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Bir ava 
• 

·staııbul 
Paralar 

Rıhtım 
Şimdi 

Şirketinin Aldığı 
Geri isteniliyor 

Kadınları Şimdiye Kadar 
Erkekler Helik Etti! 

• 
Ankara, 5 (Hu· 

ıusi ) - Devlet j 
..,..,,.........-, {--=·- ...... -· ··· ... · .. -·.::'Bedia H. Diyor Ki: "Bugünkü Kadın, 

Maksim Dünkü Erkek Kadar Mühlük Değildir,, .Şurası, para iti· 1 . '"'· .?-
barite bliylik bir ı · ""' ""' . 
ehemmiyeti haiz ~ '*'-· , 
bulunan bir da· '%""~;~," 

vayı rüyet etmi· 
ye başlamıştır. 
Bu dava lstan· 
bul Rıhtım Şir· 
keti aleyhine a· 
çılmıştır. 

Davacının id· 
diasına göre ; 
Rıhtım Şirketi 
rıhtım bulunmı· 
yan sahillere çı· 
karılan eşyalar· 
dan da rıhtım 
parası almıştır. 

Halbuki bu 
vaziyet kanun Rıhtım Şirketinin mUdUrlyet binası 

ve nizamnamelere tamamen O evlet Şörası bu iddia üze-
mubaliftir. Gerek şirketin mu· rine harekete geçmiş ve dava 
kavelesinde, gerekse bu işle arzıhalini, cevap vermek üzere 
alalmdar nizam vo kanunlarda Rıhtım Şirketine tebliğ etmiştir. 
rıhtım yapılmlyan yerlere çtkarı· Rthtım Şirketinin, İstanbul 
lan tllccar eşyasmdan para alma· sahillerinde rıhbm 'j bulunmayan 
cağına dair ufak bir kayıt ve yerlerden senelerden beri para 
işaret yoktur. Binaenaleyh haksız aldığma göre, hadiseye bllyük 
yere alınan bu paralar iade edil- bir ehemmiyet verilmektedir. 
melidir. (Devamı 3 üncü sayfada) 

Yunanistanda Diktatör -
lükŞayiaları ,Aldı, Yürüdü 

~~~~~~~.p~~~~~~~ 

Muhalif Partiler Uç Mühim Jenerali 
Şiddetle İtham Ediyorlar 

MUthlf bir mücadele cereyan eden yunanlstan1n 
hllkOmet merkezi: Atlna 

Atina, 3 ( Hususi )- Meb'us aliyette bulunduğunu ortaya atıp 
intihabatı etrafında yapılan şid· duruyorlar. 
detli propagandalar arasında, M. Şunu evvelA haber vereyim 
Venizelosun diktatörlük tesis ki M. V eni.zelos parlAmentarizme 
edeceği hakkındaki şayialar yine taassup derecesinde merbuttur. 
a!dı yürUdü. Kendisinden böyle bir hareketin 

Bu şayiayı ortaya ilk atanlar sadir olacağına ihtimal verile• 
M. Çaldarisin riyaseti altındaki miyor. Bununla beraber orta· 
kıral taraftarı fırkanm adam• da dönen askeri cemiyet ri-
larıdır. Fakat aradan geçen vayetleri, daha doğrusu "Strati· 
kısa müddet zarfında, bil· otikos silogos0 denilen bu teşek-
tün tekziplere rağmen cümhu· kül hakkında biraz malumat 
riyet taraftarı fırkalardan bazıla· vereyim : 
rı da bu şayiaları tekre1r etmiye Rh1ayetlere göre bu cemiyetin 
b en esaslı rükünleri üç ceneralden 
aşlamışlardır. Bilhasa cümhuri· 
t · f yani Ceneral Gonatas, Plastiras 

ye çı çi tçi ve işçi partilerine men- ve Otoneos'tan ibaretmiş. Bunun 
sup kimseler, M. Venizelosun d k' b k · · ıA d k için ir ı una e ·anımı se ase 
or u uvvetine istinat ederek unvanını da kondurmuşlardır. 
diktatörlük vücude getirmek is· Bu üç Cenaral Yunan tari-
tediğini, bu münasebetle İ:>ir de hinin son senelerinde büyük rol· 
askeri cemiyet t~ edildiğini, ler oynamış adamlardır. 
bu cemiyetin gizliden alı.ÜJıe fa- ( Devamı 8 inci aayf ada ) 

Gork· 

Dünyanın En Bü
yük Romancısı 
9 Y"fından

beri Vasati 
Ruıyayı, Voı .. 
ra boylar1nı 
karıı karıt 
ıeıen, gab 
kunduracı çı• 
rağı, rHaam 
ya matı ve 
hamal, w•h 
Volga •apur. 
lannda bula• 
ııkçı, paçav• 
r acı, tim en• 
difer bekçlıl 
ve hamur
kArlıkla ha· 
yatın acdığ'ını 

tadan ve adım 
adırn miltktil
lerle çarpıfa• 
rak kendi kendini yetlttiren Gor• 
ki, hayatını dört ciihe anlatıyor. 

Bunlardan birincisi 

ocukluğum 
ismindeki eseridir ve en gU
zell de bu eserdir. BUtUn 
dUnya lisanlarına tercüme 
edilen bu eseri yakmda ga
zetemizde tefrika halinde 
okuyacaksımz. 

F azd Ahmet Bey Mecliıteki 
beyanatı arasında " Kadın bugtın 
müstehlik olmaktan çıkmış, mllh· 
lik olmuştur. Bize terbiyenin 
cici bici kısmi, bonbon kısma 
musallat olmu~. ,, Demişti. 

Mütalealarını neşrettiğimiz ka· 
dın ve erkek btUiln maruf ıabıi-' 
yeller hemen ittifakla bu iddia• 
lar1 reddettiler. 

Diln de maruf san'atkArımıı 
Bedia Muvahhit Hanımı ziyaret 
ettik. Bedia Hanım muharriri· 
mizi büyük bir nezaketle kabul 
etti ve suallerimize layik olduğu 
ehemmiyeti verdi: 

- O, mühim meı'ele ... Dedi. 
Durdu. Dilşilndtı. Ve dedi ki: 

- Fazıl Ahmet Beyin bu öl-
dllrllrcesine ithamı karşısmda 
irkilmemek kabil değildir. 

Bedia Hanımefendi, tatlı lisa
nlle ve heyecanla anlatıyordu. 
Bütün kadınlık hisleri galeyana 
gelmişti. Fazıl Ahmet Beye karıı 
ateş pUskürüyordu. 

Bedia Hanımın sö:lerlni aynen 
naklediyorum: 

Bedia Muvahhit Hanım 
-"Bu darbeyi beklr bir meb'· 

uı indirmiye kalkışmış olsaydıı 
bekArlık kabahatini tevil etmek i .. 
tiyor derdim: Kadın, ötedenberl 
müstehlik değil, mUstahsildir. Bu-

Devamı B inci sayfada ) 

Topraktan Para Yerine 
Bir Çocuk Cesedi Çıktı 

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

Manisa, 4 ( Hususi) - Buraya merbut Kasabada çok garip ve 
şayanı dikkat bir hldise oldu. HAdise topraktan para yerine bir 
çocuk çikm'asmdan ibarettir. Bu garibeyi bütün tafsilAtile bildiriyo• 
rum: Tarih 

Kongresinde 
Kasabada bağlarda çalışan bir amele sabahleyin işine gittiği 

, s1rada, İstasyon civarında iki adam gölgesi görmüş ve bu gölgelerin 
toprağı eşeliyerek bir şeyler gömdüğünü de farketmiştir. 

Mütecessis amele, bu esrarengiz adamlar tarafı ndan toprağa 
gömülen şeyin, o civarda çadırlarda oturan çingenelerin çaldıkları 
eşya, mücevher ve paralar olduğu zehabına düşmüştnr. 

DUn Bolu Meb'usu Haaan Cemll 
Bey mUhlm izahat verdi. 

• 

9 uncu Sayfamızda 

Yeni Yollar 
Yapılacak 

, ===cJI 

Haber aldı· 
jımıza g6re 
!.u sene latan· 
bul Ye hava· 
lisinde yapı• 
lecak yeni 
yollar ehem· 
miyetli bir ye· 
kün tutmak· 
•adır. Bu hu· 
susta l:ıtanbul 

~ Nafıa BaşmU· 
hendisliği mu• 

fassal bir liste hazırlamıştır. Bu 
arada birçok yollar da tamir edi· 
lecektir. Evvelce tamire başlanan 
Silivri· Topkapı yolu ile Yal ovadan 
kaplıcaya giden yol on beş güne 
kadar bitirilecektir. Bllyükdere 
ve Maslak yolunda da ehemmi
yetli tamirata lüzum görUlmUştür. 
Ayrıca Catalca yolunda bazı kı· 
sımların ikmaline çahıılacaktır. 

( Devamı 9 uncu sayfada ) 

Mükemmel Şey! } 
----~:;._ ___ _ 

Terzi - Doğrusu o kadar değiştiniz ki, tanınmıyacak bir hale 
geldiniz. 

Müşteri - Demek arbk beni sokakta görsen hiç tanıoııyacak-
ıın hal 
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dıldan anlaşrlmaktadir: Ga,rill6 
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lozan 
A-1 üzakereleri 
Yapılırken 

s. .. 
lsviçrenin Lozan şehrinde, 

harpten kalma muallAk mesele
lerle bilhassa borçlann tasfiyesi 
etrafında müzakereler yapılıyor. 
Bu müzakerelerin en hararetli 
alakadarlarını Fransızlarla Al· 
manlar teşkil etmektedir. BiltOn 
Avrupa ve binnetice dünya işleri 
llzerinde tesir yapacak olan bu 

: konferans hakkında, her mem• 
leket ayrı bir hüküm yürütüyor. 

Umumun kanaatinden bir ne
tice çıkarmak imkinını karilerimi· 
ze bırakarak, biz, aşağıki sabrlBl"
da bu söylenenleri hulasa ediyoruz: 

Entrasijan Gazetesi 
rransız, ınuhafazakA.r) 

.. İki milleti barışbrmak için 
başka bir itilaf zemini bulunama
ymca alacaklı olan milletten ala
cağmdaa vazgeçmesi isteniliyor. 
O da soruyur: 

"- Mukabilinde ne verile-
cektir?" 

Cevap şudur: 
.. _ Hiçbir şeyi,, 
Bu işte esasla surette allkaclar 

olmayanların buldukları çare ise 
borç tediyesinin tehiridir. Yani, 
hastasına ameliyat yapmaktan 
çekinen doktorun, hastalığa inki
ıaf imkinını vermek için: 

~· - Oç gün sonra tekrar gele
ceğım!,, Şeklinde s6ylediği likır
dı kabilinden bir ıey. 

Mesacero Gazetesi 
(ttaly an, Faşist.) 

"Vaziyet malum: 
" Birkaç gündenberi Franaa De 

Almanya, aralarında ihtilif çıka· 
ran malum mevzu etrafında, nok
tal nazarlannı karşılaştmyorlar. 

" Bunu yaparken, bir parçacık 
olsun bftanil niyet göstermediklerini 
söylemek haksız olur. Fakat bu 
yeni vaziyetlerde tesadüf edildiği 
gibi, teferrliat, ~umiyeti ,.aı
ıea hlrakıyor. a...a•n ~ 
dır kf ltalyan murahhas heyeti, 
konferans heyeti umumiyesine bir 
muhtıra vermek lüzumunu duy-
muştur. Beynelmilel münase-
betleri ıslaha müteveccih 
olmak ıartile ltalya her t&rltl 
teşriki mesaiye hazırdır." 

Er Nuvel Gazetesi 
< Fransız, Radikal Sosyalist) 

11 Halli icap eden muadelenin 
manzarası birdenbire değişmiıtir. 
Hitlerle arkadaılannın vaziyetle
rına kuvvetlendirmek için en 
ufak bir 'fedakirlıkta bulun
maya mütemayil olmadığı
mızı söylemekten başka bir ıey 
yapamayız. Dünyanın ikbıaden 
kalkınması ve ıulhGn teessilstl 
için çalıımıya her zaman bazınz. 

"Fakat bu ite karışmak için 
Almanya muahedelerin ilgasını 
tart koıar ve bugtınktl konferans 
mevzuile alikadar olmıyan hudut 
tadilatı isterse, cevabımız ıudur: 

Bir adım atmayız!., 
Taymis liazetesi 

(İngiliz, .MuhafazakAr) 
"Tamirat itlerine ait mnstakbel 

tediye taksitleri tereddüdtln den 
müşterek bir anlatma ile kurtul
mak, biıyllk bir ehemmiyeti haizdir. 

"Alman yanın herhangi bir 
teklifte bulunmaktan iatinkif 
etmesi, yahut Fransanın makul 
bir tek lifi kabul eylememesi 
ile baercü ıerce girecek olan 
mun t zam bir sistemin böyle feci 
bir akıbete uğraması, iktısadl 
tezebzübü genişletmekten başka 
bir şeye yaramayacaktır. Fakat 
diğer taraftan açıkça anlaşılan bir 
ıakikat te, beynelmilel taahhütlerin 
bir kalemde_ ilga edilmesini Ame· 
rikanın kabul ~tmemesidir. Bu 
noktai nazan yakından bilen 
Fransanm, Libey itilafına istinat 
eden Franstz hukukunu sıyaneti 
meselesi üzerinde ısrar etmesi 
çok muhtemeldir.,, 

Cermanya Gazetesi 
(Alman, milliyetperver 

"Almanya bir sağma) inek 
değildir. Şimdiye kadar kAfi de
recede soyulduk. Bundu. blylo 
tek .. ntim voremo,U.. 

POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Herkesin DiJngası • 

Bu küre üzerinde yaşıyan herkesin kendine göre bir Alemi vardır. Herkes kendi Alemini yaratır 
ve o Alemde ya,ar. 

SON TELGRAF HABERLERİI 

Alman}'anın Manevrası 
• 

Tan Gazetesi Almanların Lozandaki 
Mukavemetlerine Ateş Püskürüyor 
Paris, 5 - ( A. A. ) - Ha

vas ajansmdanı Tan gazetesi, 
Almanların Lozanda tevdi ettik
leri mukabil projeyi Almanyanın 
alacaklılarının teşkil ettikleri 
milttebit cepheyi yıkmak ve Al
manyanın umumt harbe ait olarak 
v ... y muahedesinde mlhlderiç 

lbulunan mes'uliyetten atiyen kur
tulmasını temine matuf bir ma· 
nevra ve teşebbns olarak telAkki 
etmektedir. 

Bu gazete, mukabil proje 
ile Almanlann kendilkilerinden 
senelik taksitlerin tediyesini 
kabul ettiklerini yazmakta ve 

alacaklı devletler timdi ye 
kadar olduğu gibi ltimatldr bir 
ınesai iştiraki zihnlyetile hareket 

ettikleri takdirde Alman manev
rasımn muhakkak bir akamete 

mahkum olduğu neticesini istihraç 
etmektedir. 

Boğaziçinde Bir Macera 
Bir Sandal Devrildi, Fakat ~idiseye 
Sebep Olanlar Ortadan Kayboldu 

Dlln Boğaziçinde çok garip ve esrarengiz bir sandalın Ozerine gelmif, ytlklonmiftir. Tabii sandal 
deniz macerası olmuflur. Yaptığımız tahkikata devrilmif ve deniz tlıerinde ppmmalar bqlallllfbr. 
g6re hAdise ıu ıekilde cereyan etmiıtir : F erylltlara sahilden yetifenler denize d6knlen geno 

Bebekte oturan Htiınü Beyin 19 yaşındaki kızı kızlan kurtarmıılarclır. 
Denah Hanım, yanına iki kllçtik kardeşini, ·Selma Fakat bu kazaya sebep olan mot6rlll kayık 
ve Gtızin isminde iki de arkadaşını alarak hep ıllratini bile keımeden yukarı Bo;aza dotru kaç-
beraber bir aandala binmifler ve sahilde gemiye mıya koyalmUftur. Bu kayık Bayllkderede durmUft 
bqladnşlardır. . • . içindeki19! kayıjt orada terkederek ~bul bir 

Bu sırada motörlll bır yftk kayıgı bDtOn hızile ıemte dogru kaçllllf)archr. 

Dahiliye 
Şükrü Kaya 

Ankarada"ı 

Vekl. 
Bey Dün 
Ayrıldı 

Ankara, 4 - Dahiliye Vekili 
Şilkrli Kaya Bey bu •abah oto
mobille Yabanibat, Gerede, Bo
lu tarikile lstanbula hareket et· 
mittir. Kendisine Ankara valisi 
Nevzat Bey Doluya kadar refa
kat etmektedir. ŞOkrll Kaya 8. 
bu akşamı Doluda geçirecektir. 

ZekAi Be)I Şehrimizde 
Milli Müdafaa Vekili Ze1'ii 

Bey dtin akşam An karadan şe h
rimize hareket etmiştir. Zekii 
Beyin şehrimize izinli olarak gel
diği haber alınmaktadır. 

JMillet 
Meclisinde 

Ankara, 5 ( Huaual ) - Millet 
Meclisi dOnkll toplantııında Aıı-
karadaki Yllbek Ziraat ve Bay· 
tar mekteplerile enıtittllerin ik· 
maline aarfedilmek ilzere bir bu
çuk mily6n liraya kadar istikraz 
için l\iiiye VekAletine mezuniyet 
vermiıtir. 

Bu kanunla varidat getiren 
zirai mftesaeseler için 50 bin li· 
ralık bir ıermaye de kabul edil· 

• • • miştır. 
Çiftçilerin haczedilen zirai 

gayrimenkullerinin sabıana ait 
kanun liyihaBI encümenlerde tet
kik ediliyor. Meclis yana toplana
caktır. 

İSTER iNAN, iSTER 

/ lzınirde 
Şehir Meclisi F evkalide 

Olarak Toplandı 

lzmir, 5 ( Husuıl ) - Şehir 
Mecliıi belediye btltçesinl yeni
den tetkik için don fevkallde 
olarak toplandı. Mtızakerelere 
yarın da devam edilecektir. 

Bir Yunan Harp Gemisi 
Atina, 4 - ( A. A. ) - Pan

ter ismindeki torpito muhribinde 
endaht talimleri yapıldıiı. sırada 
bir obns infilAk ederek dart 
gemicinin yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. Bunlardan birid 
ölmek llzeredir. 

iNANMA/ 
Evvelki gece Büyükacla ıabillerinde bir facia old~ Gzerlqde bulunan ufacak teknede ayafa kalkarak 

ve üç kadan boğu1du. Bu facianın .ebebl, ufacık bir çiftetelli O}'llamaııdır. Bu fecl manaaraya alrlp te 
kayıta alta kişinin binmesi Ye kadınlara arka- daha birçoldanmıan etlencenln ne demek oldutuu 

dafhk yapan erkfS"f g~anhİ NJl•f.7, de'İ rİ'İtmasa!Jb. N M A / 

-18 Sene Sonr• 
Ne Hale 
Girecegiz? 

.--.-------------A.& lngilizlerin Asya Cemyeti, 
kuruluşunun 50 inci yddanoma 
mllnasebetile bir toplanb yaplDlf 
ve bu toplanbda Şark iflerinde 
bilgi sahibi aayıbn Slr Amold 
Vilaon bir konferam vermit 
ve bu konferan11nda ela Asya 
devletlerinin 18 sene aonra, yani 
tam 1950 tarihinde ne vuiyette 
bulunacaklannı tahmi1ae koyul
muı, herbirl hakkında ayn ayıt 
hilkUmler aerdotmif 1 

lf. 
