücumunu gördük. Fakat 
Fenerliler bu akım kesmekte 
gecikmediler. 

Sağ aç•k vasıtasile yapbkları 
bir hücumla mukabelede bulun
dular. Fransız takımı gerek mli· 
dafaa ve gerek hücumlarmda 
çok falsolu ve ayarsızdı. 

Bu da Fener Hl erin üstüste 
yaptıkları hUcumları kolaylaştırı
yor ve Fransız kalesi Ustüste 
tehlikeli vaziyetler geçiriyor. Ra
aing oyuncularımn bu aksak va· 

DUnkU kaıecuer: 
Taseen Ye HUsamettin 

ziyeti muhakkak ki sahaya 
alışkın olmadıklarından ile· 
ri geliyor. Maamafih Fe
nerbahçenin kurnaz muhacim· 
!eri bu fırsattan istifade ederek, 
misafirler kendilerini benUz top· 
lamadan, gol yapabilmek ıçın 
bütün kuvvetlerile çalışıyorlar. 

Oyun Fen erin tazyikı altında 
ve Fransız kalesi civarında oyna
nıyor. 

Sağ açık Lfılfi kendisine ge· 
len bir gol fırsatım kaçmyor. Bu 
sırada Fener tazyikı en sıkı dev
reye giriyor ve oyunun gidişin· 
den muhakkak gol olacağı belli 
oluyordu. 

Nitekim soldan gelen uzun bir 
pası yakalayan Ala sıkı bir vu
ruşla topu sekizinci dakikada 
Fransız kalesine sokuyor. Oyun 
tekrar başladığı zaman Fransız
lan hücumlarmı şiddetlendirmiş 
görüyoruz. 

Bilbasaa bu anJarda V ebap 

açıklara verdiği güzel paslarla 
Fransızların hücumlarını kolaylaş· 
tarıyor. Kalemizin ör.U ıde bir 
iki müsait fırsat ele geçiren 
Fı a lsızlar maalesef istifade ede· 
miyorlar. 

Fransız!arın birkaç dakika ve 
Ustüste devam eden hücumları
nı kıran Fenerliler yeniden iler
lemek istiyorlar. Zekinin bir şütü 
dışarı gidiyor. AlA da kalecinin 
eline atıyor. 

Bu iki tehlikeyi atlatan mi· 
safirleri tekrar Fener kalesine 
sarkarken görüyoruz. Soldan yap
takları bir hücumu kornerle dur· 
duruyoruz. Fakat gole mAni 
oJamıyoruz. Kornerden çekilen 
top kale önüne düşüyor vt. Ra
ıing sağ içi sıkı bir şütle müsa
vatı temin eden ilk gollerini 
yapıyor. Oyunun berabere ol· 
ması takımları canlandırıyor. İki 
taraf ta neticeyi lehlerine çevir
mek için canla ve başla çalışı

yor!ar. Fakat neticesiz. Bu vazi· 
yet 43 üncü dakikaya kadar 
devam ediyor. 43 üocU dakikada 
Zeki ani bir ıol vuruşile Fener in 
ikinci golünü de yapıyor ve dev· 
re bu suretle 2· 1 lehimize biti
yor. 

İkinci devre ilkine nazaran 
çok daha seri ve seyyal ola· 
rak başlıyor ve belli ki Fransız- · 
lar bu devrede daha güzel bir 
oyun oynuyorlar ve ne olursa 
olsun maçı kazanmak veyahut 
hiç olmazsa berabere bitirmek 
istiyorlar . . 

Bugün cidden güzel bir oyun 
oynıyan F eııerliler de ellerine 
geçirdikleri galibiyeti bırakma· 
mak için uğraşıyorlar. F enediler 
yine bir hücum serisine geçiyor· 
lar. AlA sağdan aldığı bir pasla 
onune gelen hasımları çalımla 
geçerek kaleye kadar geli· 
yor ve büyük bir ıoğuk 
kanlılıkla yakin mesafeden üçün
cü defa olarak topu Rasing kale· 
sine atıyor. Fenerin galibiyetini 
tahkim eden bu gol çılgınca 

alkışlanıyor. 
Bu gol Fransızları tahrik 

ettiği derecede Fenerlileri de hafif 
tertip aevşetiyor. Bundan istifade 

İzmir - lstanbul maçında çı· 
kan bu ihtilaf o zaman haJledile· 
medi. Haber aldığımıza göre 
İzmir oynamadığı için müsabaka 
Ankara ile İstanbul arasında ta· 
mamlanacaktır. 

Bu maç için 15 temmuz tarihi 
tespit edilmiştir. Bu tarihte An
kara ve İstanbul muhtelitleri 
şehrimizde bir müsabaka yapa· 
caklar, kazanan takım kupayı 

alacaktır. 

DenizcilH< Hareketleri 
Artık deniz mevsiminin tam 

başlangıcındayız. Fakat denizcilik 
heyeti henüz faaliyete geçme
miştir. Haber verildiğine göre bu 
faaliyete yakında şahit olacağız. 
Bu sene geçen seneden daha 
zengin bir deniz programile işe 
başlanacağı öğreniliyor. Program 
mucibince bu sene kayık ve yüz
me yarışları çok zengin ve ha· 
raretli olacaktır. 

lstanhulspor 
lstanbulspor kHıbü tarafından 

bir deniz gezintisi tertip edilmiş· 
tir. Bu gezinti bu ay içinde ya· 
pılacaktır. 

KaragümrUk Galip 
F edera3yona dahil olmıyan 

klüpler arasındaki müsabakalaran 
dömi finali dün Çukurbostanda 
yapılacaktı. 

Fa kat Sakarya takımı gelme
diği için Karagümrük takımı 
galip addedilmiştir. Önümüzdeki 
cu 11a gün il Bakırköy ve Kara
gümrük takımları bu müsabaka· 
ların finalini oynıyacaklardır. 

Kadıköyündeki Maç 
Dün Kadıköyünde Bursa San· 

'atlar Mektebi takımile Galatasa· 
ray B. takımı arasında bir futbol 
maçı yapılmıştır. Maç güzel ol· 
muş, neticede Galatasaray takı· 
mı bire karşı beş gol atarak 
galip gelmiştir. 

eden Fransızlar ıol içlerinin ııkı 

bir vuruşile ikinci gollerini kaza· 
nıyorlar. 

Bu golü müteak.ıp muhakkak 
bir sayı fırsab kaçırıyoruz. Aka
binde Fransızlann yaptığı bir 
akın golle neticeleniyor. Fakat 
hakem ofsaytta tcl6kki ederek 
golü vermiyor. Fransızlar sinirle
niyorlar münakaşalar oluyor. 
Fakat hakem kararmda ısrar edi· 
yor. 

Bunu müteakıp Fen erin bir 
hücumunda Fransızlar aleyhine 
bir penaltı oluyor. Fakat Fener• 
liler bunu atamıyorlar. Oyun çok 
hararetli devam etmeğe başlıyor. 

Oyunun kırkıncı dakikasmda 
Fransız sağ açığmın bir vuruşile 
üçüncü beraberlik golU de oluyor. 

