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,...-Halkın Sesi] 

Seyyah Celbi İçin 
Ne Yapmalı? 

f.tanbula •eyyah celbi meselesl 
çok mühim bir mahiyet almış
br. Bu yilsd• memleketi
mize rni11onlar trirecektlr. Bil 
hususta halkımız diyor ki: 

.ııt!ehıaet Ef. ( Tophanede, Boğazkesende, 
Boatanl~•de 3 ) 

- İatanbula seyyah celbi için 
yapılacak işlerin başında gazino
ların, otellerin, temiz, ucuz ol
nıası, her hususta seyyahlara 
kolaylık gösterilmesi ve bu sa
hada geniş propaganda yapılması 
lazımgelir. Biz görüyoruz ki, pro
pağandaya fazla ehemmiyet veril· 
miyor ve tabii bundan mutazar· 
nr oluyoruz. 

Mustafa Efendi ( Boğukeaen, Bo•tan 
içinde 3 t 

- Bu şehir, eski camilerile, 

ibidelerile, tabii güzelliklerile her 
sene yüzlerce seyyah celbetmek
tedir. Bu seyyahluın miktarını 
artbrmak için rehberler lazımdır. 
Müzelerimizin kıymetini herkese 
bildirmeliyiz. .. 

Ziya Emin Bey ( YedikuJede Kavukyan 
OJbagat fabrJkaunda miitelı.aaaı• J 

- Öyle zannediyorum ki ev• 
velce fstanbula daha çok seyyah 
geliyordu. Şimdi bu miktar azal
mıştır. Tabii bunun birçok se
bepleri vardır. Bence, lstanbulu 
bir ıeyyah meıheri biline getir
mek için Boğaziçini ve yıkık yer· 
lerimizi gUzelleştirmeliyiı.. 

.,... 
Mutafa ı::f. ( Şebinkarabi1arlı Alyanak 

hanında ıniaaflr ) 

- Memleketimiz ıeyyah cel
bine en müsait bir memleket 
olduğu halde biz nedense bu 
işte muvaffak olamıyoruz. lstan· 
bul Belediyesinin ıeyyah celbi 
için otel, gazino, bahçe fiat
lerini indirmek ve her tarafta 
temizliği temin etmek iç.in ted. 
birler aldığım • işi ti yorum. Bu 
yolda yUrümeliyiz. 

* Halll Bey (Ankara caddeal 21-J) 

- Otellerimiz, gazinolarımız, 
oturulacak, gezilecek yerlerimiz 
temiz olmalı, garsonluımız mua
teret adabına ve medeni hizmet 
şekillerine alaştmlmalıdır. 

Seyyahlar hama1lanmızdan 
ıikayet ediyorlar. Hamallar da 
yük ve saire için biribiderile 
kavga etmemelidirler. Bu ecnebi 
seyyahlar üzerinde çok fena te
ıirler yapıyor. 

ihtilaf 
Köseleciler Ve Kunduracı
'ar Meselesi Tetkik Ediliyor 

Kunduracılarla köıeleciler ara

ıında kösele fiatlerinin yükıel

mesinden sonra husule gelen ih-

J : Komşu - Huan Bey gel 
~llah aşkına, •na ı.ı diy~ 

Ki BALAR 
Apartıman 
Kiraları 
Düşüyor 

En son yapılan tetkikata göre 
birkaç senedenberi ayni seviyeyi 
muhafaza eden mutavassıt dere· 
cedeki apartrmanların kiraları 

son güoJerde bir miktaT düşmiye 
b~lamışur. Kütrük ev kiraları el& 
bu mey.anda zikredilmektedir. 

Bu fiat düşmesinin sebebi 
şehrimizde yeni ev ve aparbman 
inşaatıum çoğalmasıdır. Şimdi 
şehrimizin muhtelif semtlerinde 
üç, dört ve beş od.alı aparhman
lann kiraları hakkında bir cetvel 
tanzim edilmiştir. 

Vasati bir hesaba istinaden ya• 
pıJan bu cetvele g&e bu gibi 
aparbmanlarm kiraları sırasile 

23 liradan 20 liray~ 32 liradan 
28 liraya, 40 liradan 35 liraya 
ve 60 liradan 50 liraya düş· 

miiflür. 

Lüks Çorap 
lstanbulda Dört Fabrika 

Teessüs Etti 

Haber aldığımıza göre mem
leket dahilinde lüks çorap sana• 
yiinin himaye ve inkişafını temin 
maksadile hariçten lüks çorap 
ithali menedilmiştir. 

Bu kararın tatbikinden sonra 

geçen pek kısa müddet zarfın
da şehrimizde dört tane çorap 
fabrikası tesis edilmiştir. Fakat 
c1iğcr taraftan bize verilen ma-

lumata göre bu fabrikafar kendi 
aralarında fiatleri mütevazin tut-

mak maksadile bir anlaşma ya~ 
mışlardır. 

Eski Eserlerin Resimleri 
Müze salonlarmda bulunan ve 

henüz fotoğrafları almmıyan bii-
tün eski eseTlerin fot()ğrafları çı· 
kanlacaktır. Fotoğraflar gelecek 
sene mayıs ayma kadar hazır· 

lanmış olacak ve güzel bir albüm 
vlicude getirileceği gibi resimler 
perakende olarak ta satı1acalc.tır. 

-:r 

tilaf henüz bal sahasına girme· 
miştir. 

Haber aldığımıza göre Ticaret 
Müdürlüğü meseleyi ehemmi· 
yetle tetkik etmektedir. Eğer 
tetkikat neticesinde kösele fiat
lerinin sebepsiz olarak yük
seltildiği anlaşılacak olursa ka
nuni takibat yapılacaktır. 

l 
2 : Hasan Bey - Peki re-

:leyim amma ne olacak. 
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Kömür j HEHOiN 
Belediye Bir Fab- Folisin 

rika Açacak Mücadelesi 
Belediye l.kbsat MtıdUrlUğft 

fstanbulun senelik kOk kömüril 
ihtiyacını ve fabrikaların istihsal 
derecelerini tetkik etmektedir. 
Elyemı latanbulda kok kömürii 
yapan ( 4) miiessese vardır. 

Bunların senevi azami kok ıistib· 
salleri ( 25 ) bin tonu geçmem~k
tedir. 

Bu mUesseselerden 'Haliçteki 
fabrika senede 4500, Yediknle
deki gazhane 21(}0, Kadıköyiin· 
deki fabrika 6500 ve Dolmabab
çe gazhanesi JO bin ton kok 
kömürü yapıyorlar. Halbuki Be
lediyenin )'aptığı tetkike göre 
yalnız İstanbulun bu senede 45 
bin ton kok kömürüne ihtiyacı 
vardır. Bunun için de geçen kış 
kömürün tonu (38) liraya kadar 
yükselmiştir. 

Ayrıca Ankara, Kayseri ve 
Sıvas Vilayetleri de lstanbuldan 
mühim miktarda kok kömürü 
çekmişlerdir. Şimendifer yolu 
üzerinde bulunan bütün şehirler 
ve kasabalarla odun Ye odun 
kömürii pahalı olan yerlerde 
kömür sobası tercih edilmiye 
baılanmtfbr. Belediye ormanlan
rnızın himayesi için de '°k lü
zumlu olan ba kömür qile ehem
miyetle meşgul olmıya lüzum 
görmllştür. Şirketlerin istihsal 
kudretlerinin arttmlmasının müm-
kün olup olmadığı tetkik edil
dikten sonra Belediye icap ederse 
bir kok kömürii fabrikası aça
caktır. 

'* Galatasaray 
• 

izcileri 
it alg ada 

Ga•atasaray izcilerinin İtalya• 
ya seyahat tertip ettiklerini ha
ber aldık. Bu .seyahat, geçen se
ne memlP.ketimize gelen faşist 
izcilere bir ziyaret iadesi mahiye· 
tinde olacaktır. 

Öö-rendiğimize göre, Galata
saray)~ gençler buradan 15 Ağus
tosta hareket edecekler ve ev
vela Romaya gideceklerdir. izci
lerimiz İtalyanın birçok şehirleri
ni gezdikten sonra deniz hlriki
le buraya avdet edecelderdir. 

Ses ~1lisabakası 
Mısırlı oğlu bahçesinde 4 a· 

8 ustosta bir ses kıraliçesi müsa· 
bakası yapılacak ve birinci gele
ne 200 lira mükafat verilecektir. 

3 - Gel canım, seninle bi· 
. ıildete binelim. · · 

Şiddetlendi 

lstanbul polisinin heroin Ye 

kokain kaçakçılığına karşı ~İril" 

tiji fiddetli mücadeleden çok 
faydalı neticeler ahnml§tır. Bu 

mücadelenin daha faydalı tekilde 

devamı iç.in ayn Lir teıkilat ha· 

linde çalışılmaktadı!'. Bu meaele 

ile alakadar bazı . ecneMlerin ya

lcaJandığl da haber alınmaktadır .. 

Asabiye doktorlarımızdan aa
lihiyet sahibi bir zat lstanbul 

polisinin bu mühim derde kal'fl 

açtığı mücadelenin ıayanı tebrik 
neticeler verdiğini söylemiştir. Bu 

itiyac!m kökünden iemiz]enmesl 

için bazı içtimai tedbirler ittiha· 

zına da lüzum gornlmektedir. 

Yaş Meyva 
ihracat için Soğuk Hava 

Depoları Lizım 

En son tahminlere göre bu 
sene kavun ve karpuz ;stihsalib 

geçen senekinden bir miktar az 
olmakla beraber yine ehemmi· 

yetli bir yeküo tutmaktadır. F.a
kat şimdiye kadar ihracat ıçın 

Vi1ayet Ziraat müdilrlüğüne hiç
bir müracaat yapılmamıştır. 

\zmirden Almanyaya g5nd~ 
rilecek olan taze çekirdeksiz 
üzümler de henüz 4ehrlmize gel
memiştir. Bu üzümler üç vagon 
kadardır, fakat soğuk hava de· 
posunu ihtiva eden Tagonlar bu
lunmadıkça yaş ü:&Um ihracatınm 
beklenilen neticeyi veremiyeceti 
de söylenmektedir. 

~ymet lhtilaftarıı 
Sınat müesseseler muame

latına ve ithalat ·maddelerine ait 

kıymetler baklanda doğacak ila
tiJaflann halli iç.in tetekklll ede
cek ehli vukufa Yerilecek lcrel· 
leri Maliye Vekileti tay.in n 
tespit edecektir. ----

1 6 Mart Şahitleri 
Belediye .İatimlik Komisyonu faa

liyete geçmiştir. Şehzadebaf1Ddald 
J 6 Mart Şehit meydanı genifletilmek 
içiıı buradaki evler utimlAk edile
cektir. 

4 - Halı şöyle .•• 
güzel gidiyoruz. 

Bak ne 

Temmuz 30 

( Günün Tarihi] 

İhracat Eşyalarımı
zın Tasnifi 

Yftksek Ticaret Mektebi emtia 
muallimi ve sanayi müfettişi Burha
Mltia Beyin, Türk ihracat emtiala• 
r.aut t.unif ve Hire İf1 ile meıgul 
olsuk here Harici Ticaret Ofiai mi• 
.clW Cemal Beyle birlikte Tiryedeye 
ı&ulerileceti .öylenmektedir. 

Adanada Hırsız Bir Dansöz 
Aaana (Haawıi) - Olurd uğu lı• 

ta.bal e>telinde, otel aabibin n efYa• 
lan111 çalmakla maznun dansöz Ay• 
te. sa.bit ikametıibı olmad gından 
'Ye eiirmil ağır cezayı müsteblm 
lndmıclutundan tevkif edilmiştir. 
Aneain mubakemeai mevkufen ya• 
pılac:aktır. 

Çorap LAzım Olmuş 
Adli isminde birisi Kapalıçar-1ıda 

Arpk isminde birinin !iıportasından 
,orap çalarken yakalanmıftır. 

Veba Tedbirleri 
9 Lemmm: 932 tarilıindenberl 

Veba hastalığından muıap ve vefat 
nkua gelmediti anla11lan lskende
rfp limanı muYarldabna evvelce 
konulmuş olan muayenei tıbbiye ve 
ltlifıfar s?hhi tedbirleri kaldırılmıştır. 

Noterlikteki Hadise 
14 • 7 - 932 tarihli nüshaınızd• 

Avukat Nuri Beyin İkinci Noter1ikte 
bir aahtekirlık yapbğı iddiasile mah• 
kemeye verildiğini yazmıştık. Burada 
menubahis Noterlik dairesinin lstan• 
bul ikinci noterli~i olduğunu görülea 
lüzum üzerine tavzih ediyoruz. 

DördUncU Sergi 
Yarın akşam nçüncü yerli mallar 

Hrpiade madalya ve diploma ka• 
z....Uara tevziat yapılacak, erteei 
arüa de dördüncü yerli mallar sergiıl 
k6pt edilecektir. 

Sergide yer kalmadığı için iştirak 

edeceklerin acele etmeleri lhtmdır. 

Çatman Sandal Bulun4u 
Bir ay evvel Haliçte H n k p• 

tan lıminde bir uta ait bir sandal 
meçhul şahıslar tarafından çahnmış
br. Huan kaptan dün Cibalıdc do· 
lafmakta iken aahilde kendi sanda• 
bna bea.ziyen karpu.ı: yüklü b·r san• 
dal görmüş ve derhal polise haber 
nrmlttir. 

Polis dandaUa karpuz satmakta 
olan Cideli Ali Osman ve Mustafa 
Mebmedi yakalıyafak tahkikat• 
baılamışbT. Her ikisi de bu sandala 
bir ay evvel Kalafa tyerln den çaldık• 
lanm itiraf etmitlerdir. 

Kadıköyünde Bir içtima 
Kadaköy Fıkaraperver Ce.niyed

aia eenelik konsrresi dün fırka bin .. 
auıda yapılmııbr. 

Selanik 
Segaha ti 

Hlmayei Etfal Cemiyeti tarafın• 
elan bir l.tanbul - lzmir - Atina • 
Sellai.k seyahati tertip edildiğini 
yllllllfbk. Andro• r.tpunıı 10 ağu .. 
to.ta pbrimtzden kalkacaktır. Seya• 
bate iftirak için 6 ağustosa kadar 
Himayei Etfale müracaat edilmelidir. 
Haber aldıtımıza göre seyahatin gil
sel l'eçmesi için lbımgelen tedbirler 
tamamen iffhaz edilmiıtir. 

5: HasanB. - Aman azızım; ba 

ı,tcn nıgeçtim. Şimdi acemi şoför• 

ler ribi şunu bunu çitnemiye baı· 
lıyacatım. 



30 Temmuz 

r 
Hergün 

lVfiinderecatzmzzzr çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. --
Dilsizler 

Gürültiilü Bir 
İçtima Yaptılar 
Dilsizlftr v-; Sağırlar Cemiyeti 

azası dtin fevkalade bir toplantı 
yapmışlardır. 

Toplantıda heyeti idare taraf-
tarlarile muhalifleri arasmda gil· 
rliltiil ü, patırdıh münakqalar ol
muş, muhalifler idaresizlikl~rden 
ve suiistimalJerden babsetmışler
dir. Cemiyet reisi tenkitlere 
cevap vererek suiistimal iddiala-

rını reddetmiştir. 
Bunun llzerine muhalifler iç-

. timaı terketmek ıuretile nümayiş 
yapmışlardır. 

Dilsiz ve Sağırlar Cemiyeti, 
Sıhhiye VekAletinin verdiği tahsi
aatla idare edilen İzmir Sağır va 
Dilsizler Mektebinin kat'iyen mu
vaffak olamadığını ileri sürerek 
lstanbulda bir mektep açilmasım 
istemektedir. Bu hususta Maarif 
Vekaletine müracaatta bulunul-

/ ınuştur. 

Başvekil Paşa Dün 
Gazi Hz. İle Görüştü 

( Baı tarafı 1 inci ıayfada ) 
olduğu halde birçok sivil ve 
askert erkan ve kesif bir halk 
tarafından biiyllk tezahiirat ara
ımda istikbal edilmiştir. 

Başvekil Paşa çok mUtebe•-
ılm bir sima taııyordu. lstikbal
ciler araaında Sovyet sefiri M. 
Suriç, ltalya maslahatgüzarı, Sov

yet konsolosu bulunuyordu. 
İsmet Paşa evveli KAzım Pa

ıanm elini sıkmış, sonra diğer 
ıevata iltifatta bulunmuf ve 
hepsile ayrı ayrı musahabe yap· 

1 d Mtiteakıben ismet Paşa 
mış ar ır. P 
tefakatlerinde KAzım aşa, 
Tevfik Rilttil, ŞQkrli Kaya, 
Vali Muhittin, Sadullah, Başve
kalet Hususi Kalem MildUrü Ve
did, Dahiliye Hususi Kalem Mü
dtirü Ekrem, Hariciye Hususi 
Kalem MUdürü Refik Beyler 
bulunduğu hal do Sakarya 
motörüna binmişler ve al-
kışlar arasında Dolmabahçeye 
bırrehet etmişlerdir. Motör Dolma· 
bahçeye geldiği zaman KA:ııın 
Paşa motörü tekederek 
ayrılmış ve müteakıben Başveki! 
Paşa da Heybeliadada birad~rı 
Mehmet Riza Beyin köşkilne gıt· 
mişlerdir. ismet Paşa Hz. köşkte 
iki saat kadar kaldıktan sonra 

· I dir Y alovaya hareket etmış er · 
Başvekil Paşa Yalovaya bar~
ketten evvel Heybelide Denız 
Lisesini gezmiş ve iskele civarln-

d ı. · • d b'r müddet a uır gazıno a ı 

istirahat etmiştir. Başvekil Paşa 
Heybeliden Yalovaya hare! ... e~ 
ederken hararetli surette teşyı 
edilmiştir. 

1 
t 

İsmet Paşa Yalovada Mil e. 
'f ı• w • d G . H ne ınülakı çı t ıgın e azı z. 

kap
olmuşlardır. Gazi Hz. gece 
lıcadaki k~klerine avdet buyur-

muşlardır. 

Ankarada iki Lise 
An· 

Maarif Vekaleti bu sene w 

. 'k' L' e açmagı karada yem ı ı ıs .. 
. B 1 rdan bırın· 

dtişiinmektedır. una •w • d 
· ·ı· dıgerın e drisat lngı.ızce, 
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-

ı - Oyunu iyi bilen bir pehlivan, 
oyun bllmiyen daha kuvvetli bir 
pehlivanı her vakit yenebilir. 

2 - lyl fikir sahibi olmak kafi 
detildir, o fikri nasıl tatbik ede
ceğinizi bilmeniz şarttır. 

3 - Cesaret sahibi olmak kafi 
değildir. Kavga etmesini de bilmek 
lazımdır. 

so~~ TELGRAF HABERLERİ 
.................................................................... 

