
Rusyadan Gelen Makine-
•• • 

)erle Uç Fabrika Kurulacak 
• 

Ankara, (Hususi) - Rusyadan kredi ile allnan 
v"' ll'lr kısmı memtekeUmlze gelen maklneıerln 
hangi mıntakalara kurulması lca.- edecellnl 
tetkl~ ve bu lfl bafaracak olan Ru• mUtehasaıs 
heyetinin on bef gUne kadar gelm•sl bekleni
yor· •u heyete, bir kısım da TUrk mUtehassıe-

ları lllve edllecektlr. Bu tabrlka'ar, tesisi Ha 
mefgul olunan Sllnayl Oftalne ballanacaklardır. 
Bu ofis kimyevi sanayi fabrikaları teslsUe de 
mefgul olacaktır. Bu ••hada bazı Alman 111Ute
hasaıslarından latltade edllme•I muhtemeldir. 
Ayrıca cam. soda ve kllıt fabrikaları tesisi me
•elelerl de tetkik edllmektlr. 
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Son Günlerde Metruk l D'!lmuşa 
v Bır Adam/ 

Çocuklar Çogaldı lstanbut Limanında Sandaı 
Yapılan bir tetkike g6re, son 

günlerde ıehrimb ıokaldarında 
bulunaA metruk çoculdann ade
di kabarık bir . yek\in tutmakta• 
dır. Son zamanlarda DarOIAceıe
ye ı&n1ierilen bu çocuklard~ 
baıka buı yqlı kimseler de Da
rülacezeye mllracaat etmiılerdir. 
Bunlann da miktara aeçen Hn .. 
ye nazaran daha fazla olduta 
törtllmlfttlr. 

Son ıamanlarda Darilllceye 
aokakta bulunan bir çocuk getl
rilmlf, fakat bunun cebinde çok 
garip ifadeli bir mektup bulun
muıtur. Mektupta ıu cllmleler 
vardır : "Bu çocujun iami ( Sey-
J r )..dL ~·adiai de T•-.. k..-.._ •• __ __.___ 
pcuP Adala nsUI .. 

onu yanına .alsın, bak11n, btlyGt- ........ c-enlR....ıe.edal 
(Seyyar) çocuk ıürı, adam etsin. ismini ( Seyyar) 

koydum. Eğer bunu kimse alıp 
bakmaua seyyar olarak her ta· 
rafı geMcek, bir serseri ola· 
caktır. " 

Bu çocuğu sokakta görenler 

onu alap DarUIAcezeye götilrmllf
lerdir. Çocuk Darülaceze defte
rine de ( Seyyar ) ismile yazılmı.
br. Şimdi mlle11eıede durmadan 
ağlamaktadır. 

~~~---------... ·----------~~-
Filozof Rıza Tevfik 
Çıplaklara imrendi 

• 
Şeriadan Aynldıktan Sonra Lübnana 

Çekildi, Çırılçıplak 
Berut, 4 (Husull) - Ylz elli

lik kara listenin en başında bu
lunan mabut Rıza Tevfik, son 
zamanlarda burada çok şayanı 
dikkat bir hayat geçirmiye baı· 

Yaşıyor 

lamıftır. 
Hayatında bin bir kahba ve 

bin bir kıyafete btıriinen bu 
hem filezof, hem muharrir ve 
hem de siyaal adam, Şarki 
Erden Emlri Abdullalun 
yanındaki memuriyetinden te-
kaüt edildikten sonra Lübnan
da oturmayı tercih etmiştir. Lüb
nanda Akdenize hakim ylik· 
•ek bir ormanhğın kenarında 
küçük bir evde oturan Rıza Tev· 
fik ile Elbelağ gazetesi muharriri 
arasanda son günlerde. bir millAkat 
vuku bulmuştur. 