Bundan ıonra] iki tarafın 
gayreti de bir semere vermeden 
oyun 3 • 3 beraberlikle neticele

niyor. 
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ecep Paşa 
Paşa 

Bir İsyan Yapar Mı ? Bir Alemdar Mustafa 
Rolü Oynar Mı ? Paşa Nefyedilmişti 

Muharrir1 '11-
Her Hakkı Mahfuzdur 

-53-

Hacı Ali Paşa, bUyQk mik
yasta saray entrikalarına karış

mamakla beraber, Abdülhamide 
bazı dedikoduları yetiştirmekte 
ıecikmezdi. Onun en çok çekin
diği adam, ikinci mabeynci Nuri 

Paşa idi. Nuri Paşanın, bir se
beple kendi ayağına kaydırarak 
başmabeyinciliği elinden alaca-

jım zanneder ve onu hiç sev· 
mezdi. Hatta bir aralık göz-

den düşmes!nin sebebini de Nuri 
Paşa ile BaşkAtip Tahsin Paşa
dan bildi. 

Hacı Ali Paşanın odası, sara
yın haylice işlek yerlerinden b;ri 
idi. Birçok jurnalcı ve padişaha 
duacılarla beraber genç ve ınii
nevver zevattan bazıla rı da onuu 
odasının mtidavimlerindendi. Bun
lar, Paşanın yüzüne gülerler, b ol 
bol padişaha dua ederler, beş 
on mecidiye alıp gideri erdi. 

Paşanın vazifeler inden biri de 
aadakai şahane tevzi etmekti. 
Abdülhamit, fukara ve muhta-

cine tevzi edilmek üzere her ay 
ciybi humayundan bir mıktar pa-

ra ayırır ve bunu Hacı Ali Pa
ıaya verirdi. Paşa, bu parayı 

odasındaki konsolun üst göziine 
istif eder; hakikaten muhtaç ve 
fakir olanlardan ziyade, odası
na devam eden zevata atiye 

olmak üzere tevzi eylerdi. Fakat 
verdiği para, hiçbir zaman beş 
ytlz kuruıu geçmezdi. 

Hacı Ali Pş. Abdülhamitten 
iki yüz elli albn yani bugünkü 

para ile bin sekiz yüz liraya 
yakın bir maaı ve bir o kadar 

da tahsisat alırdı. Fakat Paşa, 

bununla iktifa etmezdi. Ecnebi
lerin büyücek işlerine tavassut 

etmiş ve bu yüzden mühim bir 
servet elde etmişti. 

Gariptir ki, AbdüJhamidin bu 
kadar büyük lütfunu gören v~ te

vecciihünü kazanan bu adumın 

Abdiilhamit idaresine karşı em

niyet ve itimadı yoktu. Abdiila

uz ve Sultan Murat nasıl halle

dildi ise, bir gün gelip Abdülha
midin dı!' öyle e halledileceğine 

dair Hacı Ali Paşada bir kanaat 
vardı. 

Bunun içindir ki, daima saraya 
ıidip gelen sefirlerin ve sefaret 

erkanının yüzüne güler, onlarla 
dostluk temin ederdi. Ve şayanı 

hay.rettir ki lngiltere sefareti baş 
tercümanı ( Air Adam Blok) ta 

bu cahH ve kabasaba adamı 
pek çok severdi. Hacı Ali Paşa-

nan lngilizlere bu derece tema
yftl ve temelliiku, boş değildi. 

O lngiltere sefarethanesinde ken
disine emin bir ilticagib hazırlı-

yor; şayet günün birinde 
A 1ıdiılhamide bir hal olur!ta, 
• · ı nüfuz ve kudretine 
~ 

f iltica ederek bu suretle başını 
kurtarmayı dUşUnUyordu. Nitekim 
Abdülhamit bunu hissetmekte ge
cikmedi. Hacı Ali paşa, birden
bire gözden düştü. Vakıl azledil· 

medi, bir yere ıilrlllmedi. Fakat 
artık Abdülhamidin teveccUhünll, 
ebediyen kaybetti. 

Abdülhamidin muhiti, bir leviı 
ve şenaat yuvasına dönmeden 
evvel, Yıldız sarayında temayüz 
eden bazı mühim simalar vardı. 
Bunlardan biri de başkitip Sü
reyya Paşa idi. 

Sait Paşa, daha mühim işler 
görmek için başkatiplikten ayrıl .. 

- RADYO 
2 Tem muz Cumartesi 

fsta nbul ( l ~OO metre) 18 gramofon, 
19,i> alaturka saz, llafız AhınC't Bey 
heyeti t:ırn. ıııdnn 20,ı:i gramofon Ajans 
lınlwrleri, ı-.ıat ayarı, 21 :ılaturka snı, 

Hafız Ahmet Bey heyeti tarnJmdan. 
~2 orl, est r.ı. 

Bükreş - ( 394 metre ) 20 Hafif 
musiki, ~0,20 stüdyoda komedi, 21 
Ho111oıı musikisi. 

Belg rat ( 429 metre) 20 Koııf&-

raııs, 20,5 kuvartet, 21,10 komedi, 

~1,50 gramofon, 22, 15 Prağdan nakil, 
23,20 akşam konseri. 

Roma ( •141 metre) 21 GUniln ha-
berleri, gramofon plakları, 21,4:'.' Paç

ı:iniııiıı Dic Şt·albe i sınııır1ck i opernsı. 

Prağ ~ ( 4!l8 metre) 20 •• on gece, 
20,f>O Lrünod:ırı nakil, 21,05 şen mu

siki, 22,0:i Smcıtoa sıı lon ıııı(lan nakil, 
~.~.~O konfrrnns. 

Viyana ( 517 metro ) 00,3:; Le-
osjnnncok tarnfınrlan şa rk ı lar, 21,:30 

s:ı.lon orkestrası . 

Peşte - ( 550 metre ) 20,30 Koro 
şa rkıları, 21, 15 piyano koıısor i, 22, 10 
konferans, 23,30 ak9 ::ı.ro haberleri ve 
Çigan orkestrası, 

Vartova ( 1411 me tre ) !!O grn-
ıııofon , 20, 15 muhtolif, 20.31'i radyo 
gazetesi, 21 hafif kon sl'r, 21.il5 ıııusıı

hahe, 22, 10 lı ir koııser, 2~,03 :;;ııpcn-

doıı parça lar . 

Berlln - ( 163;; nwtrn) 20 J\onfe
raııs, ~ l Koloııyadnıı ı ı.ıkleıı Şl'll g'l'C.6. 

3 Temmuz Pazar 

lıtanbul ~ ( 1200 ıııl'~-ro ) 18 ı::-ra

ıno f11 ıı , 10,!'i nlll ! Urk.ı. az, ~O • ."i gr;ııııo

fcııı, 21 alaı ıırk. .snz. !!:! orkcsı ra. 

Bükre, :~!1 ı ııt'lr :20 opı rada n 

ııak leıı l >as l >rPİuıa•krlıaıı~ opPra ... ı. 

Re·grad - (420 ııı Plr · :?O g-raıııofıııı , 

~o . :ın koıııeıli. 21 Fr.ııı ... ız · ıııu,ikbi, 

21.4=> ITl \l "'.ıl ı ıılıe, 22, ,,-, rrnu ... ız ııııı ... i
k i ı-i. de' :rnı Ye ş:ırkı, i:?,.-, zıkş:nn 

konı.<'ri . 

Rom;& - ( 441 ınotra) !! 1, ı.; l>oııgil 

opereti. 

PraA' ( 48 ıııctro ) 20 gra-
ıııofıı ıı, 20,::i:i ~por lınberlNi, 21 kabare. 

Viyana · ( 517 ınt•t rı \ ~'O, lO Yi-
yaıı:ı musikisi, 2 1 ,~30 B:t~l,a ıncınlckt-t 

ismi ıı d ll l ıi r koınod i. :!'.\ 15 akşam 

ken eri. 

Peşte ( :s;:;o ınt•tn• ) 20,ao . por 
haberler i, ~o,:ill şou get·o, 2:1, ıo ı;igan 

orkcı-;trası. 