Siyaset Muharebesi . . -
Pravda ismindeki Sovyet G~zeteSi 

• 
Avrupa Diplomatlarını llttiham Ediyor 

---
Cenevre, 29 (A.A) - Tahdidi 

T eslihat Konferansı müzakerele .. 
rinin inkıtaa uğramasına rağmen 
milli müdafaaya ait masraflar 
hakkında tetkikatta bulunan 
komite Romanya Murahbasların
dan M. Radülescu'nün riyaseiindo 
toplanmıştır. 

Moskova, 29 ( A. A. ) - Tas 
Ajansı bildiriyor : Pravcl:ı ga
zetesi Terki Teslihat Kon· 
feransı neticesini tefsir eden 
bir başmakalesinde bu kon· 
feraıısm dilnyayı paylaşmak is
teyen emperyalist kuvvetler için 
diplomatik bir barp sahası ol~ 
duğunu, bir taraftan terki 
teslihat edebiyatı y-ıpılırken 

- ---------

diğer taTaf tan berri ve bahri 
faaliyetlerle harp bazırhldarının 
devam ettiğini ve leslihatm 
çoğaldığını yazmakta ve mü
salcmetperver görünen harp 
miişevv;klerinin peçelerin kal
dırm4kla Sovyet heyeti murahha
sasının sulh için olan mücadele
sinin cihanşiimul bir eheınoıiycti 
bulunduğunu ilave etmektedir. 

Bu kamite mesaisine 5 ağuı· 
tosa kadar devam edecek ve 12 
eylülde tekrar toplanacaktır. 1 

Amerik Muharipleri 
Muharipler Vaşingtondaki Kampların
dan Asker Kuvvetile ihraç Edildiler 

Vaşington, 29 (A.A.) - Fe
deral kıtaat, Vaşingtona 5 mil 
mesefede ve şehrin merkezinde 
bulunan sa bak askerlerin 
Anakostia da tesis ettik 
leri başlıca kampı tahliye ettir
miye muvaffae olmuştur. 
--------

Akşehir de 
Bir Yangın 
Hadisesi 

Akşehir, 29 (Hususi) - Ev· 
velki sabah şehrimizde bir yan
ın oldu. Y angımn etrafl sarıp 

~üthiş bir tehl~ke halini alınası 
çok rouhtemeldı. 

Fakat alay itfaiyesinin tam 
zamanında bir müdahale ve gay
reti sayesinde bir ev tamamen 

iki ev de yıkıldıktan sonra 
yanıp 

an ın söndürüldü.. Bu yangm, 
y g . f . k'l•t 
B l diyemiz ıt aıye teş ı a anın ee . 
takviye edilmesi lazım geldiğin• 

Gözyaşı getiren bom baların 
isti01ali suretile tahliye ettirilen 
bu kampta 7000 kıdemli mu
haripten başka 488 çocuk ve 380 
kadın vardır. 

Kamp bilahare yakılmıştır. 
Bu kargaşalık neticesindeki za-
-- ----
Dünya Güzeli 

1 

yiatın mecmuu 50 kiıiye baliğ 
olmuştur. Zayıf yaralılarin kıı· 
mı Azamı atılan tuğlalardan 

ve matraklardan ileri gelmiştir. 

Bazılarında gözyaıı getiren bom
baların gazinden hAsıl olmu,tur. 

Fransa 
Yarın Spa Şehrinde İntihap Ve Suriye 

Yapılacak A J 
Belçikadaki Spa şehrinden rasznaa 

yazılıyor: Beruttan yazılıyor. 
Büliin dünya güzelleri şimdi 

burada toplanmıştır. Gilzel bir Fransa ile Suriye arasında 
sayfiye şehri olan burada bütUn yeni bir muahede yapılmak Uze· 
güzeller neşeli saatler geçiriyorlar. redir. Verilen malfımata göre 

Dünya güzellik müsabakası yeni muahede çok mUhim mad· 
pazar günü yapılacaktır. Türk deleri ihtiva edecektir. 
giizeli Keriman Hanım çok be· 
ğenilmektedir. Fakat dünya kıra- Ezcümle, Fransanın Suriye 
liçeliğinin kiroe nasip olacağı Fevkalade Komiserliği tarafından 
hemiz belli değildir. neşredilen hiltiln emirnameler 

Hicazdaki 
• 

kanun hükmünü haiz olacak 
1 

• Fransanın giriştiği herhangi bir 
harpte Suriye ordusu Fransız 

isyan 

Ak
su KöprUsU Berut (Hususi) Arap ~ula- emrinde bulunacak, Fransanm 

rmda cephane ve mühimmat muvafakati olmadan Suriye hiçbir 

de ispat etti. - T.N. 

Antalya, 29 - ( A. A. ) taşıyan bir vapur yakalanmış- devletle muahede yapamıyacak, 

insan 

1 
Kalbi 
Değişznce 

• • 
Müjdeyi geçen gün ilk olarak 

bizim gazete verdi. Dedik ki: 
"Amerikada Karol isminde bir 
doktor, ihtiyar insanlara genç 
maymun kalbi aşılama ksu· 
retile mühim bir tecrübeye 
girişmiş ve muvaffak oJmuş. Bu 
suretle ihtiyarları gençleştirmek 
mümkün olacakmış. 11 

Bu mühim işin yalnız ihtiyar
lara değil, fakat bütün insanlara 
teşmil ve tatbik edildiğini 
düşünelim. O zaman fena kalp
leri söküp atmak ve bütün 
insanları temiz yürekli yapmak 
mümkün olacaktır. 

Biz insanlar her fenalıği 
ve her iyiliği kalpten gelen 
bir işaretin eseri olarak telakki 
ediyoruz. 

Şu halde, fülncanın fena kalpli 
olduğuna h\lkmeder etmez, onu 
hemen ameliyat masasına yatırır, 
göğsü içindeki kötU kalhi çıka
rır, yerine temiz bir maymun 
kalbi takarız. 

Mesela, Ahmet B. merhamet• 
sizdir. Şefkat denilen hassadan 
onda bir zerre bile yoktur. 
Fakat Ahmet Beyi ölüııciye 
kadar merhametsizlikle iNıam el· 
miy.., hiç lüzum kalmıyacaktır. 
Mademki merhametsizlik kalp· 
ten doğan bir neticedir, 
Ahmet Beyin zalim kalbini 
söküp atınca mesele kalmaz. 
Çünki o kötll kalp yerine müşfik 
bir maymun kalbi takmak artık 
bizim elimizdedir. Dahası var. 
Baktmız ki canınız çok sıkılıyor. 
GUnlerdenberi koyu bir teessür 
bulutu içinde yaşıyorsunuz, esaseı 
birazda kaba ve haşin yaratılmış
sınız. Yüzünü~ hiç glilmez, yahut 
nadiren tebessllm edersiniz. işte 
bugün bu vaziyete de kolayca al• 
hayet vermek mümkllndür. Neşeli 
ve mütebessim bir maymun kalbi 
sizi de gülen, kederli olmıyan 
insanlar kafilesinin arasına kata
bilecektir. 

Bir arkadaşıma, hayalimin bu 
mahsullerinden bahsediyordum. 
Hayli gülüştük. Fakat arkadntım 
bir aralık yüzüne garip bir işmi
zar vererek şuolan söyledi: 

Zavallı erkek kalpleri •.• Bugl\
ne kadar yalnız kadmlann oyun
cağı idL Şimdi doktorların da 
eğlencesi olacak. 

Bir Sarhoş 

Bir Kadının Çocuğunun 
Düşmesine Sebep Oldu 

Taksimde oturan sebzeci Ya· 
ıar sarhoş olarak ayni evde o· 
turan Recep Efendinin odasına 
taarruz etmiştir. 

Recep Efendinin zevcesi GU.. 
lizar Hanım korkudan 3 aylık 
çocuğunu dl1ş0rmüşt0r. Yaşar 
yakalanarak tahkikata başlanmış
tır. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Ortaköy Ermeni eytamhane

ainden 13 yaşlannda Mordohay 
yıkanmak için denize girmiş, 
yüzmek bilmediğinden boğul
muştur. 

Maarif Vekili 
Antaiya - Manavgat yolu üzerin· hr. Bu cephanelerin, Hicazda Suriye Meb'usan Meclisinden çı· 
de hain ve 4 büyük kazayı vi· Kıral lbnissuuda karşı isyan eden Esat Bey Ayasofya Mo-

k 
. t de Aksu lbnı' Refadeye at't oldugw u an,a- kan bütün ke.nunlar Fransa tara• d k )ayet ıner ezme rap e n j "ki · · T k•k E 

köprüsilniin temel atma merası- şılmş, fakat ki?1ler . tarafından fından tasdik edilmedikçe mute- zaı erını et 1 ece 

m
i yapıldı. gönderildiği leshıt edıJememiştir. ber olmıyacaktır. Dün İzmirden şehrimize gelen 

"::~~:=:=::::::~====~~~=::::~==~~=~====:::::=:=:=::=;:::::!•~~=~~==~ Maarif Vekili Esat B. burada ::...: ' umumi ve ilk biitün müfettişlerle 

İSTER İNAN, İS TER /•NA NMA .1 görüşecek ve ayrıca Ayasofyada-
ki mozaiklerin meydana çıkarıl-

Aldığımız bir şikayet mektubudur: ~akat evimizde terkos tes '. satı olduğu halde 
"Terko!I Şirketinin Belediyeye devri hakkanda ve- luktan ölüyoruı. 

.
1 

n kararın tatbikina intizar edip dururken g·azete- "Terkoa Şirketinin İstanbul ah.alisile alay 

~;re terkoıun yeni tT~T't1'krdığıTİIJN:erdiJS dERe ka'l'tJAaN MAk, ... " 

ıuıu&• 

etmesi 

ması işini tetkik edecektir. 
Öğrendiğimize göre, leyli 

mektepler bu sene pansiyon su
retile idare edilecek ve leyli 
talebeden alınan Ucretler bu gibi 
mektepl~rin ihtiyaçlarına sarf.e-

_J dilecektir. 



.C Sayfa 

Memleket J\1anzaraları 

Adan ada 
Spor 
İşleri 

r 

Adana ( Hususi ) - Ben bu 
•litunda amatörlük - profesyonellik 
münakaşasmdan bahsedecek de
ğilim. ÇUnki bizim Adananın 
canlı ve temiz sporcuları halis 
kan amatördür. İçlerinde bel
~i profesyonelliğe heves göste
renler vardır. 

Fakat bu arzu henüz gönül
dedir ve dile düşmüş değildir. 
Ben bu satırlar arnsında yalnız 
Adanamızın umumi spor faaliye· 
tinden bahsetmek istiyorum. is
tiyorum amma bir taraftan da 
korkuyorum. işte sebebi: Adana
lılar bugün kendilerini bir mez· 
baha münakaşasına kaptırdılar. 

Buradaki gazeteler hararetli 
bir nıaç yapıyor. Şimdi meıbaba 

meydanmda demir gibi şütlcr, 

meraklılara zevk veren şandeller 

seyrediliyor. İtte bu ~ebeple
dir ki benim spor işleri hakkında 

yazacağim birkaç satırın gUrültil 
arasında kaynamasından hayli 
korkuyorum. Şakayı rafa koyup 
işi ciddi tarafmdan tutacak olur
Hk hiç çekinmeden deyebili
rim ki Adanamızda spor hayatı 
son seneler zarfında oldukça ile
ri bir kabiliyet manzarası gös
termektedir. Y almz mıntakamıza 
değil, Türkiyeyej bile şeref ka· 
zandnacak sporcularımız, bilhassa 
futbolcillerimiz var. Çalışıyorlar, 
didiniyorlar, müsa!ıakalar yapı
yorlar. Hulasa oyun sahasında 

bizim gençlerimiz gtindengüne 
hayatiyet ve faaliyet gösteriyorlar. 
Fakat.. Ah bu fakat.. Sözümün 
arkasını getirmekten doğruau 
çekiniyorum. 

Sporcularımız güzel, spor faa· 
liyetimiz mükemme~ fakat ıpor 
disiplinimiz henüz ınt çocuğu 
vaziyetindedir. Malum hAdisenfn 
akisleri el' an meraklıların kulağını 
çmlatmaktadır. Son iddialı futbol 
müsabakasında s9.hada ythlerce 
ıeyircinin gözleri önünde frtiklp 
edilen büyük hatayı el'an affede
miyorum. 

O gün çok zevkli bir maç 
ıeyretmek için gittiğim ve gittl
iimiz ıtadyomdan mükedder d6n
dnk. Teesstif ve telehhUf ettik. 
Daha açık hitap edeyim: Spora 
Ye sporculuğa karıı yapılan çap
raşık hareket karıısında elem 
duyduk. 

SözUmU daha fazla uzatmak 
istemiyorum. Yalnız kısa bir hu
lisa yapıyorum: Sporumuz ve 
ıporculuğumuz çok güzel, fakat 
bir parça disiplin llzım. Acaba 
ynlışa mı söylüyorum. - N. D. 

Yangını 
Kim Çıkardı ? 

Adanadaki elektrik tirketi
nin muhasebe kısmı geçenlerde 
yanmıştı. Bu yangına dair malfı· 
mat verirken ortada bir kasıt 
şüphesinin dolaştığını da yaz· 
mıştak. Bu hususta Adanada mu
hakeme ye devam edilmektedir. 
Son celsede şirket tercümanı 
Karni B. yangının müdürler 
tarafından kasten yapıldığım, 
hatta mahkeme dosyasındaki 
evrakın çalınması için kendisine 
para bile teklif edildigini .söle
miştir. 
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Sıvasın Çermikleri 
• 

Sıvaslılar, Bunaltıcı Sıcakların Acısını 
Kükürtlü Kaplıcalarda Çıkarıyorlar 
Sıvas ( Husu

si) - Bundan 
evvelki mektu
bumda şehrimiz 

istasyonu hak
kında kııaca 
malumat vermiş
tim. Arhk eski 
istasyonu terket• 

mek üzereyiz. 
Yeni istasyonun 
inşaatı faaliyetle 
devam etmek-

dan bahsedeyim. 

Şehrimizde hem 

sıcak, hem de 

soğuk ıa kap
lıcaları vardır. 
Yaz mevsimin· 

de sıcakludan 

bunalanlar akın 

akm bu çermlk
lere giderler Ye 

bolbol eylenirler. 

tedir . İnşaat Slvaata istasyonda posta bekllyenler 
Buraya gide~ 

lerden birçoğu 

çadır da götUrerek uzun aUren 

yaz mevsiminde gü:ıel günler ve 

hatta eylenceli aylar geçirirler. 

Çermikler buraya üç ıaat kadar 
bir mesafede olup bir oteli ve 

bir de banyo mahalli vardır. Bi· 
zim kaplıcaların terkibinde fazla 

miktarda kükürt bulunduğu için 

hayJi lıtifade edildiğini aöyli
yebilirim. Burası en ziyade per

fembe ve cuma gllnleri kala
balık olur. - N. N. 

bittikten sonra derhal Sıvasta 

seyrüsefer me·selesi yeni is
tasyona intikal edecektir. Şimdi
ki halde mevsim dolayısile tren 
geldiği günler istasyon çok kala
balık oiuyor. 

Ucuzluk: Diyebilirim ki Sıvasta 
kuzu beslemek ve arkada gezdir
mek moda hükUm ve kuvvetini 
bulmuştur. GUndUz saat ondan 
sonra hammlarm ve erkeklerin 
arkasında güzel ve alışkın birer 
kuzuya mutlaka tesadüf edersiniz. 

Bit/iste 
Kağnı 
Arabaları 

Bitlis ( Hususi ) - Bu hava
lide nakil vasıtası olarak en zi
yade kağnı arabalarından istifade 
ediliyor. İki öküz tarafından yü
rütülen bufiki tekerlekli arabalar, 
küçük olmaJarma rağmen, ağır· 
lıkları çok fazladır. Bu ıebeple 
hayvanlar hayli eziyet çekiyor. * Arhk yaz mevıimine tam 
manasile kavuıtuğumuz için ıeh
rimize ııksık tiyatro kumpanyalan 
aeliyor. Son günlerde bir de 
camoaz kumpanyaıi gelmiştir. 
Şimdi hepimiz tel üzerinde htıner 
gösteren bu meharetli adamları 
1eyrediyoruz. - N. Y. 

Beypazarında 
Bir Köyde Hırsızlık Yapan 

13 Kıpti Yakalandı -
Beypazarı ( Hususi ) - Size 

kasabamıı Ye köylerimizde aon 

gUnlerde cereyan eden bazı hi
diseleri bildiriyorum: 

Bir köyde dilencilik yapar
ken zengince bir köylünün evi
nin kapısını kıran ve içer· 
den bazı kıymetli e91alar çala
rak kaçmıya teıebbUs eden 
kadınlı, erkekli on liç kıpti ya-

kalanmLfbr. Bunlar, kendilerini 

yakalamak istiyen köy bekçisine 

karşı gelmişler, fakat o sırada 
yetişen jandarmalarımız tarafın· 

dan sımsıkı yakalanarak adliye

ye verilmişlerdir. - 1. S. 

Anason Mubayaası 
İzmir ( Hususi) - Mliskirat 

İnhisar idaresi memurları idare 
hesabına Çeşmeden anason mu-

bayaasına başlamışlardır. Çeşme 
havalisinde bı.1 sene anason mah
ıulü çok iyidir. 

Buna sebep kuzu fiatinin burada 
çok ucuz olmasıdır. Bir liraya 
kadar kuzu 'Veriliyor. 

Uçurtma: Burada timdi uçurt
ma modası hükfim sllrmektedir. 
Akşamın hafif rüzgArından istifa
de eden hanımlar, beyler ve ço
cuklar, ellerine birer uçurtma 
alarak kırlara çıkıyorlar ve se 
mayı türlü ~lirJU renklerle allı· 
lüyorlar. * Size biraz da Çermikleri-
rimizden yani kaplıcalarımız-

Araba Ve Otomobil Rekabeti 
• 

IMalatyalılar ",\rabaya Da
ha Fazla Rağbet Ediyor 

Malatyada otomoblllerln tevakkuf mahall 

Malatya ( Hususi ) - Size de arabayı tercih etmektedir. 
çok tuhaf bir hadiseden bahse- Çünkü araba fiatleri daha ucuz-
deceğim. Şehrimizde bir hayli dur. Araba ihtiyacınm günden 
otomobil vardır ve bizim halk güne arttığını gören bazı kimse-
bu sür'atli nakil Yasıtasmdan 1 
istifade hususunda çok ileri git-
miştir. 

Fakat son zamanlarda oto
mobil licretlerinin aynen eski 
nisbetleri muhafaza etmesi yU
zllnden halk listikli payton ara-

ı 

balarına daha'lazla rağbet gös· 
termeye başlamıştır. 