Hindistan ne olacak, Efganla

tan ne olacak, Mwr ne olacak. 
Hatta biraz daha yalanlara ge
lerek Suriye, Irak. ne olacak? 
Doğruaunu isterseniz bu tahmin-
lere fazla ehemmiyet verdiğim 
yoktur. Fakat bu efendinin mem
leketimiz hakkusda saYUrduju 
kehanet &zerinde durmaktan ken
dimi alakoyamaclım. 

Maal•ef konferaDllll metni 
g6zllme ilitmedi. Sadece bir 
Tllrkçe gazetede çakan bullıaıam 
gördOm. 

Bu hullaaya bakanams Slr 
Arnolt Vilsonua fikrine gire 1950 
unealnde A.ya memleketleri a
çok deAeceld•dir, fakat Tlrld
ye bugllnktı halinden pek farkla 
olmıyacakbr. 

Sir Amold VO.O. memleke
timizde umn uneler geçirmif, 
hele ıon zamanlarda tekrar ıe
lerek mazi ile hal aramda mu-
kayese yapmq ve bu 6lçl ne
ticesinde aailam fikir edinmif, 
bükmünll de bu fikre latinat 
ettirmiı değildir. 

Hayır, anlaplıyor ki bize alt 
mal6mabnı daha aipde uuktan 
toplamlfbr ve bu mal6mat ta ken
cliaine bedbinllk vermipir. 

)#. 
Buna rağmen bir noktal na

zardan biz bu hllklmdea memnaa 
olabİIİriz: Tavakkuf tedenniclir der
ler. Dojrudur, fakat Byle me,.U
ler vardır ki Gzerinde ayak 1ra,... 
dırmadan durmak ta bir maharet
tin için için yanan ihtiW, llb
rap ve sefaletleri De yann 
ne hale releceil biUamlyea ko
ca dllnya kaqwnda Tarldye-
nin 1950 tarihine kadar ~ d .. 
iifmeyecejini llylemekte ben 
fazla al.,tarLk ı~oram •• 
kendi huabuaa dlnyaam cinnet 
fırbnuına tataldap bu zaman
larda fasla cleiltmemeyi de fena 
bulmuyorum. 

)#. 
Fakat IAtifeyi bırakalum Ben 

air Amold Villonun fikrinde de-
ifilm, yamlcbiuıa emba olarak 
kendisile bahse giritmiye bazın& 
K a7bedecejiml zannetmiyorum. 
Farzı muhil olarak kaybetsem bilt 
yine kirlı çıkacatım muhakkaktut 
çtınki 18 ıene sonra ela bayatta 
bulunacağımı g6sterir. Doğrula 
18, 28, 38 hatta 58 MDO ıonra 
bile memleketimin ne hale gele
ceğini g6rmek is.terim. 

Eminim ki bu anuya lıtirak 
etmiyecek hiç kimse yoktur. 

Milyonluk Bir Dava 
( Bat tarafı 1 İDcİ u1fada) 

Çibıktl davacuun iddiası ta• 
hakkuk ettiji, takdfrde geri 
istenen veya istenecek olan pa• 
ranın yek6na milyonu aşmakta
dır. Rıhbm Şirketinin miidafaalta• 
namesi heniz Devlet Şürasıaa 

E
eıniftir. Allkadar daYaca, 

etin ehemmiyetsiz bir kayıttu 
de ıuretile bu paralan ıe

nelerdenberi tahall ettijinl. fakat 
hakiki mukavelenamede buna 
dair tek bir ipret bulanmadataa 
ileri ........... 



.1 Dıinyıı Garibeleri r 
Napoleonun 
Fili 
750 Yaşında 

Macaristanın hükumet merkezi 
olan Peştede büyük bir hayvanat 
bahçesi vardır. Birkaç glin evvel 
bu bahçenin yirminci senei dev
riyesi merasimi~ tesit edilmiştir. 
Peşte hayvanat · bahçesi daha 
evvel vücuda getirilmiş ise de 
20 ıene evvel tadilata uğratıla
rak tevsi edilmiştir. Bahçede en 
ziyade göze çarpan şey, şimdiye 
kadar Peştelilerin göremedikleri 
büyük bir fildir. "Siam11 ismini 
taşıyan bu fil tam 150 yaşmda
dır. Siam bu hayvanat bahçesine 
dUşünceye kadar birçok yerleri 
dolaşmış ve birçok maceralar 
geçirmiştir.· 

Siam, gençliğinde büyUk Na
polyonu görmüştür. Siam Bona
parla Mısır seferi esnasında he
diye edilmişti. Napolyon, Avus
turya h&nedanından Mariya Liliz 
Ue evlendikten ıonra Siamı 
Avusturya kıralı!Fredrih'e hediye 
ederek Şenbrun'a göndermiştir. 
Siam orada yeni mOrebbiyelerle 
geçinememiş ve bunlardan ikisini 
6ldürmUştür. 

Bunun üzerine Peşteye siirü-
len Siam, bir mfiddet sonra 
hayvanat bahçesine düşmüştür. 
Kendisine dokunulmadığı zaman
lar Siam ıon derece sakin olur. 
Fakat kızdırılırsa kıyametler 
kopanr, hayvanat bahçesini allak
bullak eder. Ziyaretçiler gclmiye 
başlayınca Siam onlardan para 
ister. Kendisine uf ak para 
verilirse memnuniyetsizlik g6s
terlr, ıayet çok para verilirse 
hlh'metle başını eğerek tefekkür 
eder. Fakat daha fazla para 
Yerilirse hortumunu sallayarak 
başmı iğer ve derin bir reverans 
7apar. Siam pastayı çok ıevdlği 
için kazandığı paralarla kendisi
ne bol bol pasta alınır. 

Mütehassıs mnrebbiyeler sia-
mın daha 150 ıeneden fazla ya
pyabileceğini aöylemektedirler. 

Adliye Nazırı Mahf<emede 
Avusturya hlikQmetinin yeni 

Adliye Nazırı doktor Kurt Şnuş
nig muhakemeleri yakından talcip 
etmek için sıksık -mahkemelere 
gider, kendini kimseye tanıtmadan 
muhakeme salonuna girer ve sa-
miin arasında arka sıralarda 
oturur. 

Bir defa Adliye Nazın hafi 
olarak cereyan etmekte olan bir 
muhakemeyi dinlemek ister, mü
başir mani olunca Nazır mübaşi
rin kulağına: "Ben Adliye Nazırı
yım,, deyince mübaşir hürmetle 
eğilerek salonun kapısını açar. 
İçeri bir adamın girdiğini gö
ren mahkeme reisi : "Siz burada 
ne arıyorsunuz, avukat mısınız? ,, 
diye bağırır. Nazır " İsmim Kurt 
Şnuşnig ,, cevabını verince reis 
tekrar: " Siz avukat mısınız? ,, 
ıualini tekrarlar. Bu defa nazır: 
" Evet " cevabını verince reis 
nazırın salonda kalmasına müsa
ade eder. Mahkeme reisinin, kar-
ıısındaki adamın adliye nazırı ol
duğundan haberi bile yoktu. 

Kaçakç1larm CUre'tl<Arlıgı 
Helsingfors ( Hususi ) - Bir

kaç glln evvel FinJandiyamn 
merkezi olan Helsingfors şehrinde 
beynelmilel kaçakçılar kongresi 
yapılmışbr. Kongreye Alman, 
Fransız, lngiliz, Estonya, Avus
turya, Lehistan ve diğer millet· 
lerin kaçakçıları iştirak etmişler

dir. Kongre evvela bir icra ko-
• mitesi intihap etmiş ve bu ko
mitenin daima Dantsigte bulun
durulmasma ve teşkilatın oradan 

Kütahyanın İnkişafı 
• 
için 

Bu Şehri Bütün Sekenesile Birlikte 
Başka Tarafa Taşımak Lizımdır 

Kütahya ( Hu
susi ) - Bizim 
kasabayı size 
ıöyle tarif ede
bilirim: Tarihi ve 
bedii kıymeti 

haiz çok eıki, 

fakat tozlu bir 

tablo. Bu tarifte 
mJ :> a ağa oldu
ğu iddia edile-

de Kütabyan A
:ayunda naklet· 
ll'fll:. llzımdır. 
Alayunt Ktıtah· 
yamn iki saat 
ilerisinde Ye bu 

havaliyi Haydar
pqaya baj'ltyan 
kUçUk bir lıtas-

yondur. Siıtemli 
bir ıehir plAnt 
tatbik olunduğu 
takdirde Alayunt 
birkaç ıene aonra 
bilytık bir lk· 

mez. İstasyondan 
şehre girerken 
ilk tesadtıf ede
c eğ i n i z tozlu 
manzara, üze- BugUnkU KUtahyanın umumi manzarası baadi merkez 

rinde yUrildüğünllz yoldur. 
Bu şoıe epey açılmıştır. Fakat 

bugün bozuk ve loz deryasıdır. 
Hiç şüphe yok ki Kütahyamız 
sulak ve yeşil bir Anadolu kö
şesidir. Burada her ev birlcaç 
ağaçın gölgesine ve yeşilliğine 
sığınmıştır. Biltün evler eski 
zamanlarda yapılmış binalardır. 

Son senelerde burada geniş 
mikyasta inşaat yapılmamıştır. 

Ceza İle 
Neticelenen 
Bir Sevişme 

Malatya ( Husuıt ) - Geçen 
gUn burada ıayanı dikkat bir 
dava görüdU. Dava evrakına 
göre, değirmenci Çıtağın baldızı 
Vergin ile komşusu Avadis bir 
müddet aevişmiılerdlr. Avadiı, 
sevdiği kızdan muhtelif zaman· 
larda ( l 09 ) altın lira almakla 
maznundur. Mahkemede Vergin 
cUrmUnü tamnmile itiraf etmiştir. 
Avadis iıe lnkir etmi,tir. Muha
keme neticesinde Vergin iki aene 
hapse, Avadis te altı ay bapıe 
ve 20 lira para ceza1tna mahkf1m 
olmuştur. Ortadan kaybolan 109 
madeni altını Vergin ve Avadiı 
yarıyarıya ödiyeceklerdir. 

Ödemişte 
Üç Milyon Kilo Buğday 

istihsal Edildi 
Ôdemiı kazasmın bu seneki 

hububat iatihsalAtı töyle tesbit 
edilmiştir: 

Buğday 3 milyon kilo, arpa 
5,5 milyon, çavdar 607000, bakla 
2 milyon, nuhut 30000, Afyon 
200, haşhaş tohumu 1500, ipek 
koze sı 17000 kilodur. 

Bu rakamla·-? nazaran bu sene
ki hububat istihsalitında mühim 
bir fazlalık kaydedilmektedir. Bu· 
na mukabil afyon istihımlatı kıs-
men· noksandır. 

Bu seneki tutün zeriyatı da 
19000 dönüm tahmin edilmiştir. 
Halbuki Geçen sene tlitün zeri
yab 38000 dönUmdü. 

idare edilmesine karar vermiştir. 
Fakat Finlandiya bükfimeti 

kaçakçılık içtimaından haberdar 
olunca derhal polis kuvvetleri 
harekete gelerek toplanılan bi
nayı muhasara etmiştir. Bu su
retle kaçakçıların bir kısmı ya
kalanmış, fakat en azılıları kaç
mıştır. 

Kütahya • Balıkesir hattı bu haline inkılAp 6decektir. Eıaıen 
havaliye daha semereli olmak bu kllçllk lıtaslyon, vaziyeti iti-
için KUtahyanın bllyUk bir deniz barile bUyllk bir tehir olmiya 
istasyonu olması li.zımdır. Şim- çok elverişli ve bUtUn şartları 
diki halde bu hatta Eskişehir-Ba- haizdir. Klltahyada altı tane ka-
Jıkesir battı demek daha doğru dar ilkmektep ve bir de Muhte-
oluyor. lit Ortamektep vardır. Ortamek-

Eğer Kütahya istasyonu bir tebe 250 den fazla talebe devam 

l deniz haline getirilirse, bu hava• ediyor. Bu sene karktan fazla 
liye iktııadi inkiıaf imkAnı bah- talebe Ortamektepten mezun ol-
ıedilmiş olacakbr. Bunun için muştur. c. s. 

• 
1 Malatganm iskelesi Değişti 

Mersin Yerine Şimdi 
Samsun Tercih Ediliyor 

Ma•atyada • mc··-·••r uu1fettişll§I binası 

Malatya ( Hususi ) - Henüz bu yol masrafı 30 veya 40 liraya 
yeni demiryolları inşa edilmeden kadar iniyor. 

biz:im havalinin ihracat vel ithalat Şimdiki halde Malatyaya her 
iskelesi Mersindi. .Bütün alı, gün tren seferleri vardır. Fakat 

verişimizi bu iskeleden yapar- yolcular ve tacirler ekseriyetle 
dık. Lbım olan malları Mer• kamyonları tercih ediyorlar. 

ainden getirtir, ihracat malları- Bu izahatı vermekten makıa-
mızı oraya gönderirdik. dım; meselenin, Malatya ve 

Fakat timdi iş değişmiştir. Son havalisinin iktısadl inkişafile çok 
zamanlarda Samsun iske~esi Mer- yakından alAkadar oluıudur. 
sine rekabete girişti ~e bunda Hükümet bu vaziyeti her halde 
muvaffak oldu. Sebebini esaslı telif etmek imkAnlarını arattırıp 
surette anlatayınr: tatbik etmelidir. lh .. a 

Gerçi buradan Mersine tren 
işliyor. Fakat buradan Samsuna 

kamyon seferleri de yapılıyor. 
Mersin - Malatya arası yaya 
olarak sekiz gündür. Samsun -
Malatya arası ise yine yaya ola
rak on altı gündür. Fak at tren 
bir yolcuyu buradan Mersine 765 
kuruşa götürdüğü halde kamyon
lar ayni yolcudan Samsuna kadar 
dört lira alıyor. 

Buradan lstanbula trenle gi
decek olan bir yolcu 80 liraya 
yakın bir para harcamak mecbu
riyetindedir. Halbuki ayni adam 
Samsun yolundan gidecek olursa 

Balık esirde 
Bir Kız Kaçırıldı; Fakat 

Kaçıran Yakalandı 

Bahkesirde lzmirliler maballe
ıinden sarhoş Mustafa oğlu Ha
sa ıı isminde biri, Dinkçiler ma
hallesinden Cemil ağanın Ayıe 
isimli 15 yaşında kızını evlenme 
vaadile kaçırmış, fakat polisler 
tarafından tutulmuştur. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

Ayşe hanım velisine teslim 
edilmiştir. 

Menıleket manzaraları 

Yeşil Irmağın 
Memlekete 
Bir Hediyesi 

Amasya (Hususi) - Bu hava• 
lide sıcaklar bütün şiddetile hU
kUm sürmiye başladı. Hararet, 
gölgede 35 - 36 yı buldu. Et
rafı dağlık ve çukur bir 
tehir olan Amasya bugünlerde 
tam manasile bir fırın manzaraıı 
anediyor. Eğer Yeşil Irmak ol
masa halimiz haraptır.. Meşhur 
bir müverrih " Mısır Nilin hedi
yesidir " demiş.. Ben bunu ha
fif bir tadille, " Amasya Ye
ıihrmağın hediyesidir!,,diyeceğim. 

Ej'er Yeşil Irmak olmasa bugfin 
Amasya mevcut olur mu idi . aca-
ba?. Şehri baştanbaş kateden 
YeıiJ Irmak, şehri yemyeşil bir 
hale getirmiştir. Bu sayede Aınaı• 
ya bir meyva ve sebze beldeıi 
olmuştur. Bu sene yağmurlar da 
mebzul yağdığı için vaziyet çok 
iyidir. 

Bilhassa meyva ve sebzeler 
amidin fevkinde mebzuldür. Her 
Hne Amasya elmasını mağaza 
Yitrinlerinde görenler bu elmay, 
kartı hasret çekenler, bu bolluk 
nyeainde bu sene bu elmaları 
yemek masalarında görebilecek· 
lerdir .. 

Biraz da Amasyanın hayatı bir 
ihtiyacına temas etmek istiyorum. 

Şehrimizde üç senelik iktısadl 
bir plan hazırlanırken Amasyada 
bir ıarap ve konserve fabrikaı& 
açılması iti ihmal edilmemelidir. 
Ba iki fabrika sayesinde harice 
Atamadığımız meyva ve sebze• 
terimiz çllrümekten ve mahvol• 
maktan kurtulacaktır. Ayni za .. 
manda bütlin Anadolu halkı da 
ucu ıarap ve sebze konservesi 
yiyebilecektir. 

Hatta bu iti daha ziyade 
teni edecek olursak hariç mem .. 
leketlere bile ihracat yapmak 
mllmkUn olacaktır. Şarap vo 
kouerve fabrikasının aç lmaaı 
Ama.aya meyva ve sebzeciliğinde 
hBytık bir tekamül ve inkılap 
huaule getirecektir. 

Memleketin her köşesinde 
aplan Halkevleri henUz burada 
açılmadı. Gençlik burada da bir 
Halkevi açılmasını bliytik bir 
arau ve hahişle bekliyor. 

Fa. 

Çankırı da - -
Spor Meraklıları Genç!erir 

Faaliyetini BekJiyorlar 
Çankırı ( Hususi ) - Bura• 

dakl spor klübüniln oyunculan 
çoktanberidir sahada gözükmi· 
yorlar. Şimdiki halde sporcular 
klOplerinde bilardo oynamakla 
meşguldürler. Eski günleri has-
retle anıyoruz. Evvelce her ak· 
pm voleybol oynanır, herkes 
heyecanla seyrederdi. 

Fak at son günlerde hazin bir 
nuizlik kaim olmuştur. Gençler 
fU ufak tenkit yazısına gücen-
mesinler. Hepimiz ve bilhassa 
bntnn spor meraklıları gençleri-
mizi klüp binası içinde değil, 
temiz formalarile sahada görmek 
istiyorlar. Yolcu 

Veni Tapu Teşkilatı 
İzmir (Husus~) - lzmir, Mani· 

aa, Aydın ve Denizli vilayetleri 
tapu teşkilatı lağvedilmiştir. Yeul 
tqkilat yapılmaktadır. Yeni tcş .. 
killtta tapu işleri muntazam bir 
hale konacaktır. 

Kasabada Su Teslc:\atı 
' Kasaba (Hususi) - Re l diye 

keşif ve projeler mucibiı ce 109 
bin liradan ib3ret bulu a ı su 
tesisatı parasını hazırla ı t r. 
Yakında tesisata başlanacan.lır. 
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Siyaset 

-Alman 
Heyetinin 
Teklifi 

imanlar Bir Tediye Şekli Teklif 
Lozan 4 - Alman heyeU ye

niden M. Mak Donaldı ziyaret 
etmiştir. Heyet, 3 8enelik tam 
bir moratoryom müddetinin hita
mından sonra ikbsadi sallh olur
sa, tekrar tediyata bqlamak 
prensipine karşı ileri atırdükleri 
teklifleri tekrarlamışlardır. Bu 
tediyat Huver moratoryomu 
ile talik edilen taksit te dahil 
olmak Uzere 2 milyar altın 
marka balii olmaktadır. Al
manya bu mebliğı ı O taksitte 
ödeyecektir. 