Var,ova - · (1 411 ıııotral 1!>,20 hafif 
konser, 21 hnlk koıısMi, ı; i g:ııı or· 

kcstrn ı. 

Berlln - ( l r,35 motrı> ) Hıı lıdtıı.· 

ııın progrnm1 golmP.miştir. 

ı 
dıktan ıonra bu mevkie Ali Fuat 
Bey isminde pek muhterem ve 

pek mükemmel bir zat gelmiıti. 
Fakat Ali Fuat Beyin memuriyeti 

pek uzun ıllrmedL Başkitabet, 
Riıa Paşaya verildL Riza Pap 
da, kendi halinde, mDtevazı, et• 

liye ıütlUye karışmaz bir zattı. 
Bu da, kısa bir mllddet bu 
vazifede kaldiktan ıonra Defteri· 

hakani nezaretine nakledildi. Ye
rine, Şurayı Devlet Başmuavin· 

lerinden Stıreyya Bey getirildi. 

Süreyya Bey, Abdülhamidin 
sevgili Başmabeyincisi Osman 
Beyin damadı idi. Osman Bey, 

damadını Abrlülhamide bizzat 
tavsiye etti. Abdülhamit, SU· 
reyya Beyi görmek istedi. Gör
dü ve pek beğendi. D erhal baş· 

kitabet mevkiine geçirdi ve rllt· 
bei vezare verdi. 

Bu suretle ikbale nail olan 
Slireyya Paşa, mevkiini doldura
cak bir şekil ve vaziyette idi. 
Orta boylu, az şişmanca , beyaz 

ve sevimli yüzlU, ağırbaşlı 

bir zatiı. Yürüyüşü, oturuşu, 

söz söy[eyişi azametli idi. Görüş .. 

tüklerinin hürmet hislerini celbe
derdi. Gençliğinde epeyce ho-

vardalık alemlerinde bulunmuş, 

fakat sonra birdenbire durmuş 

ve oturmuştu. ·Gayet temiz ge
zer, tuvaletine son derece itina 

ederdi. Az zaman zarfmda sa
rayda mühim bir mevki tuttu. 

Süreyya Paşa, resmi vazife
sinden başka hiçbir şeye karış

maz, bilhassa dedikoducu adam

ları, odasına ayak baslırmazdi. 

Esasen halindeki gurur ve aza .. 

met, buna minidi. Saray erkinı 
şu tarafa dursun, Abdülhamit 
bile kendisinden çekiniyordu. 
Hünkar, diğer başkitiplerini 

günde birkaç defa huzuruna 
çağarttığı halde 

( Arkaıı var) 

Bir Facia 
Bir Sırp Jandarması Yan
lışlıkla iki Genci Vurdu 

Belgrnt 30 (A.A.) - Zabita 
tarafından aramlan bir sabıkalıyı 
takip esnasında bir jandarma ko· 
ruda gezen genç bir erkekle bir 
km mezkfır sabıkalı zannederek 
öldlırmHşlür. Bunlar Jandarmanın 
"Dur,. emrine itaat etmemişlerdir 

Esnaf Cemiyeti Aidatı 
Esnaf cemiyetleri azalarından 

asgari 25 kuruş aidat alınmakta
dır. Bazı cemiyetler senelik aidatı 
peşin almak istediklerinden aza
lar vilayete müracaatle şika

yette bulunmuşlardır. 

Yeni Neşri,9at 

içtihat - Bu ilmt, cclcl.tr ve i k tı-
sa<l i mN·.uHuı.ırın 348 in ci sayısı 

\'1 k 1111 f tir. 

Temmuz 2 

Seneler Geçtikten Sonra 
• 

Valintinonun Mezarı 
··temadi yen Değişiyor 

Val.lnllnonun ce•edlnl 

Kadınların tanıdığı sinema 
yıldızı Rudolf ValAntino birkaç 
aene evvel Nevyorkta iken bir· 
denbire ölüvermişti. Cenazesini 
trenle Holivuda naklettiler ve 
orada gömdüler. 

Fak at bu defin hidisesinde 
dikkate şayan bir şey vardı. Ho-
livut mezarlığında boş yer yoktu. 
Rudolf Valantino, öleceğini tah-
min etmediği için bu lrnbris
tanda buıusi bir yer satın ala
mamıştı. Cenaze az daha açık
ta kalıyordu. Bunun üzerine 
" Dört st\vari ,. film inin müel
lifi olan June Mathis bir tel
grafla cenazenin kendisi için ha
zırlanan kabre gömülmesini bil
dirdi. Rodolfün cenazesi muvak· 
katen bu mezara gömüldü. 

Fak at aksi tesadüf, iki sene 
sonra da bu kadın ölüvermez mi? 
Rudolfun cenazesini çıkardılar, 

faf ıyan mermer tabut 

kadının cesedini oraya gömdUlol\ 
Rudolfun cesedini de kadıDJD 
kocasının mezarına defnettiler. 

İşin ikinci garip tarah Rudolf 
namına hususi bir mezar yaptır 
mak için para bulunamamasıdır. 

Rudolf öldüğü zaman, ev, yat, 
otomobil vesaire şeklinde bir 
milyon dolar miras bırakmıştı. 
Fakat o kadar çok alacaklısı ç.t~ 
h ki, bu servet bu borçları öde
miye kafi gelmedi, üstüne Ru
dolf borçlu kaldı. Bu sebeple 
mezar yaptırmak için para kal
madı. işte Amerikanm her tarafın
dan ziyaret etmek üzere kadın· 
larm koştuğu bu mezar, bir tUrlD 
yeri belli olmıyan, hergün yer 
değiştiren garip bir mezardır. 
Buna rağmen hergUn yUzlerce 
gUzel kadın bu seyyar mezan 
ziyaret e der ve önünde diz çö
k üp ağlar. 

Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 
~--· 

Reşat Nuri Bey, Bilikis 
Müstahsildir, Diyor 

• • 

"Bugünkü Türk Kadınlığında Ben Hiç-
bir Gayritabii Vaziyet Görmüyorum.,, ----· ( Baf tarafı l inci sa yfada ) ra güldü ve devam etti: 

Bu hususta münevver erkek· - "Bug ünkü Türk kadınhğmda 
lerimizin de fikirlerine müracaat ben bir anormallik görmüyorum. 
etmiş, düo Etem Akif Beyin ~ürk kadmı, bugün istihsal ve it 
mütaleasını neşretmiştik. Bugün aahaıma atılmışhr. 
de maruf romancımız, Maarif V eoo Evdeki kadm da müstahsildir. 
kaleti Müfettişi Umumisi Reşat Mekteplerdeki talebelere gelince, 
Nuri Beyin mütaleasım dercedi- onlarda pekill yetişiyortar. Bu 
yoruz. itibarla: 

Re~at Nuri Bey: İş sahasındaki kadın, 
- •

1 Biz şimdiye kadar kadı- Mektepteki nesil, 
nm müstehlik olduğundan şikA- Evdeki kadın 
yet etmedik ki, mühlik olduğu Hiçbir suretle mühlik değil· 
mevzubahs olsun!,, Dedikten son· rlir ve olmamıştır . ., 

--~~---------···---------------• 

Dünyanın En Zengin Or-
manların Nerdedir -·-ormanında yoktur. Yalnız Şimali ( Baş tarafı l inci sayfada ~ 

leridir. Eskiden Yunanistana, bil
hassa Mısır ve Suriyeye birçok 
kereste ihraç ediliyordu. Fakat 
buhran dolayısile bugünkü ihra-
catımız bir miktar azalmIJtJr. 
Mütehassısların söylediğine göre 
dllnyanıo en kıymeUi ağacı Me
şedir ve dünya ormahlarında da 
pek azdır. Meşe kerestesi daya
nıklılığı noktasından çok mühim
dir. Bu itibarla bugün Türkiye 
ormanlan mühim bir servet 
hazinesidir. 