Şimdi halk otomobilden zıya-

Balık esirde 
Bir Köyde Altı Tütün 

Kaçakçısı Tutuldu 
Balıkesirde kaçakçdık müca

delesine sıkı şekilde devam edil
mektedir. iki gün evvel Osman 
köyU nahiyesinde Çiçekli köyün
de yapılan taharriyat neticesinde 
köy halkından altı kişide bir 
miktar kaçak tütün bulunmuş 
ve müsadere edilmiştir. Kaçak
çılık yapan alh köylü de ihtisas 
Ma.bkemesine verilmiştir. 

ler Adana ve zm.irden araba ge
tirtmişlerdir. Şunu da ilAve etme· 
liyim ki araba Ucretleri de o ka· 

dar ucuz değildir. Bununla be

raber toförler, otomobil ücretleri 
hakkında daha mutedil bir tari-
fe tatbik ederlerae, hiç ıttpbeafz 

kendi mevkilerinin sağlamlığına 

hizmet etmiş olurlar. - .M. 1 

Yeni Hat 
Niğde- Ulukışla Hattında 

Faaliyete Geçiliyor 

Niğde - Ululu~la hattı 2 ağus
tostan itibren işletmiye açılacak

br. Bu batta Niğdeden hareket 
etmek lizere çarşamba, cuma, ıah 

ve perşembe giinleri muhtelit ka
tarlar seyrüsefer edecek, yolcu 
ve eşya kabul olunacaktır. 

Ve 
Bardaklar 

Nura/lala Ata 

"Hiç bir şeyi beğenmez! ,, 

Bu itaba çok uğradım. Ne 
yalan söyliyeyim? Pek de hakıı• 
değil: Bu huyum için ben do 
kendi kendimi kaç defa muahaza 

ettim. Fakat can çıkmadan huy 

çıkmazmış; ben de inşallah daha 

uzun seneler dostlarm da, kendi 
kendimin de sitemlerinden kur• 
tulamıyacağım. 

Mamafi bazı günler çimde 

bir başkalık, her ıeyden blr 

memnuniyet duyarım. insanın 
yalnız armudu sapı, üzlimli çöpQ 

ile değil, keçi boynuzunu da odun 

ile yuttuğu günlerden biri.. Böyle 

gDnlerim pek nadirdir, fakat bu 

hafta içinde her nasılıa kalbim 

o Aadeti tatb. Hemen kitaplara 

sarıldım; bu ,iyilik: hAlinden bat· 

kalanın, bilhassa en mtişkülpe· 
aent olduğum anlarda bile olduk .. 

ça mtisamaha ile karşıladığım şail'• 

lerl istifade ettirmek istiyordum. 

Evvela Taflı Oğlu Ahmet Cev

det Beyin "Bir faninin kadehleri,, 

ni açbm; bir şairin, hiç Hizumu 

yokken isminin altına " Yozgat 

meb'usu,, kaydını koymasını da 
boş gördüm. Manzumelerin 

bir kısmı serbest nazımla; 

öbllrlerinde de vezin ve ka• 
ff ye pek 

ıaran var? 
itibari. Fakat 

Şair bllyük mev• 

zalar intihap etmi~; onların gft. 

zelliğinden kendi de istifade edl· 
yor. "lnkılAp marşı,. isimli şiirin• 
de "Yolumuzda dağlar oldu dı .. 
man - Başımıza çektik azimden 

yorgan,. diyor. Ne güzel değil 

mi? Mışıl mışıl uyumağa azmet· 

mİf. 
Ahmet Cevdet Bey sanat 

döımanlarmm da ağzının payım 

Yeriyor. Onlardan birine bakm 

ne diyor: " İstesem ben seni - İs· 
teuem ben seni - Sanat.mm bil• 

yülil ateşile yakarım; - Bulutlara 
açılan penceremden bakarım. " 
Şairin, sanat düşmanlarına an-
cak yukarıdan bakabileceğini ne 

iyi ifade etmiş: '' Bulut• 
lara açılan penceremden ha .. 

kanm t ., Mademki büyiilii bir 

ateşi ve bir de bu kadar yiiksek 

bir evi var, ne mutlu ona ve ne 

mutlu bize ki o evin ocağında o 

atqle pişirdiği şiirleri bize de 

ıhteriyor. Amma şiirler o kadar 

ytıbeklerden ininciye kadar bü
yllstl kaçıyor, harareti soğuyor .. 

muş, ne çıkar ? 

Şair, bundan sonra çıkacak 

kitabına da ~üzel bir isim bul .. 

mut: "Göniilden dolan bardak· 

lar.,, "Heyecanlı bir gönül mus

luğundan dolan bu şiir bardakla

rım içmek, hassas kalpler için 

bedii bir zevk o)acakbr,. diyor. 

Allah vere de gecikmese l Ben 

her şeyi beğenmek hevesimi o 

gün yalnız bu kitaba harcadım; 

ikinci kitabı müşklilpesent oldu

ğum bir günde elime geçerse 

limit ederim ki Cevdet Bey ku .. 

sura bakmaz. 
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Siyaset Alemi j BABİCI o 
Almanya 
Ve Gizli 
Kuvvet 

• 
Almanyada Hitler Taraftarları 11 

Alacnldı ve verecekH devlet
lerin murahhaslan Lozan Konfe-
ransında harp borçlan için karşı
lıklı didinip dururken öte tarafta 
İngiliz ve Fı·ansız Başvekilleri, 
mahiyeti ıitibarile baınbaşka biT 
anlaşma yaptılar. Konferans 
dağılıp murahhaslar memleketle-

Ağustos Tarihine 
Berlin 29 ( Hususi ) - Gele· 1 

ce'lc ~yın on bi~f ~ci g~nil Al~a~· 
ya içın çok muhım bır tarıhtır. 

• 
intizar Ediyorlar 

rine gittikleri zaman ifşa edilen 
bu yeni .anlaşma İngliz - Fransız 
itimat .misakıdır. İlk baınlede 
Almanycı, bu yeni itilafa çok 
sinirlendi. Fakat Almanyanın 
hiddeti, İngiliz - Fransız anlaşma
sına en ufak bir tesir yapamadı. 

Bitakis geçen hafta içinde bir-
çok küçUk dev1etler, bu yeni 
iti1:'fnameye kendilerinin iştirak 
ettiklerini bıJdirdiler. Ezcümle 
Fransanın merkezt ve şarki Av
rupada vücuda getirdiği blokta 
dahil bulunan devletler, teker 
teker, bu yeni muahedeyi kabul 
ettiler. 

Evvela Çekoalovakya, sonra 
Macaristan ve daha sonra da 
Romanya hilkumetleri bu anlaş
maya iştirak ettiler. Şimdi ispanya 
hükumetinin de bu işe dahil o!· 
duğunu telgraf haberleri arasında 
okıuy.onız. 

Şu halde iki Avrupa devleti 
arasında imzalanan i.timat itilaf
namesi, nüfuz ve tatbik hudu
dunu genişletmiş -0luyor. Fakat 
orta Avrııpada koskcca bir A~
!Ilanya, cenubi Avrupada da hır 
ltalya var ki bualar bu anlaşma
nın haricinde lcalan iki mühim 
kuvvettir. 

Şu !halde yeoi itilafnamenin 
naSlJ bir ııetice veya neticeler 
Vereceğ.ini anlamak iç.in biraz 
daha belCJemek, daha doğrusu 
bu iki devletin son sözlerini din-

lemek lazımgeliyor. 
Son haftanın mühim siyasi 

hadiselerinden biri de Almanya 
Harhiy.e Naıırımn müthiş söz-

leridir. 
Harbiye nazın Jeneral Şlayher 

mühim hir nutuk söyledi ve F ran
sa ile askeri müsavat istediğin! 
açıkça bildirdi. Bu sözler belin 
sadece bir heyecan mahsulüdür. 
Fakat ne de o1sa mesele Versay 
muahedesinin ana hatl:ırma ta-
alluk ettiği için Fransa mat-
baatını endiJeye düşürmekten 
uzak kalmadı. Şurası da . şa· 
yanı dikkattir ki son ~iin}e!· 
de muhtelif Aalman rıcalını~ 
ağzmdan bu gibi sözlerı 
sık sık işitiyoruz. ~ca~a Alman
yayı kışkırtan gizil hır kuvvet 

mi Yardır? 
lşte., İngiltere ile fransanın 

yepyeni bir anlaşrna yapaıaJarına 
V mua· 

rağmen Almanların ersay . 
hede.sinin tadilini istemelerı, 
insanın aklma böyle bir sual ge· 
tiriyor. fakat bunun cevab~.nı 
vermek şimdilik hayli müşkul· 

1 t ağustos tarihinin, Alman cüm

huriyet Kanunu Esasisinin yıldö
nümiine tesadüf etmesi itibarile 

bütiin Almanyada büynk tezahü· 
rat yapılacaktır. 

Bu münasebetle Hit1ercilerin 
yeni bir harekette buJcnacaklan 
hakkında şimdiden muhtelif ri-
vayet ve şayialar dolaşmaya bs.ş
lamıştır. Tamamen dahili olan 

bu meselenin, Almanyanın bey· 
nelmiicJ vaziyelile de birleşece~ri 

söylenmektedir. Bu münasebet-
le variyeti en müşkil o-

lan zat şimdiki halde Da· 
biliye Mazırı Fon Goyl'dür. Fon 

Goyl'ün yılclönümü günll siyasi 
bir nutuk söylemesi lazımdır. Fa· 
kat Dahiliye Nazırının siyasi vazi
yetlere hiç temas etmemek şar· 
tile çok yumuşak bir nutuk söy

liycceği anlaşıl maktadır. 
O güıı yapılacak merasime 

riyaset etmek üzere Cümhur Re
isi Mareşal Hindenburg Bugföı 
tatil devresini geçirdiği Neydek 
şehrinden Berline geçecek ve 
Alman Hassa askerlerine bir 
geçit resmi yaptıracakt.ır. 

Ottava 
Ko1ıf er ansın da 
Faaliyet 

Ottava, 29 (A.A.) - Havas 
Aja smm Kanadadaki hususi mu-

habirinin ald ığı malumata göre 
Kanada ile cenubi Afrika hükü-

meti arasanda bir ticaret muahe
desi hazırlanmaktadır. Bu mua
hedenin gelecek hafta akti muh· 

temeldir. 
Ticaret mizanı elyevm Kanada 

için müsait bulunmaktadır. Eğer 
bu itilaf aktedilecek olursa Ce-
nubi Afrikadan şeker alınması 
hususunda yapılacak anlaşma 
neticesinde bütçede muvazene 
temin edilmiş olacaktır. 

Yunanistan 

İtilafa 
Dahi/Oldu 

Londra, 28 ( A.A. ) - Yunan 
orta elçisi istişarl Avrupa itila
fııta Yunanistanm iştirak ettiğini 
Hariciye nezaretine bildirmiştir. 

dür. - Hüt. 
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Maksltı1 Gor-klnln hayat romanı 
Mef hUr RLIS Edibi 

:=::=:=:=:==::=:=:=::==::=:~7 Türkçeye Çeviren: Mııvaff ak '= giın tesadi.ifen bir yerde birinin 
Onu baharın baf1angıcında, yağ- çocuğu öldü3i'ınü işitir ve kendi 
murlu bir gecede, bahçe kapı· çocuğunu oraya götihüp bırakır. 
sının önündeki sıramn üstünde Bir miiddet sustu ve sonra 
bulmuşlardı. içini çekerek ve gözlerini tavana 

Düşünerek, esrarengiz bir dikerek anlattı: 
tavırla anlattı: " Bir peştamala _ Alyoşa, bunu fakirlik yap-
sarılı duruyordu. VUcudü don· tırıyor.. Ah o kadar çok fakir 
muş, sertleşmişti. Ses bile çıka· var ki.. Bundan ba.şka evlenme· 
ramıyordu.,, . . miş kızların çocuk yapmaları da 

- KüçUk çocukları ne ıçın ayıptır diyorlar. 
bırakırlar? . k Evveld büyük baban çocuğu 

- Anneler, çocuğu beslıyec~ polise ıöndermek istedi. Fakat 
kadar sütU yoksa ne yapsın? Bır 

_So Pnısya Lootag intcbabahnda, Hitler partisi e •eriyeti mutlakllyı 
temın ede ~difi gibi, Sosyal-demokr t ve merkez fırkalarınıda akalliyette 
bırakmıştı. Otto Bravn-Severiııg Prusycl hükumeti milfkill v.a:ıiyette 
bulunuyordu. 
• Fon P.:ıpen kal)inesi Berlin ve Brandeburg eyaletinde askeri idareyi 
ıhdaıı ettikten aonra, Rcisiciimhur Mareşal Hiııdenburg Fon Papeni ayni 
:r:a 1•_n~a Pnısy.ı A~· Komiıcri tayin etmişti. Polis Müdürü tevkif edilmit 
ve bu.un_ :rusy.a bülrunıeli erkinı dahi azie-dihnrş i. Başvekil Fon Pa~nin 
t_edb rlerın gayrikanuni addec1eı! Pcusya Ba~vekiH Otto Br;n n ile Dahi
lıye Num Sevcring, Layip:rig AH Divanı Reisi M. Baku ı üracaat 
edcr~k, rn~e.leyi onu"' t~fsirine bava,e etmişlerdi. 

it B 'kumun tahtı ri~ıctinde toplanan Laypzlg Ali Divanı vaziyeti 
buk ki ttpheden muhakeme ederek Fon Papene hak vermiştir. 

esm'miz Blı.-nci Reis • Bakomu göstermektedir. 
Harp !borçlarının tadili me elesinde Amerika, borçlarının ATI"upa 

ıtuafı:ıdan _!Jehemehal tediyesini iltizam etmekte idi. Bu iddianın bafında 
Amerl .a Ay<ınında Haric"ye Encümeni Reisi Mister Borah bulunuyordu. 
Sc günlerde 1\ idcr Borah mühim lbir nutuk irat etmiJlİr. !ltL Borab 

ezcümle dem;ştir k;: 
- Bor~lar do..:rudur. fakat b nlarm kısmen indirilmrsi ve yahut 

büsbücün ilga edilmeleri, ya1m:z. Amerikanın bu hususta temin edebileceği 
iktuadi ve mali menfaatin iktızası olabilir. Yalnız; bu takdirde Amerika 
111il1eti AVTupadan alac.aj"ı paradan vazgeçerek hu fedak&rlıtı yıapabilir. 

M. Borahm bu s<Jzleri, borç1ar meselesinin yeni bir ufhaya girece• 
~ine bir iJ411ret ,l'İbi tel&kki edilmktedır. 

Resmimiz Misler Borahı 2'Östermcktedir. 

Amerikada 
Gürültüler 
Başllyor 

Vaşington 29 - Askeri ma

kamat, sabık muhariplerin yerle
rine iade edilebilmeleri 1çın 
zabıtaya muavenet etmek üzere 
emit· te!akki etmiştir. 

( Sabık muharipler, kendile
rine hükümetin vermekte olduğu 

tahsisatın kesilmesini protesto 
için geçenlerde V aşingtona gel-

mişler, büyük nümayişler yapmış
lardı. Fakat Cünıhur Reisi M. 

Huver hu tahsisat·n kesilmesi 
hususunda şiddetle ısrar etmiştir. 

Şimdi bunların memleketlerine 
tekrar iadelerini temin için giri· 

şilecek hareketin kanla neticeler 
vermesi çok muhh~mc1dir. ) 

onu uzun müddet uğraşarak kan
dırdım. Allah bir.e bunu ölen 
çocuğumuz yerine sf>nderdi dedim. 
Ben on sekiz çocuk doğurdum. 

Eğer hepsi yaşa'llış olsalardı on 

sekiz hanelik koca bir sokağı 

doldururlardı. Evlendiğim \•akit 
on dört yaşında idim. On beş ya
şında ilk çocuğumu doğurdunı. 

Allnh benim yavrularımı çok 
sevmiş olmalı ki, birer birer ala
rak onlardan melek yaptı. Bu 
benim kalbime çok acı verivor
du; fakat bir yenisi ile tekrar 
seviniyordum. 

Böyle sırtında yalnız gecelik 
gömleği, çözülmüş koyu, siyah 

saçları ile yatağtmm ya· 
nında otururken onu Sergaçh 
bir köylünün bizim avluda gas-

Çinli Bir 
Diplomat 
Ne Digor? 

Vaşingt~n! 28 (A. A.) _ Çinin 
I:<>ndra elç1sa M. .Kotayiçi Hari· 
cıye Naıırı M. Stımsonu ziyaret 
etmiştir. 

Mülakatın hitamında M. Ko
tayiçi matbuat mümessillerine 
beyanatta bulunarak feyczanlarla 
kıtlığm, ecnebi istilası ve muha
re.~eni~ n~ticesi olarak Çinde 
m~ttehıt bır ~ephe vücude gel· 
mış olduğunu söylemiş ve mem
leketinin istikbalinden emin ol
duğunu ilave etmiştir. 

nnw 

Harici Haberler 
Burada bilmedi. Lütfen 

sa'lfada okuyunuz 
8 inci 

termiş olduğu dişi ayıya benze
tiyordum. 

Göğsü üstü.ıde haç çıka· 
rarak içinden gülümsemek ve iki 
yana sallanarak devam etti: 

- Allah en iyilerini göğe, 
yanına aldı ve fenalarını bana 
bıraktı. Vaynanın gelişine çok 
sevinmiştim. Onu aldık, vaftiz 
ettirdik. Bilyfülü, uslu bir çocuk 
oldu. Ben evvelA onu " böcek! 

" 
diyo çağırırdım. Çünki 0 bazan 
bHtün odaları sürünerek ve 
bir böcek gibi vızlıyarak do
laşırdı. Onu sev Aleksi, onun 
cidden temiz ve iyi bir kalbi 
vardır. Onu çok seviyorum. Bazen 
karşısmda oturur, uzun müddet 
haytet \ ve sevinçten kendimde~ 
geçerdim. 

Pazar akşamı, büyük baban 

Sayfa ~ 

r Gönül işleri 
Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Orta halli bir aileye mensup, 
orta tahsilli 20 yaşında güzelce 
bir kızım. İki talibim var. ikisi 
do genç, ikisinin de tahsil ve 
meziyeti hemen hemen biribirino 
müsavi. Birisinin bir gözü kör 
1.20 lira maaı ahyor, diğeri 00 
lıra maaşı. 

Annem beni kör gence vermek 
istiyor. Ben düşUnUyorum. Ba 
azaaı noksan adamı sevmek
liğime ihtimal ver:enıiyorum. 
Bahusus bununla evlenirsem al°"' 
kadaş~rınıın y.\nmda mahçup 
kaJacagum zannediyorum. 

Diğer gence aelinc", ona da 
blr muhabbetim yok. Fakat ile
ride belki aevebilirim ümidinde
yim. Y ao.i her ikisino do 9imdikl 
halde kalben lAkayt bulunuyo-
rum. Hanımteyıeciğim J Bana 
söyleyiniz. Hana-isini tercih 
edeyim 1 

Be9lkta91 B. N. 