Ediyorlar. Briyan Defnedildi 

Heyet, Almanyadan istenilen 
götürü miktarmın gaynkat'i 
tesviye usulilnO protesto etmiş
tir. Heyet ayni ı.amanda harp 
mes'uliyetinin Almanyaya müte
veccih olduğunu teyit eyliyen ve 
tamirata ait bahisleri ihtiva eden 
Versay Muahedesinin sekizinci 
maddesinin iptalini de · istiye
cektir. 

De,ıar Komiteni 
Lozan, 4 - Lozandaki beşler 

komitesi, Almanların yeni mali 
teklifatta bulunmaları basebile, 
yarın t-0planamıyacakhr. Fransız 
murahhası izahat vererek, M. 
Heryonun hnkumetle temasından 
ıonra bir karar alacağıni aöyle
miştir. 

M. Heryo Lozan konferansı· 
nm safahatını değiştirmemek is
temektedir. 

Almanlar 
itiraz Ediyorlar 

Loun 4 - Alman nazırları, 

Almanyadan istenilen şartların 
çok sert olduğunu beyan etmiş
lerdir. Murahhaslar, bu şerait 
halihazırdaki kabine tarafından 
kabul edilecek olursa gelecek 
lntihabatta Nazislerin yahut Ko
münistlerin iktidar mevkiine gel
melerine sebep olacağmı anlat
mıılardır. 

Mak Donald Murahhasları 
Kabul Ediyor 

Lozan, 4 - M. Mak Donald 
dlln beşler komitesinden M. 
Bune ile arkadaşlarını kabul 
etmiştir. Bundan sonra Alman 
heyetini kabul etmiştir. Alacaklı 
bq devlet murahhaslarının kendi 
heyetlerilc müzakere edebilme· 
lerini temin için beşler komitesi 
pazartesi gilnü 11 den evvel 
toplanamıyaaktır. 

M. Brigan 
• 

Teessür içinde 
Defnedildi 

Koşorel, 4 - Sabık Başvekil 
Briyan 30 senedenberi inziva ve 
istirahat zamanlarını geçirdiii, 
Luviyer Beylik yolunun çevirdiii 
tepenin üslllndeki kasabadaki 
mezarlığa defnedilmiştir. 

Mezarı örtecek olan mavi 
granit, Briyanın doğduğu yer 
olan Britnava taşlıklanndan ge
tirilmiştir. Mezarın üzerinde yal
nız şu kelimeler vardır: 

"Aristide Briand,,. Pazar sa
bahından itibaren büyük bir halk 
kütlesi bu sulh dostunun mezarı
nı ziyaret etmektedir. Büllln 
trenler ağzına kadar dolu chr;ık 
girmekteydi. M. Heryo, öğleden 
sonra gelmişti. M. Heriyo bir nu· 
tuk söyliyerek Briyanın ha~~rasını 
taziz etmiştir. Hatip, Brıyanın 
harp esnasındaki icraatından 
bahsetmiş, 24 defa nazır 11 
defa başvekil olduğunu, sulha 
tesis için yedi sene mücadele 
ettiğini, mühim icraatile sade bu
günü değil, istikbali de temin et-
tiğini ve tarihin malı olduğunu 
söylemiştir. 

Mak Oonaldın Bfr Mektubu 
M. Heryo, bu münasebetle M. 

Mak Donaldın mektubunu okumuş
tur. M. Mak Donald konferans me· 
snisi dolayısilc eski dostu Brianın 
mezarı başına gcJemediğinden 
dolayı teessürlerini bildirmektedir. 

Grand mn Telgrah 
Merasim esnasında M. Gran

diden bir telgraf gelmiştir. M. 
Grandi de derin heyecanlarla 
dolu olan teessürlerini bildirmek
te idi. 

M. Heriyo, Brianın ailesine, 
sefirlere, parlı\mento azalarına 

veda ederek ayrılmıştır. 
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VİBTORYA 
Muharriri: Knut Hamsıı11 Nakleden: H. Ş. 

• Sonra birdenbire, ~asıl oldu i ı sevgilinin bana .. yaptıklarını . h.a-
4:nlmem, kararımı verdım; kendi tırlatmama musaade edınız. 
'kendime: Bu iş olmalı, dedim O da bir topçu yüzbaşısı 
ve hakikaten dediğim gibi oldu. ile .evlenmemiı mi idi ? Sı-

~asıl, tuhaf değil mi? Kilçük rası gelmişken size küçük bir 
1 
.. aştan iosanın bilahar~ başına sual sorayım: Siz, hiç insanların 
11relecekl;ri keşfetmek mümkün sevdikleri kadını elde ettiklerini 
tolmamakla beraber... Galiba in- gördünüz mü? Ben kendi hcsa· 
taanm mukadderatı yıldızlarla hıma bunu görmedim. Garip bir 
alakadardır. lşto bu iş böyleı efsane anlatırlar: Adamrn biri 
başıma geldi. tesadüfen sevdiğine nail olmuş 

- Sizi candan tebrik ederim. ta mesut olamadan ayrılmış. 
- Pahl Yalnız tebrik mi ya? Niçin mi, diyeeeksiniz? Bunun 

Ben şimdi sizin söyliyeceklerinizi cevabı gayet basit; çünki evlenir 
biliyorum. Ya öteki, gençliğiniz· evlenmez kadın ölmüş te.. Evet 
deki o ilk ve ebedi aşk ne oldu, daha ilk gece, anladınız mı? 
diyeceksiniz? Bunu bana sorar- Ha, ha, ha! Evet azizim, işte 
sanız, aziz dostum ve muhterem böyledir. İnsanın evlendiği kadına 
mealekdaşım, size o vefasız nail olamaması pek tabii bir 

Muayyen :r.amaolarda Roma kilisesi dünya l!_z:erindekl katolikleri.n 
vahdet ve teaanüdünil temin ve ilin için "Kongre Okariatik,, isminde bır 
kongre aktetmektedir. 

Son defa Dublinde yapılan dini merasim meyanında bu hona-re de 
toplandı. Bu kongreye ber memlel etten murahhaslar, büyük pislcoposlar, 
kardinaller iştirak ettiler. Kongre bunların huxurile toplandı. 

Bu münasebetle Vatikandaki Papa da kongreye husuıi ve fevkalade 
bir murahhaa gönderdi. Mera.im bu fevkalJde murahhaınn huxurunda 
yapıldı. 

Resmimiz DubJinde Fenika Park meydanında, Papanın murahhaaı 
huzurunda yapılan merasimi göster ıuektedir. 

~-- ---~ 

Gaip Taggareciler Bir Rıhfzm 
Bulundu 

Sidney 4 - Vindhamdan ge· 
len haberlerde: Avustralya çölle
rinde kaybolan Alınan tayyareci 
Klosver ve arkadaşı Bertram 
köylüler tarafından sağ salim bu
lunduğu 3f!1aşılmaktadır. Tayya
reciler 16 mayıstarıberi aranıyor
du. Bulunan tayynr~ciler açlıktan 
çok zayıf düşmüşl~rdir. Tayyare• 
ciler, gıda alabilmek için günde 
ancak bir saat sümüklü böcek 
arayabildiklerini söylemektedir. 

F asist Kuvvetleri 
Roma, '4 - faşist kuvvetleri 

1,329,633 kişiye baliğ olmuştur. 
Bu adede Faşist kadın ve ço
culdulc teşkilata da dahil bulun· 
maktadır 

şeydir. Şayet insan, tesadüfen 
ilk sevdiği kadını elde ederse 
_ aksi şeytan bu yal - kadın

cağız hemen ö.l~.verir. . Bu işle 
akıl erdiremedıgım bır dala
vere var... Bunun arkasından za
vallı koca ikinci bir aşk peşinde 
k<>şar. Teessüründen ilk karısını 
öteki dünyada takip edecek yerde 
kocanın kılına bile bir zarar gelmez. 
Tabiat her şeyi akılane tanzim 
etmiştir. İnsan kolayl·kla felakete 
alışır. Bunun bir ispatı da ben, 
işte karşınızda duruyorum. 

- Evet, sizi maşallah sıh
hatçe çok iyi görüyorum. 

- Ben mi, bir dev gibiyim. 
Bakınız 1 O bir Okyanus kadar 
vası ve mevhum kederler benim 
sıhhatimi bir nebze olsun boza
bildiler mi acaba ? Elbise, potin, 
ev kadm ve çocuk - Hani şu 
ilk kocadan kalma yumurcak • 
ve herşey, hatta şiirlerim yerli 
yerinde. Ha, sizin bu husustaki 
merakınızı şimdi tatmin edeceğim. 

Çöktü 
Marsilya 4 - Mütemadiyen 

yapılan tahtelbahir temizleme 
ameliyatı neticesinde Jüliyos rıh· 
tamının 40 metro uzunluğundaki 

kısmı çökmüştür. Rıhtım üzerin· 
de bulunan hangar da yıkılmıştır. 

Teksasta Feyezanlar 
Sanantoniyo, 4 - T eksastaki 

feyzanlardan 3 kişi boğulmustur, 
hasar yarım milyon dolardır. 

Harici Haberler 
Burada bmedi /atfen 

sayfada okagunuz 
6 ıncı 

Ohl Aziz meslekdaş, ben sizden 
daha yaşlıyım ve tabiat beni 
sizden belki de biraz fazla şiire 
kabiliyetli yaratmıştır. Şiirlerim 
masanın gözünde duruyorlar. 

Onlar ancak ben öldUkten 
sonra tabedilecek fakat sız 

bu suretle ~·enim bir zevk 

duyamıyacağımı iddia ede· 
ceksiniz. Bu noktada aldanıyor· 
sunuz: Çünki onlar şimdi benim 
evimi neşelendiriyorlar. Akşam· 
ları lambayı yaktıktan sonra 
masanın gözünden şiirlerimi çıka
rıp yüksek sesle karıma ve yu
mm·cağa okuyorum. 

Onların biri kırk, öteki 
on iki yaşında .. Her ikisi de şiirle
rimi fevkalade be~ eniyorlar. Bir 
gün bizi görmiye gelecek olursa· 
mz size bir yemek, bir kadeh le 

sıcak konyak takdim ederiz. İşte 
bu teklifim bir davet yerine geç• 

sin. Eh, efendim, Allaha emanet 
olunuz! 

Hodgô.m 
Anneler 

'·Altı a}danberi nişanlıyım. Ni
§anhının bir annesi var. Zaman 
zaman paraya ihtiyacı olduğundan 
balıble benden para ister. Ben de 
esirgemem. Fakat bu istiane ted
ricen . beni rahatsız edecek bir 
şekil aldı. Nihayet son milracaati
ni reddettim. Fakat bu reddedişim 
·annesini kızdır~ kızın bana karıı 
muanıalesini deği§tirdi. Kız anne
sini çok se\diği için, onun dedi
ğinden çıkamıyor. Ne yapayım?. 

Karakl1 - Nuri 

Kıza annesinbı bu iıte hod
gAmlık ettiğini anlabnız. Yardım• 
dan çeklnmeditinizi, fakat anne
sinin bu hareketinin de do~ 

• olmadığinı izah ediniz. Epr hiUI 
ıelimi varsa, kız bunu anlamakta 
gecikmez. Yok ıizi par81ll& için 
damat yapmak iatiyorlana, o va
kit bu nişandan vazreçmiye ça
lııırsımz. 

il 
" Sekiz ay evvel tanışıp ... 

viştiğim bir genç kızla iJd ay• 
danberi lUzumauz yere darılarak 
ayrıldık. EvveJA kendiaiai unut· 
mıya çalıştım. Muvaffak olama
dım. Mektupla banımaJI teklif 
ettim. Reddetti. Her geçen gibi 
aşkımın arttığım hissediyor, be • 
bin ve muztarip oluyoram. l.a 
dertten nasıl kurtulayım? 

Aakaraı lalmala ı•ç 

Kızla görilfDp derdinizi anlat
mıya çalışın. Mektuplarımzda 
kızı tatmin edecek ıekilde lisaa 
kullanmamış olacaksınız. Bu ela 
fayda vermezse, bu sevdad• 
vazgeçmiş görtıaihı. Dinleyin. 
Kız size lrnrtı llkayt değilse ar
kanızdan gelir, JAkayta o vakit 
te mesele yoktur. SeYmeyeal 
sevmek kolay değildir, çabuk 
soğursunuz. 

Jf-
Üç senedir evliyim. Mea'udum. 

Bir de çocuğum ftl'. F alrat bir 
zamandanberi arkama dtlfea bir 
kız yakamı bırakmıyor. Ben red-
dettim, evimi bozauyacajum .af. 
ledim. O intiharla beni tebdi • 
kalktı. O vakit dntllamiye mec
bur oldum. Kızm benden ayıt 

yaşı} amıyacağım zannediyorum. 
Ne yapayım ? ,, 

Bu genç kızm marazi bir af'" 
kı yüzünden ba mes•ut yunya 
bozmak doina değildir. Kıza 
karşı sert muamele edinia Ye t .. 
mas ve mllouebetinizi keuis. 
Konuştukça ona limit verininim. 
Ümidinin kesildiii glD atkmmda 
zevale başladıiam gdrecektir. 

HANIMTEVZE 

Veda için eliai Y obana uzatb 
ve birdenbire, Adeta damdu 
dUşercesine sordu: 

- Viktoryadan bab• alıyor 
musunuz? 

- Viktoryadan mı? Ha evet, 
biraz evvel bana ondan bahsetti
lerdi. 

- Demek onun ince basta• 
hktan gUnden güne eridiğini ve 
gözlerinin etrafı morardıjını gör
mediniz. 

- Onu ilkbabardanberi ıör
medim. EJ'ao hasta mı? 

Üstat, gl\Ulns bir ciddiyetle 
ve ayağım yere çarparak cevap 

verdi: 
- Evet. 
- Bana da biraz evvel biyle 

söyledilerdi. Fakat onun ~ f. 
ladığını görmedim. Ona hiçbir 
yerde rastgelmedim, çok mu 
hasta? 

- Pek çok, belki de ölmOf 
o1mah, anladımz mı? 

(Arkuı •• • 
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Kooperatif 
İdaresi 

4 -
Kooperatif şirketlerin idaresi 

oldukça güçtür. Kollektif, koman
dit, limitet şirketlerde şerikler 

işin biganesi değildir. Miiştereken 
idare ederler. Anonimlerde ise 
bir idare meclisi bulunur. Bunun 
azaları herhalde mlinevver taba
kadan oldukları için işin icapla
rını kolaylıkla kavrıyabilirler. 

Kooperatiflerde bir idare he-
. yeti olmakla beraber hissedar
' ların heyeti umumiyesile temaa 
ve irtibat kesilmiş değildir. 

Kooperatif azaları ekseriya 
mütecanis olmaz. Bir odacıdan 
tutunuz, nasıl arzedeyim, bir 
başvekile kadar hissedarı bulu· 
nabilir. Herbirinin , seviyesine 
göre bir arzusu olur; birine me· 
ram anlatsanız diğerini tatmin 
edemezsiniz 1 

Husui ticarethanelerde müf-
teri malı beğenmezse almaz, 
1ıider. Halbuki kooperatiflerde 
mllşterilerin ekserisi . hissedarlar
dan mürekkep olacağı için bo
tuna gitmezse kıyamet kopar! 

Kooperatiflerin idare teşkilAtı 
anonim şirketlerinkine çok ben-

, ıer. Ticaret kanununda da he
men ayni hilkümlere tabidir. 
Anonim şirketlerin idarelerinde 
murahhas azalar, müdürler bu
lunduğu gibi kooperatiflerin ida
relerini de birer mildiri mes'ule 
tevdi zarureti vardır. Hissedarlar 
arasında lbımgelen evsafı haiz 
bir miidür bulunamazsa hariçten 
alınır. 

Kanun ıöyle tarif ediyor: 
"Kooperatif tirketler, şUrekA me
yanından veya hariçten ahnan 
bir veyahut birkaç vekil tarafın
dan idare olunur. Müdilrler yal
nız kabul ettikleri vekAletten 
mes'uldürler.,. 

istihsal kooperatiflerinde mes
lekdaşlar arasından bir mildür 
intihabı ne kadar şayanı te
r:ıenoi ise istihlak şirketlerin
de de - mes'ut tesadüfler mils· 
tesna olmak şartile - o kakar 
içtinaba !Ayıktır. Evvelce de 
arzettiğimiz gibi kooperatifler 
muamelAt aahasında " mllessesei 
ticariye ti olmaları itibarile f da~ 
releri ticaret usul ve kavaidi 
dairesinde yUrütUlebilir. 

Bilhassa devlet memurları ara-
ıında yüksek malômat ve iıtida
dile iftihar duyacağımız şahsiyetle
rin vücudunu inkAr etmemekle 
beraber bu kimselerin ihtiyar 

· ettikleri atisi müemmen meı

leğin dağdağasız, asude ha
yatından ayrılmak istiyeceklerine 
kani değilim. Esaıen serbest 
mesleğin çetin manialarım aşa
bilmek azim ve mukavemetini 
nefsinde hissedenler çoktan yola 
çıkmışlardır. 

Herşeyi yapabilirim, iddiasın
da bulunanlara karşı da: 

" Ctiretin yüzde doksan beşi 
cehaletten geliri ti cevabile iktifa 
ederim ... 

Gelecek makalede bir koope
ratifin iştigal sahasına giren mua
meltihn plamnı çizelim ki, nasıl 
idare edilmesi IAzımgeleceği ken
diliğinden anlaşılsın. 

Ahmet Ekrem 

Fransız Kabinesi Toplandı 
Paris, 4 - Başvekil M. Her

yo .dün Koşorelden buraya gel
miş ve kabine içtimaına riyaset 
etmiştir. 

Maliye Encümeni Reisi ve 
Mazba la Muharririle uzun müd
det srörüşmüttUr. . 

• 
MiLYONERLER 

Aklın yaşta 
değil, başta oldu .. 
ğunu yeni öğren• ; 

miyoruz. Eğer 
her yaşla insan 

akıllı olsaydı, 

her gencin ha-

yatta muvaffak 

olamaması, her 
ihtiyarın da yaşi· 

le beraber mu• 
vuffakiyetE: iriş-

mesi lazım gelir

di. Misnl mi isti
yorsunuz ? işte 
ıize birkaç tane .• 

Bugün, san'
at yüzünden bU· 

1 yük servete ka-

vuşmuş birkaç 
çocuk takdim edi

yoruz. Bunlar, 

ıinema ile meş
guldürler ve bu 
san'atteki muvaf
fakıyetleri ile mil 
tenasip büyük servetler elde 
etmişlerdir. 

lşte siyah kıvırcık saçlı, çi
kolata renkli Negerjung Stimi. 

Bu çocuk Amerikalıdır ve zen
cidir. 

Halk arasında o derece töh
reti biiyliktür ki temsil ettiği 

her fiJim büyük bir rağbet srör
mektedir. Bu yüzden topladığı 

ıerveti 20 milyon dollr olarak 
tahmin ediyorlar. 