Mobilye ıçm tercih edilen 
diıbudak :ve kestane ağaçlan da 
bizim ormanlarda pek çoktur. 
Katrao apel d&nyawa laiçbir 

Afrikada pek az yetişmektedir. 
Halbuki bizim ormanlarda bu 
ağaç ta mebzuldtır. 

Bugün Türkiyede ( 159600 > 
hektar geni~liğinde katran ağaca 
ormanı vardır. lı:mirden Maraşa 
kadar olan ormanlarımıun ekse
risi katrandır. Rutubele çok mü
tehammil olduğu için inıaata çok 
elverişlidir. 

Suriye, Fili5lİn ve Lübnanla 
Mısır araımda inıaat için yalnız 
katran kullanmaktadır. Tababette 
kullanılan en iyi cins sarı k atran 
da bu ağaçlardan çıkarılır "Ve 
btıttin dünyaya ;hrıtç edilir. Fe
kat son .enelerd• katnua ıibrac:a 
da ar.almııhr. 

' ·' 
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- Bu Sütunda Hergün 

Boğazlar Herhalde Açılacaktır, Ge- _,____ ıvazan: ismet Huuh, 

Lort Kiçner bayle bir hare
kete girİfmiye pek taraftar olma
makla beraber, arbk temerlHte 
mina kalmamııb. Enelld lfblD 
ağır zayiatından ıonra, bu teıeb
bUsil yarıda bırakmak arbk 
büsbUHln imkAn11z bir hale 
&elmitti. Uzun mllddet deni• 
taarruzuna bağladığı tımidln zeva
linden miltevellit teessilrle, fakat 
bilitertddüt ş~ cevabı g&nderdiı 

" Benim noktai nazanmı bili
yorsunuz. Boğazlar herhalde 
açılacaktır. Bunun için Gelibolu 
Yarımadasında visi harekita da 
ihtiyaç hissedilirse, tereddüt et
rn ksizin derhal buna da teşe!J. 
büs edilecek ve mutlaka batarı· 
lacakhr. 

Lord Kiçner, Mister Çorçll 
Te hükumet hali donanmanın or
duyu böyle g;iç bir ,·-:ziyetten 
müstağni kılacağını ümit ediyor
lardı. 

Fakat bu Omlt bo~tu. 22 
martta Kuin Elizabette aktedilen 
aıkert ve bahri bir konferanı 
toplandı. Bu konferansta Amiral 
Robek te, Jeneral Hamiltonun 
kontrolile yardım edilmedikçe 
donanmanın Boğazlan zorlıya
mıyacağı kanaatinde bulundu. 
Amiral Wemys'te bu fikre 
iıtirak etti ve biç kimse bu ka
rara itiraz etmedi. Ertesi giln 
Ceneral Hamilton Lord Kiçnere, 
bütUn ordu kuvvetile donanmaya 
yardıma karar verdiklerini bildir
di. Şimdi havanın bozukluğu bu 
hareki ta mlni olabilirdi. Fakat 
rıisanda hava dnzelecekti 
ve o vakit muvaffakiyet mu
hakkaktı. Yalnız muvaffakıyet ha
zırlığın tamam olmasına bağlıydı. 
Bunun için de ıevkiyat için f.. 
kenderiye gibi mllnaıip bir yerin 
üssü askeri ittihazı IAzımdı. 

Ayni zamanda Amiral Robek 
te amiralliğe Yarımada zap
tedilmedikçe donanmanın Mar
mıtraya ıelAmetle varmuına im
kln olmadığını bildiriyordu. Fakat 
ordu da, nisan ortuına kadar, 
faaliyete ıeçemezdL O vakte 
kadar da aeyyar ve aabit torpil
lerin de temizleneceiial lmit 
ediyordu. 

Mister ÇorçU hllA do11&11ma
•ın yardımuz bDyllk bir it ıar.
bilecetüıe inamyordu. 8u mak-
1atla onunla Amiral De Robek 
aruında birçok telgraflar teati 
edildi. Fakat erklnı harbiye, 
mahalli kumandan ve amiralia 
mfttalealanna istinat llzım ıelcll
tinde mtıttefiktir. HnkOmet içla 
bu fikre mumakatten bqka 
yapacak bir ıey yoktu Ye 27 
martta Mister Çorçil Amiral De 
Robek'e gönderdiği telgrafta, or
dunun müdahalesi olmaksmn do
nanmanın arzu edilen neticeyi elde 
edeceğine emin olmakla beraber 
timdi ordu ve donanmanın mBf
terek bir hareket yapmalan lll· 
zumu kabul edildiği bildiriliyordu. 
Binaenaleyh amiralin teklifi re1-
men tasvip ediliyordu. 

Artık donanmanın, ordunun 
} ardımı olmaksızın Boğazlan 
geçmesi fikrinden vazgeçilmiı 
bulunuluyordu. Şimdi bilAkis vül 
mikyasta askeri bareklt icrası 
fikri hikim oluyordu. 22 marta 
ilk nnkliye ıemileri Mondrostan 

Arıburnunda bir taarruzdan evvel 

fskenderiyeye hareket etmiş, 24 vazıh olmaktan uzaktır. Harp 
nisanda da Jeneral Hamilton ve Meclisinin son içtimaında do-
maiyeti onları takip etmişti. nanmanm Boğazları başhba-

"1-- şına geçeceği bildirilmişti, fakat 
Bu yeni ve milşknl aakeri mahalli şeraite vakıf olan birçok 

harekata karar verilmiş olmakla bahriye erkanının tahmin ettiği 
beraber, harp meclisi hentiz bu veçhile, donanma torpil ve seyyar 
harekatın saba ve devamı hak- toplar sayesinde tevkıf edilmiştir. 
kında bir plAn yapmamış ve Bu miniin izalesi için kuvvetli 
böyle bir plAn münakaşa edilme- kara harekatına ihtiyaç vardır. 
mişti. 24 ıubatta nazırlar Boğaz- 2 - BugUne kadar, ordu 
larm herhalde zorlanmasına karar kuvvetinin ancak boğazlar geçil· 
vermişti. Donanma Marmaraya dikten sonra kullamlması teklif 
dahil olmadıkça karadan askeri ediliyordu. Bugün ise visi mik-
harekita ihiyaç olmadığı zenne- yasta harekatı askeriye icrası 
dilmekle beraber, Yanmadada zaruretile karşılaşıyoruz. 
visi mikyasta askeri barekit 3 - Harp Meclisinin yapıla• 
icrası harp meclisince ciddiyetle cak harekatı askeriye saha ve 
nazarı dikkate alınmamış ve 19 vüs'atini ve yapılacak hazırlıkların 
Martta verilen fakat askeri me- tamamını evvelden tesbit edilmesi 
bafilde donanmanın bu iti başlı· ıayanı arzu değildir. Yalmz donan
baıına baıaramıyacağı ve ordu- ma ile nılişterek harekAtı askeriye 
nun teırild meaaisine de ihtiyaç icrası daha geniş hazırlıklan istilzam 
olduğu kanaati vardı. Bu sebeple etmektedir. Tarihimiz bu bazır-
16 martta halledilecek bOtftn lıklar tamam olmadığı zaman ' bu 
meseleler Başvekile arzedildi. kabil teıebbOslerin daima iflas ile 
Bombardıman bqlamadan iki ınn neticelendiğini göstermiştir. Her 
evvel Harbiye nazın tarafından zaman muvaffakıyet, mnkemmel 
Yerilen raporda tu mtltalealar hazırlık yapılmıt olması aayeıin-
Yarclıı de mOmknn olmuttur. Harp 

1 - Harbiye Mec:llainin aok· meclisi, bu hazırlıkların etrafile 
tal nuanna pe, Çanakkale d&tDnllldDtone emin olmek ister. 
turnam hakkındaki Yaziyet (Arkuı nr) 

Hristiyan Kilisesinde Çinli Düğünü 

Çinin umumi enak itleri mUdürll Şiyu Hong Ma'nın oğlu ile Miı 
Rebekka hristiyan uıulO Uzere evlenmftlerdir. Hristiyanlık Çinde 
gayrımalüm olduiu içia bldise Çinde hemen hemen ıörülmemit 
bir ıeydir. 