Muharrir, bu mülakata ait 
lntibalarmı töyle anlatmaktadır: 

''Yaptığı menfi hareketlerin 
neticesi olarak kara listeye ithal 
edilen Filozof Rıza Tevfik, beni 
çmlçıplak denecek bir halde 
karşıladı ve ilk sözll fl.I olduı 

" - Çıplaklık hoıuma gidf.. 
ror. Bu mesleği tamime çalqan
lama baıBa bea de bir talebe.iJim 

Çıplaklığa Dı:encn Rıza Tevfik Ye kucatında 
tatıdıit bir Arap çocufu 

Şimdi ben de çıplaklık talimk• 
rile meşgul oluyorum. Görüyor· 
sunuzya üzerimde kısa bir don
dan başka birşey yok.,, 

Rıza Tevfik denize bakan 
kOçük odaımda Alman ıaırı 

Götbenin bir kitabım okuyor. 
Meıhur İtalyan edibi Danteıain 

o. ..... a laoi aa,fada ) 

Kıtlığı Varmış 
lstanbul limanıma ötedenberi 

" dolmuta bir adam 1 " denilen 
sandalları hayli meıhur ve ma· 
IOmdur. Bu kayıklar Halicin iki 
aahilinden karıı karfaya adam 
naklederler. Fakat yapbğımız bir 
~etkike g8re, köprll müruriyeainin 
ilgasından aonra Halicin iki kartı 
1akaaına işliyen bu sandallar 
yllzde aekıen nispetinde azalmııtır. 

Bunlar evvelce 200 kadar bir 
yekün tuttuğu halde bugDn ancak 
30 • 40 tane kadar kalmıılardır. 
Bu suretle glln geçtikçe azalan 
aandalcdardan bir kıaau, iflerini 
balakçıhğa ve dijer nakliyata 
huretmiflerdir. 

Diier taraftaa esnafın &6y· 
1ec:liiine sıire, iki Oç ._ wwa, 
Haliçte, kartıdaa brflya atlam 

tapyan bu aandallar büıbiltlla 
ortadan kalkacakbr. 

Tarih Kongresinde 

DUnkU tftlm•d• verllen lzallat 
tO uncu Ayfmnızd ... ır 

Edirnenin 
Minareleri 
Edime (Hu

ıust) - Şeb
rimizdeki ca
milerin hemen 
hepıl tamir 
edilmektedir • 
Tamir iılerin
de izzet B. 
?Jlta bqıbk 
yapmaktadır • 
G ö nderdiiim 
resimde 91 
metreki irtifa· 
mc'a Sflimiye 
mınareıini tamir eden izzet Bey 
minarenin alemi ortasında lai~bir 
tarafa tutunmadan ayakta doP. 
maktadır. Hu manzara burada 
seyredenleri heyecana dOfOrmut, 
fakat buna ratmea aaatlvoe 
•ıredilmittir. 

Türk Kadını ''Mühlik,, Midir ? 
• 

Yeni Nesil Kadınlığını 
itham Etmek Haksızlıkhr 
Muslafa Hakkı B. Türk Kadınlığına 

İtimat Edelim, Diyor 
Yeni nesil kadınbğını nasıldır: 1 

Mühlik mi, mt\steblik mi? Fazıl 
Ahmet Bey Millet Meclisinde 
yeni nesil kadınlığına " Mühlik ,, 
e>larak gördüğünü söylemişti. Biz 
münevver kadınlarımızla ve bu 
arada terbiye ile çok yakından 
allkadar olan müderrİI •• mual
lim beylerle görliftilk. 

Bunlardan bir kısmının ce•ap
larım bu sütunlarda yazdık. Bo-

gtln do DartilfUnun Fen FakOltesl 
Reisi Prof eslSr Mustafa Halda 

Beyin cevaplarım neşrediyoruı. 
Mustafa Hakkı Bey senelerce 

muaUimJik yapmıı ve yapmak· 
tadır. 