Kızım, insan evlenirken vara
cağı adamın parasından ziy<l. 
slhbatiue bakmalıdır. BugUn 12 
lira kazanan adam, yarın 50 lira 
kazanamıyacak bir vaziyete dCişe
bilir. 50 lira kazanan genç, zeki 
ve nıüstaitse her vakit 120 lirayı 
temin edebilir. Binaenaleyh lrnrar 
verirken maaşları nazarı dikkate 
alma, iki talip arasındaki bu farkı 
ortadan kaldırdıktan sonra vazi
yeti tetkik edebiliriz. 

Bugün ikisine de lakaytsın 
fakat birini sevmeldiğin ihtimalİ 
var'. ö.teki v yok. ~irine karşı 
hafıf bır sogukluk hıssediyorsun, 

sevebileceğin adam dururken, 
sevemiyeceğin bir kimse fle ev• 
lenıniye kalkmak hata olmaz mı? 

Ben olsam, ikinci gence va• 
rırdı ııı. 

* Y. M. Beye: 
Gencin bütün hareketleri ıev

diğini gösteriyor. Kendisinden 
intikam almak günahtır. Blllkiı 

kızı ona vermız. Mesut yuva 
kurmasına yardım etmek suretilo 
iki tarafa da haytrlı bir hizmet 
görmüş olursunuz. 

HANIMTEYZE 
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hafta arası herhangi bir kaba
hat yapan çocukların ce:ıasııu 
verip akşam Ayinine gittikten son
ra mutfakta anlatılmayacak do
re.cede neş'eli bir hayat başlardı: 
Çıogene yavrusu, ocağm arka
smdan bir sür fi hamam böceği 
tutar, tireden çabıcak onlara 
koşum hazırlar, k'ğıttan birer 
kızak yapar ve biraz sonra sarı 
renkli, düz masanm iistOnde dört 
yağız <.th k1zak ko şmıya baş· 
lardı. Vayna bunları ince bir tire 
ile idare eder, neşeli neşeli 
bağırırdı. 

- Hehehey !. Şimdi gidip 
pcskap osu alacaklar l 

Beşinci bir böceğin sırtına bir 
parça kağıt yapıştırır ve kızaiın 
arkasından koştururdu. Bunu bi
ze anlahrdı: 

(Arkaaı var) 



6 Sayfa 

Dünya Garibeleri 

1 

17astık içinde 
Mühim 
Bir Define 

Pariste Dru isminde meşhur 
bir otel vardır. Yaz mevsiminde 
otelin faaliyeti tamamen durur 
ve bir slikunet devresi başlar. 
Geçenlerde burada birçok . eaki 
eşyalar mezada çıkarılmıştır. Me
ı:ada tS.20 kadar eskici iştirak 
ediyordu. Müzayede komiseri 
dünyaya geldiğine pişman olmut 
ıibi tembel tembel yerinden kı· 
mıldanarak eşyalara kıymet biç· 
l'beye ve Üzerlerine numaralar 
koymaya başlamıştı. 

Artık satış başlamıştı, ihtiyar 
bir eskici köıedeki eski bir gard· 
roba bakmak için eşyalann ara
aından geçerken kmk bir kane• 
penin üzerinde bulunan eski bir 
yashğa takılarak yastığı yere dil· 
tUrmUştür. Yere düıen yaatık 

ıeçldi kapatmıştır. İhtiyar bir 
tellAI yolu kapatan yasbğa hid
detle bir tekme atarak salonun 

"bir köşesine fırlatmıştır. Fakat 
yasbğın fırlamasile beraber orta-

lık allak bullak olmuştur. ÇUnkU 
tellAlın tekmesini yiyen yastığın 

çürllk kılıfı tekmeye tahammül 
edemiyerek parçalanmış ve için
den pamuk veya yapağı yerine 
bin franklık banknotlar yere 
dağılmıftır. Bunun Uzerine tembel 

komiser ve ihtiyar tellAllar pire 
aibi çevik kesilmişler ve derhal 

faaliyete geçerek halkı salonun 

bir köşesine doğru kovalamışlar, 
ıonra da yerdeki binlik banknot
ları toplamıya başlamışlardır. 

Yarden toplanan paralar her
kesin hayretli bakışları önünde 

aayılmıı ve tamam 104.000 frank 
olduğu görnlmilştür. 

Yastık henüz satılmamış oldu
fundan mesele mtihimleşmittir. 

Eaaıen otelin eşyaları hükumet 
beıabina mezada çıkarılmış oldu· 
fundan paralar hazineye geç
miştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
bu yasbğm vaktile bu otelin bir 
odasında oturmakta iken ölen 
Ye hiçbir mirasçısı olmıyan ihti
yar bir kadına ait olduğu anla· 

ıılmıştır. Mezada iştirak eden 
ihtiyar bir eskici şu ıözleri söy
lemiştir: "Ben zaten kırık kana
penin üzerinde duran o yastığın 
tekin bir fey olmadığını anla
mııtım.,, 

Asri Robenson 
Londraya 24 aaat mesafede 

•• Skontland sahilinden 100 mil 
uzakta kUçük bir adacıkta yalnız 
başına yaşayan bir adam vardır. 
Bu adam Skontlandlı ReJsel 
iıminde biridir. Ressel para ne
dir, ıiyaset nedir bilmez ve bun
larla hiç alikadar olmadığı gibi 
dünyadan tamamile bihaberdir. 

Ressel adada ekin eker, 
toplar, beslediği koyunların yün· 
lerinden bizzat kumaş örerek el· 
bise yapar. Denizden enfes ba· 
lıklar tutarak nefis yemekler pi
tirir. Gündüz işleri bittikten sonra 
Ressel kulilbesine avdet eder, ye
meğini yer; bu iş te bittikten son
ra dini kitapları okumaya başlar. 

Ressel insanlarla karşılaşmak
tan çok çekinir. Geçen intihap 
esnasında bir meb'us namzedi 
Resselden rey almak için onu 
adada ziyaret etmek istemiş, fa
kat ihtiyar münzevi, meb'us nam· 
•edini kabul etmemiştir. 

SON POSTA 

Dünyada Olup Bitenler 

Yüz Kişi Karşısında Tek Bir Polis 
Memuru Nasıl Hareket Eder? 

"İki Kardeşimizi İdam Cezas-;a Çarpılmaktan Kurtarmak 
Mecburiyetindeyiz!,, Diye Bağıran Büyük Bir Kalabalık .. 

Paris, 25 (Hu 
ıusi) - Bu hafta 
içinde Avrupada 
Uç perdeli bir 
facianın temsiline 
başlanmııtır. Pi-
yesin ilk perdeıi 
Romanya, ikinci 
perdesi ise Fran• 
ıa payitahtında 

oynanmışbr. So
nuncu perdenin 
nerede, ne vakit 
ve nasıl temsil 
edileceği henüz 
malüm değildir. 

ilk Perde: Bir 
Temizleme 

ılır. Ve cam, çer
çeve inmekte, 
kapı pencer~ kı
rılmaktadır. 

İşin dahası 
var: Nümayişçi

lerin bazıları yan
larında su kovası 
ile kJrmızı boya 
getirmişlerdir ve 
sefaretin beyaz 
duvarlarını ve 
kapılarını boya· 
mıya koyulmuş· 
}ardır. Bu sıra

da uğultu ara· 
smdan işitilen 

sesler funlardır: 
Romanya za~ - Romanyalı· 

bıta3ı memleketi Hücuma u6rıyan Parlstakl Macar sefareti lar iki kardeşi· 

tehlikeli telakki edilen unıurlar- mızı kurşuna dizeceklerdir. Hal-
dan temizlemeye karar vermişti. buki siz burada uzaktan seyirci 
Bu kararını hafta başında tatbik vaziyetindesiniz. Bu mevkie layık 
ederek bir gece yarısı (Bükreş)in değilsiniz! 
filpheli mahallelerinde umumi bir Bununla beraber nümayiş uzun 
araştırma yaptı. 33 kişi tuttu. sürmemiş, kafile Macarlstanın o 
Hepsinin hüviyetlerini ayrı ayrı güzelim binasını bir harabeye 
tetkik etti ve gördü ki bunların çevirdikten sonra savuşmaya baş-
arasında Sallai ve Karikas ismin· lamışlardır. 
de cinayetle maznun iki tane 
Macar komünisti vardır. Bunları 
tuttu, divamharbe verdi. 

Bu kısım bahsettiğimiz facia
nın ilk perdesidir. 

ikinci Perde: Galeyan •• 
İki Macarın Romanyada tutul

ması ve divanıharbe verilmesi 
Pariste şüyu bulduğu zaman Fran· 
sa payitahtında oturan Macarlar 
hiddete geldiler ve bir içtima 
yaparak bu hadise karşısında 

Macar hükumetinin Atıl kalma
ması icap ettiğini düşündüler. 

Fakat ne yaparsınız ki hadise 
Romanyada cereyan etmiştir ve 
tutulan adamlar Macar arkına 
mensup olmakla beraber Ro
manya tabiiyetinde bulunmakta
dırlar. Binaenaleyh Macar hüku
metinin herhangi bir teşebbüs 
yapması mümkün değildir. Fakat 
vaziyeti, sıcağın tesirile kanları 

galeyana gelmiş olan ameleye 
nasıl anlahrsınız? 

Bir NUmaylf Kararı 
Bunlar bu sabah umumi bah

çelerden birinde toplanarak o 
gece sefarethane önünde bir nü
mayiş yapmağa karar verdiler. 

Macaristanın Par is sef aretha
nesi Berri sokağında küçük, fa
kat çok zarif bir binadır. Bu 
binanın Ôniinde de hemen bütün 

En ihtiyar Ressam 
Dünyanın en ihtiyar ressamı 

olan Lui More, Nevyorkta öl· 
müştür. Geçen nisanda More 
yUzUncU seneyi devriyesini tes'it 
etmişti. 

işsizlik Artıyor 
Cenevre (Hususi) - Beynel

milel mesai bürosu tarafından 
tutulan bir istatistiğe göre, bu 
sene her devlelte işsizlerin adedi 
son derece artmıştır. Yapılan 

cedvel ıudur. 

Almanya 

İngiltere 
Fransa 

ltalya 
Çekoslovakya 

Ha:r.iran 1931 
4,2l 1,000 

2,577,916 
51,3.54 

699, 133 
93,941 

Har.lran 1932 
5,675,307 
2,821,840 

315,502 
1,032,754 

482,000 

NUmayl,çl Macarlar 

sefarethaneler olduğu gibi bir 
Fransız polisi nezaketen nöbet 
beklemektedir. 

İşte dün gece saat (22,5) ta 
nöbet bekleyen bir polis memuru 
sağ, sol ve ön köşelerden otuzar, 
kırkar kişilik bir~r kafilenin be
lirdiğini, sefarete doğru yürüdü
ğünü görUr. Hemen koltuğunun 
altına sıkıştırdığı kısa sopasını 
çıkararak: 

- Durunuz! emrini verir! 
Tek bir polis memurunun 

önünde bağıran, çağıran, tepinen 
tamam yüz kişilik bir kafile var
dır. Buna rağmen polis memuru 
korkmaz, kafilenin içine saldırır. 
NUmayişçilerden bir tanesini en -
sesinden yakalar. Fakat o ande 
omuzuna bir yuınruk yer, yere 
düşer. tuttuğu adamı bırakmıya 
mecbur kalır. 

Duvarda Kırmızı Boya! 
Artık nümayişçiler sefaretha· 

nenin kapısına dayanmışlar-

Pollsln Soğuk Kanhhjı •• 
Şimdi gelelim nöbetçi polisin 

yaptığına: 

Bu zat kafileyi durduramayın
ca, fazla olarak bir de dayak 
yiyince bir kaşeye çekilerek nü
mayişin bitmesini beklemiş ve 
kafile dağıldığı zaman en geriye 
kalan amelenin üzerine atılmış 
ve herifi karakola götürmUştllr. 

Tutulan nümayişçi Macardır. 
Fakat Romanya tabiiyetindedir. 
Orada askere alındığı için Parise 
gelmiş, amele olarak çalışmakta
dır. Söylediği şudur: 

- Romanyalılar iki kardeşi· 
mizi idam edeceklerdir. O biça
releri kurtarmak mecburiyetin
deyiz. 

Fransız zabıtasının bu mese
lede yapacağı şey kaçan 99 ki
oiyi bırakarak tutulan bir kişiyi 
hudut haricine çıkarmak olacak
tır. 

OçUncU perde 

Yukarda da söylediğim veçhi· 
le facianın Uçüncü perdesi henUz 
oynanmamıştır. Yani Romanyada 
tutulan iki Macarın muhakemesi 
daha yapılmamııtır. Ne vakit, ne 
ıekilde yapılacaktır, onu anlat
mayı da Bükreş muhabirimize 
bırakıyorum. lf.~ 

Vergi V ermiyen Adam Var Mıdır? 

Evet, Vardır Ve Elyevmİngilterede Bulunmaktadır -
Herkesin, her taraf ta vergi 

Rğırlığından şikAyet edegeldiği 
şu devirde en hafif vergiyi veren 

adamı bulmak, Amerika M31iye 

İdaresi için b!r merak olmuş. 
Tetkikat yaptırm : ş ve göm1üş ki 
azim varidatına rağmen bir İngiiiz 
ailesi, İngiliz hükumetine vergi 

namına tek bir santim bile ver

memektedir. 

Bu al1e, meşhur İngiliz Jene

rali Vellingtonlardır. Jeneı al Yel~ 
lington, malum olduğu üzere 

Vaterlo muharebesinde Napol· 
yonu mağlup eden Jenaraldir. 
O zaman, İngiliz parlamento-

sunun muvafakatile bu Jeneralin 

evlat ve ahfadı her türlü veı gi 
mükellefiyetinden affedilmiştir. 

Her sene, sadece, ailenin en 
büyük rüknü, krala ipekten küçük 

bir lngiliz bayrağı hediye eder, 

o da, bunu, sarayındaki Jeneral 

Vellingtonun heykelinin kenarma 

iliştirir. Bu Adet, bir asırdanberi 

böylece devam edip gitmektedir. 

Temmuz 30 

: ı Kari Mektupları 

Gece Yarısından 
Sonra Cümbüş 
Olur Mu? 

Aklımda kaldığma göre ka· 
nun gece yarısından sonra gll· 
rUltö yap mağı, şarkı söylemeyi, 
çalgı çalmağı menetmiştir. Kanun 
bunda cemiyetin huzur ve sUkQ
nunu düşUndüğünden, herkesin 
rahat ve istirahat zamanı olan bu 
saatte gürülttıyU haklı olarak 
menetmiştir. Fakat Beyoğlunun 
birçok yerlerinde maalesef bu 
kaideye hiç riayet edilmiyor. He
le apartımanlarda gramofon cn

lıp sabaha kadar dansedeu· 
ler, odalarında gazel söyleyen• 
ler okadar çok ki... Son• 
ra bazı eğlence evlerinde 
gece sabahlara kadar davul zur• 
na, def ve dümbelek, ince saz 
çalıyorlar. Diln akıam da ayni 
hAdise ile karıılaıtım. Sabaha 
kadar uyuyamadım. Alakadar 
makamın nazarı dikkatini celbet· 
menizi rica ederim. 

Beyoğlunda bir Alyon ıokakla 

Yemekler Dört Misli pahahdır 
Ben evli bir adamım. Karı 

koca aylık yemek masrafımız 
yirmi lirayı bulmazdı. Karım iki 
aydanberi Anadoluya annesinin 
yanına gitti. Lokantada yemek 
yemiye mecbur kaldım. Es-
kiden ikimizi mükemmel su• 
rette doyurmıya k&fi gelen 
20 lira ile ancak öğle yemekleri 
yiyebjliyorum.Akşam yemekleri '· 
hesap edilirse ayda yalnız beııi.ı:n. 
yemek param 40 lira tutuyt;'. 

Şu kısa ve basit hesabtı. 
göre, lokantadaki yemek fia 
lcri ev yemeklerinin asgar1 dart 
misli fiatine malolmaktadır. 

Bu doğru bir hareket midir, 
bekar olanların günahı nedir ? 
Neden bu kadar fazla para ver• 
miye mecbur tutuluyorlar? Alaka· 
dar makam bu lokantaları kon• 
trol edip her yemeğe ayrı ayrı 
bir fiat tayin edemez mi? Bu hu .. 
susta nazarı dikkati celbetmeniıi 
rica ederim. 

SultHahmet Üçler: All 

Cevaplarm11z 
Akbisa.rda A. A. lllkmet Ueye: 
Kitap ikbal kiltliphan;sinde 

100 kuruşa ıatılmaktadır. 

* Kastamonide Uzun sokakta 
Rana Hanıma: 

Sorduğunuz tedavi usul vo 
hıfzıssıhha kaideleri hakkında 
Besim Ömer Paşanın eskiden 
yazılmış kitapları vardır. Bunlar· 
dan istifade edebilirsiniz. Maama• 
fih her ıeyden evvel kendinizi 
bir doktora göstermelisiniz. .. 

Ankara.da Işıklar caddesinde 
O. O. O. Beye : 

Bu işte muvaffakıyet tamamile 
mümarese meselesidir. Çok çalıı· 
manız lazımdır. Şüphesiz ki şahsi 
kabiliyet ve istidatlar da bu sa• 
hada mühim rol oynar. .. 

Y ozgalla bir lise ıııeznnu ım• 
zalı mektup sahibine: 

Mutlaka Avrupaya gitmek bir 
zaruret değildir. Darülfünunumu• 
zun muhtelif şubeleri sizin ihtl· 
yaç ve arzunuzu tatmin edecek 
mahiyettedir. 

iC 
Neriman Hakkı Ilamma: 
Bu hususta bizi mazur g6· 

rilnüz. Aile hayatına ve aile 
mahremiyetine ait yazılan ne~ 

rede meyiz. 
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Beflkta~h Mehmet bef bin metre flnaHnde blrlns:c=l=g=e=l=e=rk=•=n========-=-

D .. n Atletizmde Bir 
Rekor )aha Kırıldı 

Müsabakalarda 
·----
İntizamsızlık Vardı 

Diln Fener stadında lstanbul 
atletizın birinci' iklerinin son mU
sabakaları yapıldı. Müsabakalar 
maalesef evvelki müsabakalar 
gibi intizamsızlık içinde devam 

etti. 
Miisabakaların muayyen vak

tinde başlamaması dünkü inti-
ıamsızlığııı ilk numarasıdır. 

Bizde nedense teşldldtm yap-
tığı bütün organizasyonlar bu 
ıekilde dikkatsiz oluyor. 