Geceyi sevinçten hemen he
men uykusuz geçiriyorum.. Sa
bahleyin erkenden kalkıyorum. •• 
Yazlık koıtllmlerinil giyiyorum. 

" Zır r r r r r r r r r r.,. 
OstOmüzdeki apartımanıa zi

Ual çalıyorum •• 
- Hazır m111n ? .. 
- Yok daha timdi uyandım. 

KahYalbmı bile etmedim.. Ba-
yunanıza ı .. 

- Bilmem rabatuz etmez 
miyim? •• 

- Eataifurullah, ıiz yabancı 
m111aız? •• 

Giriyorum.. San aaçh, llci
vırt ıazla, beyaz vlcutla kom
ıam kendi elile barda;.ma çayı
mı koyuyor.. Ekmeğime tereyafl 
drllyor •• 

- Ben ıiclip hazırlanayım .• 
Salonda yalnız kalıyorum .• Ma

aanın nsttındeki albüml ahıorum •• 
Komıumun birçok fotoğraflarL. 

- Ne kadar dalmıp1nız .. 
Komıum geyinmit. karşımda 

duruyor. Arkasmda beyazla pem· 
beli bir entari, b&flnda geniş ke
narlı bir hasır fApka, ayaklar1n
da beyaz iskarpinler var. Bu 
kıyafet ona nekadar yakışmıı •. 
Zaten gOzele ne yakışmaz ki .. .. 

Beraber çıkıyoruz, beraber 
Floryaya gidiyoruz, beraber de
nize giriyoruz. Herkesin gözll 
bizde, bUtün kadınlar yanımdakini, 
bOtDn erkekler beni kıskanıyorlar. 

Aktam geç vakit beraber 
d6n0yoruz. 

Gece mehtap var, yine tara· 
çadayız, yine beraberiz. Beraber, 
beraber derken, fllnllD birinde 

.. 
Ben aıağı indim o yukarı 

çıktı.. Bütün bunlar ogfln sabah
tan akşama kadar benim aklımdaı 

a-eçti. işimi bitirir bitirmez eye 
koştum.. Evveli kapıcıya sordum. 

- Apartmana yeni taşınan
lar mı var'/ 

- Yok beyim!.. 
- Bugün merdi vende bir ya-

bancı hanım gördüm de ... 
- Belki misafirdir beyim. •• 
Alt katın kiracılarına, Dst 

katta oturanlara, daha Uıt katta 
oturanlara sordum .. 

- Size bugün, f6yle giyin
miş, şöyle biçimde bir misafir 
geldi mi. 

- Hayır!. 
- Hayırl. 
- Hayırl. 

Geriye d6ndüm; merdivenleri 
indim. ihtimal, civardaki aparb
manlardan birine gelecekti, yan
lıılıkla bizim apartımana girdi, 
düşUncesile bOtün komşulardan 
sordum. 

- ....... ? .. . 
Hepisi ayni cevabı verdiler •• 
- Hayır!. .. 
Hayallerim mahvolmuttu. Me

lw mahzun oturduğumuz apar
t. mana döndüm. 

Ne demeli? Tali .. 

lf 
Hikiyem burada bitebllircll.. 

Fakat sevgili okuyucularım, b ... 
şamdan geçen macerayı sonuna 
kadar anlatmayı tercih ettiifm 
için devam ediyorum.. 

Apartımanın zilini çaldım .. 
11Z1r r r r r r r r r r r" 
Kapıyı tahmininiz gibi hla

metçi açmadı, çünki bizim hizme'9 
çimiz yok; annem de açmadı, 
sokağa gitmif, kız kardefim de 
değil. O da annemle berabermif.. 

Bizim evde de başka kimse 
kalmıyor. Fakat bOtlln bunlarla 
beraber kapı yine açıldı. Şey• 
tanlar mı açb ?.. Hayır sabah
leyin ben merdiveni inerken 
merdiveni çıkan genç kız açta. 
o beni pabucumda :ı f&pkama 
kadar ıOzdO. Ben onu san saç
larından, minimini ayaklarına ka
dar ıtlzdllm. 

- Benim kalbim pat dl1e 
çarpb. Öyle bir çarpıı çarpb ld, 
abl uda11aı onun kalbiacle 
duydum. 

- Siz burada ! .. 
Dedim. 
- Siz buraya! .• 
Dedi .. 
- EYet, bizim ev •• 
,,_. Pardon efendim, buyrun 

ben hemşirenizin eald bir arka
daııyım, bugnn ziyarete gelmit
tim.. bırakmadılar •• 

- Ne iyil •. 
Ne iyi oldu,sabahtan alqama 

kadar kurduğum b6t6n hayaller 
az zamanda birer hakikate d6n
diller .. Başka kata tqınan değil, 
bize misafir gelen gllzel, çolc 
gllzel kızla daraçada oturduk. 
Filoryaya gittik, ve nihayet evlen
dik .. 

inanmazsanız, gelin g6r6n, 
diyeceğim ammal.. Gelirken bi
rer yUzgörümlüğU getirmezseniz 
bilmiş olun bu kadar ballandıra 
ballandıra anlatbğım ,nzel kan
ma ı&remeuioiz bal •• 
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Bir Uykunun Sonu - Cehennemden Çıkmış Bir Adam • Pipodan Yapılmış Bir 
Silah - Evde Bir Yaygara - Aman Yarabbi Yoksa Yangın Mı Çıktı ? 

Elimi cebime sokarak pipomu l lardı. Beni görür görmez kolları· ı ııkı bir oyun oynamaktı, zira 
çıkardım. Sonra salonun kapısını mın arasına atıldılar. Onların na- yapacağım en kOçük bir ihtiyat· 
açarak jç~ri girdim. Kapının gt· ~arında ben bir kurtarıcıy~~~· Be- aızh_ğın bile beni (Ailen Dikson} a 
cırtısı Mıs Mellisi uyandırdı. nı ne derece sıkıyorlardı, gorulecek teslım edeceği muhakkaktı. 
DöndU, baktı, b eni görünce elim· şeydi. Söz söyleme kabiliyetini Heyecanı ıtikiın bulmıya yUz 
de tuttuğum piponun rovelver ilk olarak bulan Mis Mellis oldu: tutan Mis Mellia polis müfettişini 
Dlduğuna zahip oldu, bir şeyler - Oh, efendi, çok müthiş, küçük salona almış ve hadiseyi 
söylemek istedi, fakaııt korkudan çok müthiş 1 diye bağırdı, başıma anlatmıya başlamı,tı. 
kadına muvakkat bir fcJç gel· gelenleri bilseniz.. Eir saniye Ben fazla mütecessis 
mişti, söyliyemedi ve sırtüstü dü- sustu, el'an korkuyordu, kendisi· melcten çekindiğim için 
ıerek bayıldı. ni teskine çalıştım, devam elti: kaçmak istedim. Fakat 