Gust Ştark 
Stimiden sonra büyUk ı&hret 

ve binnetice bUyllk servet kaza-

nan san'atkAr çocuklardan biri de 

Ufa ıirketinin aktörlerinden Gust 

Ştarktır. Bu çocuk "Ayda bir 
kadın,, isimli kordelisile bilhassa 

şöhret ve muvaff akiyet temin et
miştir. 

Sinemaya pek yeni intisap 

Gust ftarp 

etmesine rağmen Gust Ştark, 
elde etmlye namzet göründüğü 

Fransız 
Bütçesinde 
Tasarruf 

Paris 4 - Yeni sene bütçe
sinde iki buçuk milyar frank 
tasarruf yapılmıştır. Tasarruf bil· 
hassa Müdafaai Milliye bütçesile, 
memurin Ye tekaüt maaşlarında 
yapılmışhr. Maaşlar yüzde beş 
nisbetinde tenzil edilmiştir. 

Nakliye, küçUk mevduat, kah
ve istihlaki üzerine yeni vergiler 
vazedilmiştir. Bütçedeki tasarruf 
ve bu yeni vergilerin ihdası bilt· 
çede dört buçuk milyar bir ta
sarruf temin etmektedir. 

Siyah Stlmt 

. yUk bir muvaf
' fakiyet elde et
tiklerini gösteri
yor. 

Çocuk San'at 
~1ektepleri 
Gençler ve 

bilhassa çocuk· 
lar için san'a ha
yatında muvaf
fak olmanın ı ıe 

kirh bir iş oldu
ğunu ve olabik· 
ceğini gören A· 
merikalılar, şim· 

di, birtakım, ço· 
cuk san'at meL
tepleri tesis et-

mişlerdir. Resi·;
de gördüğün(iz 

iki çocuk, iştehu 

: nevi melrteplcr· 
• den birine <le· 

vam eden iki 
, san'at hevcskfi- ı 

rına gösteriyor. 
J Bu mekteplerde, yaşayış şek-

Çocuklar mektepte 

parlak istikbalden dolayı daha 

ıimdiden Amerikaya gitmesi 

için bazı teklifler karşısmda 

kalmaktadır. 

Sinema Aleminin içinde çırpın

dıA'ı buhran önünde bir Avrupah 

artistin Amerikaya çağrılması, 

büyllk bir hidise addolunuyor. 

Artur Blum müstear ismini 

kullanan diğer Amerikalı yavru 

ise 11 Güzel Çocuk,, isimli sesli 

filimdeki muvaffakiyetile iıtihar 

etmiştir. 

Yalnız bu filmi çevirmek için · 

kendisine verilen para 20 bin 

Türk lirasıdır. Para buhranına 

rağmen bu çocuklara verilen 

yüksek Ucretler, onların atıldık

ları san'at hayatında a:ı zamanda 

ve batta ilk eserle rile nasıl bil· 

İçkiMemnuiyeti 
Kalkıyor Mu? 

Vaıington 4 - içki memnu· 
iyeti kanununun ilgası meselesi 
Riyaseticilmhur intihabab dolayı· 
aile irat edilmekte olan nutuklar
da en ziyade münakaıa edilen 
meselelerdendir. 

Dün "Yaş,, rejimin hararetli 
propağandacısı olan M. Robert 
Reynold, şimali Kaliforniya' da 
icra olunan mütemmim intihabat
ta 97.000 rey ile ayandan Mor
risson'u mağlUp etmesi, kongre
nin liderlerinden M. Tinklam'ı 
içki mcmnuiyeti kanununun her
halde ilga olunacağını aöylemiye 
ıevketmiştir • 

:; ve terbiye usulleri, umumiyol· 

le diğer mekteplerden başkadır. 

Çocuk burada, bilhassa oturup 

kalkmasını, iyi muamele yapma

ımı öğreniyor. O suretle ki atı• 

lacağı mllıtakbel hayatta, mua· 

mele kusurlarına düşmiyecek bir 

mükemmeliyet derecesine çıka

bUıfn. 

Vaktile sinemada bu çığrı 

ilk açan Ceki Kugan olmuştu. 

Onn Ceki Kuperin bat döndU

rlicU ınuvaff akıyeti takip etti. 

Şimdi, sinemanın bUyUk yıldız· 

ları kadar küçük yıldızları da 

göz kamaştırmıya baılamışlardır. 

Bu göz . kamaşbrıf, onlara, 

eflAtunt bir ıöhret hilesi temin 

etmekle kalmıyor, lıtikballerini 

ilelebet emniyet altına koyan 

ArtUr Blum 

milyonları da beraber getiriyor. 
Ne mutlu onlara .. 

• 
Brezilyada 
Kahveler 
Tahrip Ediliyor 

Nevyork, 4 - Şeker ve kah

ve borsası tarafından neşredilen 

istatistiklere nazaran kahve mah

sulünlin fiatında istikrar temini 

maksadile Brezilyada 100000000 
libre kahve tahrip edilmiştir. 

Brezilya Milli Meclisi, tahrip 
etmek maksadile 10,000,000 ln

giliz lirası kıymetinde 7,000,000 
çuval kahve aatın almıştır. 

Kari Mekiuplrırı 1 
1 

Bir Kariimi,~ 
Kadın Müstah
sildir Digor 

uKadm mühlik midir? Diye bb 
sual sorarak anket açmışsınız. 
Gerçi ben memleketin güzidelerJ 
meyanında değilsem de, acizane 
iktidarım dahilinde birkaç satı, 
yazmayı münasip gördüm. 

Bu sualin çok umumi ve şa• 
mil bir manası Yar. Bugün aade 
TUrk kadınları arasında değil 
bl\tlln milletlerin kadınları arasın .. 
da mühlik, müstehlik, milstabsil, 
cemiyete faydalı, ıararlı olarak 
çeşU çeşit kadin tipleri vardır. 

Bugün TUrkiyede içtimai ve 
iktısadl hayatımız için mUhlik 
olanlar da vard1r. Sene de on 
beş balo tuvaleti yapan, yerli 
a) akkabıya dudak büken, her 
st-ne Avrupa tenezzühleri yaparak 
pararıJızm harice akmasma sebep 
olan kalil bir xUmrc vardır. Bun• 
lara miihlik diyebiliriz. 

Sonra yine küçUk bir ıOmre 
v&>rdır. Bunlar:da o işi dahi yap• 
madan, ailelerinin, kocalarının, 
babalarının omuzuna binmit tu· 
feyU nıahiyetedirler. Bu iki ıUIJ\· 
re nazarı itibara alınmiyac"k 
kadar azdır. Fakat umumt ve 
şamil manada yani bugllnkü 
TOrk kadınının ekseriyetini dll
şUnecek olursak, Tilrk kadını 
tam manasile vo btıtlln ev· 
safile mUstahsildir. Köylü kadın 

tarlada, sahanda, evinde mUte• 
madiyen çahşır. Kocasından daha 
ziyade müstahsildir. Şehirli kadın 
evin biitün işlerini Lendi yapar. 
Y emelini, dikitini kendi yapar 
çocuğuna bakar, batta ev mas
raflarında kocasını tasarrufa da
vet eder. Bntnn Anadoluda ka· 
\fınlarımız olmasa kocaların bu
glln beı paraları bile olmazdı •• ., 

Kutansonu Çartıfçı 
Ad:ı; 

Sıgmacak Bir Aile Arıyorum 
Öllinciye kadar nezdinde kalıp 

çalışmak üzere bir aile ocağı 
arıyorum. HertUrlll yemek piıirlr, 
ev hizmeti görürüm. Beni aefil 
hayattan kurtaracak insaniyet 
~hibi bir aile arıyorum. 

Balat Keamcıkayıı Hmamami Muhiddin 
Sokak 9 numarada Mahire 

Yarısı Boş Kibrit Kutuları 
Galatanın bazı semtlerinde 

bakkallardan ve tlltllncülerden 
a\dıtımız kibrit kutuları yarım 
9ıkıyor. Alakadarların nazarı dik· 
katini celbederim. 

Galata brller nlıden K. H. 

Cevaplarımız 
Liıe talebelerinden Sadettin 

Kerim Beye: 
Vekalet için dahi mukayese

ye esas teşkil eden bir dersin 
imtihanları neticesi üzerine mu
kayese yapılmıştır. Maalesef bCSy
le bir fark ve mukayese yapmak 
zaruretini hissettiğimiz için bunu 
yaptık .. 

* Tayyareci Vecihi Beye: 
AIAkamza ve tevecet~hUnUıe 

teşekkürler ederiz. lkazu.ııdan 
istifade edilmiştir. Seliimlarımıı. 

* 
Kırklarelinde " Ötesir.i ıi& 

anlayın ,, imzalı mektup sahibine: 
Bu hususta kAfi miktarda net

riyat yapılmıştır. Hükumet te bu 
hususu nazarı dikkate alarak 
lizımgeleıı leşebbUslerde bulun
muştur. Bir daha tekorrUr etml
yeceğinl tahmin ediyoruz. 



PAZAR OLA HASAN BEY 
Türk Kadını 
Jl'lühlik Midir? 

Büyük Millet Meclisinde büt-
çe müzakeresi esnasında Türk 

kadmı hakkında 
" müstehlik ,, de
nildi. Fazıl Ah
rnet Bey de ayni 
maddei asliyeyi 
başka bir baba 
naklederek kadın

larımızın " müh
lik,. olduğunu söy
ledi. Kadınlar Bir
liği azası F a2.ll 

Ahmet Beyin nüktedan ve mt
zahçı olduğunu unutup darı ld ı· 
lar, yahut ta Fazıl Abmet Be
y~n latife ve kelime oyunu yap
tığını pekala bildikleri halde has
belmevki darılmış gibi görün
mek lüzumunu hissettiler. Pro
testolar mitralyöz ateşi sür'atile 
devam edip duru)rorJ 

11 Mühlik 11 ne demektir? Fazıl 
Ahmet Bey affeder, biz hiçbir 
zaman mühlik değiliz! Biz şöyle 
iyiyiz, böyle çalışkanız v.s ... v.s ••• 

İlihi Fazıl Ahmet Bey, durup 
dururken hanırncağızları nasıl 
ıinirlendirdin, gördUn mü bir ke· 
re... Amma diyeceksin ki onlar 
sinirlenmek için vesile arıyorlarf 
Ona bakarsan barut ta ateş al· 
mak için vesile arar . .. Amma 
kabahat yine kıvılcımı sıçratan· 
dadır 1 

Keleme oyunu ve kafiye me
rakının ne kazalı bir şey olduğu· 
n? siz de bilmezseniz, başka hiç 
kımıe bilmez! Sizin gibi kıdemli 
Ye tecrUbeli bir edipten beklenilen 
vakitli vakitsiz dilin ucuna geli
veren nUkte veya kafiyeyi yuta-
bilmektir. Bu basireti siz de 
gösteremezseniz, yeni kalem kul
lanmıya başlamış acemi yazıcılar 
nasıl gösterirler .. 

Size geHnctı, 'hanımefendiler, 
siz de o kadar alıngan olmayın 1 
Türk kadınhğmı mildafaaten söy
lediğiniz sözleri okuyorum. Aman 
yarabbi... O "Mühlik., kelimesin
den ne manalar çıkarıyorsunuz 1 
.. Mühlik,, müsrif demekmiş 1 Ai
lesine karşl lakayt demekmiş! 
Tufeyli demekmiş 1 Dada ne 
bileyim .•. 

Hayır, hanımefendiler, bun· 
ların hiçbiri değilf Fazıl Beyin 
bu tabirle kastettiği manayı ben 

O Başka! 
Pazar Ola alıt

caklılarından biri
ıi no t esadüf etmirı-

' ti . Öteden beriden 
kon uotıılar . Nilıcı
yet bahis hafı ıa 
meselesine intikal 
etti. Borçlu alabil
diğine hafııasını 
methediyordu. 

- Bir şey kafa
ma gir mesin, di
yordu. Onu bir 
daha kafaııı dan h i~· 
bir k uvrnt çıka-
rıunaı ... 

Bastın Br.y fu
ıat bu fırsat dedi. 

- Aıa . .. O halde 
benden bir sene 
evvel bet lira al
dığını pek iyi ha
tuJ arsın . .. 

.... .-

c --7 
K~mşu - Hasan Bey şu geçen zati görUyor musun? Kendisi cesetleri frrmda yakmıya ta· 

rafta ,- o la nlarm e;ebaşılarmtlan b i r i im;ş .. 
Hasan Dey - Şaşar;m on~arm aktUarma •• SankJ öl~likten sonra ceheanemde yanacak!arı ye

tişmiyormuş g ib i ölmeden evvel da ~umdUerlni dUnya ıcehennsminde yakmak istiyorlar!. 
Hasan Bey - Bun!arm >apmi:iık istadlkl~ri t;:urna:ı:h~ı anhyorum; Dünya cehenneminde yanıp 

bununla sıralarmı savmak tstiyorlar •• Sökerse hiç fena degll! 

HAK OYUN ÜÇTÜR 
-~~--~~~~-·~ 

ilk önce Fenerbi2hçe işe blsmlllfth dedi. 
RaslnE'in kuvveti n~ iptida o denedi. 

Bckllyellm çocuklar, muhtelit ne diyecek •• 
eu gidlşle ga~iba bir şeye benzlyecek •• 

Y0nmedls& hasmmı, hasmı da yenemedi •• 

Billn ki RastngcUer b izde h ak oyun ilçturl 
Bunlara pak bakmayın, onu kazanmak güçtür! 

Allah a'lem c um a ya Rasing dayak ylyecekl 
Bekleyin Rasinciior, bizde hak oyun UçtUr! 
Bunlara pek bakmaym, onu kazanmak güçtür! .. 

O savdı sırasım, çıkh Galatasaray! 
Sert oyun istediler, dedik: Ona da hayhayl 

Bi re karşı iki gol, sen birini caba sayl 

Dur bakallm bitmedi, cumaya var gerisi ... 

DeğlHz biz de işin bUsbUtUn acemlsl! 
OçUncUya bakahm, gerçi geçti ikisi 

Bllln ki Raslngcller bizde hak oyun üçtür! 
Bunlara pek bakmaym, onu kazanmak gUçtUr! , 

Sabredin Rasingc ller bizde hak oyun UçtUr! 
Bunlnra pek bakılmaz, onu kazanmak gUçtUrl 

L.----------------~-----------~---------~----------------------------------------
pek iyi biliyorum. Durun dilim 1 
döndüğü lrndar size d~ anl~taym~. 

Hanımefediler, bıttabı hepı
niz sinemaya gidersiniz. Fransız
ca "FEMME FA T ALE,, İngilizce 
W AMP denilen kadın tipini temsil 

kadınlara Türkçede " FEMME 1 
FATAI.:E ,, ve "WAMP,, kelime
lerinin mukabili alarak " Mühlik 
kadın ,, denilebilir. 

edeni sinema yıldızları vardır: Greta 
Garbo, Nita Naldi falan gibi ... 

Bu kadınlarla gözgöze gelmek 
bir erkek için felakettir. Onlar 

ipek tellerle örülmtiş bir ağ için· 
de otururlar. O ağa düşmek bazı 

e.rkekler için nasıl mukadderse 
düştükten sonra kurtulmamak ta 

öyle mukadderdir. Bilmem fikrimi 
liyıkile arzedebildim mi? işte bu 

Şunu da arzedeyimki bu kadın-

içtihat 
Meselesi 

Geçen gün Pazarola ile lda

rehanede oturuyorduk. ' Hasan B. 
bir arahk gazteleri karıştırdıktan 

sonra dedi ki: 

- Aman birader, - şu sırada· 

pamuk tUccart olmadığıma ne 

kada memnunum bilsen... Şayet 
, pamuk tüccarı oJsaydım muhak· 

J kak iflas ederdim ... 
- Neden? 

- Neden olacak azızım ... 
Pamuk fiati fırlıyor mu? Düşüyor 

mu ? Bunu bir türlü anlamak 
kabil değil... Koca Ticaret Oda· 

sile İhracat Ofisi işin içinden 

bir türlii çıkamadılar vesselam t 
Niçin Hasan Bey ? 

Baksana, birader, Ticaret 
Odası pamuk fiati düşüyor, di~ 
yor .• 

Ticaret Odasının hakkı 
var!. 

Öyle ama ihracat Of isi 
de pamuk fiati fırlıyor, diyor .. 

lar erbabı indinde pek mak· 
buldur. Fazıl Ahmet Beyin şair 
olduğunu bilirsiniz. Benim an]a
dığıma göre kendisi "kadınlarımız 
mühlik olmıya doğru gidiyor,, 
cümlesindeki "mühlik,, kelimesile 
işte bu manayı kastetmiş ve bu· 
nunla da kadınlar.mızı methetmek 
istemiştir. 

Sonra, canım, öyle olmasa 
bile, bu kadar hiddet için yine 
ortada bir şey yok ... 

Çünki eski bir manzumesinde: 
Aldanma ki şair ıözil elbette yalandır! 

Diyen yine Fazıl Ahmet B. dir. 
Pazar Ola 

Borçlu derhal ---------------~-----..1 
ihracat ofisinin de hakkı 

var? 

Şeker Kralı 
• 
içerlemiş! 

Hasan B. anlatıyor: 

- Belçikanm bir şeker kralı 
varmış. Kıral Hz. 
bakmış ki Türki· 
yede şeker sar· 
fiyatı hiç yolunda 
değil. u Hele gi· 
dip bir bakayım. 
Şu Türkler niçin 
şeker yemiyor! ,, 
demiş. Kalkıp ls· 
tanbula gelmiş. 

Burada p.ya· 
sayı dolaşmış, öte

kile berikile konuşmu,. Niha• 
yet işin içinde ne iş olduğum' 
öğrenmiş: Türkiyede gayet bol 
kavun karpuz yetişiyor. Bu mem
leketin kavun karpuzu da bal 
gibi... Mübarek hem bal, hem 
bol ! Kavun karpuz ç•kınca 
kimse Belçika şekerine pek 
kulak asmıyor! AnlaşıJan Şeker 
Kralı bu işe bayağı içerlemiş ve 
hızla kalkıp memleketine dön
müş ... Yalnız ben bir şeye adeta 
teessUf ettim: 

Etraftan sordular: 
- Neye esef ettin Hasan 

Bey: 
- Öyle ya, canım •.. Adamca

ğız masraf edip buraya kadar 
gelmişken biraz daha otursaydı 
da kurabiye karpuzumuzla bal 
kutusu kavunumuzun tadına ha· 
kıp öyle gitseydi 1 ... 

Nerede? ..• 
Pazarolanın aklı yatmadığı 

şeylerden biri de ölüleri yakma 
meselesidir. Bunu bildikleri için 
geçen gUn kahvede kendisine 
anlatttlar. 

- Hasan Bey, ölüleri yakma 
cemiyeti fırın yaptırmak içio 
arsa bulmu~. Almanyadan da be· 
dava bir fırm alacakmış. Beledi
yenin de yardımım temin edecek· 
lermiş. Yakında işe başlıyorlar
mı~. Yalnız bir noksanları var .. 
mış ... 

- Ne? 
- Ne olacak para •••• 
Pazar Ola güldü. 
- Azizim, dedi. Öyle ise bu

giln bu anlattıkların hava ... 