Yeni nesle mensup birçok 
kızlarımızın terbiye vazifesini 
deruhde eden Mustafa Hakla 8., 

Fea FaUJt..ı Relal PrelH• 
Mu...._ Halda a., 

( Denmı 8 inci qyfada ) 

Komünistler Ağır Cezada 
Gürültü Y apmaklstediler 

Komilnistlik cllrmile maznun 
olarak bir mOddet evvel yakalan
anların mubakemelİDe dlln lSğle
den sonra Ajır Ceza Mahke
mesinde bqlanmaıtır. Maznunlar 
muhafaza altında mahkemeye ge
tirilirken adliye koridorlarmda 
nllmayifler yapmaya, bağırıp ça
flrmıya teıebbtıı etmişler, fakat 
andarmalann mndahalesi ilzerioe 
bu teıebbOslerine devam imkAnı 
kalmamııbr. Maznunlar bir aralık 
tekrar ayni harekete teıebbüs 
etmek lstemiıler, fakat jandar
malann teyakkuzu ilzerine te
ıebbOıleri yine neticeıiz kalmııtır. 
Muhekemeye Ajır Ceza aalonun
da aaat iki buçukta bqlanmıt
br. Riyuet mevldinde reİI veklB 
NUll'at Bey varda. EneJA mu-

nunlarm iıim ve hBviyetlerl so
rulup tesbit edildi. Mamunlal"D 
isimlerini bu raya yazıyoruz: 

inşaatçı HBseyin oğlu Salih, 
sivil tayyare makinilti Mahmut 
oj-Ju Mehmet Nuri, bir banka 
muhasebesinde memur Fehmi 
oğlu Nihat, tlitüo amelesinden 
Hasan! oğlu Mehmet, Posta ve 
telgraf fabrikasında makinilt 
ve evvelce komllnistllkten 
mabknm Talat, hiçbir iti• 
meşgul olmıyan Mehmet oğ-
lu Zeki, maznunlardan Fuat 
oğlu Reıadın refikası Ma· 
dam Margarit Vilda, Franso•a e..
velce komOnistlikten d6rt H
neye mahk6m tayyare makinisti 
Haean otla Cemal, evvelce ko-

(Deyamı 3 inci aayfada 

Makala Gorld ( <>ttada) Geat Ru• cdlpleriaba eriuiacla 

( Makaim Gorki ) biç şllpbeab dllnyamn en bD~ romancılar11ı• 
daa biridir. 9 yqındanberl VasaU Rusyayı, V olp boylanm kanı 
kını gezen kAh kunduracı çırağı, ressam yamalı ve hamal, kila 
Volga vap~larında bulaııkçı, paçavracı, ıimendifer bekçisi ve ba
murklrlıkla hayabn acıbğuıı tadan ve adım adım.. m~klillerle çarp .. 
ıarak kendi kendini yetiftiren Gorki, bayatını dort cıltte anla\ıyor. 

Bunlardan biriÇ'b C U K L U G U M 
J ... ln4•1ıl eHrldü N en giizell de h• ••rdir. Biitilla dil,.,., 
IU.11ların11 t.rellm• edilen 611 eseri ıakında ıamembtl• tefrik ,., ............. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi l 
Büyük Tarih 

Kongresi 
Ankaradaki toplan•n büyük 
tarih kongre1inde çok pyanı 
dikkat mevzular izah ediliyor 
Ye dij'er yeni eaa1lar öğreni· 
Jlyor. Bu buauata halkın 

flkrini kınca nablediyoruz: 
~- B. (SultHhmet Ticue mektebi 

90• 11nıf ta'ebeılnden) 

- Tnrknn hilkatle haşhaşa 
filrilyen kadim bir medeniyeti, 
parlak bir tarihi vardır. KUçlik 
Asya bizim eski bir yurdumuzdur. 
Maalesef bu güzel tarihimiz iyi 
tedvin edilmemiştir. 