Ben bir saniye bile kaybet.. - Eminim el'an buradadır! Dikson bırakmadı! 

g6rUn· 
dışarı 

Ailen• 

meden yazıhanenin çekmecesini Mutfakta ayak sesini işittim. - Hayır, hayır fitmoyinizl 
açtım. Gündüı Mellisin içine pa· - Kimden behsediyorsunuz? dedi. Belki bana kıymetli bazı 
ra doldurduğunu gördüğüm bez Kadın sualime cevap vermedi, malumat verebilirsiniz! 
torba orada idi, alarak cebime fakat ben onun kalbine biraz Bu cllmleyi söylerken ıesinde 
yerleştirdim, sonra dörder, dörder s\ikfınet vermek için mutfağa hissettiğim ahenk bana biraz 
merdivenleri çıkarak kendimi g ittim kilere gittim, çamaşırlığa heyecan verdi. Acaba benden 
odama attım. gittim. Bittabi ortada biç kimse şüphe mi ediyordu? Fakat bayır, 

Edith uyanmamıştı. Tuvalet o• yoktu, hizmetçi bu araşt:rmanın bu mümkün olamazdı, oynadığım 
dasına geçerek takma saçı ve sa· boşa ç ı ktığmı görünce: komedya o kadar eyi tertip edil-
kalımı sokağa attım, sonra yüzü- - Polise haber vermeli! mişli. 
mü gözümü yıkayarak boyalarımı dedi, rica ederim Mjster Pip Bununla beraber beni düşün· 
çıkardım, elbiselerimi düzelttim merkeze kadar ~ider misiniz? düren bir nokta vardı, Mis 
ve en nihayet te Mis Melli- Bu sırada bodrum katından (Mellis) in banknotlarını odamda 
•İn torbasında ne bulunduğunu gelen bir ses: bırakmıştım, fakat altın liraları 
hesap etmiye koyuldum: Banknot _ Merkeze gitmiye lüzum yeleğimin cebindeydi ve biraz kı-
olarak sekseo, altın olarak ta on yoktur. Polis hadiseden haberdar mıldandım mı çınlayıp duruyordu. 
lngiliz lirası ile on beş şilin edilmiştir! dedi. Çaresiz mümkün olduğu kadar: 
vardı. Görülüyor ki oynadığım Ve yavaş yavaş merdivenler- hareketsiz kalmıya karar verdim. 
oyun boşa gitmemişti. den çıkmakta olan bir adam Ailen Dikson isticvaba başladı: 

Bir aralık torbayı da sokağa at- önümüzde durdu. - Demek, adam şimdi içinde 
mayı dUşündümse de bilahare ateş- SUratli Bir Karar bnlunduğumuz salona girdiği za-
te yakmayı d3ha mOnasip gördüm. man siz uyuyordunuz, öyle mi ? 
B Bu, son derece temiz ve zarif u eanada belki alevin tesiri ile diye sordu. 
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oktor .. arın Genç Kızlara 
Yeni Bir Nasihati 

·-------
Bol Bol Dondurma. Y eviniz 

Amerikada dolt 
torlar, ciltlerinin ta 

ravet ve gilzelliğinl 

muhafaza etmek isti· 
yen genç kızlara ıu 
tavsiyede bulunuyorlar: 

- Bol bol dondurma 
giniz / 

, .. 
Filhakika, dünyanın en gfizel 

kadınlarım yetiştiren Amerikada, 

kadınlar çok, amma pek çok 
dondurma yerler. Ciltlerinin 

taravetile maruf olan Amerikan 
kızları, bu taravetlerini daha 
ziyade sıcak havalarda yedikleri 
ve içtikleri soğuk ıeyler~ med· 
yundurlar. 

Amerikan doktotorlarma göre 

dondurma hem mu
gaddidir, hem de Şİf

manlatmıyan bir gı
dadır. Amerikada ka• 
dınlarm en büyük 

ııaasını dondurma teşkil eder. 
Dondurma Amerikan kız larını 

narin, zarif ve güzel yapar. 
Don durmada sUt, krem ve şe· 

ker vardır. Üçü de kalori itibari
le zengin birer gıdadır. 

Dondurma lüks bir ihtiya9 
değildir. Diğer gıdalar gibi za
ruri bir gıdadır. Yalnız Nevyork• 

ta glinde iki milyon bardak don• 
durma satılır. Doktorlar tavsiye 
ediyorlar. 

Bol dondurma yeyiniz. 

Edith gözünü açtı : giyinmiş, orta boylu güçlü kuv- - Evet uyuyordum 1 

velli bir centilmendi. Kendisini G •• H k• • ~-------• - Ne yapıyorsun Edgarr di· - Burıunla beraber yllzünU 1 OZ e lffil derhal tanıdım. Bu, daha o gün 
J• 80rdu. Verdiğim cevabr ağlehi polis komiserliğinde bize alaka görmüşsünüzdür? Profesör il Birinci Sınıf Mütehass ıs 
ihtimal işitmemiştir, zira suali - Şüphe mi var? Slıi nasıl D E t p Dr su··ıeyman Şükrü gösteren efendi idi,kendi kendisini - r. sa aşa . 
ıorması ile tekrar uykuya dal- takdim etti: gorüyorsnın onu da öyle gördüm. ------... Istanbul: Ankara cad. cad. No . 60 •------11 
ması bir oldu. _ Polı's Ailen Bakınız hatırası bile bana bay· 

B d müfettişi gınhk veriyor 1 
en e arkama pijamamı Diksonf 

geçirerek titedeo bir bardak vis- bacak- -Müsterih olunuz, artık kor-
Bu ismi işitir işitmez k l k b.l ş k f ki doldurdum, t · • · u aca r ey yo 

am ıçecegım larımm titrediğini ve bütün vücu· ( Arkamı var ) 
sıradadır ki evin içinde müthiş dümden hafif bir ürperme geçti· , -----'-· ~-.,. 
bir gllrültü koptu. ğiııi itiraf ederim. Çocuk hastahklan mlitehas•ııı 

Bu defa Edith bir ııçrayııta Demek ki, ismi bütün gazete- • • 

hakikaten uyandı; lere geçen, sayısız zabıta muvaf- Dr. SEMiRAMiS EKREM H. 
- Aman Allahım ne oluyor? fakıyetlerinin sahibi bu adamdı. 

diye bağırdı. Y okıa evde yan.. Bereket versin hiçbir zaman 
gın mı çıktı. kendisile karşılaşmış değildim. 

Cesaretle merdivenlere abl· Hiçbir zaman elini omuzumda 
c\t~. Edith arkadan yetişti : hissetmiş değildim, yani kendisi-

- Nereye gidiyonun? ne bu şerefi vermiş değildim. 
- Bu Miı Melliıin sesidir, Eğer Ailen Dikson bu daki-

lmdada çağmyor, koşmak lazım! kada Öston sokağının maskeli 
dedim ve metresimin ricalarına haydudu,,, "Gravesend treninin 
rağmen merdivenden indim. görünmez yolcusu,, , Vinstorun 

· Miı Melliı birinci katm sa· sahte rahibi., , Ramsgad semtinde 
hanhğmdaydı. Hi2metçisi Mari de görülen serseri,, serlevhalarile ga· 
yanındaydı, her ikisi de rUzgara zetel~re geçen maceraların sahibi 
tutulmut bir yaprak gibi titriyor• karşısmdn bulunsaydı kim bilir 

J.otoğraf J alı/ili Kuponu 

'l'abia tinb.i Oğreı1ınek istiyorsa.nıı 

fotoğrafınm 5 auet kupon ilo bir ~ 
likte gönd eriniz. Foto~raftnız eıray:-ı 

Ub itllr vo iade edilıneı. 

leı 'll , nı (•slek 
veya ı;:rn 'a t? 