Sonra ben bir şeyi daha an• 

hyamıyorum. F arzedelim ki fırın 
yapıldı, her şey alesta.. Bu ce• 
miyet nasıl işe başbyacak?. Ce
miyetin faaliyete geçebihnesi için 
evvela azadan birinin fedakarlık 
edip ö]mesi lazım!. Acaba içle
rinde bu fedakarlığı göze aldı
ran bir kahraman var mı?. 

Ne Çıkar 1 
Hasnn Bey, 

hani şu yanlışlıkl a 
Hulgaı-istaıııı. okka. 
ilo satıp sonrn Lirı 

~.-ı::~• lıola ile bir kısııı 1-

111 getirttiğimiz ta
rihi evrak yokmu? 
.\ yol oıılar hali!. 
µ-iimriikte ı.luruyor

ııı llŞ ! .. 

Rıında telftı 
edecek ne ı ar , 

a koııışunt? Bunun 
adı üstiindo: Tıı.ri h i 
f!Vntk . .. < lazete dc
i;.ıil k i giiııil geçe

cek, içindeki lı~n·a

dis eskiyecek d iye-

--~~--. coksi ıı ... IJ:ı Giirn
rükte du rmu ş , ha. 

l\Jiiıede! Hem d ii
şiin, meRclfi ilerde: 

«Ayrıca yirmi ~e

n o de f:ümrllk te 
r;öıii değiştirdi : 

- Beıı kafama 
giren 9eyleri unut· 
ma rn, dedim. Ce
bime girenleri de
lil .. 

Komşu - Zaro Ajadan sonra flmdl de Te· 
mo Aja Avrupaya gldlyorl 

Nasıl olur, yahu... Ya 0 
doğru söylüyor, ya öteki ... 

Komşu - Ma"allah, Haliç Şirketi de vazlye. 
tini düzeltiyormuş •• 

k:ı.l ını!j tır > diye 
Miizede iis tlerine 
lıi r:de yafta yapı,
tırılırsa arhk kıy

metlerine paya.n ol-

Hasan Bey - Para ile deitll sıra ile .• Bir za
manlar genç TUrklerln Avrupaya gitmesi moda 
olmuftu. Şimdi de sıra ihtiyar TUrklere geldl .. 

- Kızma Hasan Beyciğim, 
aenin de hakkın var ••. 

Hasan Bey - Hallç böyle dolmakta devam 
·ederse Şirket bir gün vapurlarm1n alhnı da 
dilzletip vapur yerine Hallçte sal ı,ıatmlye mec
bur olacak galiba ... ma'L 1 
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Odasına geldiği zaman aydı. 
Zarfın içinde tamam iki blu bet 
yüz liralık banknot vardı. 

Süreyya Paşa, evvela Reşat 

Efendiyi görür görmez korku ile 
başlıyan, sonra hallaç dükklnın
da kendisini gülünç bir vaziyete 
sokan ve en nihayet, böyle büyük 
bir lfı tuf ve ihsan ile netice bulan 
bu hadisenin meserret ve mem· 
nuniyeti içinde iken kapı açıldı. 

Mabeyinci Arif Beyin mfttebes• 

ıim çehresi göründü. Süreyya 
P~a, yine bir iradei seniye 
tebliğ edileceğini anladığı için 
derhal ayağa kalktı. 

Arif Bey, Süreyya Paşayı se
lamladıktan sonr 3, gülerek: 

- Paşa hazretleri.. Efendimiz 
irade buyuruyorlar. (Paşa; sakın 

bir daha Beşiktaştan Akaretler 
civarından geçmesin.. Eğer yayan 
gezmesi lizımgeliyorsa, Ihlamur 
tarafındaki şosede gezsin..) bu
yuruyorlar. 

Diye bir irade tebliğ etti. Sil· 
rey ya Paşa da bir daba o taraf· 
lardan geçmedi. 

Süreyya Paşa, nefis ve müte· 
nevvi yemekleri pek severdi. 
Buna binaen sarayda çtkan ye
mekleri yemiyerek, konağında 
hususi ahçısına pişirttiği yemek
leri saraya getirtir, onları yerdi .. 
Paşayı çekemiyenler tarafından 
bu mesele hakkında Abdülbami
de jurnal verildi. Abdülhamit, 
bundan müteessir oldu. Mabeyin
ci Arif Beyi göndererek: 

- Paşa, bizim yemekleri be· 
ğenmiyor mu.. Niçin konak-
tan yemek getiriyor ?.. di-
ye sordurdu. Süreyya Paşa, 

bu sualden fena halde şaşırmakla 
beraber kendisini derhal topladı: 

- İstağfurullah .. Böyle birşeyi 
akla getirmek bile, velinimeti· 
mize nankörlük etmek demektir. 
Evimde pişirilen yemeklerin pa
rasını nereden alıyorum? Efen· 
dimizden değil mi? O yemek
ler de, kendi lıitfü ihsanıdır: Yal
nız bir mesele v.ır. Malum ya, 
ben, boğuma düşkün bir ada
mım. Bugün canım bir yemek 
ister, tesadüfen o yemek o gün 
•arayda yapılmaz. 

Halbuki sayei ıahanede canı
mın istediği her yemeği yiyebile· 
cek kudretim varken, niçin on
dan nefsimi mahrum edeyim. 
Onun için aklıma bir yemek 
gelir gelmez, hemen ahçıya söyler 
J->İşirtir, yerim. Bunu başka bir 
şeye atfetmek, füzull yere güna
hımı almak olur. 

Cevabmı verdi. 
S üreyya Paşa, en büyük teh

likeyi 1308 senesinde atlatmıştı. 
O tarihte sadrazam Kamil Paşa, 
şeyhis!am da Bodrumi zade Ömer 
Lfıtfi Efendi idi.. Bir aa:şat?1, 
Babıa!iden ve sair nezaretlerden 
gelen resmi ve hususi ınaruzatın 
mutat olan muameieleri yapılarak 
< • • • •"'!n sonra, Süreyya Pa-

AbdUlhamldln Başk~tlbl 
SUreyya Pa,a 

şanın sarayda i'i bitmiş, konağı
na gitmişti. 

Ertesi sabah sam.ya geldi. Ar
zedilen evrakın iradei seniyeleri· 
nin şerefsüdur etmesini bekledi. 
Her zaman, saraya gelip te ma
kamına oturur oturmaz; musahip· 
ler, mııbeyiucilcr sıkstk gidip ge~ 
lirken, bugfüı uadan bir s aat, iki 
saat, hatta üç saat geçtiği halde 
odQsma kimse gelmedi. Halbuki, 
yarım saatte bir, dairei seniyeye 
dühule mezun olanlar ) ın sıksık 
( irndei seniye) lehliğ etmeleri 
icap ederdL Paşa bu hale , öğle 
vaktine kadar sabretti. Yine bir 
irade tebliğ edilmeyince, ( sıhhat 
ve afiyeti hümayun ) un muhtel 
olması hatınna geldi. Gizlice 
ıordurdu. Bilakis .. ( Afiyeti hiim c:· 
yun ), gayetle yolunda gidiyordu. 
Şu halde? .. 

ZavaHı Süreyya Paşa, aklına 

M ıp 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 1 03 
İngiliz lirası 56 50 00 
Dolar 47 40 00 
Liret 9 28 00 
Belga 3 38 98 
Drahmi 70 <;r] 00 
İ sviçre frangı 02 4'> 

~· \14 

Leva 66 85 00 
Florin 17 05 
Kuron Ç. •5 92 os 
Şiling A. Ot 39 10 
Pezata 57 75 00 
Mark Ol 99 üO 
Zlcti 04 2 1 00 

OJ 98 14 
80 9J 00 
30 14 00 

1 10 87 5{) 

Kapanı} 

I. D ahiH 96 50 
D. Muvahhide 47 05 
A. Demirvolu 00 00 

Borsa Harici 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

27 

45 1 O!l 
51 00 

1 
1 
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bin tilrlü şeyler getirerek gecenin 
tam saat dördüne kadar odasın
da yalnız başına oturdu. Hiç 
kimse, odanın s:emtine uğramı· 
yordu... Her gece, aynı saatte 
avdet ettiği için, saat dörde gelir 
gelmez aya.~a kalktı. Odadan 
çıkmıya hazırlandı. Fakat tam 
o anda oda kapısı aç)ldı. Arif B. 
içeri girerek kendisini selamladı. 

Sabahtanberi devam eden 
muannidane bir sükuttan sonra 
gecenin bu vaktinde birdenbire 
Mabeyinci Arif Beyi görür gör
mez Süreyya r?aşanm eli ayağı 

buz kesildi. Dikkatle Arif Beyin 
ylizline baktı. Mutat olan tcbes· 
sUmden hiçbir eser bulamadı. 
Artık o zaman, l:ıaşmm üstünde 
bir felaket dolaşhğını anladı. 

Arif Bey, muhteriz ve müte
essir bir vaziyetle: 

- Paşa Hazretleri.. Efendi· 
miz irade buyurnyorlar.. Beş 
aydanberi Dairei Kitabettcn Babı 
Meşihate yazılmış olan resmi ve 
husus1 bütiln tezkerelerin birer 
suretlerini istiyorlar. Bu iş saba
ha kadar bitecek ve sabahleyin 
erkenden huzuru şahaneye tak
dim edilecek.. Zinhar, hiçbir 
tezkerenin unutulmamasını da 
ayrıca irade buyurdular. 

Dedi. 
Babı Meşihat ... Süreyya Paşa, 

bunu işitir işitmez, hafiçfe titre
di. Çünkü Abdülhamidirt bu ma· 
kama ne kadar ehemmiyet ver· 
diğini, buradan ne kadar çekin
diğini bilirdi. Demek ki, hünkarı 
pek çok korkutacak bir hftdise 
zuhura gelmişti. 

Süreyya Paşa hemen par· 
desüsünü çıkararak bir koltuğun 
üstüne attı. O gece nöbetçi olan 
katip beyleri çağırdı. Tebliğ edi· 
len iradei seniyeyi anlattı. Za
vallı katipler, kolları sıvadı. 
O gece hiçbiri gözlerini kırpma
dan bütün tezkere suretleri çı• 
karıldı. O geceyi ıstırapla geçi
ren Snreyya Paşa, daha şafak 
sökerken saraya geldi. Hazırla-
nan evrakı harfbeharf tetkik etti. 

lstanbulda Havagazı ve Elektrik 
ve TeşebbUsatı Sınaiye TUrk 

Anonim Sirkeli 
' (SATGAZEL) 

(SA TGAZEL) İstanbulda Ha
vagazı ve Elektrik ve Teşebhiisatı 
sınaiye Türk Anonim Şirketi ahi
ren en iyi tesisat ile teçhiz edilmlı 
olan Y edikule Gazbanesinde İs• 
tihsal edilen taktir olunmut kat• 
ran, 2ift1 petrol, hafif yağ, nafta• 
lirı ve saireyi piyasaya çıkarmıya 
başlad :ğmı muhterem ahaliye arz 
ile kesbi şeref eyler. 

Mezkiir gazhane, aynen ( car· 
bolineum) un evsafını haii" olup 
mükemmel bir surette onun yeri
ne kaim olabilen Satgazel da is
tihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden 
hiç aşağı olmıyan bu yerli sanayi 
mahsullerinin muhterem ahalinin 
rağbetine mazhar olacağını ümit 
eyler. 

Toptan mübayaat için Beyoğ
lunda Şirketin idare Merkezi olan 
Metro Hanında (Müşteriler dairesi) 
1 inci katta 12 numaralı odaya 
müracaat buyurulmaaı mercudur. 

Temmuz 5 
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Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 
·--

Kadınları Şimd·ye Kadar 
Erke ler Heli Etti! 

( Baş tarafı J inci sayfada) 

gün iş ve san'at - sahasında 

erkeklerle atbaşı gittiğini hesaba 
kalmasak bile, geçen ı;enelerin 

kadını sizin yuvanızı } apan, ç<.
cuğunuzu yetiştiren, evinizi be! .. -
liyen, derdinizle he ındert olup 
kederlerinizi tahfife çalışan bir 
ınahluktu. Herşeyinizi o elde 
eder, size takdim ederdi. 

Bugünkü kadm dünkü er· 
kek kadar mühlik o!mamışlır. 

H '!lak eden sizdiniz, biz, helak 
olmaktan kurtulduk. Sizin eski 
kuvvetiniz, kaimadı, biz biraz 
kuvvetlendik.. bu size o kadar 
aykırı geldi ki yarının kadınından 
korkup bugfır:den fe ryat edi
yorsunuz: (Kadın mühli~ bir yola 
girmiştir!) diyorsunuz. 

(Terbiyenin cici bici k ısmı) nm 
yalnız kadınlara musallat olduğu· 
nu iddia etmek biraz tuhaf olur. 
Size bir mesele söyliyeyim: Bir 
adam gtllü hiç sevmez mızır 
olduğunu iddia eder, fakat buna 

"Bugünkü Kadın, 
l\1ühlik Değildir.,, 

a-
rağmen senenin her mevsiminde 
göğsünde gül taş ı r. 

Bu kendi zevki, kendi görü
şü değildir. Yalnız başkalarına 
şık görünmek, güzel görlinmek 
içindir. 

Evli bir adamın kadın aley-
hinde buluumasmı ben buna 
benzelerim. İşle, · terbiyenin 
cici bici tarafı. 

tliraz evvel de söyledim ya.. 
Bu ithamıf Fazıl Ahmet Bey 
değil, başka kadın ııleyhtarlığı 
ile maruf biri yapacaktı. Bahusus 
Fazıl Ahmet Bey şairdir de .. Dü
şi.inün ki bugüne kadar bütün 
sermayesını kadından almışhr. 

Kadın için lerennlim etmiı; 

bugüne kadar kadm onun için 
müstehlik değil, müstall il olmuş. 

Eğer bugün şiir yazmıyorsa 

kadmdan ilham almıyor demektiı 
bu lrnbahat te kendisinin. Eğer, 
kadına bunun için mühlik diyor
sa yanlış, bence bu tabiri kendisi 
için kullanmahdır. 

~=====================a 

u a istanda Diktatör -
lük ayiaları Aldı, 

00

rüdü 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

Bugiin kabineye dahil b ulu· 
nan ve ayni zamanda Makedon· 
ya umumi valisi olan Jeneral 
Gonatas Anadolu inhizamından 
sonra, Yunanistanda teşekkül 
eden ve alh kırallık tarafta rı 

nazın kurşuna dizdiren hükiime
tin reisi idi. 

Jeneral Plastras o hükiımeti 
tutan ihtilal Komitesinin Reisi ve 
Jeneral Otoneos ta kurşuna di
zilen nazırları muhakeme ve ida-
ma mahkum eden Divanıharbin 
reisi idi. Bunların her biri de 
muhalif partiler için korkulu bir 
kibustur. Diktatörlük şayialan, 
bunların mazideki hareketlerinin 
mukayesesi ve M. Venizeloa ile 
temasları dolayısile kuvvet bul· 
maktadır. 

Akhisar ( Hususi ) - Himayel 
Etfal Cemiyeti semere veren 
mesaisile muhitin ihtiyaçlarını 
temin hususunda bftyOk bir faa· 
liyet sarfediyor. Kimsesiz çocuk
ları himaye için elbise, ders alet
leri gıda, sıhhi tedavi gibi elzem 
ihtiyaçları temin ediyor. Alb ay 
zarfında yüzden fazla kimsesiz 
çocuk giydirilmit; aynca 00 mek· 
tep talebesine de yazlık keten 
elbiseler verilmiştir. 

Cemiyet bundan başka basta· 

• 
ı 

Tekrar edelim ki M. Venize
losun böyle bir vaziyet ihdasına 
yaklaşmıyacağı ve esasen buna 
lüzum da hasıl olmıyacağı muhalR
kakbr. Çünki M. Veı:ıiı:eJoı her 
zaman olduğu gibi bu buhran 
hengamesinde de variyete hakim
dir. Ve efkA.rı umumiyedeki mev· 
lcii, kendisini kanunun fevkinde bir 
harekete mecbur edecek derece
den çok yüksektir. 

Nitekim gerek bizzat Başve
kil, gerek Ceneral Gonatas bu 
şayıaları müteaddit defalar n 
kat'i lisanla tekzip etmişlerdir. 

BUtUn bunlara rağmen muhalif 
partiler mensupları bu ıayialara 
kuvvet vermekten vazgeçml-
yorlar. )f. .. 

ların illçlarını temin etmekte 
bUyUk bir hUımüniyet göıtu
mektedir. Altı çocuğile kimsesi& 
kalan bir valdenin iaşesi cemiyet 
tarafından deruhde olunmuttur. 
Cemiyetin kıymetli reisi eczacı 
Esat Beyle arkadaşlannı, ıöster
dikleri yorulmaz mesaiden dolayı 
tebrik ederiz. Gönderdiğim resim· 
de himaye edilen ve kendilerine 
elbise verilen fakir mektep yaY. 
rularım görüyorsunuz. 
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Mola Bütün Esirieri oğ?zlarlı, Bıça- TohumlarınıKimlerSerpt 
""" 
gını Attı, Ölülere Bir Göz Gezdirdi Dünkü İçtimad; Hasan Cemil 

Meğer, Molla, 
Ordug::hın her tarafı:ıda ayni 

faaliyet vardı. On binlerce esirin 
hır kısmı su 1 emırında boğ:-zlan
dığı gibi bir kısmı da çadırlar 
önünde I.; iliyordu. lfasis suyu 

k r ızıl o rlu ve 
b"n "de n bi 

~ 
Tımur, b - z ananlar. 

h rel rile b anm 
bekle} e l vaveyl • n 1-

yor gibi~ ı. i r n ve bii 
l'ğile Mollayı ta , 8sut edi rdu. 
işte Hintlmin ona gostercrği sah
ne de tahaklı.ut etmişti. Ömri1nde 
bir tavuk bile kesmemis olan 
hoca, kendi hi sesine isabet eden 
esirleri elile l>oğazlan.al. mec
tburiyeline dü müştü. (t) Alrnbey· 
gümiin ölüm haberinin al< binde 
tahakkuk eden bu kehanet Ömer 
Şeyhin de ölümünii tahakkuk 
ettiriyor gibi idi. Timur işte bu 
düşünce ile Mollayı gözetliyordu. 

Zavallı hoca, adam bogazla
makta meleke sahibi olmadığı 

için son derece telaş gösletiyor
du. On beş kişilik bir küU~ 
teşkil eden esirlerinin ellerini 
ayaklarını bağlamış, çadırının 
önüne yatırmıştı. Fakat ke me 
işiui bir tüı·lii beceremiyordu. 
Br zan biı ine, bazan öbürüne 
yanaşıyor, elindeki keskin bıçağı 
boğazlarına degdiriyor, müteat ı· 

ben - aciz ve mlinfail - yine geri 

çekiliyordu. Saçları dımdikti, alnı 
ter içinde idi. 