Hep garptan ve yabancı me-
hazlardan derme, çatma bir su
rette toplanmıştır. Sonra öteden• 
beri Türk Devletleri tarihlerini 
hükümdarlanna nisbet ederek 
yazmışlardır. llbaniler, Ak ve 
Karakoyonlu!ar, Selçukiler, Har· 
ıemiler, Bermekiler, Tolonlular 
Eyyubiler, nihayet Osmanoğulları 
hepsi de birer Türk devleti kur
duklan halda wmlerini hüküm
darlanna ve meliklerine oisbet 
etmişlerdir. Ankarada toplanan 
tarih kongresinde ciddi ve fay dalı 
münakaşalar olmaktadır. Tarihi
mizi iyi bir surette hazırlıyacak 
esaslar tesbit edilmektedir. 

• Öıner B. (Fatih Atpuvı caddeal) 

- Tarihimiz çok zengindir. 
Şimdiye kadar tarihçilerimiz esas· 
lı bir urette meşgul olmamışlar· 
dır. Türk Tarih Encümeninin 
neşrettiği eserler tarihimize ve
rilecek yeni tetkik istikametlerini 
çok güzel tesbit etmiştir. istik
lalimiz, varlığımız Garbın kapito· 
lasyonlarından kurtulmuştu. Şim
di de tarihimizi bazı garezkir 
müverrihlerin nüfuzlarından kur
tarmak zamanı gelmiştir. .. 

faik B. ( Betlktaş Akaretlrr cadde1l 13) 

- Tarih mühim bir ilimdir. 
Bütün dünya tarihe büyük bir 
ehemmiyet veriyor. Bizim de il
me büyük bir ihtiyacımız vardır. 
Ankarada toplanan tarih kongresi 
ilk kuvvetli bir ilim hamlesidir. 

Türk Tarih Cemiyetinin eser
leri yalnız münevverlerimize hitap 
etmektedir. Halkın anlıyacağı 
dille de yeni esaslara göre ta
rihler yazılmalıdır. Efsaneler, mn· 
ıallar halinde halk kütleleri ara
ıında yaşıyan birçok tarihi mal
zememiz vardır. Bunlar tetkik 
edilmelidir. .. 

lımatl Bey ( Beykoz Yalıköy 34 ) 

- Tarih ve eski eserler ilmi 
çok tekAmül etmiştir. Medeni 
milletler çöllerde, harabelerde 
eski tarihi tesbit için biribirlerile 
müsabakaya girişmiılerdir. 

Son zamanlarda Ortaasyada 
TUrk tarihini zenginleştiren bir
çok eserler bulunmuştur. Fakat 
biz bunlardan haberdar değiliz. 
Tarih Kongresindeki münakaşa-

rdan bun an öğreniyoruz. Bu 
ilimle meşgul olaıılann adedi 

• artbrıhr.alı Ye yeni eserler neşre
dilmelidir. 

ZiRAAT 
• 

lstanbulda 
Hasat 
Başladı 

lstanbulun bu ıene zirai Yaıi· 
yeti çok iyidir. tık zamanlar b\raz 
kuraklık tehlikesi başgösterir 
gibi olmuşsa da ıon yağmurlar 
vaziyeti adamakıllı ıslah etmiştir. 
lstanbulda bir ay evvel haşhyan 
arpa hasadı tamamen bitmiş ve 
arpayı Rami.s kayu çıkarmıştır. 

Şimdi de buğday hasadına de· 
vam edilmektedir. Dün bir zat 
Ziraat Müdüriyetine, ilk çıkardığı 
buğdaydan nümune getirmiştir. 
Bu sene arpa ve buğdayın aa
manlan az olmasına rağmen 

taneleri çok dolgun ve iridir. 
Eğer İstanbu mıntaka!llı bu sene 
de geçen seneki kadar tohum 
Rtmış olsaydı bu sene lstanbulu~ 
buğday ve arpa mahsulü çok fe
yizli ve bereketli olacaktı. Bu
nunla beraber randıman itibarile 
bu seneki mahsul de hemen he
men geçen senekine yakındır. 