Yalnız şuna teşekkür edelim 
ki, atletlerimiz bütiln bu intizam-
ıızhğa rağmen bizi memnun 

ettiler. 
DünkU neticelere gelince: 
Dün üçte yapılması mukarrer 

( 4 X 1500) bayrak yarışı Oç bu
çukta yapıldı. 

Bu bayrak yarışı m.e:nleke-

t • . d 'lk defa icra edılıyordu. 
ımız e ı . d' 

B k mlelcetlerde bıle. na ır 
aş a me b. d ıcrası

yapılan bu koşunun ız 6 

nı biz çok erken buluyoru~ .. 
B d dil kil koşuya ıştırak unu a n . Bu 

edenlerin adedi ifade ettı. 
B 'ktaı bayrak koşusuna yalnız eşı 1 Ye Eyip klübünün sürat koşucu a-

rından teşkil edilmiş iki takı'!1 
iştirak etti. Beşiktaşm ( Remzı, 
Muhsin, Mehmet, Fethi) dendrn:.· 
rekkep takımı, 19 23 3 - 5 3 ı-
ka<la birinci geldi. . t' 

k lf ı· 400 metre: Bu oşuya 

rak edenler arasında 200 mex~ 
Türkiye rekorcusu Mehınet 
vardı. 

ilk defa bu mUsabakada ~o
şan Mehmet Ali 55 1 2 sanıye 
ile birinci geldi. ikinciliği ~a~_ıP: 
üçüncülüğll Salahattin, dordun 

cülüğli Naci kazandı. . Se-
200 metre : 100 metrecı 

. ·1 k.a-
mih bu koşuyu 24 sanıye 1 e. 
zandı. Beşiktaşlı Fuat ikincı v~ 
Galatasaraylı Turhan üçiincu 
oldular. k 

Sırık atlama: Bu müsaba .~Y..~ 
iştirak edenler arasında birincı 1~1 

Deniz Mektebinden Kenan üç 
metre atlıyarak kazandı. 

İkinci Selim ( 2,95 ) ~etr~ 
Oçüncüliiğü (2.85) metre ile yukse 
atlayıcı Hüseyin kazandı. 

d şöy-Cirit atma neticeleri e 

ledir : ') t 
1 - Sudi ( G. Saray) 45,7 .. ıne · 
2 - Sel m (G. Saray) 44,50 " 
3 - Nuri ( Beşiktaş ) 40, 75 " 
4 -Arşauir(Beşiktaş ) 38• 14 " 
5 -Mukadder ( " ) 32•M

73
h "t 

b .. · e me 
500 metre: ırıncı 

il (Beşiktaş) 17, 14 1 5 i~inci ~emzi 
(Beşiktaş), üçüncü Nacı (Beşıktaş}. 

TekAdım Atlama 
Bu müsabakada Tevfik yeni 

Türkiye rekoru yaptı. (6,67) 
metre ile birinci oldu. Tevfiğin 
bu derecesi şayanı tebrik ve 
takdirdir. Diğer net celer: 
t - Tevfik 6,67, metre, 2 
.tfaydar 5,93, 3 - sedat 5,80, 
4 - Baroir 5, 15, 5 - Fikret 
4,61 metre. 

Son yarış! Günün son müsa-
bakası Balkkn Bayrak koşusu 

icra edildi. (100 X 200 + 400 + 800) 
metre teklinde ceryan eden bu bayak 
koşusunu Galatasaray takımı ka
zandı. Derecesi 3 40 415 dakika
da ikinciliği Beşiktaf ve üçfincil
JüğU Fener bahçe kazandı. 

Beşiktaş İzmirde 
Mağlup Oldu 
lımir, 30 ( Hususi ) - Şehri

mize gelen Beşiktaş takımı dUn 
lzmirspor takımile ilk maçını 
yaptı. f zmirspor daha ilk daki
kalardan itibaren gözle görülen 
bir hakimiyet tesis etmiye muvaf
fak olmuştu. Fakat Beşiktaşlılar
da tehlikeli akınlar yapıyorlardı. 
Tam 17 inci dakikada fzmir
spor zarif bir akından sonra 
ilk gölünü yaptı. 

22 inci dakikada ise Beşiktaş 
ı yhine verilen penaltı cezasını 

le e ı'r takımına ikinci gölü 
zın 

kazandırdı. 1kinci devrede Be-
'kta takımı ıyıce açılmıştı. 
~akat ancak bir gol yapabildi. 
Bu suretle dünkU maç 1-2 lımir
sporun galibiyetile neticelendi. 

Karnera Galip 
Nevyork 29 - ( A.A. )- Kar· 

era 011 ravuntluk bir maçın 
~eş:nci ravu_nd.unda Jerri. Pavile.~'i 
mağlup etmıştır. Mahalh boksor· 
l den olan Pavilek Şnıeling'in 
Ş:rlcey ile. yapmıya ha:ır~and:ğı 
b · r maç içın meşgul oldug ıdman
l:rda Schmeiinge arkadaşlık 
etmiştir. 

Olimpiyat 
66 mcı nüshası çıktı. DünkU 

atletizm, tenis, at yarışları, yüz
me müsabakaları resimleri ve 
tafsilat•. Amerika mektubu: 
Olimpiyat haberleri. 

Velief endide 
At Yarışları 
Dünkü Yarışlar Güzel 

Ve Heyecanlı Geçti 

At yarı.arından bir intiba 

fıtanbul yaz at yanşlarının 
birincisi dün Veliefendi çayırın
da yapıldı. 

Birinci koşu 3 yaşındaki yerli 
Ye arap tayları arasında yapıl
nııştır. 8 hayvanın iştirak ettiği 
bu koşuda Emir Salih Beyin 
"Bozkurt,.u birinci, Behçet Beyin 
"Daylığht,, ı ikinci, Mehmet B .. 
yin "Murat,, ı üçüncü gelmiştir. 

!kinci koşu3 ve daha yukarı 
halis kan İngiliz at ve kısrakları 
araaında yapıldı. Madam Anna 
Sabri Beyin 11Piper,,i birinci, AH 
Haydar Beyin Gözdemi ikinci, 

Kirkor Muh!.>iryan Ef.nin"Amilcar,,1 

üçüncü geldi. 
Üçüncü koşu 4 ve daha yu

karı yaşta yerli ve Arap at ve 
kısrakları arasında yapıldı. 

15 hayvanın iştirak ettiği bu 
koşuda, Prens Halim Beyin "Ha
kan,, ı birinci, Burhanettin Beyin 
" Vezir ,, i ikinci, M. Binasın 
" Sunleght ,, i Oçünci\ geldi. 

Dördüncü koşu, 3 ve daha 
yukarı yaşta lngiliz at ve kısrak
ları arasında yapıldı. Bu koşuya 
iki hayvan iştirak etmiştir. Ah
met ve Fikret Beylerin ( Frig ) ı 
birinci gelmiştir. 

Beşinci koşu 4 ve daha yu
karı yaşta yerli ve Arap at ve 
k srakları arasında yapıldı. Prens 
Halim Beyin 11 Peruj ,, u birinci 

Ahmet·'Bey Ankara,,nı~ "Tayyar,,ı 
ikinci, Ahmet Bey ( Üsküdar ) ın 
"Rüzgar,. ı üçüncü geldi. 

Dünkü yarışlar iÜzel •• he
yecanlı olmuştur. 

R 
Gazclemh: pe•t• m':> ıı ve cum:ırtul gün' erl 

olmak üıı:cre hafta lı iki a;ıo • aayfaaı ncıırdmek-
tedir. ~ 

Perı:ıcmbc riinkU •po· u yfH ndıı dünya •po· 

hareketleri memlcke? spor hlid la•lerl v rdı r. 

Cumartca1 sayfasın '.I lae cuma rllnk ii maç· 
lann tııfail~h yar:ılıdı r. 

Memlekette Spor 
• 

Konya, Akşehir Ve F et-
hiyede Spor Hareketleri 

----·---
Memleket dahilinde spor he- 1 man zaman tehlikeli akınlar ihdas 

YeskArlığıoın ve ıpor faaliyetinin etmiştir. Neticede her iki takını 
gUnden gUne arttığına dair de- ikişer gol atarak berabere kal-
liller pek çoktur. Bugtin birçok mışlardır. 
ıebirlerimizde ve hatta ufak ka- Fethiye ( Hususi )- Helediye-
aabalarımızda bile muntazam miz bataklıkları kuru tmak sure-
ıpor klllpleri teşekknl etmiıtir. tile geniş bir spor meydanı vtl-

Bu klüplere devam eden genç- cuda getirmiştir. Bu meydanda 
lerin aayısı oldukça çoktur ve spor heveskArı gençlerimiz sık 

sık müsabakalar ve ekzersiıler günden gUne de çoğalmaktadır. 
Spor faaliyetinin cömertliği nok- yapıyor. Kasabamızda ıpor hare

ketleri çok canlıdır. 
tasından Konyayı baş taraf ta 
ıikredebiliriz. Gençlerimiz hem kara, hem 

deniz sporlarile uğraşıyor ve mU-
Elyevm Konyada " Gençler hiru muvaffakiyetler kazanıyorlar. 

Birliği ,, u Konya Spor ,, " Selçuk Burada ( F cthiye Spor ) ve ( ilk 
Spor ,, ve " İdman Yurdu ,, isim· Adım) isminde biribirinc rakip 
lerile dört klüp faaliyet halin- iki klüp vardır. 
dedir. Bu klOplere birçok genç- İlk Adım gençleri sporun her 
ler devam etmekte. Futbolden ıuhesile meıgul oluyorlar. Bil-
başka atletizm şubeJerindede hassa kürek sporu oldukça can· 
faaliyet gösterilmektedir. Fa- lıdır • 
kat Konya muhabirimizin bil
dirdiğine göre Konyada klüp
lerin başında bulunan bazı 

kimseler sandalye kavgasına 
meydan vermektedir. Bilfiil spor 
yapanlar kadar sporu idare eden
ler de faydala uzuvlardır. 

Bu ciheti düşUnerek idareci-
lerin daha bitaraf ve ihtirassıı 
çalıımalan lAzım eılduğunu söy-

lemiye lüzum görUyoruz. 
Konya Gençler Birliği futbol-

cllleri geçenlerde Akşehire kadar 
aUzel bir seyahat yapmışlardır. 

Gençler Birliii takımı Akşe
hirde ldmanyurdu ve Alay takım· 
tarından mUrekkep bir muhtelitle 
ciddi bir mUaabaka yapmııtır. 
Maç Gençler Birliğinin hAkimiyeti 
altında devam etmiıtir. 

Fakat Akıehir takımı da za-

Ankara Mmtakası 
Ankara. 29 - Spor mıntakası 

senelik kongresini bugün yaktı. 
Aerkez futbol ve atletizim 
heyetlerj hakkındaki rapor-
lar okundu. Ve kabul edil
di. Heyeti Merkeziye ve Fut-
bol Heyeti Riyasetine ittifakla 
Anadolu Ajansı Umum MüdUrü 
Muvaffak Bey seçildi . 

Yeni Heyeti Merkeıiye 
Muvaffak, Mümtaz, Samih, Nafiz. 
Remzi, M· .. tafa Beylerden teşek
kül etti. 

Tenis Şampiyonları 
Milliyet refikimizin tenis tur

nuvası dün bitmiştir. Suat Bey 
tek erkeklerde, kardaşı Danyal 
B. de tek ktıçtıklerde şampiyon
luiu kazanmışlardır. 

Yukarda: Konya Gençler Birliil takımı. Ortada: Aktehlr:fe Konya Gençler Birliği tııkımU. 
Akıehirlilerln müaabakHından evvel, Aşaiıda: Fethiyede ilk Adıru futbol takımı 



R Sayfa ~ON POSTA Temmuz 30 

Alacaklı Devletlere 
Ders Veren Bir Bakkal 

-~--· 
150 Bin Liralık Alacağını Bir Kalemde 

Defterinden Siliverdi 
.. -

Hünkarın Saraydaki Esrarengiz Hay!lt Ve Yaşayışının 
Hususiyetleri Nelerden ibaretti 

Maltarrirl lf 
H er Hakkı Malı/ uzdur 

-81-

Kary~asında öyle bir tertibat 
varmış ki1 bir clüjmeye ba-
8111' basmaz laıer tarafı.na 

mitraly<>z ~ ateş piisk&-
rllrmil~... Etrafmı Arnavut kız

larından mfırekkep bir ( Kadın 

ıil.ilışorlar) müfrezesi beklerm~ .. 
karyolasnuR b"'1uud~ yerde bir 
man.iveli vamMf; tehlike za-

ma•oda bunu çevirir çevirmez, 
kaıyolaıun etrafı derhal bir çe
lik levha ile çevrilirmiş.. Kapı
larda V6 pencerelerde elektrik 
cereyanı vannış, geçilme2miş .. 

Kendine alışkın bir bilyük yılan 
varmış, geceleri odu.na koyve• 
rilirmiş ... 

Bunlarm hepsi birer efsane
den ibarettir. Abdillhamit, ilk 
zamanlarda ( Başkadm dairesi ) 

deM1en binanın ikinci katındaki 
k<>fede yatardı. Sonraları bu da
irenin ka1şısıMlaki arsaya bir bina 

yaptırdı ve burada daha sakin 
bir bayat yaşamaia başladı. Bu 
binanın kapısına, üç basamaklı 

mermer merdivenle çıkılırdı. 
Kapıdan girilince mermer döfeli, 
tavanlara a1ba yaı.<Ula menevi~ 

i,lemeli küçüK bir taşlığa girilir
di. Bu ta~ğıa sajmda ve solun
da küçiik birer oda vardı. 

Ba odalarm aramada bulunan 
iki basamaklı l>ir lrapıdaa bi· 
nanın bütün tulüne müsavi 

uzua bir saloaa ıeçilirdi. Bahçe 
taratma ..._ .a- iMi saloa, Ab
dülu-idia ,..- edaaay& Bu 
ealtW aillayetleriMa ele biri 
. a ~.. diieri IOla aplaa iki kapa 
v .. lr ... 

a. kapalanlaa ui taraftaki 
Lir koridon açslar " bu koriclo· 
run mayeti de (Kiç&k llal>eya) 
denilen dairenin yanındaki ha
mamla dairede nihayet Wardu. 
Sol taraftaki kap da, yiae ki
çük .. bridorla ( ~ lmi
ned. usta)..._ yatbjl odaya 
mert.lta. Gerek l>a odada ve 

gerek bu oda ci.,....da yabuz 
haziDeclar ullalar ....._, cliier 
genç u.rayldann t. daİreJ• ayak 
basmasa, fidcletle memnu idi. 

AIMti& e•it daima geç yatar
dı. Bu.an pce 1anlarıaa kadar, 
(küçlk ••heya) ve yahut (dairei
maAııısma) dellilea w..... lat ka
tında .. ; taraftaki klfeyi tqkil 
ed• biribirİlle seç.. odalarda 
çal.,, o alalD iflerini bitirdik
den sonra. (dairei l.umayun) de
nilen yattıjı daireye çekilirdi. 

Hlinkir dairei humayuna ıe
lirken musahip haramağaları ta
rafıadan (•~betçi hazinedar usta
lara) haber •eritirdi. 

Nibetçiler bu balH!ri alır 
almaz koridora yakın yerde bek
leder; ve Abdülhamit tarafından 
( zil ) çekihneeiae iatizar •der-

)erdi. Abdülhamit doğruca yatak 
odasına girer. Zili çeker. Gelen 
nöbetçi haznedarların ve ekse
riya, pek çok sevdiği refikası 

( Müşfika Kadınefendi ) nin 
yardı mile soyunur. Beyaz keten
den dikilmiş kısa geceliğini gi
yer, dikişli hırkasını arkasına 

ahr. Kadınlarla beş on dakika 
konu'ur Ye ıonra, sağ taraftaki 
koridorun zilini çekerdi... Bu 
ıili çeker çekmez, kadınlar sol 
taraftaki koridora girer kaybo· 
lurlardı. O zaman önünde sık ka
fesli bir J>4lravan bulunan sağ 
taraftaki kapı aralık edilir; Müsa
hip haremağalnrından birinin ince 
ve titrek ses duyulurdu: 

- Ferman buyurun efendimiz. 
Hünkir, kısa bir emir verir: Ya; 
- İsmet Beye haber verin. 
Ve yahut: 
- Hacı Mahmut Efendiyi 

çağırın. 

Derdi. O ak~am, bunlardan 
hangisi n6betçi ise sessizce içeri 
girer. Paravanın arkasında kU· 
çük bir masa ile bir sandalye 
vardır. Masanın Ustünde, bir 
şamdanla birkaç kitap bulunur. --Fransada 107 Ya
şında Bir Matmazel 
Kendisini Kralın Borazan
cısının istediğini, Fakat 
Evlenmediğini Söylüyor 

Matmazel K .... ran 

F ransanın en ihtiyar kadını 
107 yapndadır. Bu kadm Fran
unın cenubunda Hot • Garon 
wlyetinde Lez kasabamda dojı
muflur. Hlll orada yapmak· 
tadar. 4 çocuklu bir çiftçi ailesinin 
ea b&yek kw olan Matmazel 
Kaateraa dOkaaa Dç yaşına kadar 
eftntD bltnn labatetini keneli 
prlrdll. O vakit bir gaz haıta
laiına tutultauş •e ı&zleri 16rmeı 
olmuştur. 

Matmazel Kaateran ıençliiinin 
biklyelerini anlatmayı pek ıe
nr. Kendiaini 107 yapuı ik· 

mal ettiti için. tebrike ıelen 

h1r gazeteciye, kral Lüi • 
Filip'in borauncısının ken-
disini iıtediiini, fakat işsiz 
genç askerin izdivaç talebini 

reddettijiai söylemiştir. ihtiyar 
kadın ispanya Krah Don Kas
losun askerlerinin F ranıız topra
ğına nasıl iltica ettiklerini de an· 
Iatmışhr. Matmazel Kasteranın 
torununun torunu Lez kasabası· 
nın belediye reisidir. 

Okunacak kitap, hilnkAr tarafın
dan intihap olunur. HOnklr, kar
yolasına uzanırken lımet Bey 
veyahut Hacı Mahmut Efendi 
sandalyeye oturur. Abdnlhamit: 

- T eşekl.nr ederim, klfi ..• 

Deyinceye kadar o kitap 
okunurdu. [I] Abdülhamit bazan 
kitaptan geçen bir fıkradan do
layı yattığı yerde doğrulur, kita
bı okuya 1la münakaşada ve ya
hut teatii efkarda bulunur, en 
aşağı yirmi dakika süren bu 
okum:ının baıan üç çeyrek, bir 
saate kadar devam ettiii de 
olurdu. 

HünkArın; 

- Kifi ... 