Timur, Mollanın bu didinme
aini üzüle üzii.le seyrederke 1 an
sızın bir n ü1ihaza geçird", M lla 
Umuru cellatlıktan istisna etmek 
istedi. Bu lıareketile, uvuç içi te
maşasıoın bir ceplıes"ni y nlış 

ç karmış olacaktı. Lakin başka 
bir mülahaza ve bir hatıra, bu 
düşünces"ni hiıkümsi z bır ktı 

' 
:ıi ninden silip çıkardı. Koc Ti-
mur, sevgili o~lu Ömer Şeyh n 
ö mü ihti :ıa ini kuvvetle dirmek 
b hasına da olsa v rdiği emri ge
rj almayı ül s ıyordu. (2) Böyle 
bir zilleti il tiy r etmek kendi!iİ 
lç"n tab'dn v mesleken nıfimkün 
ol mamal la b raber Mollaya -
herhangi bir şekilde - istisnai 
nıuaınele yapmak orduyu da 
dilgir edebilirdi. Binaenaleyh 
ağzını açn adı, elini kıpırdatma
dı, temaşasına devam etti. 

Beri taraftan Umur Hoca da 
Tımur tarafından murakaba edil
diğini • bütun t~lişana rağm en _ 

(1) "U em dan her ea için bayır
hablığı ile maruf ola11 Naalreddin 
Umur, iradeye mülavaat 1öater1Di
Jenler hakkındaki cHaya uframa
malt için elındeki Hint esirlerinden 
on beşini bogazlamıya mecbur oldu.. 

Şere cddin • bap: 18 - S: 90 
(2) Tim ur, töxükler inde bizzat 

fÖyle di1 or: 
"Verilen emirlerde sebat etmeli· 

dir. Hükumdar, lı.aranndan dönmez, 
dönemez. Onun verdiğı em:r, ne 
o?una olsun mut aka infaz edılme

lidir. ,, 
11Bana hikaye olundu ki Sultan 

Mabmudu Gaznevi, Gazne ovHı orta
ama bir taş diktırmişli. Bu taş, at
lan ürküttüğünden kaldırılması rica 
edıldi. Mahmudu Gaznevi "mademki 
emredip yapbrdım. Emrimi geri ala
mam!,, dedi. 

Timur ve tözükl ri: S: 58 

Usta Ve Beceril<li Bir Cellatmış Bey Etraflı İzahat Verdi 
• 

Ankara, 4 ( A. A. 1 - Tarih s zmişti, kor mı a 

Tereddi.itten 1 r ıla 

vordu. O se 
olan irade i •i 
ı i a11 m ed"p, 

l 
kat Timur, neticeyi; Hintlinin 
haber verdi· i neticeyi, bekliyor-
du. Acaba molla, on beş 
I< · şi) i boğa:ılad ktan sonra 
e ini yüz ·nu yıkayıp, üstünü ba· 
ş nı temiz. e ip sükun içinde ça
dır çel il cek miydi? Bu, başl n-

müderris ve mualliı Ieri b gf n içti· 
malarına d vam etmi lerdir. Ö -
leden ev\ el T ı.ırk tarıhi t t · k 
cemiyeti aza ından Ha an Ce il 

• zl dı. 

l 

b ı kı. r u. 

Tin ur, dudaklarını ıs:ra ıs ra 
ına.1za yı takip ediyordu. i in 
korkak, beceriksiz ve pirtelfiş 
görü ıen Mollanın şimdi gör~)iiü 
ve usta bir ce l.ıt ç .. vık igile mü

temadiyen adam boğazlaması 
d"kkate değer bir levhn idi. Fa-

ç n o sun y"ne Hint;iyi 
t ·p eden hayırlı bir hare et 
o caktı. 

Bi rz 
b 

Moll , bütün e i ... 
mış bul nuyord . 

si, ya hgı işin b ı
a1 ran imiş gibi b ç -

ko ı ı 

ştur ştu, ölü eri 
g c:rİ) o clu. Bak ş .,ı ında 
ç derin bir ta .. ]Ür vardı. 
Herbiri Kendind n kuvvetli olan 
on beş ada:ı ı b gazlad:ğma 
:.. ' hı ina ıamıyor ~ibiydi. Fakat 
l~i ui kapalı, kimi açık duran şu 
cansız gözler, şu başsız cesetler, 
bu büyük işin yapıldığına acı acı 
tehadet ediyorlardı. 

( Arkası var ) 

Topraktan Para Yerine 
Bir Çocuk Cesedi Çıktı 

• 
( E aş tarafı l inci ııa) fada ) 

llu zehap ile hareket eden 
an· le, gömülen şe) !eri gız ıce 

çıkararak bunlara sahip o n yı 
da tasarlamış ve bir kenarda 
saklaomıştır. 

1 

ğız şaşırıp kalmıştır. Hununla be· 
raber amele derhal hiikümete 

gitmiş, hadiseden Müddeiumumi-
1 li · i haberdar etmiştir. 

Meçhul adamlar her işi bitirip 

oradan uzakla tıktan sonra bizim 
mütecessis amele de i ine gitmiş, 
fakat akşam karanhğı b sınca 
herkesten gi .. li olarak sabahki 
yere gelmiş ve bir muddet b k
Je i tir. Or al ktan el ayak 

bÇ' ikten s nra a , amc ğız. eline 
ka... ve kü ğini almış, 
do ca sabahleyin iç rismc 
öteberi gömülen yere ge erek 
torrağı tekrar e elemiyc baş
lanuştır. 

Fak at kv baı mış toprağı kaz
dıktan sonra içinden evvelce la· 

hayyül ettiği altm ve mücevher 
yerine küçük bir çocuk cesedi 
çıktığını görünce zavallı adamca-

RADYO 
5 Temmuz Sah 

latanbul 1200 ıı etro ) 18 gra· 
mofoıı, H>,o al tuıl :ı s:ız, ~O 5 grarno· 
fon AJ:.ın halıt.'rl rı, saat ayarı, 21 

a a urk:ı z Kem l ~ha i Bey ile 
ark:ıdaılan, 2-2 ork tra ı. 

Bilkreı so.ı metre ) 20 orke tra 
20,5 konf r. n , 20,45 prkı gecesi , 
21 05 ork tr . 

.Relpad - 429 metre 20 Konferans, 
20,40 kon r, 21,00 Zagraptan nakil 
23,50 akt3 kon n. 

Roma ( 441 metre) 20,15 Ajana 
haberi ri 21 45 ( La Rondin ) isimli 
operet 

Prat - ( '88 metre ) 20 Şarkı 
kon ri, 20,45 Atelye tiyatrosundan 

n b"r ko di, 22,45 konser. 

Viyana ( 517 metre) 10,20 llmi 
d r lcri, 21 senfoni. 

Peşte (550 metro) 20,16 Konferanı, 
21,15 cazb,ınt, 2'2.30 piyano kenaerl. 

Varıova - (1411 metre) 20,S" Kon
fcr s, 21 konser, 22 edebiyat babiı
lcri, 22,10 kon er. 

Y apıl •. n tahkikat neticesinde 
ç cuğun henüz doğmuş olduğu 
"e kasabada kahvecilik yapan 
Hu eyin Cahit isminde birisinin 
çocuğu olduğu anlaşılmıştır. 

Çocuk gününden evveJ ölü 
olarak c'oğmu,tur. Bu kabil 
gününü tam mlamadan doğan ço
cı k ara k bada {<adsız) diyor
ları ış ve bunların me:ıarlığa gö
m·· lesi giiya caiz deği miş. Bu 
sebeple Hüseyin Cahit Efendi bu 
yavruyu mezarlık haricinde bir 
yere gömmeyi tasarJamış ve bu 
işi vapm~tır. Cesette yara ve 
bere gibi tazyik izleri görülme
miştir. 

Müddeiumumilik 
doğup doğmndığını 
otopsi yaptıracaktır. 

çocuğun ölü 
tespit için 

Celal A. 

6 Temmuz Çaraşamba 
f5 tanbul - 1200 metre ) 18 Ora 

mofon, 19,u Bedayi musiki he) oti tn 
rafından alaturka eaz, 20,5 gramofon. 
Ajans baherl rı, saat R)arı, 21 Milnir 
Nurettin Be) ile arkad. şiarı tarafından 
kon er, 22 cazbant. 

Bükret - ( 39-l metre ) 20 1' lüt 
kon ori, 20,:> konferane, 20,45 kcruan 
konseri, 21,lt> piyano konseri, 21,45 
Ajans haberlerı. 

Belwrat - ( ö9 metre) 20,40 Kon· 
ferans, 20,20 mfJbtelif konser, 20,30 
milU tiyatrodan nakil, teme ili m Utea· 
kıp Ruıki Kar gazinosundan naklen 
konser. 

Roma - ( 441 metre ) 20,15 Ajans 
baberlerl, 21, 15 reklAm hakkında bir 
konferans, 21 tayyarede ilk konser. 

Praj' - ( 498 metre) 21 Şehir ti· 
yatrosundan naklen Die Godlsten is
minde 09 perdelik bir opera . 

Viyana - ( 517 metre ) !0,85 mu· 
aikili bir temsil, it,85 bir hikaye 22 05 
komedi. ' 

Peıt• - ( MO metre) I0,(5 Çigan 
orkeatruı, 21,5 ıttıdyoda komedi 23,15 
dana havalan. 

Vuıova - ( 1'11 mıtrı ) 20,45 
Kemleket haberleri, tı halll musiki, 
M dant havaları. 

Bey ' E e me en"ydinin ıne 1-

bir 
bir 1 o ıs 

Has"n Ce 'l Bey E 
ni f nin bes r tarihini 
inki f ve seyrinde en rn 
zengin kiı tür m rha 

m oldugunu ve bu 
tin İ)on medeniyefnin an .. sı 
old ğu 1u ve klasik Grec me
deniyetinin ise \yon medeni
yetinin Anadolu sahilinden garhe 
cloğru yayıldıktan sonra Alina-
da merkezi şems gibi görünen 
ve Attiğne medeniyeti dahi deni
len medeniyet olduğunu söyle· 
dikten sonra bütün dünyanın bu 
hakikati henüz tamamen anlama
mış bulunduğunu ilave etmiştir. 

Hasan Cemil Bey, demiştir 
ki: " Hunu anlamanın güç oldu
ğunu itiraf etmek laz mdır. Çün
ki 20 as rdanberi sürekli bir ıs
rar ve taannütle ve en mahir 
ve füsunkar san'atlerle ruh-

lara ) apı1an telkinlerin ka-
falara yerleştirdiği hükümler 
bu klasik Grec medeniyetinin 
mucize nevinden kendi kendine 
tecelli ettiğini ve bugünkü me
de:rıiyeti müstakillen onun doğur
duğunu dünyaya kabul ettirmiştir. 
Ve tabii böyle bir inanış an bir 
hamlede sıyrılmak elbette güçtür. 

Hasan Cemil Bey, miiteakı
ben bugünkü tarihi hal<ilrnti ileri 
sürerek klasik Grec medeniyetinin 
müstakil hir medeniyet olmadıgı
nı, onun aslım Ege medeniyetinin 

doğurduğunu, Ege medeniyeti den
diği zaman onun Giritte inkişaf 
eden ve nurlarını adalara ve 
sahillere yayan Minüs mede
niyetini ve Poloponezden Mi
nüs medeniyetine el uzatan 
Miken medeniyeti ve nihayet 
bu iki medeniyetin kavuş
masile yükselen bir medeniyeti 
kastettiğini ilave etmit ve de

miştir ki: 

"Bu eski medeniyetlerin bütün 
büyüklüklerine ve faşaalarına 
rağmen tohumlarının asıl mede
niyet ocağından getirilmiş ve 
buralarda neşvUnemalandırılmış 

olduğunu izaha çalışıyorum. 

Yoksa klasik Grec mec\~iyeti· 
ni kıymetten düşürmek ve onun 
kurucularına olan hürmeti küçült
mek asla varit olamaz. 

O kurucular bizim öz atala· 
rımızdan başkaları değildir. 
Cihanın her tarafında olduğu 
gibi Ege havalisinde de ilk me
deniyet tohumları getiren ilk 
mUşterek ataları tuurla taıumak 
lAzımdır. 

Hasan Cemil Bey Etilerin, 
Egelerin, Akaların, iyon ve yahut 
lyenlerin hep bir asıldan oldu! -

larını kaydettikten ve Torlar a 
beraber geldiklerini kuvve fi ihti
mal ile kabul edebileceğim"z Gr c
lerin yani Krak kabilesinin de bu 
camia çoculdarı aslından olduğ ı• 

nu beyan e tikten sonra Ege, 
Eti, s it, Sümer, Mısır m deni
y tl inin hep i bir zincir"n hal
k.ılı r ibi biribirine bağ oldu-

bu iki ucun n 
n demir oc la· 

dov-ıd ·g "nü söyl ve 
na devamla de t r kiı 

say l n eski me 
l r nkü medeniyetin 
l ı id" ve biz bu güneşleıi 
turan adamların çocuk r yız. 
Grek 1 abilesi, Yunanlılar dediği· 
mıı. İyonlar yahut \yenler 
ata) ımız Türklerdir. Ne 
Grec medeniyeti ne de 
Ege tarih ve medeniyetini kendi 
mahdut sahalarında mütalea et• 
mek hakikat aray1cılannı doğru 
hedefe götü emez. Cünki tarihi 
hadiseler sıkı bağlarla biribirine 
bağlıdır. Onun için tarihi tehavvlll 
hadiselerini beşeriyetin umumi ta 
rihi me~einden bugüne kadar 
bir levha halinde ve yukarıdan bir 
bakışla mütalea etmek icap eder. 
Ancak bu sayede bfiyük fikır ve 
medeniyet çerçevelerinin ana hat
ları üzerinde yürümek mümkün 

olur. " 

Hasan Cemil Bey, Alman 
mütefekkiri Harderden ve diğer 
fel efe tarihi otoritelerind n de
liller zik(etmiş ve bunlara j ave

ten arkeoloji lisan ve antre oloji 
taharrilerinin verdiği neticeler ve 
son keşiflerin klisik Yunan me
deniyetini ıark ve Asya medeni· 

yetine bağlayan halkayı me ana 
çıkardığını ve asri kültür chinya• 

sır.ın düne kadar gizli kalan ta
rihi büyük hakikati bugün rtık 

ta dik etmek zaruretinde bulun• 
dt unu söylemiştir. Bu h ıkat 

şudur: "Klasik dünya Yun nlaş
m dan, Rem laşmadan vvel 

Egele miş tarihte bir Yun n me
deniyeti olmadan evvel y ek 

b;r Ege medeniyeti yaşa ı 

bütün sırlara müessir ol 

Daha düne kadar Grec ıci-
zesi denilen tasavvur artı bir 

efsaneden başka bir şey de ildir. 
Avrupanın görüşiinde ve hü mün-

de büyük bir değişiklik ol ı ış
tur. Orta Asyadan gt;lerek M ır' 

da Önasyada \ e Ege h 'za
smdsı inkişaf eden biitün J e e-

riyet kültürünün mirası Yunanlı
lar ve (Rönesans yoluyla yeni 
zamana devrolmuştur. " 

Hasa~ Cemil Bey zan anımız 
tarih otoritelerinin eserlerfoc da
yanarak Ege medeniyetini yapan 
insanlnrın Ônasya ve Tun ! oy
ları yo larile orta asyadan len 
eski Tiirkler olduğunu tekı ar t
miş ve beşeri kiiltür hare! etle
rinde atalarımız n başk 
bıral madıkları ön safı y 
i f rd t ayesini bugünkü \: ya-
n l i nesi lere le kin etmek rk 
t rih 1 ocasın n mi Ji ve in va-

z 'fesi bulunduğum lıeyanl on· 
foran ı ı bitirm .ır. 

f raı ıs v 
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ÇANAKKALE 
İngiltere HükO.metl tarafından Gali 

Hı. ne hediye edilen eserin tereümeıt. 

Yazan : 
Cene ral O glander 
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Verilen Talimat, Istanbulu Müdafaasız 

Ve Düşmana Aç k Bırakıyordu 
Su sert şerait dahiHnde 

ne kadAr biiyük bir kuvvete 
ihtiyaç hissedileceği hakkında 
merkezdeki erkanı harbiyenin 
fikri sorulmamışb. Hatta, ilkba· 
harda garp cephesinde yapılacak 
taarauza ilaveten, bu yeni ve mu
azzam cepheyi lniglterenin idare 
edebilecek askeri olup olmadı
ğını düşünememişti. Bunun böyle 
oluşu, kısmen İngiliz Başku
mandanından alınan bir telgraftan 
dolayı idi. Fakat Jeneral Hamil· 
ton muvaffakıyetinden emin g6-
rilnmekle beraber, elindeki blltiln 
kuvvetini kullanmıya mecbur ola• 
cağını ve ihtiyat kuvvet bırak· 
mıyacağmı da bildirmişti. Ayni 
zamanda Jeneral Hamilton bu
raya yeni tayin edilmiıti ve ken• 
di hahratında da yazdığı veçhile 
Türkler ve Çanakkale hakkındaki 
malumatı sıfırdı. 

* Şimdi 6ğreniliyor ki, o vakit 
Sir Edvar Greyin, lngiliz donan• 
masının Boğazlan geçmesının 

lıtanbulda yapacağı tesir hakkın· 
daki tahmini doğru çıkmışbr. 
Leyman Fon San ders ve lstanbuJ. 
daki Alman Sefiri, Çanakka· 
lede harici istihkimlann su
kut etmesi üzerine lstanbulda 
telaş ve endişe başladığını kay
detmişlerdir. 

lstanbulda herkes itilAf do
nanmasının Boğazları geçeceğine 
emin bulunuyordu. Almanlar, iti
laf donanmasını İstanbul önünde 

demir atar atmaz şehirde bir ih· 
tilAI vukuundan ve Tnrklerin 
mUnf erit bir sulh imzalamaların· 
dan endiıe ediyorlardı. 

Tilrk hllkumetinin itibarı en 
aşağı dereceye dUşmilştU. Hllkt\
ınetin askeri plAnları her tarafta 
mu vaffakıyetsizliklerle neticelen
mişti. Hazine boştu. Memleket 
harap bir hale gelmek nzere idi. 
Ufak bir hadise hoşnutsuzluğu 
uyana çevirebilirdi. 

Leyman Fon Sanders, Tnrk 
karargihı umumisinin, Boğazların 
geçilebileceğine kani olduğunu 
bildirmişti. Padiıahm ve askert 
makamatın Anadoluya kaçırılması 

için de her tUrlU tertibat alın· 

mııtı ve bu ihtiyati tedbirleri 
almakta dk haklı bulunuyorlardı. 

18 Martta Çanakkale Tnrk 

l<umandanlığı mağlüp olma teh
likesini hissetmeğe baılamıştı. 

Mühimmatın yarısından fazlası 
aarfolunmuştu. Bu mühimmatın 
yerine yenisini koymak ta müm-

kün değildi, Türk topçularının 
maneviyetleri bozulmuştu. Hatta 
Alman zabitleri bile, ertesi gün 
taarruza devam edildiği taktirde 

boga ların geçileceğinden endişe 
et mi} e başlamışlardı. Dokuz tor
pil lıattındt.n birçoğu altı aydan
beri ayni mevkide bulunuyordu. 
bunların da mühim bir kısmı ya 
cereyanlara kapılarak gitmiş, ya
hut batmıştı. Kalanlar da eski ve 
itimat edilir şeyler değildi. Zaten 
aralarındaki mesafe bir geminin 
rahat rahat geçmesine de mlisa· 
itti. Bir Alman gazetecisi, hücum 
birdenbire durduğu zaman sahil 
mu 1 ıfilerinin kahramanlıklarım 

ta"uirle kafdetmektedir. Bu ı•: 

I 

Siperlerde TUrk 

zetecf, sahilde bulunan Alman 
gemi topçularmm donanmanın 

Boğazları geçeceğine emin ol· 

duklarını söylediklerini beyan 
etmektedir. 