Balık Avı 
Bu Sene 33 Milyon 

Çıroz Avlandı --
Balık mevsiminin fırtınalı geç· 

mesi dolayısile bu sene balık İs· 
tihsali geçen seneye nispetle da
ha az olmuştur. 1931 senesinde 
50 milyon kadar istihsal edilen 
çiroz bilığıı bu sene balık mev
siminde 35 milyona düşmüştür. 

Diğer balıklarda da ayni te
nezzül vukua gelmiş, lüfer, kal· 
kan, uskumru, palamnt ve emsali 
gibi balıklar bu sene daha pahalı 
aablm akta dır. 

Havaların gayri müsait olması 
Ye fırtınalar dolayısile balıkların 
ekseri dibe kaçtıkları için, balık 
avı çok müşkül olmaktadır. 

Turfanda 
Karpuz 

Y alovadan evvelisi gün dört 
küfe turfanda karpuz gelmiş ve 
75 liraya satılmıştır. 'Yalova mu· 
bitinin ilk ve son turfanda yetiş
tirmek için çok müsait olduğu 
anlaşılmıştır. Geçen sene bütün 
lstanbulda ıebze bittiği halde 
orad&n lstanbula turfanda fasul
ya, patlıcan ve saire getirilmiş ve 
sahlm~lır. -----

Ev Sah.binin arifeti 
Feriköyde oturan Mustafa ve 

zevcesi Hatice hanı ev kirasını 
veremiye kiracı Zehra hamını 

fena halde dövmll,Iardir. 

SON POSTA 

Petrol 
Erzincanda T etki

kat Yapılacak --Haber aldığımıza göre, bun-
dan bir müddet enel bir ecnebi 
mühendis tarafından Erzincan 
havalisinde petrol telkikab ya· 
pılmış ve o civarda zengin pet· 
rol membalara bulunduğu neti
cesine varılmıştır. 

AlAkadarlar meseleye ebem· 
miyet verdikleri için son günler· 
de şehrimfaden bir heyet esaslı 
tetkikat yapmak üzere Erzincana 
hareket etmiştir. Bu tetkikat 
süratle intaç edildikten sonra 
derhal işletme faaliyetine girişi

lecektir. 

j rine Bir 
·ihtilaf Sırası 

Öğrendiğimize göre gayrimil
badiUerden bir kısmı ile yeni 
idare heyeti arnsında ihtilaf çık
mıştır. Bu ihtilafın yeni birtakım 
münakaşalara meydan vereceği 
söyleniyor. Yerilen malumata gö· 
re hükumet tarafından gayrimü
badillere tahsis edilen Yunanlı, 
firari ve etabli emlaki gayrimü· 
badillerin haklarını ödiyecek 
miktarın f evlnnde iken y ni ida· 
re heyeti gayıimübadillere ait 
gizli emlaki meydana çıkarmak 
için bir büro tahsis etmiş ve bü
ro azalarına ayda üç yüz lira 
maaş vermiye başlamıştır. Bu 
yeni masraflar gayrimübadilter
den bir kısmını memnun etme
mektedir. Diğer taraftan bonola- l 
rın daha fazla diişmemesi için yeni 
bir takrir hazırlanmaktadır. Bu 
takrir hükiimt::t tarafından kabul 
e,r·ı,ıiği takdirde, müzayedelerde 
istihkakından fazla bono ibraz 
e _ gayrimübadillerin istihkak-
ı rı nisbetindeki bonolar ihraç 
ve fazlası piyasa kıymeti üzerin· 
den hesap edileceldir. 

Bir Berber 
Kadınlan Ölümle 

Tehdit Etmiş 
F eııerde berberli eden z-

har Ef udi, Remziye ve Hadiye 
hanımlara sarkıntılık etmiş, ken
disini polise şikayet eden kadın
ların evine taarruz ederek ölümle 
tehdit etmiştir. Hakkında tahki· 
kata başlanmıştır. 