Demesi üzerine, okuyucu der
hal kitabı kapar. Her şeyi oldu
ğu gibi bırakarak ayaklarının 
ucuna basarak odadan çıkardı. 
O zaman Abdülhamit, karyolası
nın yanına sarkan ıol taraftaki 
zilin kordonunu çeker. içeri N6-
betçi hazinedar girer. Ayakları
nın ucuna basa basa aağ taraf
taki kapıya iİder. Kapıyı ki
litler. Geri döner, ıe11izce sol 
taraftaki kapıdan çıkarak salo
nu terkederdi. 

Ncvyork, 24 (Hususi) - Dev· 

Jetler arasındaki harp borçlarının 

çetin bir müzakere mevzuu teıkil 

ettiği şu sırada, zengin bir Ame

rikalı, para meselelerinde bu 

derece fena bir zihniyetle hare

ket eden hükumetlere bir derı 

vermiş olmak için bUtün alacak· 

larından vazgeçmiştir. Dünyanın 

böyle bir umumi hesap tesviye

sine ihtiyacı bulunduğu kana-

ati ile alacaklarının tamamından 

vazgeçen bu Amerikalının adı 

M. Hennum 'dur. Jeorji vilayetinin 

merkezi olan Atlanta şehrin

de bllyük bir bakkaliye mağaza-

11mn sahibidir ve karısile birlik· 

te çahıır. Uzun zaman veresiye 

muamelelerile müessesenin ala· 

cağmm 150 bin Türk lirasına 

yilkseldiğini gören M. Hennum 

ve karısı, borçlulara milteaddit 

defalar müracaat ederlerM de 
her defasında itizar cevahı 

alırlar. Bir nevi borçlu devletlerin 

parasızlıktan· bor~arım vereme• 

me!erine benzettikleri bu vaziye

ti gayrikabili tahammtU l'lr6r
ler ve nihayet topyekun alacak

larından vazgeçerek eakl hesap

lan s ilmeyi d~Unürler ve borç· 

lulara şu mektubu gönderirler: 
c Defterlerimiz mucibinco... . mik

tara baliğ olan borcunuzu bila. taviz 

ta~~ etıııiye karar verdik. Halin \' 9 

vicdaıııınızın ilhamile 1 arar -ver diği

miz bu tarzı harl'l~eti tn vip ederC'ğİ· 

n izi umit eder, i tlcriııizin daha iyi 

gitme ini tomonııi ederiz. > 

Sağ taraftaki koridorun mllnte- ( ) 
ha olduğu aofanın yanındaki oda- HARİCİ HABERLER 
da~enö~tl~ ~H~ Ma~~ ------------------------~~ 
mut Efendi veyahut ismet Bey 
yatar. Sofada, nöbetçi musahip 

•ia ile en tayanı itimat olanlar
dan bir tüfekçi ve (Söğütlü bö
IUğUn) den bir nefer bulunurdu. 

Gecenin herhangi saatinde olursa 
olsun mühim bir meseleden dola
yı Abdülhamidi uyandırmak caizdi. 

( Arkası var ) 

(l] Hıı ur tl o kit:.ı p okııııı k m
' elce ya l ıı ız Jlaı·ı ~l a l111 11111 l l·.ferıdi 
llo ismet BPyin ' n7. ifc. i iıli. Hat:ı 
ftl :ıh ınııt Uc ıııl i ıı iıı ' cfatı ı ııl .111 soııra 
bir ıniiddct il,in ı• i ı \ a1ı\' ı ıı ~ .ı Hı•y 
daha ııo nr:ılnrı d:ı ~ifre katibi \s ıırı JL 
\ O en soııra da :-;;erir Paşn ıı ı ıı k.ı tilı i 

1111 i ıe ıuem ır olıuuşl ı. 

RADYO 
30 Temmuz Cumartesi 

iatanbul - l 200 ıııetre ) 18 Gra· 

ıııofon, Hl,.; Liriııc.i kı ıııı alaturka kon

s~r, :..o,:; gnıııofoıı ~l ikiıı (' İ l.ıııım 

al ,\ t urka k oıı ı,r, ~~ orkestrıı. 

Bükrq - ( 39-1 metre ) .!O Halk 
,.ırk ı ları, Trio, .. 0,00 şo n mu iki, 20,45 

J: u ıııcn ııı usi kisi . 

Bolgrat 

lıaborl eri . 

(429 motre) !20,~tJ gazete 

Roma 141 ıu etre ) Tol iz telgraf 

dersle ri, :..1,45 lıir ııordclik lıir operet. 

Prat ( 4 S ıııetre ) !.O .; ırn rrııı i-

ki, 21 kou<ıer, ~1,30 9orı gı.ıce. 

Viyana (ii17 ırıf!tre ) 21 Kalı:ıre 

ı; ı CC!\İ, :!.1,3;') ıl ne ha \' ili arı . 

Pett• ( rı;;o ınotro ) 20 ,öO f' iıııba

lııın korısorl , 21 oparft ha\·ala rı . 

Vartova (1411 metrs) 00.41 111 uı-

loket bahi lı..· ri , 21 hafif musiki, 23,06 
:;ıopenden parçalar. 

Berlln - (16S5 metre) 'riflanot iı
mind• musikili bir dram,22,40mu sa
habe, ıoura Çigan orkestrası. 

Almanya 
Aleyhinde 
Nünzayişler 

Varşova, (Hususi) - 25.000 
harp malulünün iştira kile V &rfova-

da büyük nümayişler yapılmıtbr. 

Bu niinıayişlerde Almanyanın Le
histan aleyhindeki siyaseti hak
kında şiddetli protestolar yağdı
rılm ıt ve hatipler tarafından çok 

ağır sözler söylenmiştir. Bu hl· 
dise, yatıştıj'ı zannolunan Leh-Al

man münaferetinin zaman zaman 
alevlendiğini ve her zaman pat· 

lak vermek istidadında bulundu
ğunu göstermektedir. 

Fransa 
Hariciyesinde 

Paris, 29 ( A. A. ) - Ala
kadar mehafil, ahiren matbuatta 

intitar eden ve F ransamn Madrit 
sefiri M. Jan Herbetin M. Ber· 

telo'nun yerine Hariciye nezareti 
umumi katipliğine tayin edilece· 

ğine dair olan haberin aaıl •e 
esastan iri olduğunu beyan et• 
mektedir. 

Sıhhatinin müsaadesizliğl ha· 
sabile muvakkaten hariciye neza· 

retinden ayrılmıt olan M. Ber· 
telo, eylfıl ayında vaıifeıine tek· 
rar başlayacaktır. 

(Son Posta: M. Bertelo Fran· 
sa hariciye nezaretinin çok mü
him erkAnıodan biridir. Fransa· 

nın bUtlln harici lflerJ seneler
denberi bu zatın elinden 1ı•ç· 
mittir. ) 

!Fransada 
Rusganın 

Mahkumiyeti 
Paris 29 ( A.A. ) - Şalyapin 

davasına bakan istinaf mahke
mesi Şalyapinin hatıralarının 
gayrikanuni surette netrinden 
dolayı Sovyetler ticuet mll
mesailliği aleyhine ikame ettiği 
davayı intaç ederek Şalyapiee 

1 O bin frank tazminat verilmesi 
hakkında ticaret mahkemesi ta• 
rafından ita edilen hükmll tasdik 
etmiştir. İstinaf mahkemesi bu 
kararında Şalyapinin hatıralarının 
ıiyasi bir maksatla tahrif edildi
ğini tasrih etmiştir. 

Fransamn Teessoru 
Pariı, 29 ( A. A. ) - Bahriye 

nazırı M. Leyg, F ranaanın Ber• 
Un Atqenavalini Alman bahri
yeıinin Niobe mektep ıemisiaia 
garkı dolayısile duçar oldatu ba
yUk matem müaaıebetile Fraaaız 
bahriyeeinin taziyetlerini l:ieyana 

memur etmiıtir. 

lngilterede intihabat 
Londra 28 ( A.A.) - Pederi 

Kont Dudli'nin vefatı üzerine 
lortluğa tayin edilen muhafaza· 
kir Vikont Ednam'dan mllnbal 
avam kamarası azalığı için yapı· 
lan intihabatta amele fırkası nam
zedi Banfield intihap olunmuştur. 

M. ft'ellon Vaşingtonda 
Vaşington, 28 (A. A.)- Ame

rikanın Londra Sefiri M. Mello11 
Vaıingtona vasıl olmuıtur. Mu
mailey hazine nezaretini, Hazine 
Nazırı M. Oggen Millsi ve Hari
ciye Nazın M. Stimıonu ziyaret 
etmiştir. 
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Atlar Uyanik İnsanlardan Sadece, Elektrik Tesisatının F enalığıdır 
Daha Hassastı Filippar Vapuru Hadisesinin Tahkikat Raporu Neşredildi . ---

-G .. l . . A t 1-arVe Kulaklarını Diktiler roz erını ç ı -· · ade· Bunu yapamadıkları ıçın 
d hep· ta atları kıskanıyorlar 1 ve 

sinin sakit ağızlarında uyumak 
. . .1 d esnemeler 
ıştıyakını temsı e en 

dolaşıyordu. an·k 
Fakat uyuyan atlar, uy . , . 

d h hassas ıdı. 
imıım?ardan 8 a m 
ç-· kll öbUrleıri dalgın dalg 
h:ı;alar kurarken onlar, ka_?lçı· 
lannııf gibi birden uykulu ~o~le· 
rini açtılar, kulaklarını dıktıler 
ve bir şeyler anlamışçasına 

doğruldular. Genç binbaşı, arka· 
daşlarından evvel bu uyanı· 
mşın farkında oldu ve haber 

verdi. 
- Geliyorlar • 

.. Şimdi onlar da kulaklarmı 
yere vermişler ve toprağı dinle· 

miye koyulmuşlardı. As~ım•~·~ 
zelzele ·kaydeden aletlerı gıbı 
çok uzaktaki yer kımıldanışlarını 
sezebilen bu adamın nefislerini 
içlerinde hapsederek ve bütün 
hassasiyetlerini kullanarak uz~n 
müddet dinlediler ve hep bır· 
den mırıldandılar. 

_ Evet, geliyorlar. 
Gelen geçti? Onu bilmiyor· 

lardı. Fakat hepsi meçhul kova· 
·ıayıcıların. ölüm getirdiğini anh· 
yorlardı. Öliimün şu veya bu el· 
den alınıp verilmesi onlarca dil· 
pıaillecek mesele değildi. Sa
dece uğursuz misafü·?erin kaç 
kişi olduklarını, . ece~in na· 
nasıl bir mevkiple ızlerıne düş· 
dil v Unü merak ediyorlardı. Uzak· 
ta~ nal seslerini kulaklat ına ak· 
11ettiren toprak, bu meçhulUde ay· 

dmlatacak kadar henüz lutüfka~ 
görllnmüyordu. Bu sebeple hepsı 

ıı Şakaklarına ellerini saka arına, 
götnrüp dOşiindiiler ve sonra ge~ç 

binbaşının 
etrafına çevrelenıp 

aordular: 1 !er 
- Ne dersin Bey, ge e.n. ? 

k b · Jir mıyız çok muydu, başa çı a 1 

• dolaşıy~rdu. Bu iç titreyişini 
kocasına sezdirmemek için geri· 
ye, atın kuyruğuna kadar çekil
miye savaşıyordu. 

Ölümü karşılamıya hazırlanan 
altm•ş kişi, ikincii güneşının 

ıerinleşmiş huzmeleri altında 
heybetli bir manzara teşkil 
ediyordu. Hepsinin dudaklarında 
kuru bir sükfıt sararıyordu. Fa
kat bu sükut, manalı bir hutbe 
gibi kulaktan kulağa ve gönül· 
den gönüle birçok şeyler oku· 
yo.rdu. Ulcay, hicranlar, iştiyak· 
lar, Umitler ve ümitsizlikler ter· 
til eden bu sessiz hutbeleri dini· 
lemiyordu. Yalnız kocasını ru· 
hunu işitiyordu. O ruh, bu müh· 
lik ande yuca ve kızgın bir kuş 
gibi çırpmıyordu, yerden göğe 
ve gökten yere çıkıp iniyordu. 

Nihayet beklenilen tehlik, ~ 
bia kişilik müfreze, yürüyen ~'.r 
duman kümesi gibi uzaktan go
ründü. Gittikçe büyüyerek, mü· 
ce ... senı bir şekil alarak kiiçük 
kafileye doğrll yaklaşmıya baş· 
ladı. Önlerinde bir de bayrak 
vardı ve bayrak, bu hUcum ko· 
!unun resmi bir mahiyet taşıdı

ğını gösteriyordu. 

Timurlenk, hayali temaşasının 
bu nol\tasında yine gözlerini açlı, 
Lot bakıtlarla] etrafını sözditr 
terliyen alnını elile sildi ve müte• 
akıp tahayyüllerine avdet etti. 
Tcrkesinde karısı, bin kişilik müf· 
rezeyi bekliyen genç binbaşıyı, 

hayalinden kaybetmemek ıçm 
adeta telaş ediyordu. Filhakika 

vaktile cereyan edip şimdi 
hayal olan bu sahnenin en 

heyecanlı noktasına gelmişti. 
Tekel Bağatorla] genç binba~ınm 

karşılaşması onu son derece ala
kalandırıyoı du. ] 

Binbaşı, gelenlerin umdukla· 
rından da fazla olduğunu görünce 

dudaklarını ısırdı, fakat soğuk 
olsun kanlılığını bozmadı, hemen bir 

O, gülümser gibi oldu: 

- Az .ıllsun, dedi, çok 

boğuşacağız. 

Ve münakaşaya ınahal 
memek için atları gösterdi: 

- Bininiz f 

takip planı çizdi, altmış kişiyi 
ver· on iki grupa ayırdı: 

11 ter· Ulcay Hatun, yine onu 
f ka· kisinde idi. Lakin bu se er, 

dmın kollarında muhabbetli bir 
hararet değil, endişeli raşele: 

= 
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llaıılnnl l ı ıııc.:ı'ııliyat al.ıı nl 'i~ 
ı ü h ıru ı u .. 

Cu\'..ı,ı .çi ı ıııPıdllp•ar-' 
Pııı 11:\vci. Hl.ı:ı nJır-

. 1 ·l (:.! }J hıır ııtur. 
AılnH •·l·.;ıştırı 111' 

_ Biz saldıralım, dedi, onla· 

rın saldırması bizi berbat eder! 

Biraz sonra bu on iki grup 
on iki alay gibi bin kişilik fırka· 
nın ta ~çinde bulunuyordu. Tekel 
Bağatorun askerleri, ummadık· 
ları amansız bir savlet önün-
de parça parça ~ ayrdmışl~r~ı, 
karııık vaziyette bogufmıya gını· 

. }erdi Genç binbaşı daha ilk 
mış • 
adımda Tekel Bağatoru tanı· 
mı tı ve başına bir kazan ateş 
dötü)müş gibi ~anık bir heyeca· 

kapılmııtr. ününe rastgelen· 
na d . k 
1 ri topuzla evırere , atına 

ç~ğneterek ona doğru yürüyordu 
ve bir taraftan da Ulcay Hatuna 

bağrı yordu: 
_ Bu savaş senin içini Bu 

savaş senin için1 
Altınışla bin arasındaki uzun 

afe genç binbaşı ile arkadaş· 
nıes ' .. 
)arının kılıçları öuünde gıttıkçe 
azalıyordu. Tekel Bağ~~or takımı 
bir düşman öldürmek ıçıo on beş 
kurban veriyordu. Boğuşma, o 
kadar kanh ve o kadar aman· 

sızdı. 
( Arkuı·nr) 

Paris, 25 (Hususi) - FUippar 
adını taşıyan büyük Fransız Trans 

atlantik vapuru (Aden) kurbilnde 
tutuşarak yandığı zaman bu hd

dise etrafında vücut bulan romanı 
bilmem hatırlar mısınız? 

- ''Vapur ilk seferini yapa· 

cağı sarada kumpanyaya imzasız 
bir mektup gelmişti, bu mektup· 

ta bir suikastin hazırlanmakta 
olduğu söyleniyordu. Böyle bir 

şeye ihtimal verilmeınekle bera· 
her gemi denize açıldığı vakit 

hususi polis müfettişleri tarafından 
başlanbaşa aranmıştı, içinde ş\ip· 
heyi mucip bir ıey görülmemifti. 
Fakat bir defa açık denize çıkıl-

dığı zaman bir gece yarısı vapu
run imdat çıngırağı ötmiye baş-

ı amıştı. Bunu çalan kimdi, bir 
türlil belli olmamışh.,, 

Kazanın vukuunu müteakıp 

S '" un ı İnsan 

Flllppar vapuru Janarak batarken 

ortaya atılan bu hikayelerden 
ıonra ilave ediliyordu: 

- Muhakkak ki vapur bir 
suikaste kurban gitmiştir. Filha· 
kika ateş birdenbire çıkmış ve 
bütün vapuru sarmıştır, sönd Ü· 
rtilmeıi mUmktin olmıyacak ka· 
dar sliratle yapılmıştır. 

- Peki bu auikasti kim ve 
niçin yapmıştır? 

Bu suale verilen cevaplar çok 
muhtelifti. Bir dafa: 

- Çin komünistleri! cevabı 
veriliyordu. Guya bunların, bil
hassa Çin Hindistanında Fransız 
müstameresi aleyhinde kıyam 
eden milliyetperverlerin Fran
ıızlardao alınacak intikamları 
vardı, bunun için vapW"& bomba 
koymuşlardır, deniliyordu. Bun· 

dan başka ıu cümle de flAve edi· 
liyordo: 

- Vapurda Alber Londr i.-
minde bir Fransız gazeteci var· 
dır. Bu gazeteci Fransız düşman· 
Jarımn çevirdikleri manevralar 
hakkında birçok veaikalar bul
muştu. Frausaya getiriyordu. 

--Bir İngiliz Alimi, Konuşan 

Fransanm düşmanları da bu
na mini olmak istiyorlardı, bu 
maksatla vapuru yakmışlardır ! 
Şeklinde iddialar ortaya ablıyor
du. O &irada vapur kaptanının 
raporu neşrediJdi. Bu raporda 
herhangi bir suikast ihtimalin
den babsedilmemekle beraber 
ateşin süratle genişlemesi üzerin· 
de hayretle duruluyordu. 

r 

Ve Şarkı Söyliyen Bir 
Adam Yaph 

Konufan adam 

Elektriğin sanayie tatbiki ile 
elde edilen fevkalade ve akıl 
almıyan neticelerden hep haber· 
darız. Son zamanda bir İngiliz 
mühendisinin yaptığı fU sun'i 
adam, şimdiye kadar bu vadide 
elde edilen muvaff akıyetlerin 
hepsini gölgede bırakmıştır. 

Bu sun'i adam, söz ve şarkı 
söyliyebildiği gibi ıslık çalar, 
yazı yazar, havanın nasıl olduğu 
sorulursa cevap verir, silah kul
lanır, hatta, eline verilen gazeteyi 
okur gibi mükemmel surette 
elinde tutar ve göz gezdiriyor
muş gibi bir tavır al:r. 