İstanbulun müdafaası için alı· 
nan aslc:eri tertibata gelince, Ley-

man F onsanders, Türk karargihı 

umumisinin 20 Şubntla 1 Mart 
arasında verdiği talimat ta İstanbu-
lu mlldafaasız ve düşmanın kara 
kuvvetlerine açık bırakı)'ordu. 

"Eğer verilen karar tatbik 
edilmiş olsaydı, dünya harbinin 
mukadderatı 1915 ilkbaharmdan 

sonra değişecek ve Almanya ile 
Avusturya harbe başlı başlarına 

devama mecbur kalacaklardı. 

Fakat daha makul nasihatler 
hakim olmuştu. 

İngilizlerin şubat nihayetinde 
Gel!bolu adasın 40 bin kişilik 
Türk kuvveti bulunduğu hak-

kındaki tahminlerinin de hata 
olduğu anlaşılmıştı. Halbuki 

o vakite kadar blitün Ça
nakkale mıntakasmda yalmz iki 

fırka Türk askeri vardı. Bunun 
biri Rumeli diğeri Anadolu 
sahilinde bnlunuyordu. lngiliz 

bombardımanı başladıktan ancak 
26 giln sonra, ayani mart orta

larına doğru Türk kuvvetleri 40 
bin kişiyi bulmuştu. 

25 şubatta harici istihkAmla

rın sukutundan sonra, bir müddet 

elde ihraç edilecek asker olsaydı, 
karaya kolaylıkla asker çıkar-

mak mllmkUndü. 

Müdafaa cephesinin sağlam 

...................... 
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l 
Mehmetçlklerl 
bir hale konmaması iki ay ıürdtı. 

Yalnız ıubatm nihayetinden iti· 
haren tehdit edilen mmtakaların 

takviyesine başlanmıştı. Mart 
başlangıcında lstanbuldan iki 
fırka ve iki jandarma alayı gön
derilmişti. 

Ay ortasına doğru da lzmirden 
on beşinci fırka getirılmişti. Bi
naenaley 18 martta büyük taar
ruz başladığı zaman, müdafaa 
kıtaab jenaral Hamiltonun kuv• 
vetlerine müsavi miktarda idi. 
Ve ileride görüleceği üzere, ta· 
arruzdan itibaren beş lıafta zar
fmda Türkler müdafaa hatlarını 
mükemmelen takviye etmişlerdi. 

* 
Nihayet Başkumandanlık ka-

raya asker ihracı için planını 
tanzime başladığı s rada, karşılaş
tığı vaziyet şayanı dikkatli. Evvel• 
den bir plan ve hazırlık yapıl· 
madan büyük bir ordu tehlikeli 
bir maceraya sevkediliyordu, kı· 
taatın bir kısmı düşman sularına 
varmış bulunuyordu. 

Fakat bir dost limana çıkıp 
ıslah ve tanzim edilmedikçe, 

bunları karaya çıkarmak milm

klin değildi. Karaya asker çıka
rılacağını anlıyan Türkler, can 
bahasına çalışıyorlardı. Hazırlıksız 

ve her şeyin açıkta yapılması, 
bu seferi tamamen macera ha• 
line getiriyordu. Fakat Ceneral 

Hamif tona, bu teşebbblisten vaz 
geçilemiyeceği bildirilmiıti. Bo
ğazlar, her ne pahasına olursa 
olsuo, geçilcc~kti. MnıkUIAb 
anlamak için asker almıya ihti· 
yaç yoktu. 

( Arka11 vu) 

Yeni Neşriyat 

Olimpiyat 
Pazartesi ilavesi çıktı Raıing. 

Galatasaray maçının heyecanlı taf

silatı, tenkidi, en nefis enstanta

neler. Fiati: 7,50 

Havacılık ve Spor 
Ha\ acılık ve por Me('muasınm 1 

Toınınuzda. çıt.an 71 Uııcü sa~ ısında 

lıiıtiln cihand. l.i lın .ı h i 111 rııı<lnıı 

korunma faali) tilll, 

başına geçen Amrrik:ılı ı,. 111 l<t) 'a

rccİ) O dair faydalı yaıılar \ardır. 

Spor 'e celebi kı~ımları da ı;ok ıeıı

gindir. 

Foto Süreyya - Moııılekctln Fo-

( 20 ) t to ve sinema trH'C'ınuasıdır. 15 inci 
Adret değittiril mesl ııru1t11r. 

llı-••••ill••••••,.. ... ~'· nilsfa,tı ,;!ızel reaimlerlı intita.r ·1~~itti· 

B l .K A T 1 
Bu Sütunda Hergün 

Kalbimi 
O, bizim kiracımızdı. Sakın 

benim bir eve sahip olduğumu 

- zannetmeyiniz. Hayatta bir çadı· 
rım bile yok. Yani amcamın 
evinde kiracı idi. Ben de am
camda misafirdim. 

E, nekadar olmasa ben de 
ev sahipleri arasındaydım. Yazı 

amcamın evinde geçirecektim. 
Hiç işim gücüm yok gibiydi. Ka

zancım yanıma kalıyordu. Am

camda bedava yiyor, ıçıyor, 

yatıyor, banyo yapıyordum. Elbi

sem Utiileniyor, çamaşırlarım bire 
yıkanıyordu. 

Çalıımıyordum, kazancım ya
nıma kir kalıyordu. Hayatımdan 

memnundum. Her arzum tatmin 

ediliyordu. Fakat bUtllo bunlara 

rağmen bende bir aptallık, bir 
muvazenesizlik vardı. Bir şey, 

için için beni kemiriyordu. Kal

bim boıtu. Alıımış kudurmuştan 
beterdir derler.. Bir otel odası 

gibi herglln başka bir ziyaretçi 

ilo karşılaşmıya ahtan kalbim 

artık bomboıtu. 

O, arada sırada bizim kata 

S{eliyor, turadan buradan konu

şuyorduk. Ben ona, havai neşeli 
hikAyeler anlatıyordum. Saf, te

miz, neşeli bir hayatın zevkini 
tadamamıt bir kadındı. Fakat 
sokulgan ve sıcak kanlıydı. 

Birkaç ay bende hiçbir intiba 
bırakmadı. Bu muhitte alAkadar 
olacak başka bir şey bulunma
dığı ıçın mlltemadiyen onunla 

meşgul oluyordum. Hergllo kar
ıısına başka bir sima ve bqka 
bir seciye ile çıkıyordum. Bir 

gtln çok neşeli, erteai gUn 
kıskanç, öbllr glln sadık, baş

ka bir glln hercai ve bir 
hafta sonra IAkayt davranıyor
dum. 0, beni anlamak istiyor, 

fakat bir tllrln anlıyamıyordu. 

Onunla çok iyi arkadq ol
muştuk. Amma tam manaalle 
bir arkadat- Onunla ıaatlerce 

konuşmak en biiyllk zevkimdi. 
Bütün kirli arzulardan, ıinir te-

heyyllçlerinden uzak yqıyordum. 
Ona kendimi tamamile anlatı
yordum. Macera dolu hayatımı 

Muhafızgücü 

8 

Muharriri: Sabah 

en ince noktalarına vanncıya 
kadar harfi harfine dinliyordu. 

Yedi senelik hovardalık ha· 
yatımın her safhası onun malümu 
idi. Bütün maceralarımın ihmal 

ile neticelendiğini öğrenmişti. El

hasıl her şeyimi ve mesleğin 
bütiin sırrmı öğretmişti. 

* Gel zaman, git zaman ahbap-
lığımız ilerilemişti. Bana piyano 

çalıyordu. Bazan gramofon çalıp 
dans ediyorduk. 

Onu sevmiyorum amma, onun· 

la dehıetli surette allkadardım. 
Belki etrafta başka11 olmadıtı 

için ben yalnız bununla meıgul 

oluyordum. Etarfımızda müteces
sis bir hava hisıl olmştu. Biz 

etrafımızı görmüyorduk. Amcam 

ve yengem: 

- Haydi hayırlısı, eliyorlardı. 

* Bence dilnyarun en aptal 

adamları ltiklardı. Onlarla in

safsızca alay ederdim. Koı·ktu• 

ğum başıma gelmiıti. Ben bu 

kadına Atık olmuştum. Hem de 
tam manasile.,. Ağlıyordum. Eri· 

yordum. Yanıp tutuşuyordum. Ar
tık evlenmek istiyordum. Fakat 

derdimi bir tUrlü anlatamıyordum. 
Onun ıeytanl bir parıltı ile ya• 
nan gözleri: 

- Yağma yok.. Beni de 
kandıramazsın J. Diyordu. Ve ba• 

~ 

sıyordu kahkahayı. Neler yap-
madım, ne fedakArltklara kat
lanmadım. Bntnn yqayıı tarzımı 
değiştirdim, fakat imklm yok 

onu inandıramadım. 

- Yavrum ben tenin ne mal 
olduğunu biliyorum, bana kendin 

anlattık .•. Bütnn dllnya ile allkamı 

kesmiştim. Kalbim kıt mevsimini 

geçiren bir sayfiye oteli gibi 
bomboıtu. 

Ben atlıyordum, eriyordu111e 
mahvoluyordum. O, mtıtema· 
diyen gtılllyordu. bunun h·, 

kahkahuında ıimdiye kadar 
tanıdığım tanımadıtım, lımini 

bilmediğim kadınlama intikamı, 
gözyafı ve ahı vardı. 

Bisikletçileri 

Maraı ( Husull ) - Memleket dahilinde uzun bir aeyahate çıkan 
Muhafızgücll bisikletçileri ıehrimize uğradılar ve parlak tezahllrat 

arasında ' "rşılandılar. Maraı gençleri Gllçlli sporcularımıza ıamiml 
bir istik! 'tasimi yaptılar. MiHfirlerimiz aramızda kaldığı mnd-

det zarfında güzel saatler geçirdik. Misafirlerle Maraş gençlerinin 
bir arada çekilmif bir resmini ıönderiyorum. AU IUsa 

"j) 

'· 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: Maruf Artistlerin Satıc~

lık Y aphğı Bir Müsamere Jıluharrtrt i 
Arnald Oolopen 

-40-

Edgar Kendini Müdafaa Et - iki Kahkaha Arasında Bir Düşünce - Süratll 
Karar işte Buna Derler - El Cepte, Göz Kapıda - Sokakta Bir Sürat Müsabaka t\ 

Avrupada iyi 
bir Adet Yardır. 
Muhtelif hayır 
cemiyetleri, ıe
nenin muhtelif 
m evslmlerinde 
mnsamereler ve· 
rfrler. Fakir ço
cuklar, fakir 
aileler, hastalar, 
muavenete muh
taç tale~eler 
menfaatine ve
rilen müsamere
lere bütün zen· 
ainler lıtirak 
et m e k t edirler. 
Bu müsamereler 
bilhassa aenenin 
en ftğlencell top-

Sinirden gelen bir kahkaha 
)'&kama yapıştı, yUksek sesle 
,Ulmiye başladım, ayni zamanda 
da: 

- Takma ıaç, takma sakal 
8yle mi? Fakat niçin yarabbi, 
niçin? diye &oruyordum. Ailen 
Dikson sert bir ıurat takındı: 

- Ltitifeyı bırakınız ve ken· 
dinizi mtidafaa etmiye çalışınız, 
dedi, yoksa ... 

- Yoksa .. 
- Yoksa ıizi tevkif etmlye 

mecbur olacağım! 

- Beni tevkif dmiye mi? 
Sırf bu koltuğun kıllarım çıkar· 
dığım için mi. 

Polis MUfettişi: 
- Bana bakınız! dedL 
- Bakıyorum! 

- Akşamları karşı kaldırıma 
'zeçip bu eve doğru baktığınız 
hlç oldu mu? 

- itiraf ederim ki hayır!.. 
- Anlıyorum! Fakat şnyet 

bu tecrübeyi yapmış olsaydınız 
kalın perdelere rağmen sokaktan 
tuvalet odasının bir ayna gibi 
aıörüldilğünU anlardınız! 

,Şimdi mesele meydana çıktı. 
Allen Dikson bir sui tesadüf sa· 
ıayesinde benim tuvalet odasında 
yapacağım herşeyi sokaktan gör· 
mliştü. Bu esnada Editbin sesi 
lfitildi: 

- Kendini mndafaa etsene ..• 

diyordu. Gör:mUyor musun, seni 
lekelemiye çahşıyoriar ? 

Nasıl görmem, lekelemek 
f5yle dursun yakalamıya uğraş· 
bkları meydandaydı. Fakat ben 
bu dakikada başka bir şeyi 
düşOnOyordum. Fakat polis 
müfettişi alnımın dışından ıçm
de dolaşan düşünceyi &nlamı~ 
gibi elini cebine götürdü, mu• 
hakkak revolverini çıkaracakb. 
Yalnız ben onun bu hareketini 
ikmal etmesine \'akit bırakmadan 
bir sıç.rayışta kapıdcn merdivene 
fırladım ve anahtarı dışında bu· 
lunmasmdan istifade ederek ka· 
pıyı da müfettişin ilzerine ka· 
pattım. 

O, kilidi kırmaya muvaffak 
olmadan evvel ben sokakta bu· 
lunuyordum, fakat karşıma hemen 
bir polis memuru çıktı, sonra 
kulağımın dibinde: 

- Tutunuz! diyen bir ses 
işitildi, durur muyum, bir ok gi
bi fırladım. Vakıi kulağımın ke
narından bir kurşun geçti, fakat 
bu da beni tevkife kifayet et· 
medi, karanlık bir sokağa dal-

Fotoğraf Jahlili Kuponu 

Tabiatinizi öğrenmek istiyorsanız 

fotoğrafınızı 5 ndot kupon ilo bir -

likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 
f§.biuir vo iade edilmo:ı. 

isim, meslek 
veya san 'at? 

llangi l!Uallerin 
cevabı? 

Fotoğraf fnt.lıar 
edecok mi ? 

Foto~rafın kll1e3l 30 kuruşluk 
pql mukabilinde gönderilebilir. 

r 
dım. Mütemadiyen koşuyordum. 
Mntemadiyen zikzaklar yapıyor
dum. Nihayet biraz nef eı almak 
için büyllk bir binanın öntlnde 

durdum, bir sokak feneri bana 
bu binanın: 

Robenson B!raderler Va 
Şerikleri .• 

Müessesesi olduğunu anlattı, 
henüz kurtulmamışbm, arkam· 
dan koşanhr şüphesiz nerede 
ise izimi bulacaklardı. Kararımı 
çabuk verdim. 

Bu büyük binanın köşesine 
yakın bir yerinde küçük bir kapı 
ve bu kapının üzerinde yarı aç.ık 
bir kUçük pencere vard,. 

Su oluğuna tutunarak kapı· 
nm üzerine tırmandım. Ve bir 
Jp cambazı maharetile ellerimin 
kuvvetile yükselerek ayaklarımı 
pencereden içeriye sarkıtbm, 

sonra bütün vücudumu çekerek 
kendimi binanın içinde boşluğa 
koyuverdim. 

Yol Ceçer Ham 
Şimdi gayet muntazam istif 

edilmiş, Gzerlerine de muşamba 
örtü çekilmiş sandıklarla dolu 
bir koridorda bulunuyordum. 

Bir dakika hareketsiz durdum. 
İçeriye girişimin biraz aculane 
oluşu harhnngi bir gürültünün 
işitilmesine sebebiyet vermiş 
olabilirdi. Fakat ses sacla çık-
madı. 

Buna mukabil arkamdan beni 
takip etmekte olanların ay.ak 
seslerini işitmekte gecikmedim. 
Bunlardan birisi arkadaşına: 

- Verdar sokağına sapmış 
olacaktır, diyordu. Aldanmı· 
yordum, bu bizim mahut ( Bil 
Carper ) in sesi idi. Demek ki 
ben yalnız Allem Diksonun 
değil, ayni zamanda da Manza· 
na ile arkadaşlarının elinden de 
kurtulmuştum. Muhakkak yine 
taliim üzerimdeydi. 

Takriben bir çeyrek saat bu· 
lunduğum noktada kaldım, sonra 
izimi kaybettiğime emin olarak 
vaziyetimi daha sükunetle tetkike 
koyuldum. 

İki şık karşısında bulunuyor-

k,-:=:=======================-
M --Susuz, sabunsuz, fırçasız 

Seri tıraş olmak, yUı.ünü:ıün teravetint 
muhafo'f.a, kırmu:ıtık ve çıbanların zail 

olmsını fstlyorsnnız. 

Yeni Foc;a Değirmen Taşı 
ı;ok iş çık:ırır, 

çok dayanır, 

tah:ı.rı, tuz, kah-

ve ırn sairo 
taşlan dn ya
pılır. Sirk<'ci 
Ebussuut -cad
desi No. : GO ı. 

Garbis ,.e B. !ar. 

Doğum ve kadın hastalıktan 
mütehas31ııı 

DOKTOR 

Hüseyin 
Hastalarım Türbe 

eski Hilaliahmer 
muayenehaneainde 
leden sonra kabul 

T el,lon lat. 22622 

Naşit 
karşısında 

binasındaki 
herglln öğ
etmektedir. 

dum: Ya tekrar ıokağa çıkacak, 
yahut ta sabaha kadar bu mu
vakkat ilticagAhta kalacaktım. 
içinde bulunduğum mağarayı ta
nırdım. Ara ııra ufaktefek tuva
let eşyasına muhtaı olduğum 
zaman bittabi para Yermemek 
fartilc buradan tedarik ettiğim 
için muhtelif reyyonların nerede 
bulunduklarını pek iyi bilirdim. 

( Arkaıı var ) 

iLANLARI 1 
Jstanbul DördUncU lc:r• Me

murluğundan : Harikikas Efendinin 
Fatma ve Sabite hanımlar zimmetle· 
rindeki alacağından dolayı mahcuz 
ZUhtüpaş:ı. mahallesinin &tık Hacı 
Mehmet Efendi codit çifte havuzlarda 
atik l/1, codit 2/2 numaralarla murak· 
kam Sultan Selim vakfından bir tara-
fı Şalıende Hanım bağı ve bir tarnrı 
Bacı Mohnıot boy bağı ve bir tarafı 
Cifle havudnrla mahdut on aekiz dö· 
nüm tıç evlek ytlı elli arım araziden 
doksan bir metro murabbaı tızoriııo 
mebni hıı.ne. Müıtemilll.tı birinci kat 
dört basamn.k maltalı merdivenle çı
kılır bir sofa, biri kaçak Uç oda bir 
mutfak bir bnln. ikinci kat camokfuıla 
bölünmoo bir sofa biri kttçlik dört 
oda ve bir haln, ve ittisalinde n.hıµı.p 
kihnos.i bavi olup hane a.bşap ve muh-

lanblandır. Bu 
1Uretle hem eğ• 
lenceli bir ıun 
ıeıtl"ilmekte hem• 
ele fakirlere mu
avenet yapılmak
tadır. Geçenlerde Pariste de 
hasta çocuklar menfaatine bir 
müsamere tertip edilmiştir. 