Zahiı e Bor~asında 
Dün 30 vagon ve 1326 çuval 

buğday gelmiştir. 1 vagon çav
dar, 3 sandık afyon gelmiştir. 
Buğday altı buçakla, sekiz on 
para arasında satılmıştır. 

15 balya Polatlıdan, 30 balya 
Karahisardan ve 17 balya Eski· 
şehirden tiftik gelmiştir. 

BiR CiNAYET 
Bir Köylü 
Arkadaşını 
Vurdu 

Evvelisi gün aaat on ikide 
Bakırköyüno tA bi Mahmutbey 
nahiyesi ile Çıfıtburgaz arasında 
bir tarlada çalışan rençper 28 
yaşlannda Osman oğlu Hasan ile 
Mehmet oğlu Osman bir aralık 
bir iş yüzünden kavgaya tutuş• 
muşlar ve Osman elindeki demir 
tırmığı arkaclaıı Hasanm kafa11na 
bütün kuvvetile indirmiştir. Ha· 
sanın kafa kemikleri delinmiştir. 
Yarası ağır olduğu için İstanbul 
hastanelerine nakledilememiş , 
nahiyenin dispanserine yatırılm11· 
tır. Osman yakalanmıştır. Jandar 
ma tahkikata devam etmektedir. 

ŞUpheli Bir Mesele 
Bazı muhacirler tarafından 

Bulgaristandan Tfirkiyeye mUYa• 
zaalı olarak şeker ithal edildi
ğini yazmışbk. Gümrük Başmli
düriyeti meseleyi tetkik etmek· 
tedir. Elli bin kilo şeker çıkarmak 
istiyen bir muhacirin vaziyeti 
şüpheli görüldüğünden ithal et
mek istediği şekere müsaade 
edilmemiştir. 

Uşküdar Hatb 
"" Bilet Ücretinin F azlalı-

ğından Şikayet Edildi 

Liman ve Şirketi Hariye tarl· 
felerinin tetkikine başlanm tır. 
Y apb~mız tahkikata göre bil
hassa Üsküdarlılar Şirketi .Hariyo 
tarifesinin yüksekliğinden ıikA· 
yet etmektedirler. 

Tarife Komisyonunun bu ıi
kfıyeti nazarı dikkate alarak Şir
keti Hayriye tarifesinde OskUdar 
hattı için bir miktar tenzilAt 
yapması muhtemel görülmekte· 
dir. Haliç Şirketinin vaziyetine 
gelince; şirketin, bugün yapbğı 
tasarruf esası dahilinde çalışmak 
şartile zarar etmiyeceği muhte• 
mel görülmektedir. 

Maden 
Müşterileri 

Aldığımız mevsuk bir habere 
güre, Avrupada maden lherine 
muamele yapan birtakım firmalar 
Harici Ticaret Ofisine müracaa.t 
ederek maden üzerine Türkiye 
ile iş yapmak istediklerini bildir
mişlerdir. Ofiste bu mesele bak
kıuda tetkikat yapmaktadır. 

Tramvayda Hastalandı 
Ayaspaşada oturan Doktor 

Ali Sait Bey tramvayla Karaköy
den geçerken üzerine fenalık 
gelmiş ve Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmışbr. 

----~ -
Temmuz 

Günün Tarih 

Bir Vapurda İ 
Hırsız Tutuldu 
Meninden diln ıehrlmize r 

lılvain vapurunda garip bir hırn 
h•cü.eai olmut. ana n ojuldan 
rekkep ldlçtık bir hıraz şebe 

meydana çıkanlmıştır. Verilen m 
arata röa-e i'enç bir adam iki kişi 
paralannı çalmışlar. Tahkikat n 
ceainde hıuızın vapurda dilcneo 

kadının otlu olduğu anlafılmıt 
çaldıj'ı pnralar üzerinde bulunmuı 
Diter taraftan bu adamın ann 
ola dilenen kadının da üzeri ar 

mıt Ye tamam yetmiı Hra çıkmıı 
lk.ial hakkında da tahkikat yapılın 
tadır. 