Hangi tıu:ı.llerln 
cevab ı ? 

Fotoğraf in tişar 
edocok mi '( 

Fotr) ~:ı.f ı ıı klişesi 30 kuru~lu;ı: 
pul mıık ıbilindl' l?Ön i •ril 

ne yaparlardı. Büsbütün başka şe· 
kilde olmakla beraber benim 
maceralarımm da onun gibiler· 
den geri kalan yeri olmadığı 
şUpbesizdi. Muhakkak yekdiğeri· 
mize cidden layık birer rakiptik. 

Şimdiki halde yapılacak şey 

_.. AkaGündüz~ı 
Kitap evi va lca.atçıhk 

Sahipleri: Kemal, Bilal, Adil 
Anafartalar ca<l. ~o. lin-7 1 An kara 

Telefon, 3377, Telgra f, Ankara - Akba 

Anknra'nı n en b üyük 
lcitaphanesid"r. 

"""" ' 

Beyoğlu mektep aokafı Tel: 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

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

!'soN POSTA 
Yevmi, Siyasl, Havadis 

gazetesi 
ve Halk 

ıdara: lsta.nbul: E.skl Zaptiye 
Çat .ıl çeş ıne t!okağ'ı 2l 

Telefon is tarı l.ı ul - 20203 

Posta kutusıı: lstanbul • 741 

Telgraf: lst.anbul SO~ POSTA 

ABONE FİA Tl 
TURKlY E E c ne b\ 

1400 Kr. 1 Sene 27UU Kr. 
75l} J> 6 Ay 140:) J> 

40\) • s • 800 • 
150 J> 1 • ::!O\} • 

Gelen evrak geri ver ilmez. 

l bıılardıı..ı mes' uliyet ahnınaı 

CC \ i\P için mekt uplara 6 kııruı l u ıı: 

P ul ilıt>osi l~nmdı r . 

Adre~ dcği,tir lmesı 

AFYONKARAHI AR 

Manisa Emrazı 
Hastanesinden : 

Akliye ve Asabiye 

Erzakm ihtiyaç miktarı Erzakın 
ihtiyaç miktar. 

Asgari Azami çlnsl ~ıga( Aıam1 
cinsi 

Kilo KUo KiJo Kilo 

Bamya taze 500 900 Patates 1500 ısoo 

Beyaz peynir 300 500 Patlıcan 700 900 
Bulgur 600 900 Pırasa 600 900 
Çamaşır ıodaıı 600 900 Pirinç 800 1000 
Çam odunu zoooo 25000 Sabun 600 800 
Çay 15 30 Sadeyağı 600 800 
Domateı 400 600 Salça 150 200 
Ekmek 19000 25000 Soğan (taze) 900 1500 
Et 6000 8000 .. (kuru) 600 800 
Gazyağı 1800 2500 Süt 25()() 3500 
lapan ak 700 1000 Şeker 1000 1500 
ince tu:ı. 500 700 Şeri ye 200 300 
Kuru fasulya 800 1000 Taze fuulyat i)()O 800 
Kuru üziiın 800 1000 

" bakla b\)() 800 
Lahna 600 800 

" kabak 600 800 
Limon tuzu 5 IO Un 300 500 
Makarna 600 800 Yoğurt 2000 3000 
Mercimek 600 800 Yeşil biber 300 500 
Meşe odunu 30000 soooo Zeytinyağı 600 800 
Nişaslc 50 80 Pirinç unu 50 80 
Nohut 600 800 

Maniaa Emrazı Akliye ve Aaabiye Hastanesinin ın/1932 -carlhinderı. 
31 5 1932 gayes;ne kadar on bir aylık ihtiyacı olan yukarıda yatılı (41) 
kal em erzak 15, 6 1932 tarihinden 5, 7 1932 tarihine kadar (20) gün müddetle 
münakaaaya çıkanlmışhr. Şartnamelerini görmek isteyenlerin hergün öğle• 
den evvel Manisa Sıhhat Müdürlüj'üne müracaatleri, münkasaya itliralr 

edeceklerin de yevmi ihale olan 5, 7 1932 salı günü Hdl (15) te Mani ıa 
Sıhhat Müdürlüğünde teşel<l<ül edecek Ko misyonda hazır bu]unmaları 
ilan olunur. 

1 Lira yüzü ile Kuştüyü yashk 
lc:ta nhulda, ('akmakc;ılar. Sanda') acılarda KuştUyU Fabrlkas1nda 

kuştliyiinU n kilosu 100 kuruş, yilzii iln )Organ 1:?, şilte 10 liradır. J{ıı tuyüne 

malısu::ı kumaşlar bulunur. Toı tan satışa tcıızıl Ll vardı r. 
'l'cl. ~30Zi - Ankara'da satış ma.;azası: SALTI FRANKO 

ADF.N SUYU 
1 ...... 1 • .. ,.. _ ı ı _ • ~ T _ nn 



12 Sayfa 

iZ OT HY 
iZ 

Ucuz, Sağlam 
E'vsa/ca Emsaliıle Fai'<:lir 

F .ı.\BRİKANI.' 
ACENT ALARI 

tSTAf.'6UL 
7.M~~ 
l"K R,.~ 

~<ONV .. 
KŞE"H2ll 

Ç J)t'I mm 
~Al.U<E:iiR 
SAN'! ~'lll 
AK.~I~ n 
MAf-J'S 
KAS~3A 

sr LIHIJ 
r..r.~ 'E ıE.N 

Sadık Zade Biraderler · 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
4 Temmuz Vapuru Pazartesi günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareke tle (Zonguldak, 
İnebol u, Ayancık, Samsun, Or· 
du, G ir esun, Trabzon, ve Rize) 
ye azimet ve a vdette ayni 
iskelelerle Göreleye uğrıyarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı a!tmda acen-

1, tahğma ınlirncaeıt. T eJ. 22134 

r. KUTAa.:.L 
Cilt Yd z.ilhrevl hastalıklar teda--

vihanesi Karakö.1 Börekç ı fırmı 

•ırasında 34 

... Temm z 914Aml 
Moş lıur Eru il LDdviğl ıı eseridir. 
'I'aritı ilo al!lkas ı o l ın herkes için 

cıns:ılcıiz bir r ehberdir. 

'l'o r cııı lC: Haydar Rlfat B. indir 
150 kum~ fiatlc her kitapçıda b ulunur. 

' WE~ 

Tcmmu~ 2 

Gayri Mübadil 

BONO 
lan alanır, satıbr. 

Yerı ipostnııe karşısında lıtly ilk 

Kınacıyıı.n Hanında No. 24 
Tclgr:ı.f adresi: lst:ınlıul: Zlyator 
T elefon : 2,2716 

MERSiN - ADANA 
MQ:ı:ıyedelcrine iştirak edeceklere te

minat mul<abllinde dclA.lct e dIUr. 

Adana için adres 
Tnra uııta - Toroğlu Ziya 

Mersinde • Yıldız Matb:ıaaı. 