Suikast ihtimalini ortaya atan· 
lar bu rapordan istifade ederek: 

- Gördünüz mü, kaptan bile 
bu fikirde! diyorlardı. 

Halbuki hadiseyi tetkike me
mur edilen mütabassıs komisyon 

Berberlere 
Fena Haber 
Endefrizabl Denilen Kadın 
Saç Tuvaleti, Zararlı İmiş 

Paris, 29 (Hususi) - Tıb a· 
kademisi azasından 1\1.f Andı-e F el 
son zamanda kadın saçlarını 
tanzim için kullanılan bir siste· 
min sıhhat noktasından mazarra· 
tına kanaat getirerek akademinin 

nazarı dikkatini celbtmiştir. Busislem 
endefrizabl denilen ve uzun müd
det 11 a ~ın saçlarının kı vrıklığımn 
bozulmamasını temin eden elek-
trildi saç tanzimi usulüdür. Sabit 
olmuştur ki bu suretle saç tanzim 
ettiren kadm!ar, ilk gün şiddetli 
bir baş ağrısı çckınektedider. 

Bazılarm<la, hu hal, sebebi 
meçhul b~ş dönmeleri, yorgunluk 
ve uykusuzluk tevlit etmektedir. 
Bilhnssa asabi ve sinirli ins.ınlar· 
da bu araz iki, iiç gün de\-am 
etmektedir. Tıp Akademisi bu 
mesele ile meşgul olacuklır . 

tetklhabnı bitirmit ve bu tetkikatı 
neticesinde vapurun aadece bir 
kazaya kurban gittiği hakikatini 
teapit etmiftir. 

Komisyonun kanaatine göre 
ateı elektrik teaisatınm fenalı· 
tından çıkmıfbr. Filhakika bir 
kurmküvi olmu~ telleri kırmış, 
borulan eritmiş, tahtaları tutuş

turmu.fiur. Geminin koridorları 
pencereleri de baca hizmetini 
gördüğü için koca gemi kıaa bir 
müddet içinde babp gitmiştir. 

Fransız T ahtelbahir1eri 
Hasta Mı? 

Geçenlerde batan Promethe 
iamindeki Fransız tabtelbahiriııin 
ziyaı münasebetile ortaya bu tip
te olan biltün Fransız tahtelba
hirlerinin ite yaramıyacağı iddiası 
atılmııtır. Tahkikat devam etmek· 
tedir. 

Kadın - Erkek 
Kadınlar Erkekliğe Fazla 
Yaklaşırsa Netice Çok 

Garip Olacak 

Masa başına oturmut olan ve 
pipo içen sakallı adam zannet

meyiniz ki bir erkektir. Bilakis 
kadındır. Amerikalıdir. Adı Misis 

Marya Beyerdir. Fakat genç 

yaşındanberi ağır ve erkeklere 

mahsus işleri yapıp hayatını 

kazanmaya mecbur olduğu için 

bir erkeğin bütün itiyatlarını 

benimsemiştir. Bir erkek gibi bira 

içer, bir erkek gibi pipo içer ve 

bir erkek gibi sakal salıverı ıi-ştir. 

Erkeklerle müsavi hukulc · dia 
edenler arasmdn, Mis Mar) a Be
yer kadar erkekliğe yaklaşn ış 

kadın az bulunur, kan. alinde-

yız. 
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Üç Saat Ses Çıkarmaksızın Kayıklarda 
Beklemişlerdi. Sahilde Ateş Var Mıydı? 

Sahilde kuvvetli bir ateşle 
karşılaşıp karşılaşmtyacaklarmı da 
bilmiyorlardı, fakat sahile yak· 
!aştıkça geçen her saniye büyük 
bir h:!yecan içinde fakat hare· 
ketsiz ve sessiz silah sesi bek· 
liyorlardı. 

Karanhk içinde ıandallarm 
biribirine çarpmaksızın yllrilme· 
leri o kadar güçtü ki, bazıları 
yerlerini bile kaybediyorlardı. 
Nihayet korkulan oldu ve bu 
yüzden ihraç ameliyesinin bade· 
ma gilııdtlz yapılmasına karar 
verildi. 

Gelibolu sahilinden gelen. şi· 
mal akıntısı her vakitten ve tah
min edildiğinden daha kuvvetli 
idi. Sandallar ihraç noktalarandan 
bir mil fİmale sllrüklenmişlerdi. 
Saat dörtte sahil seçilmiye baş· 
ladığı zaman, sandaldakiler Arı· 

burnunu gördüler, fakat burasını 
Kabatepe sandılar. ihraç nokta· 
sından bir mil cenuba düştük

lerine ıahip oldular. 
Fakat bir mil cenuba gittikten 

ıonra aldandıklarını anladılar. 

Fakat buraya çıkmak bütün as .. 
keri plim altilst edebilirdi. Fa· 
kat hatayı tamamen tamir de 
mümkün değildi. Çünki sandal
lar sahile yaklaşmış bulunuyor· 
lardı. Fakat hatayı kısmen olsun 
tamir mümkUndü. Derhal istim· 
potları Arıburnuna çevirdiler 
ve çıkılacak noktanın bir mil 
ıimaline kadar geldiler. 

Saat dört buçukta glln ağa· 
rırkea, sandaldaki askerler kara· 
ya çıktılar. Fakat her sandal 
nereye yanaştı ise oraya asker 
çıkardı. Askerler kendi hakiki 
mevzilerini tutamadılar. Bazı bn
y ük sandallar karaya bindireme- . 
dikleri için karaya çıkan as· 
kerler bellerine kadar ıılandılar. 
Maamafih ilk ihraç kıt'ası fazla 
aayiat vermeksizin karaya çıkmış 
bulundu. 

Türk müdafilerinin hayreti 
dehşetti. Harp gemileri görün· 
memiş, yahut şüpheyi davet ede
cek bir hareket yapmamışlardı. 
Sandallar, sahilo on bet metre 
mesafeye gelinciyo kadar görül· 
memişlerdi. Türk kuvvetlerinin 
yardımcı çağırmak için vakitleri 
yoktu. ihraç kuvvetlerine muha
lefet edecek yegane kuvvet, Arı· 
burnundaki nöbetçi müfrezesi ile, 
sahile hakim noktalara yerleşti· 

rilen bir iki nöbetçiden ibaretti. 
Binaenaleyh şimdiki halde 

Avustralyalılar bire on nisbetinde 
faik idiler. Yalnız Türkler bu 
müşkül sahayı gayet iyi biliyor
lardı ve saklanmak imkanına 
maliktiler. 

Fakat a:ındalların akmbya 
düşmeleri fena neticeler verdi. 

-ler nekadar bu müfrezenin başında 
bulunan kumandanın seri hareketi 
ile bu hata kısmen tamir edil
mişse de, çıktıkları yerde derhal 
karşılarına çıkan yalçın kayalar 
kelime ile tasviri mümkün olmı· 

yan müşkülat ihdas etmişti. Hatta 
suih zamanında bile Avustralya 
ve Yeni Zelant müfrezelerinin 
çıkmıya mecbur oldukları yalçın 
kayalara tırmanmak kolay değildi. 
Böyle bir sahada hücumun insi· 
camını muhafaza etmek, hiçbir 
ordunun yapamayacağı şeydi. 

İşte Avustral· 
ya müfrezele 
rini ilk ateş 
bu şerait da· 
hilnde kar· 
şıladı. 

Avustralya 
mlifrezeleri için 
önlerindeki du
var, hem bil
medikleri hem 
beklemedikle;i 
bir şeydi. On- "' 
lara, sahil bo· tı.ı 

yunca kumlu ~ 
bir saha bula-
cakları söylen· 
mişti. 

Ateş hjma· 
yesf altında iki 
yUz metre ka· 
dar ilerledik· 
ten sonra ilk 
alçak bir te· 
penin etekle· 
rine gelecek· 
)erdi. Çıkılan 

yerin yanlış 
olmasına, ka-

c 

NOT~\ 

yıkların karış· JANDARM#I\ 
ı, • - . .ı; 

ması ve efra- ~~~.,,'lf"'~.-'!'"" "''~' ı~ı 

dm kendi man· Karaya asker ihracmdan evvel TUrk kıtaaimın 
gala r 1 n dan bulunduğu mey kileri gösterir harita 

gayri yerlere dağılması inzimam doğru ilerliyerek Ttirkleri takibe 
ediyor, ve vaziyeti bil.tün bUtün koyuldu. 

güçleştiriyordu. Fakat Major Salsburs yUz 
Fakat her no babasına kadar efradı toplıyarak Yalnız-

olursa olsun dahile doğru ilerle- çınar tarafına gö~derdi. Arıbur· 
mek için okadar tiddetli emir Dundan ilerliyen diğer bir müf-
vcrilmişti ki, sahile çıkan bölük· reze (Bıçaksırtı) denilen tepeleri 
ler, yerli yerini bulmıya vakit ~şara~ 8~0} ~P.vkie gelmişti. Di-
bulmadan ileri atıldılar ve ilk gerlerı hala şımal sahilinde idi· 

tepeyi a~tılar. 

O zamana kadar zayiat zikre 
dejmiyecek kadar azdı. Tepeye 
çıkan askerlerin kuvvel manevi-

yelerl mükemmeldi. Çoklarına 
artık muharebenin yarHı kazanıl· 
mıı gibi geliyordu. 

Günün diğer kısımlarında 
uğrayacakları akıbet hiçbirinin 

aklına gelmiyordu. Filhakika as· 
kerin bu kadar kolaylıkla sahile 

çıkması, onlarda bu iıin kolay 
olduğu kanaatini tevlit etmek 
sure tile fena bir netice verdi. 

Gtin yavaı yavaı ağarıyordu. 
lıgal edilen tepeden çıktıkları 

sahanın ne kadar yanlış olduğu 
daha iyi görünüyordu. ÇUnki sol 

ve merkez taburlarının işgal ede
ceği 400 rakımlı tepe bin metre 
ilerde görUnUyordu. Muvaffaki· 
yetten emin ve yalnız düşmanla 
teması düşünen, fakat biribirine 
karışık bir halde yUrilyen liç tabur 
efradı, uçurumla sarp kayalık
lardan ilerlediler. Fakat ikide 
birde efradın kendi kıt'alarma 
sevki için duruluyordu. Ayni za· 
manda bir taraftan sahilden gel
mekte olan efradı beklemek 
mecburiyeti hasıl oluyordu. Bu 
sebepleri harekete devam imk!nı 
kalmıyordu. 

Saat beşten biraz sonra, artık 
tekmil bir hale gelmiş olan 
onuncu taburun iki bölUğU Şarap
nelboğazına doğru ilerledi. Do
kuzuncu fırkanın efradı hali 
darmadağındı. Bunlardan kUçük 
bir müfreze, ke11disine verilen 
vazifeyi unutarak ve ıola 

ler. Mitralyoz ateşi altmda yerin
den kımıldıyamıyorlardı. 

Öteye beriye dağılan, müfre
zelerinden ayrı düşen efrat An
zak koyunda toplanıyorlardı. 

Bir mOddet sonra deıtröyer· 
ler de zırhlılarm arkasmdan An

zak sahiline vardılar ve 4,40 ta 

hamil oldukları askerleri daha ge. 
niı bir ıahada karaya çıkarmıya 
başladılar. Sağ tarafa yanaşan iki 

deströyerde dokuzuncu f•rkanm 
iki bölUğile, 12 inci fırkanın bir 

bölilğü vardı. Ortadaki Uç gemi

de 1 O ve 12 inci fırkaların ikişer 
bölüğün U tc1m Anza k karşısına 

getirdiler. Soldaki iki deströyere 
11 inci fırkadan iki, 12 inci fır· 

kadan bir bölük, bir seyyar has

tahane getirmiş ve Arıhurnu şi· 
maline yanaşmıştı. 

( Arkaıı var ) 

BAHRİSEFIT 
Felemenk Bankası 
tsr ANBUL ŞUBESİ 

idare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 

25,000,000 F L. 
Tediye edilmiş sermayesiz 

5,000,000 F L. 
İhtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Galntada Kara köy palasta Telefon: Bey
oğlu 3711-5 İstanbul tlU tubeai: 

"Merkez Poııtaneıl lttlaalinda Allalemcl 
han " Telefon: l5t. SU 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Temmuz 30 

Bir Musevi Kızı Hıristiyan 
Olursa, Ne Çıkar? 

Atinada Gürültülü Ve 
Bir İzdivaç Merasimi 

Dedikodulu 
Yapıldı 

Atina 25 ( Hususi ) - Ge
çenlerde burada bir hıristiyan 
delikanlısı ile bir yahudi kııı 
sevişmişler ve evlenmişlerdi. Bu 
asırda gayet tabii addodilmeıl 
icap eden bu hidise, burada 
tnrlil dedikodulara, mtınakqa• 
lara ve gUrültUlere aobobiyet 
verdi. 

F ortune ismindeki ırenç ya• . 
hudi kızile Antuvan iamlndekl 
delikanlı iki senedenberl aevltl
yorlardı. Nihayet kanuni ıekllde 
evlenmiye karar vennitlerdi. Hı-

ristiyan dininde bir hıriıtiya• 

nın başka dinden biriıile evlen
mesi imkAnıız olduğundan Muıo
vi kız lıanm dinine glrmiye mec
bur olmuştur. 

Genç kızm vaftiz papazı bir 
yüzbaşı mütekaidiydi. Bu adam 
vaktile de baoka dinden bir ada· 
mı hıristiyan etmiıti. HırisHyan 

akidesince eğer bu adam bir 

kişiyi daha hıristiyan yapacak 

Matmazel Forlun• 

oluraa aziz, yani evliya olacakb~ 
Genç kız hırlıtiyan olduktan

ıonra kendi.ile konUJaD gazete-

cilere hayabndan çok memnun 

olduğunu ıöylemiıtir. 

Dünyanın Nüfusu Bir 
Senede 20 Milyon Artmış --------
En Kalabalık Yer Asyadır Ve Dünya 
Halkının Yarısından Fazlasına Maliktir ---· Cenevre 27 ( Husust ) - Ce· 
miyeti Akvam istatistik bürosu, 
bütUn devletlerden aldığı cet• 
vellere istinaden, umum dünyanın 
nüfusuna ait bir liste neşretmiı· 
tir. 

Bu listeye ıöre, dünyadaki 
niifus miktarı (2,012,800,000) dir. 
Bu miktar 1931 • 1932 ıenesl 
miktarını göstermektedir. 

Bundan bir sene evvelki cet· 
vele nazaran yeni cetvel 20 
milyonluk bir nüfus fazlalığı kay· 
detmektedir. Cetvelin müfreda
tına nazaran dünyanın yarı nll· 
fusundan fazlası Asyadadır vo 
miktarı ( 1, 103,000,000) dur. 

Avrupanın nüfusu iae ( 506 ) 
milyondur. Bir sene evvelki 

miktar 498 milyon kaydediyordu. 
Millet itibarile nüfus fazlalaıma•ı 
Avrupada Rusya, Lehistan, lspan• 

yada göze çarpmaktadır. Alman· 
yanın nüfusu değişmemiıtir. ltaI
yada hafif bir eksilme vardır. 

Amerikadaki nüfuı fazlalığı, Şt. 
mali Amerika haricinde pek azdır. 

Buna mukabil Asyada bu te
zayüt, her sene göze çarpacak 
derecede ilerlemektedir. Bu lls
tenin en şayanı dikkat kıımını 

Çin teıkil ediyor. Mntemadt 

harplere rağmen Çinin nUfuıu 

444 milyondan 453 milyona çık· 

mıştır. Bunun sebebi, MongoUı

tanda yeni bir tahriri nüfus ya· 
pılmasıdır. 

----..,..Göz Hekimi~----.. 
Profesör li,I Birinci Sınıf Miitehassts 

Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şükrü 
------~ İstanbul: Ankara. cıul. rad. No. 60 ~-----.-

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 

1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 
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Fırhnadan Sonr~de Bir Çatırt~ - Direk Kırıldı - Kanarya Adalarına 

Dönüyoruz_ Bu_!şt~ Mutlaka Bır Şeytan Oyunu Vardır 1 
Bir Fırtın diklerini dinliyec~k hal?e de~il· f mirledi, henüz durmuştu ki, 

Kanarya adalarından bir bayi~ dim. Yolun boyle bırdenbıre kaptan ( Ro ) sandalı lndir-
uzaklaşmıştık ki, bir sabah gemı geriye dönmesi benim plAnlanmı terek beni birkaç tayfo ile 
sallannuya başladı, çok geçme· altüst etmişti, daha doğrusu uzak birlikle levazım tedariki için 
den dehşetli bir fırtına çıktı. Bu, bir atiye bırakmıştı. Bu veziyette ıehre gönderdi. 
okadar seri oldu ki, kaptan yel· acaba ne yapmak lazımdı ? Karaya çıktık, emredilen 
kenleri toplatmıya vakit bul~- Altı saat müddetle kafa pat- şeyleri aldık ve bu arada 
madı, birdenbire güvertenın Inttım. Fakat bu zihin ameliyesi bir de meyhaneye uğrıyarak 
Ozerinde feci bir gürültU işittik. foyd..ısız kalmadı. Zira bir birkaç luıdeh Mader şarabı tec· 
Orta direk kırılmıştı, güverteden nıüddettenberi uyuşmuş olan ha- rübe ettik. Bu gezinti benim için 
denize sarkıyordu. Tehlike için- yali kuvvetim tel~rar dirildi ve faydadan hali kalmadı. Evvela 
deydik. Zenci Zcngibar bile her m~şhur poli.s hafiyesi ( Ailen limanın teşkiliih hakkında umumi 
vakitki neşesini bırakmıştı: Dıksoıı ) u bıle hayrette bıraka· bir fikir edindi nra da rıh-

d k b
. . m, SQ 

_ Fena, fena! diyip uru- ca . ı.r sınema se.naryosu v~cude tımda ispanyaya hareket etmek 
yordu. getırdı. Ailen Dıkson dedım de üzere olan, muz ile dolu bir 

Fakat gene taliimiz varmış: habrıma geldi. Beni hapse lspanyol vapuru bulunduğunu 
fırtına uzun müddet sürmeden attırmak suretile uzun müd- öğrendim. 
kesileli. O zaman Pikman ailesinin det tazip etmiş olan bu po- .. 
ne yapmakta olduğunu görmeye lis komiseri şimdi benim imdn· 
gittim. Feci haldeydiler. Bununla duna yetişecekti. Maamafih hika· 
beraber kadın: yenin sırasını bozmıyalım. Zira 

- Kuzum Kolombo ne var, hatıralarını yazmaya karar veren 
ae oldu? diye sorabildi! bir adnmın muvaffak olması 

- Hiçi dedim, orta direk için ilk şart vekayii nakletmekte 
kınldıf muntazam bir sıra takip etmesidir. 