Yeni Ekmek Narhı 
Belediye yeni ekmek narh 

evvelki akşam tesbit etmiştir. Ek 
a-ene 9,5 kuruştur. Francalaya 
para zam yapılarak 13 kuruş t 
bit edilmiştir. Yeni narh 
a-Qnden itibaren tatbik ediliyor. 

Yeni ıUşteriler 
Yunanistan ticaret firmala rınd 

kmlara Harici T icaret Ofisine mür 

caat ederek Türl<iyeden deri, mob 
Jelik kerute, peynir ve yağ alm 

latedlklerini bildirmişlerdir • 

Borsada Vaziyet 
TBrkiye ile Fransa nrasında 

.tyaal ve iktrsadi münasebetle 
düzeleceği haberleri esham ve k 
biyo bursasında derhal teairini g 

tumJt Düyunu Muvahhide evvel 
ann lurk altı kuruş on par dan kır 
aiti buçuk kuruşa düşmilıtnr. 

Gümrükte Kaçakçılık 
Bundan bir müddet e\•vel gO 

rilkten iptidai madde ka~akçılığı y 
ptlchfı hakkında tahkikat irişil 

tlnl yazmıştık. Ôğrendij'imize g8 

allkadar daire tahkikab bitirmiş 
ma%Jlun olarak tutulan bir müe .. 
aahibi mahkemeye verilmiştir. 

Müfettişlerin TenezzlihU 
Haber aldığımıza göre şehrimiz 

Yaıtife güren Gümrük ve inhisar! 
Vekileti Müfettişleri bu cııma gün 

bir dcni:t tenezzühG yapncaklardı 
Bu tenezzüh bazı tetkikata da vesil 
yuecektir. 

Balıl<hanenin Tamiri 
Uzun müddettenberi tamiri dütG 

nülen bnlıkhane binaaı ve aahş ye 
bu sene esasla tekilde tamir edil• 
cektir. 

Ve hap 
Gitmiyor 

Raaing takımile beraber gele 
bmirn Vehabın şehrimizde nrb 
kalacafı hakkındaki haberler tahak 
kak etmektedir. Vehabın burad 
kalmu kararına RasJng reisi rnuva 
fakat etmiştir. Bu kıymetli futbolcG• 

aüıı Galatasaray veya Fenerbahç 
klüplerinden birine intisap edece 
babu alınmaktadır. Fakat Alakadar 
lar Vehabın Galatuarayı tercl.b 
edecetini alSyliiyorlar. 

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

1: KCJmşu Hasan l3ey, ı 
artık fU kadınlar.& kızmıya baı
Jadım. 

2 - Lir g.m kafam 
kıITı kızışacak. 

adam~ 3 - Eıimo aı>ÜjJUr~e sopasını ı 4 - Akraba. taallllkattan 1 S: Haaao B. - Ama11 ko ŞLt bl-
alacağım, nekadar kadın var..: hepsine... raz yava~ aöylc. Senim hanını ı&li

yor. He01 elinde ~emaiy• de varı.. 



6 Temmuz 

Her 

Miinderecatımızın Çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. -····························································· 

Komünistler Ağır Cezada 
ı.- Gürültü Yapmak İstediler 

(Baş tarafı f inci sayfada) 
münistlikten iki defada beş se
neye mahkum Mehmet Ru
şen oğlu Mehmet Emin Madam 
Margarit, evvelce kor:ıünistlik
ten ;"1ahk~m Fuat oğ)u Reşat, 
m~ıalhm Selım Sırrı, amele Hayri 

• o~lu _Rıza, :Iektrikçi Nazmi, tes· 
di vıyecı lsmaıl oğlu Refet, 17 ya· 
.~ şı?da M~stafa oğlu Nuri, asker 

Nız~mettın, Edirne san'at mek· 
t~bı talebesinden irfan, maki· 
mst Ab~ulla~ oğlu Faik, 
Kırklarelı adlıyesinde zabıt katibi 
Salim oğlu Fuat, Ziraat Bankası 
memurlarından Danyal Ramiz. 