Büyük bir alAka ile karşılanan 
bu mUsamcrenin yegAne hususi· 
yetini Parisin en meşhur san'at· 
kArlannm burada eıya aatmalan 
teşkil etmektedir. Her ıan'atkAr 
çeşit çeşit vaziyet ve usulle eş· 

yalar aatmaktadırlar. 
Resimde g~rdiiğtıntız marul 

artist Poulbot şarkı söyliyerelc 
kurşun kalem satmaktadır. 

BüyUk artistlerin eşya satma
ları büyük bir alika ile karşılan
dığından hasta çocuklar menfaa
tine verilen bu müsamerelerde 
büyük hasılat elde edilmektedir. 

~~ bmi~lı. ~ı ~ m~~~yüz·~---~~------------~----~----• otuz sekiz metro murabbaı 1lzcriııo 1 " j " ı 
mebni kfirgir bir kattan ibaret zemini EMLAK ve EYTAM BANKASI LANA 1 I 
toprnkWr~~kblı mutl~ m~~li •-------~----~~----------•-•ı•~ve bir ahır ve bir helft. ve zemini 
tahta döşeli iki odayı muhtevi vo 
lıa.hçode biri yuvarlak,I diğori H\.klı 
boyz[ bfiyflkçe havuz ile 1lçil bostan 
ve biri Mi tulumbalı kuyu ve iki 
yilzü mfitocavjz müsmir ve gayrimüs
mir cşcarı ve Çifte Havuzlar cephe 
caddesi iki metre irtilaında muntazam 
ve arkası demir parmakhk ve ta.ş du· 
varlı olup umum arazi ve mOştomilll.-
t!nm .kıymeti ınuhamminosi ( 10G!)l ) 
lıra olup otuL gün mUddotle ih:ı.loi 
evv~i~e mtlzayedesine vazedilmiştir. 

Talıp oln.nlar kıymeti muhammine-
ıin!n ytızde onu ni!betinde pey akço-
11fnı alarak 341/143 ... dosya n u marasilo 
11aat on dörtten on yediye kadar 
618/!>32 tarihinde İstanbul DördOııctl 
lcra Memurluğuna maracaat etmeleri 
vo fazla malumat dosyasında bulun· 
duğu iUl.n olunur. 

lstanbul DördUncU icra me· 
murluğundan: 

Tamamına sekit bin Ura iklyınot 
tadir edilen Bo~azi~indo Arnavutkö
yündc Bakkal birinci caddesinde oski 
146 yeni ıss numaralı maa bah~o 
sarnıçlı vo mıı.hzenli ham:ı.mlı yağlı 
boyalı beden duvarlan kft.rgir hanenin 
tamamı açık arttırmtya vazedilmiş 
olup 25 7 932 tarihinde tartnam~si 
dh an haneye inlik edilerek 8 8 U32 ta
rihin o mfısadif pa.ı.artcsi günü s:ıat 14 
ten 17 le kndar lstanbul Dödfiııccı 
lcr:ı dairesinde açık arttırma.k surotilo 

11:ıtılacıı '•tır. 
Arttınn:ıya iştir:ıX için yQr.de yedi 

teminat akçrsi alınır, mOterakiın ''er
gi, Beledi~-0, Ya.kıf, icarcsi müşteriye 
aittir. 1cra 'o lflas kanununun 119 -
uncu maddesine tovfik"an hakları Tapu 
sicHlcrile salıit olmıyaıı ipotekli ala
caklılarla diğer :ılA.kadaranm ve irti
fak bak\n sah;plorinin bu haklarım 
ve hususile faiz vo masarifo dair olan 
lddialarrnı ilan ta.rihindcn itibaren 
yirıni gfln içindo on-akı müsbitclcrile 
bildirıncleri rn.ııındır. Aksi baldo hak· 
ları Tapu sicillcrile sabit ol mıya.nlnr 
satış lıedcli niıı paylaşmasından hariç 
kalırlar. Al.ıka.d:ı.rl:ırırı işbu maddoi 
kanuniye ahi ılınıııa göre hareket et
meleri ve dalı~\ fazla malO.mat almak 
isti) enlerin 932 80 dosya nuınnrasile 
Mcınurıyctimizc müracaatları iltm 
olunur. 

lst. 8 inci icra dalreslnden;
Bir borçtan dolayı tahtı hapse alı

nıp satışı takarrür eden Valdo h~nnı
da mevcut paskul ,.e kas:ı ve 2 yazı· 
hane 11/7 32 tarihinde saat 9 dan 
12 ye ktt<lar Valde hanı derununda 
eatılacağınılan taliplerin mozkQr günde 
ve aaatto katır bulunmaları ilAn olunur. 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

• 
Taksitle Ve Açık Arttırma ile 

Satılık Emlak 
Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 
55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. arsa 

231 La.leli Balabanağa mahallesi Bozmacı ban sokak 1 mil· 
kerrer No. arsa 

232 Kumkapı Baklalı Kemaleddin mahallesi KOçükllnga 

250 

10 

sokak 37 - 39 No. arsa. 18 
407 Dayahatun mahallesi Yıldız hanında llst katta 14 No. oda 30 
203 Yedikule Fatih Sultanmehmet mahallesi Salhane çıkmazı 

sokak 20 • l No. arsa. 
221 Bakırköy Kartaltepe Eskibağlar sokak 1 - 3 No. arsa 
246 ,, Salazağacı T aşhan caddesi 12 No. ar.a 
345 Yeşilköy Şevketi ye mahallesi Bulvar sokak 20 • 22 nu· 

maralı arsa 
169 Şişli - Büyiikdere caddesi Hacıosman bayın 13 ve 13- 1 

220 
15 
15 

90 

numaralı gazino ve dutluk 250 
239 Kadıköy Hasanpaşa mahallesi Nahit B. sokak 13 No. arsa 30 
285 " Kurbalıdere Dere caddesi 6 No. 400 arşın " 35 

Balada yanlı emlak aekiz tt.ıksitle bilmüzayede sablacağından talip
lerin 26- 7 • 932 sah günn saat on altıda şubemize müracaattan. (26) 

1 +: 1 lstanbul Belediyesi İliinları 1 ~ 
627920 kilo arpa ve 773042 kilo saman münakasası 

Lüzumu olan 627920 kilo arpa ile 773042 kilo saman kapah 
zarfla mUnakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname almak iç.in 
hergün Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidirler. ihale güntl 
olan 11-7-1932 pazartesi gilnü de arpa için 2943,5 lira 'Ve saman 
için de 1594,5 liralık teminat makbuzu veya mektubu ile teklif 
mektuplarını saat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. (B) 

Cihan Park Gazinosu Kiraya Verilecektir 
Cihangirde Boğaziçine fevkalAde nezareti olan ( Cihan Park ) 

namile maruf 3210 metre murabbaı gazino mahalli bir seneden iç 
seneye kadar kiraya verilmek 1izere kapalı zarfla müzayedeye kon
muştur. Talip olanların şartname ve tafailat almak için her gUn 
Levazım MüdürlUğünc müracaatlan ve müzayedeye girmek için de 
beher senesi içiıi 67,5 liradan teminat makbuz veya mektubu ile 
teklif mektubunu 7·7· 1932 perşembe günü saat on beıe kadar 
Daimi Encümene vermeleri lazımdır. ( B) 

Çiçekpazannda Haseki Mustafaağa mektebi 
kiraya verilecektir 

Hocahayrettin mahallesinde Çiçekpazarında 20 numaralı Ha
seki Mustafaağa mektebi binası bir seneden üç seneye kadar kiraya 
verilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilit 
almak için hergün Levaıım Müdürlü~üne ve ihale i{ünii olan 11 -
7 • 1932 pazartesi g(lnft de beher senesi iç.in 31,5 lirahk teminat 
makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene 
mllracaat etmelidirler. ( 1 J 
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BÜYÜK AK N,Z S YAHATİ 
Mazr-H Cemiyeti lzmtr mUmessllllğlnln tertip ettlfil 
araştırma, dlnlenma ve e) lenme seyahati 

İre, İskender0ye, Rodos 
t - C'cın i) etimiz bu büy ük 

seyahatini b Utün 'l'ürk 
gençleri vo ıııilnevvcrleri için ha
zı rlamıştır; ayni zamanda seya-

ha t; a dlivccllcr im izlo muallirııleri
mizin iş.tirak lorini te min en tatil 
z:ıınaıı ına 1csadüf ettirilmi ştir. 

2 - :::cyyahlnr (At i nanın, Nilin, 
Hodosun) Lıedif gUzeJliklori için de , 
on beş gün geçirecektir. Adalar 

vo Akcl enir.in serin vıı sftf havas llo 
b ütün bir sonenin yorgun luklarını 

d inlcıı di recek !erdir. 
3 - Seyya hlar, Yunan, Mısır 

tarih 1 ri ııi ıı Z('nginlikleri, derinlik
h'rt içinuo asırların hayatını id
r:ık odocck lor, l ıcşort tckll.mUliin 
seyrini zevkle temaşa eyl cy ck lcrdir . 

4 - ~cyahato 20 temmuz 
çarşamba g ün iJ başlanacaktır. 

'cyah:ıt ı;eri , lük vo milkeınınel 
' o l>i rinci, ik inci ve 

üı;fiııdi mevki yataklı ı,amaraları 

lı,tvi bfiyiik Ye h ususi bir yolc u 
'apııru ile yapılacak t ı r. 

5 · ~cyahat Psna11 ında. vapu
run hor uevi ıııc::rıılı,tt ve ıııekfi

Jfüı ınovcut gayet ehrnn fiatli hil- " 
fesi ve yüksek saıı 'atkar l:ırdan 
mtlrekkcp orkostra,, ı seyyah la rın 

t·ıni rl crine h.ız ır Lıılunac,\ktır. 

... em iye t iın i z, her hangi bir pos
ta vaırn ru ilo 303 liradan aşnğı 
y:ıp ıl ına. ı i mkanı olın ıyan b u seya
hati tertip ederken herkesin ko
layl ıkla iştirak edebilmesini temin 
nıaksadilo :ız:uııl fedakarlık yapa· 
rnk bilet Ocrotleri nl asgari bir 
Juı.dd o iııdirıııişti r . 

Fiatler 
J inci mevki azimet ve avdet yemekli 90 lira' P asaport ve 

,. yemeksiz 50 ,, ' ize masraf-2 inci 
3 üncü " 

" 
" ,, " ynt nldı ,, 30 ,, Iarı dahildir. 

Toplu gezinti ve ikametlerde aeyyahinin temini menfaat 
ve istirahatları için lizlm gelen t er t ibat alanmıştır. 

Seyahate iştirak Şartları : 
i - Sey!l.lıato iştirak oclocck ı çarşaıııba glintl olduğuna na za ra n 

ze' at bilet beılol iyle h il viyet eliz- 1 pasaport mu:ı.ınoltttı nı n ik mal e<li
da<.1ı \'e kil~ilk kıt'ada ilç fııtoğr.ı.-

1 
l tıbilrnosi i~in seyaha te i~tir:ık cdo-

fııı ı :ışa~'1daki adrese te\'di etmek cok zevatııı t0-7-932 pazar gfin il-
surctiyle lıil ctini almalıdır. ııe ka tla r ın ilracaa tları lazımdır. 

2 Taşra vil i\y etlerdon iştirak Bu tarih t e n s onra rııilracıuı.t ctlocek 
<'decokleriu mahalli zabıtasın ca zov:ıt iç iıı ıııü ıı forit pasaport mua· 
ııı usaddnk ıncmaliki ecn chiyoye ııı olosi yapılmak zarureti hasıl ola-
seyahat lıeyauııaıııcsiyle birlikte ilç c:ıgınJan pasaport ve vfae m:ısrar-
kıt'a fotoğraf, hüviyet cllzd:ı.nı vo ı.~rı kondileriıı e ait olac:ıktır. 
lıile t l.ıedolini 'l'Hrk MaarH Comiyeti 4 - İşbu sey a hate t tan bul dan 
h ruir mU ın essilliğino göndermeleri i~tirak edecek zevatın fzmire nzi· 

lflzımdır. met ve avdetle ri nısıf ücretle 
3 - llarokot gllnil 20·7·932 tuınin odilocoktlr. 

Bilet aatıf ve müracaat yerlerl : 
'fUrk ~fa:uif Conıiycti lzmir mfi nıossilliği : lzın inlo ı:le ll\nlk 

Bankası kar91sındıı. T ele fon : 3911 

Satılık Haneler ve Yalılar 
Bebl'k t(I bir t ı rarı fırın diğer ta.rafı Millot ba hçesi ün !indeki Tramvay me) ": 

d,rnilo muhat ola.n adayı t ookil eden 1400 metro a rsa ilzcrine mobııi rn - 25 
n umaralı yNli bap hano ilo Boyacı köyiinde ilç Lap sah ilha ne toptan ve po
r. keııde a('olf' ~a.tılık tır. Boyacı küyüııdo Halim Paşa akarctloriııde lıle lımet 
Zeki B('ye ıııııracaat edilmesi. 

- -P E R T E V N I Y A L Va k f ı n da n : 
::;i~lido lzzctp:ı~a soka~ında V:ddo apartımanıııın 1, 3, 5 No. Iı dairele ri 

h irt"r "cr.e ıııUddet ve KüprUbaşında Va ldo hanında 6 1 No. lı odalar üç sone 
mllıldd ""0 y ir mi giin i~·iıı aleni mOzaycdeye ''azedilıniştir. lsticara L'\lip 
olanların ın Uzayc do g !lnü olan te lıri halin 25 i nci p ı za rtesi gfinü eaa t l6 ya 
knd.tr I ta nLul Evkaf MndUriyotirıda f'ortov niyal \'akfı idares ine veya 
Encu ınone m üracuat etmeleri. 

IZMIR 
Türkocağı bahçesine 

Biltiin dUnyaca maru f 

ZUANEL 
\ta ı ,·aıı eanılıa1Jarı ve 

,·a ryotc~i gdıni!}tir. 

Koşunuz! 

lstanb ul Asliye Mahkemesi 
ikinci Ticaret d lres1nC:en: 

hık:ıd<lcııı:ı i !ını iflfü;ııı:ı l-.arar \ e

rilmiş olan .'irkt'cİ (\•rııı,ııı) :ı hanınrla 

ti carı tlo ıııcşgııl lı;.ık Lo' ı ınalıtıı ınl:ırı 

şirketi lıu kero alacal.lılarl:ı. aktı•ytolli
ği koııkortlatunuıı tasdik ınnatııl.'lı·~i 

11 7 O:.>:? ta ri hlıı o ınfüıadif pazar tl' i 

gııurı ,:;nat 1·1 te ıııu:ıllak hulııııııı:ı l,t:ı. 

al!l.katlarlarrn y ı vrı ı i tnC'zld'ır<la ma lt
kf'ınode lıa1. ı r bıılımııı ıl.ırı ltlzıııııu ilfın 

olunur. 

MAZON r. EVVA TUZU 
Kolay bir Hazım to ınin oder. 
mide ve barsak1arı tomizlP-r. 
Basuru kö 1 Unden eser • 
Taam ı latif vo zevklo ıı;ilclıili r 
Mazon ismirıo dikbt odi ıı iz. 

Bilyük ~lıul 100 kuruş. 

Depoau ı iş Bankası arkasında MAZON 
-..,,.._,._.,._ Botton ecza d eposudur. -.ı::::~;:m 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TüRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABR1KASJ 

BAJt.ICA A!05TAllLARATl_.,ı 
K.tm PcrlCT Dudak boyaı.. 
8ri1uıtıo rertn Koloaı.W 
Tvnı.t ro.ır•luı Eua!ar V S. V. s. •• 

Ecnebi Mar/,;a f11nndan. Çok Daha Ucuz .N~faıefçı 
P~k Dalıa Mühmmeldir 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

S ATIE 

Ankara da 
Satılık Bina 

Birinci kat: Bodru m. 
lk1nci kat: Kmı.atlıa ııe. 

Üçlln cü kat : Lokıuıt:ı.. 

4 - 5 - vo 6 ıncı katlnr oteldir. 

Almak arzu edenler Ankarada 
Kınacı Zadeler apnrtımanmda 
16 No. ya müracaatleri. 

Son Posta Nlatbaaoı 

Sahipleri: Ali Lkrom, Selim Ragıp 

Neıriyat MüdQ,.ı Halil LılW 

s·nir 
bozukluk-· 

ba~ağrılarında derhal 1 - 2 

Aspirin tableti alınız . Ağrı I ar 

sur'atle ve muhakkak zail olur 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ 1 

Hakiki alaturka musikiden zevk duymak, muhrik 
ve tatJı bir ses dinliyerek gaşyolmak 

isterseniz her akşam: 

Harbiyede 8 E L V O BAHÇESiNE 

teşrif ederek meşhur 1 
DENİZ KlZI 

E M 
ve kemani 

1 E 
dinleyiniz 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Kıymeti muhammesi 

Lira K. 

300 

448 

31 arşın 28 santim terbiindc bulunan Çemberlitaşta 
Mollafenari mahallesinde Vezirhanı içinde küçük hanın 
3 üncii kab.ıda 19-13 No. h kdrgir dükkanın tamamı. 
Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Koğacı
dede mahallesinde Asiyehoca sokağında A. 12 No. ile 
murakkam bir kıt'a arsanın tamamı. 

314 76 Tamamı 104 arşın 92 santim lerbiinde bulunan Üsküdar
da Gülfemhatun mahalle \'e sokağında Gnlfemhtun ca· 
miinin metruk hela mahalli arsası. 

900 

300 

500 

(2220 
1200 
3516) 

Tamamı 374 arşın terbiinde bulunan Hasköyde Kiremit· 
çi Ahmetçelebi mahaJlesinde Okmeydnnı caddesinde 
atik ( 5, 7, 9, 11, 13, 15) cedit (5, 7, 9, 11 ) numaralarla 
murakkam tahtında üç bap dükkanı mUştemil harap 
üç bap hanenin tamamı. 

Tamamı 165 arşm terbiinde bulunan Kandillide Aralık 
sokağında atik 4 No. lı üç oda bir sofadan ibaret harap 
bir bap hanenin tamamı. 

Tamamı 23 arşın terbiinde bulunan Çemberlitaşta Mol· 
lafeneri mahallesinde Yağcı hanı alt katında 1 No. lı kir
gir odanın tamamı. 
Beyoğlunda Katipmustafaçelebi mahallesinde Telgraf 
sokağmdan atik 4 KüçUkparmakkapı caddesinde 36, 38 
No. alan müfrez iki kıt'a arsadan 148 arşın terbiiode 
bulunan h.ısım beher ziraı 15 liradan 2220 lira ve 108 
arşın terbiinde bulunan kısm beher ziraı 12 liradan 1296 
lira ki cem'an 3516 liradır. 

Baladaki emlaki mahlfıle satılmak üzere 20 giln müddetle 
müzayedeye konmuştur. Müzayedesi Temmuzun 1.1 inci pazarte.si 
günü saat 15 tedir. Talip olmak istiyenler ~ıymetı muhammenenı~ 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerıle beraber Çemberlı· 
taşta İstanbul Evkaf Miidiriyeti binasında Mahlulat idaresine mü· 
racaatleri ilan olunur. 
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