- E, şimdi ne olacak? 
- Bilmiyorum! 

Erkek kanapenin üzerinde boy· 
luboyuna yatıyordu, bu muha· 
vereyi işitince küç hal ile ken· 
disini toplayarak: 

- Rica ederim Kolombo sak· 

Gemi ön ve arka direklerinin 
yelkenleri sayesinde tahmin edil
diğinden daha kısa bir müddet 
zarf:nda Kanarya adasına vardı 
ve sahile yakan bir yerde de-

Gemiye döner dönmez ilk 
işim dairelerine giderek Müsyü ve 
Madam Pikman ailesini ziyaret 
etmek oldu.tBu insanlar hal<ikaten 
çok cahildiler. Bana: 

Santa Kröz limanının İngiliz· 
lere ait olup olmadığını sordular. 
Kendimi gülmekten güç tuttum. 

(Arkns! var) 

c=:::-======================= 
r. • 

Cilt Ye zührevi ba6tahklar 
vihaneai Kar köy 
aıraaında 34 

lamayınızl Hakikati öğrenmek 
mUraccahtırl dedi. 

- Sizi temin ederim ki tehli· 

• • • 
esmlnızı Bize Gönderiniz, 

Sögliyelim ... ke yokturl 
Bu sırada kapı hkırdadı, kap· 

tan gelmişti. Öğrendik ki, geri dö
nerek Kanarya acinlarma eıtmek ~~~~~~:7:....,7~"""""'~e;;;;;;~-~'":'-~~,.........,_~~~.....,.~~~~~ 

~ * abiatinizi • 
ıze 

• 
iz mir 

Himayei Etfa 
cemiyetinin 

Andros lüks 
vapurile 

Ege s yahati 
f O ağustosta lstanbuldan 
l<alkacaktır. .uracaatlar , 
6 ağustos akşamına l<a
dar l<abul olunur. Yolcu
lar askeri esil<a, nlifus 
l<Ağıdı ve altışar fotog ·af 
gönderirlerse pasaport
lan bedava çıkarılır. Çok 
rağbet vardı~. Yer bulmak 

için acele ediniz. 

Fiatler birinciden itibaren 
43-32-27-20- 15 liradır. İki 
kahvaltı öğle ve akşam ye
meklerinden mürekkep bir 
günlük tabldot mevkilere 

göre 2 1 2 • 1 112 liradır. 

üracaat mahalleri 

l::ıtnnbul Hiına)Cİ Etfa} reı ıi· 
) ctı telefon 20776; Mnarı{ 
cemi) eti Te1cfon: 23340; G::ı· 
lntada Çinili Hıhtnn hanın la 
Yun an Milli Se) rü eferi bahri 
acente i: Telefon B. O. 2612: 
1 tik lal raddesi Pasrapit sq a· 
hnt acentesi Telefon B. O. 45 l; 
İz mirde Gazi bol varı Himn\ <'i 
J•tfnl cemİ)<'tİ: Telefon 3916 mecburiyetindeyiz. Direği orada 23 HDseyln Ef.: Jntiznınpcrver· ı 2

1 lsmalJ B.: 1- Şen, 111izahper- 1 

tamir ettireceğlı, daha doğrusu dir. lşlerir.de '"f'r, ~akacı ve 

b
. •·· k d ag·ız iliU~ ff z& ~R}C~ı~Acul-~:::~:=~~~~~=~JJZ:~~;c~=s=~=t~~!~==~~:[~~~=~~:~~~:[:::s~~ 

yerine ır yenısmı oy urac . . ka vardır. Ma· 
•e bunun için de bir hafta, ıkı dür. His ve ha· 

•• 
4 iiğ .. nde : 

~ fevk l c r i ni n 

hafta, bel
ki de Uç hafta orada yal · d ılın faz. hüsnü teveccü- ı 

kalacag· ız 1 • • n }er \Crıniş-hüuü kazan- · 2 

Bu h
aber Pikman aılesmin Llr. - ) orucu 

masını bilir. 
bUtu"n kuvvei maneviyesini sars· d Ser keş likten 
mıya kifayet etti. Kafaların 8 içtinap eder, 
hep kendilerine bir tuzak kurul- madun lanna 
muş olması vardı, bu olmasa ~ar::ı şedit dav-
bile .Kanarya adalarında zabıta 
ile karşılaşmaktan korkuyorlardı. 

Kaptan çekilip gittikten son~a 
tekl'ar etrafımı aldılar. Esrarengız 
yolcudan bahse başladılar. Ge• 
mide kendilerinden başka yolcu 
olmadığım temin ettim. Fakat 
inanmadılar, tekrar aramaklığımı 
rica ettiler. 

Pl:Jnmm ilk Safha ı 
Pikman ailesinin yanından 

çıkarak mutfağa döndüm. Zengi
bar çok memnun görünüyordu: 

ranır. Şöhreti sever ve kendisine 

ehemmi)et 'erilmesini i ter. Eş
) asını 'e parasını hüsnü istimal 

cdrr. 

7 3 Hidayet 

ha) ale fazla 
yer ,ermiştir. 
M eııfoatlerine 
karşı pek ka· 
ııaatkar değil
dir. Kendi ine 

HulOsl B.: Hi 

- Kanarya adalarına dönil· 
yoruz, diyordu. Orası çok güzel clıeınıni) P-t vo-
bir memlekettir, içinde muz var- rilmesini i ter. 
dır, hindistan cevizi vardır, hurma 1} i konu:. ur ve 
vardır. Vakıa benim memleke- bir şeyi an· 
liminki kadar güzel değildir, }atmaktan sı· 
amma yine beğeneceksin! kılmaz, nkin 'e 

münze' i kalmak 

Fakat ben Zencinin söyle- i"temez. 

Fotoğraf Tahlili Kuponz: 

'!'abla.tinizi Oğrcnmek istiyors;ıuu; 

foto~rnfmm 5 ndot kupon flo bir· 

lıkte gönderiniz. Foto;rafınız sır Y3 

tabiı.lir vo iado cdil•noz. 

lsim, meslek 
veya san 'at? 

Bulundu~·u 
memlel,ct 

Fotoğraf inti~a.r 

edecek mi ? 

-

Fotoğrafın kliıoııl 30 kurUJluk 

pul mukabillnılo gönderilebilir· 

?6 Hallm Ef.: Çevik ve acul
dür. Çabuk 
asabi ve hır-

çın olur. Pek 
kayda, kuyuda 
gelemez. ça· 
buk sıkılır. 

Kana'atkiir de
ğildir, istediği 

eeyi kuvvetle 
ister, hırs gös· 
terir. Kadın 

.... ~--'-'" bahsinde kıs· 

kanı; ,e fazla alakadar olur. 
Şahsına taaHik etlen mesailde 
atak ve alıngandır. 

j 
muvaffak olur. 

ve uzun müd
det sabır ve. 

talınmmülii da· 
vet edici ol· 
mı) an işlcrd" 

3 - cş2eli ve ala} cıdır. Fa
kat bu temayüllerini hadisatın cid
di cephelerine müessir olacak 
veçhile tatbik etmekte km vctli 
değildir. Deruni ıstıraplarını gli 1-
mekle setretmek Ü.ter. 

4 - A:.ık: güldürücü bir şey 
değil: claha zi)adc elem ve ıstırap
tır. Güldüğü müddetçe aşka ha· 
kim, aksi halde mahkum olacak· 
tır ve ne~'e nlt111da gizlenen ı lı· 
rahı sezecek olan ve sevgi he· 
defini ta:.nan muhatabını ıuü:.kü· 
latla hu 'ne tktır. 

24 All Ef.: Hayalperr::ıttir. 

lenceyi, sine· 
mayı sever, 
kafasını yora· 
cak meşgale· 
lerden çabuk 
sıkılır. Bir iş 
üzerinde uzun 
müddet ısrar 

etmek istemez. 
Müşkülpesent 

değildir. Teş· 

Eğ· 

viklere uy~allık göstermez. Eline 
para geçtıkçe tasarruftan ziyade 
sarf eder. 

44 lh an B.:"(T) ( Fotoğra~ 
d . . . . ) H mın 
erc.ın~ ~stemıyor. oş sohbet ve 

s~~ımı~ı~: .. Açık söyler, olduğu 
gıbı . &or~nur,. tu~af hikayelerle 
kendını dınletlr. Birdenbire parlar 
hidd~ti _in~ olduğu kadar geçicl 
,.e kınsızdır. Parayı sarfeder. Mu
hatabını sıkmaz. 

1 - (75) kilo bobin halinde çelik saç nUmünesine tevfikan 
1-8-932 pazartes·. Saat 16,30 

2 - (500) metre kauçuklu banda 
(50()) metre kıvrılmış kayış (8) M-M lik 
(300) metre l.ıvrıJmış kayış (10) M-NI lik 6-8-932 cumartesi giıı"i 
(JOO) ı~etrc y~varlak kayış (8) M-M lik saat 14,30 

Nevı ve mık~arla.rı yukarda gösterilen levazım pazarlıkla satı :ı 
alınacaktır. Talıplerın nümunelerimizi gördükten sonra fiat verme•, 
üv•re tayin edilen gün ve saatlerde ( qo 7,5 ) temi atlarım hnn j' n 
Gnlatadn miibavaa komsiyonuna mürncaatları. 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Losyonlarını Yarattı ! 

Bütün Şiiküfe Losyon, ekistre, 

parfiin\erinio esası tabii çiçek 

esanslarıdw. 

tabakanın alameti farikasıdır. efa""et ltibarlle hlç:i~ 
ı ŞUKOFE mU tnhzar • ın 1 tefevvuk ederr: z. 

Yeni Neşriyat 

idare M cmuası - Dahiliye 
Vekn.lotinin aylık mocmunsıdır. 51 in· 1 l!ona ha t 1ı •ına. karşı aşı 
ci sayısı neşredilmiştir. Bu nO hada 'o serum satılır. 
Dahiliye bütçesinin mOznkere i 0 ııa- 2 1 opck alır 'o satar. 
sında. vekilin nutku, tn;> inJor, ~ekA· 3 'f. hnit cdilıni~ kuşlarla d 

R) :ık lı hay' ~rn t 'e hap ıı ı 
let emrino alınanlar, tekaüt edilenler 111. h us sun'i p:özlcr satılır. 
v llll r otl er in zı bat kom f s yon lan n ııı w u. k:m.ır:st:rE:::;:::ım:E!Z::!Z:BlliiE:!!Ei!iC:Sml 

istik; ı Postası - 931 - nJ2 
karroratı, kanunlar, kararlar, karar· ne~ino ait lstiklnl Lise i t:ırafıınlan 
nameler, tamimler ve eaireye ait yazı· ınektelıin faaliyet vo hayati~ ctiııo ait 
lar vardır. ne9rodilmi9 resimli bir e erdir. 



SON POSTA 

-15 ağ stos yerli mallar sergisine 

A e vas 

Afyonkarahisar adensuvu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane ınadensuyudur 

londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

frak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yenipostane karşısında 
Eskizaptiye 

llllı- caddesi No. 20 ..,...,,.,.,,..,..,,_....,. • .,,....... ............... .....ıf:~ ..-..;;;-......,._o;,;, 

İstanbul Belediyesi İlanları 
• ı 

İstanbul 43 üncü mektep tnmiri : Teminat 55,5 Lira 
., 28 inci ., ,, ,, 235 

Kireçburnu 36 ıncı ,, ., ,, 58,5 ,, 
Büyükada mektebi tamiri 193 " " ,, 
Çatalca Kamiloba köy mektebi tamiri: Teminat 106,5 lira 

" Yassıviran köy mektebi tamiri: " IO!l " 
Kanhcada 36 ncı mektep tamiri. 440 " 
Beyoğlu 30 uncu mektep tamiri: 124 " 
Çatalca Kestanelik köy mektebi tamıri: •JS,5 " 
Küçükçckmece Kavaklı köy mektedi tamiri: BJ,5 " 

Yukarda yazılı mektepler tamir ettirilmek Uzere ayrı ayrı ka· 
palı zarfla milnakasaya konulm.uştur. Talip olanlar şartname almak 
ve keşif evraklarını görmek üzere her gün Levazım Müdürlüğüne 
rniiracaat etmelidirler. İhale günü olan 1 - 8 - 1932 pazartesi günü 
de teminat makbuz veya mektubu He teklif mektuplarını saat on 
beşe kadar Daimi Encilmene vermelidirler. ( 1) 

Zafiyeti umumiye, işlihı::sıı.lık v kuvvehi:ı:lik 

faied ve teairl görillenı 

FOSF TLI 

ARK AL 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

• .. rkiye m ur y 
z ı • • 

Tilrkiye Cümhuriyet Merkez Bankası hissedarlarından 1 Haziran 
1932 akşamına kadar ikinci taksitini eda etmemiş bulunanların 
Ağustos 1932 nihayetine kadar bu taksiti 2 Hazirandan itibaren 
tediye gUnüne kadar senevi yüzde ondan hesap edilecek faizi ile 
beraber birinci taksiti yatırdıkları müesseseye Merkez Bankası 
namına tediye etmeleri lazımdır. 

1 Ağustos 1932 nihayetine kadar borçlar mı ödemiyenlerin 
1715 numaralı kanunun 24 üncU ve ticaret kanununun 413 üncü 
maddesine tevfikan hissedarlık hakları iskat edileceği gibi evvelce 
verdi:.leri mebaliği de zayi edecekleri ilin olunur. 

k ediyor 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Şerhi 

Meşhur avukatlarımızdan Hasan Fasih Beyin yazdığı tam •• mükem• 
mel bir eıerdir. Ciltlisi 3 liradır. 

Hl\kuk Usulü Tatbikat Nümuneleri 
Bu ~a a\dat Frun Frıilı Eqir. cıtıid·r. C . ı:ili 1:s l ııqhr. 

Kanunu Ceza Tatbikatında Rehper 
Malıkemei Temyiz azasından Fahrettin Beyin ucridir. 

Fiati ciltli 150 kuruıtur. 

Bu l<itapların hepsi eski harflerle matbudur. Taşradan sipariş 
vukuunda posta ücreti alınmadan gönderilir. 

Satış yer-1: Ankara caddesi Türk Neşriyat Yurdu 

\ 
( 

\ 
\ 

Zade Biraderler 

Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
1 Ağustos 

Pazartesi günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh· 

tımından hareketle (Zonguldak, 

lnebolu, Samsun, Ordu, Gire· 

sun, Trabzon, ve Rize) ye azi
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hanı altında acen
talığına miiracaat. TeJ. 22 ı34 

1:4 • 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım t(_lıııin eder. 
m!de 'o barsakları tomizlor. 
Basuru kökünden keser. 
'fn:ımı IAtir \ ' O zevkle içilobilir 

Mazon ismine dikkat ediniz. 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

BUyük tlteal 100 kuruş. 

Depoıuı ı, Bankaıı arkasında MAZON 
Botton ecıa depoı11.ıdı.ır. ,__ .. 

Naim Vapur idaresi 

ADANA 
Vapuru 2 Ağustos ~ALI gU

nU saat 18 de Sirkcti rıhtımından 
harckctlo (Çanakkale1 lzınir, PeUıiyo 
Aııt:ıly:ı ve Mersin'o yolcu ''O eşya~ 
yı ticariye alarak nziınot ve avdet 
edecektir. 

Tafallat için: Galata, GümrUk !<arşı• 
aında Site Fransez Hnn No. 12 yaz.ha· 
ncıılne müracaat. 1 el. n. o. 1041 

- Eskişehirde satılık 
hane 

g kişclıirdo elektrik fabrikası 

karşı~ıda 2 oda, 1 san<lık odası, t 
salon, 2 ıııutbak, tuluınlıalı suyu 
t:ı.tlı kuyu, büylik bnhço vo altında 
ll!ikkıtııı havi gayet kullanışlı ha
ne uygun fiatle acele satılıktı~. 

'faliklcrin doktor Fu.lt Be) o mü· 
r.ıcantları. 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tıraı olmak, yUzünUzün teravetlnl 
muhafaza, kırmısılık ve çıbanlann zail 

~Zilli 

TelDIBuı 30 

Kat'iyyen 
Daha Elverİf)İ 

ŞERAiTE. 
Nail Olamazsınız.. 

Beyotlancla 

At<ER 
AYDEN 
Mağazalanndaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAI 
Mütebakiye 

Ye 

Fırsatlarının 
ilk günlerinden 

istifade ve m6bayaabnı11 
tacil edinlL 

Mobilya ve Hah 
DAIRELERIMlzl Zl
y ARET EDiNiZ. Si
Zi FEVKALADE A
LAKADAR EDE-

CEKTiR. 

ilin 
Bursa vilAyetinde Mustafa 

Kemalpaşa kazumm Çatalca 
devlet ormanından her sene 
797 gaynmamal .. •etra .. &0lkl,e 

hesabile beş senede 2458 ga~ 
mamul metre mikAp kaym etean 

beher gayrimamul metre mika
bı 1 15 kuruı muhammen bedel 
üzerinden talibine ihale edil
me ilzre 20 7-932 tarihinden 
itibaren eyyama tatile bari~ 
olmak üzere 20 ıla mllddetle 
mllzayedeye konulmuftar.lllu
yede ve ihale açık ve alenl 
surette 661:719 No.lı kanunların 
ahkamı umumiyeai veçblle 
13-8-932 tarihine mllsadif Cu
martesi gllnll saat on bette 
Bursa vilAyetinde m&tetekldl 
orman aabf ko....,oaa lnma
runda icra edilecefinden talip
lerin Uç bin lira sermaye nı'ma 
mali iktidarlarını g6ıterir tica
ret odası vesikam ve muham
men bedelden aplı olmamak 
şartile vereceği bir senelik bedel 
mlktarınan o/e 15 nitltetlade te
minata m11vakkatuinl muhtevi 
teklifnamelerini ihale kanunu
nun 1 O uncu maddesi aarahatl 
dairesinde mezk(ir ... te kadar 
komisyona tevdi eyl•meleri ve 
şartname mukavelename aureti 
musaddakalarınm Ankaracla 
Orman işleri Umum lltdlrllil 
ile İstanbul Buna Orman Mil· 
diriyetlerinden ahnabileceii 
ilan olunur. 

Fransızcalngilize 40 dente 
konutluruyoru 

Mektepte, ticarette ve bir mUeuuede 

muvaffak olmak için 1914 tuberl çok ... .ıı 

tnn:ı.im edilen deralerlmla memnun edemu

se ücreti iade ederiz. Dlyanyola Flraufa 
camii yanında gtlndlb •• rec• kıs •kek 
ll&an tedriahaneai ibU;raanıaa ı&e ljret. 
meyi taahhUt eder. Fakir iM yana lent 
alınır. lllcllrl ılYA 

Son Po ... Matbu• 

Sabiblı Ali Ekrea 
Neırlyal MldlrCh Hali Udi 