Yeni Foça Değirmen Taşı 
çok iş çıkarır, 

çok dnyanır, 

ta.han, tuz, kab
,.o ve saire 
tatları da ya
pılır. Sirkooi 
Ebuss uut cad
desi No.: 60/1 . 
O:ı.rbis v e B. ler. 

Sıhhi yemekler Buttu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATiE..-
--

EMLAK ve ~LANA ~ I • fvı A Z O N \,. E V V A T U Z U f 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Ko~ b"r Hazım ~nıin cdm . 

~ mide , " barsaklorı toıı ıhler. Em!ak Ve Evtan1 !3ar!kası 0 a s uru kr,ıdındorı :..urnr Lezzeti r. 
l'ıfif 7.<'\ k{C' ıc;ilr•lıilİ" 1.ir ~.~ıoı suyu- fı 

l b } Ş b Ji <hır. Mazon İ"ıniıı Jildt'l.t C'tliııiı . JStan U U esin~en: 1 BUyiik iFoıi 100 lcunı,. ~ 

B k 
.J J T k C k Tr:' l t: Oc-po~u iı; ankas ı arkııııındıt !'t1 .ıton üyü llUQ.UQ l <tl sii le t.:j:ıQll i! J!:!Jn lae(. <1 Bottoo .,cı;;ı deposudur. ~1\fPı' 

1 

Esas Mevki ve nevi Teminat 
119 Biiyiikada Y orgola Çamlık bostan ve gaırno 

151 
152 
153 
154 
155 
256 
~ 

294 

1-2 hisse 
Büyiikadu 

" 

" 
" 
" ,, 

Nizam 34 - 36 No. ma dUkkan oda 
Ayanikola denizden dolmn rıhtım arsası 

,, 32 m. bağ -180 • 768 sehim 

" " " 
m. arsa 

250 
·oo 

5 
50 
20 

155 
5 

Kamino eski bağ 
Camiçıkmazi t 6 N o. lı 95 
Maden Ayanikola 15 No. 
ğuşu ve arsası 

Dalyan ko-
225 

Büyükada Meşrutiyet mahallesi Zühre sokak No. 7 
No. 571 m. arsa 30 

~3ıo Büyükada Çınar caddesi 33-.35 No. 66 m, arsa. 17 
Balada yazılı emldk sekiz taksittc-ı bilmüzayede oattlacağmdan 

taHElerio ihaleye müsadif 20-7-932 çarşnmba günii saat on altıda 
şubemize müracaatleri ( 28 ) 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 

11 temmuz 1932 

Büyük ikramiye: 
200.000 Liradır. 

Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liral!k ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 

.. 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Divanyolu - Alemdar caddeleri, Demirkapı, Sirkeci lstasiyonu 
ile Balıkpazarmda Peynirci sokağı ve Tahmis-Sabunhane-Mabmut
paşa caddeleri, Kürkçükapısı, Bileyiciler sokakları arasındaki 
mıntalcada bulunan sokaklardaki ebniye mecralarının yeni inşa 
edilen kanallara rnptına müsaade edilmiştir. Mecari talimatnamesi 
ahkamına tevfikan bu mıntakadaki eski mecraların tamiratı memnu 
olduğundan mülk sahiplerinin ilerde müşkül vaziyette kalmamaları 
için şimdiden mebani mecra kuJaldarını yeni kanallara raptettir
meleri kendi menfaatleri iktızasmdandır. Aksi takdirde ilerde bu 
yüzden vukubulacak müracaat ve şikayetler Belediyece mesmu 
olamıyacağından rabıt ameliyatı ıçın alakadarların Sirkecide Sir
keci Palasta Belediye Mecarı şubesine muracaatları. (8) 

Fransızcalngilizce 40 derste 
konuştururuz 

Mektepte, llcareltc vo bir müuaeıcdc 

arıuvaffak o1mnk için 1914 tenherl çok euılı 

ta n'lim e dilen derslf'riml:ı me mnun cdf'mea

•e Ucretl iade ederi'&. Dinnyolu Flrusağ'a 

camii yanındı.l gUndü& ve gece kt:ı: erkek 

lisan tedrlıhanui lhtlyacınn:A ır~rc öfret

meyl taahhüt eder. Fakir iı1e ya:ım ücret 

alınır. Müdürü: ZIYA 

iz .IR 
TUrkocaOı bahçesine 

Hütiln dilııyııca ııı ::ı. rııf 

ZUANEL 
ltah·.ın c.ııııl.ıa1.la1 ı .,,,. 

\':iryctcsi gcl ıni , t ir . 

I(oşunuzl 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Miitehassısı 

Panıdan maada herrUn l · 4 Telı 22174 
Balat Hızı r çavu~ Hffatefcndl ıokak: 9 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 

- Ekstra Etler -
Cinsi cİn• İne hakikt, hlleıix mu• 
cibi hayret olacak kadar UCUZ 
birinci burma, kıvır~ık, daghç. 
beyaz karaman, kuzu, dana ET
LERi almak için PENDIK'te vapur 
i:ıkelesi yanında 64 numerolu dük· 

..... kana mutlaka uğrayınız --

Cilt ve tUhrevJ hHtalıklar Mütehauı11 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emraıı zührevi ye 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali ~rem, Selim Ra~ıp 

Neıriyat Müdl.r• Halil L4tf1 

Ademi iktidar ve Znfı umumiye 
Karşı Alman P rofesörü 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiNE 
( UzfJiyele göre erkekler için ) 

FERTİLINE 
( Uzvi._qete göre kt1dınlar için) 

Beynelm!Jel gautclerln muhtelif netrlyahndan bir hulA1&: Bu alelldo bir Ulç deiHdlr, 
blllkl• genç ve diaç hayvanların tan hormontarlle elektrolttlerlnden mllrekkep blr 
taheserdir. Vücutlarda 1eyalel hayatlyeyl ihya ve rençllk kunetlerfnl iade ed•. 

~fütchassı .:; Alman doktorların resmi kontrolu altındadır. 
Y • 11a1Uhlft 

Huinıll kitabını f,tanbul ( Poı ta kutusu 745 J adresile tahriren arayınız. 
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M.l ~\ııJ~3nıtı:tuı?lın 
1 İstanbul Evkaf Müdüriy;ti İlcinları 

1 - Bahçekapısında 4 cü Vakıf ha n dahilinde 17- 66. 4- 12, 9-4, 
16- 15, 7- 14, 5-22 No lı mağazalar ile dükkanlar • 

2 - Hanın tahtında kebir bodrum 1 No lı kUçük depo dipten 
2 • ci direğe kadar. 

3 - Hanın asma katında 1, 2, t 1, 12, 13, 14, 16, 31, 33, 35, 38 
No. h odalar. 

4 - Hanın 1 - ci katında 1·8, 16, 18, 26, 27. 28, 32, 35, 36, 37 
No. h odalar. 

5 - Hanın 2-ci katında 1 - 8, 4, 6 , 1 O, 11, 26, 27, 28, 29, 30, J 1, 32 
34, 35, 37, 39 No. lı odalar. 

6 - Hanın 4 - cü katında 1·8, 7 , 8, 9, lO 12, 14, 16,· 18, 22 No. lı 
odalar. 

4 • ci'ı Vakıf han dahilinde balada yazılı olan mağaza, dUkkin ve 
odalar ayrı ayrı 933 - Mayıs gayesine kadar kiraya verilmek üzere 
mllzayedeye konmuştur. ihaleleri Temmuzun 11 - ci pazartesi gllnll 
aaat 15 • te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkfıre kadar 
Çemberlitaf'ta Evkaf MUdUriyetinde Akarat kalemine mtıracaatlua 