tlgraf muhabere memuru Şükrü 
oğlu Bürhanettin, amele Ahmet 
oğlu Hüseyin, Hüseyin oğlu Osman 
Mehmet oğlu1 Ahmet, Yakup oğlu1 

r Osman, San at Mektebi talebe· 
ll1 sinden Sabri oğlu Mehmet Emin 

Ahm~t oğlu Şükrü, Faik oğlu 
Bahrı, Münire Hanım Mehmet 
oğlu Remzi. Bunlar' mevkuf 
olan maznunlardır ve bunlar· 
dan. Mehmet oğlu Remzi firar 

• elmış olduğundan müstantik 
kararile hakkındaki adli tahkikat 
muvakkaten tatil edilmiştir. 

Bu maznunlardan maada tel
traf çı Mehmet oğlu Remzi Ce
mile Emine Hanım, M~aJlim 
Recai, Hikmet, Kemal, Şükrü 

8 oğlu İbrahim Efendiler de maz· 
nundur, fakat gayri mevkuf 
olarak muhakeme edilmektedirler. 

r ~u maznunlar Kırklarelinden, 
zmırden, Dıyarbekjrden, Sam• 

.sun~~n,. ~ydından, OrhangazVcn 
gehrılmıştır. 

Hüviyetlerin tesbitini müteakıp 
• muhakeme lüzumuna dair olan tah

kikat bakimi kararnamesi okundu. 
Bu kararnameye nazaran maznun

• r ceza kanununun altmış beşinci 
?1addesinde yazılı şekillerde fesat 
ıka etmek ve komünizmin neşrü 
tamimine çalışmaktan suçlu ola· 
rak mahkemeye sevkedilmekte 
ve ceza kanununun 146 ıncı mad
desinin birinci ve ikinci bentlerile 
1!1 inci maddesinin ikinci ben
d~nin birinci fıkrası mucibince 
muhakemelerinin icrasına karar 
verilmiş bulunuyor. 
. .Kararname okunduktan sonra 
ıddıa makamını işgal eden Cemil 
Be~ ayağa kalkarak dahili emni
yetın temini maksadile mu
~akeme~in gizi~ celse şek· 
lınd~ terasını ıstemiş, esasen 
ale~ı . veya gizli muhakeme 
ş7kıllerı arasında maznunlar için 
bır fark ?lam~yacağmı, gizli cel
sede de ıstedıkleri tarzda müda
faa ve iddia dermeyan edebile
ceklerini söyledi. 

k Bu talep üzerine heyet müza
t ereye başladı. Fakat bu sırada 
ayyarecl Cemal, Mehmet Emin 

•e Fuat Reşat ismindeki üç maz· 
~und 1ayağa kalkarak şöyle ba
gır ı ar: 

- Efendim kararnameye iti
raz edeceğiz. 

Reis: 

1 - Zarar yok itirazınızı hafi 
c7. ~~1ede de yaparsınız, deyince 
guru tfiye başlayıp: 

Bizi alenea muhakeme 
ediniz. 

- Adalet gizlenmez. 
I Diye haykırmaya ve durduk-

h~rı sıraların üzerine binip halka 
ıtaben: 

b.. - Çıkınaym dışarı yal Biz 
oyle. adalet istemeyiz ... 
Dıye nümayiş yaptılar. 
Bu esnada Cemil Bey tekrar 

ayağa kalktı ve: 
. - Maznunlar Türk hakimle

rıııe, Türk adaletine Türk kanun
larına hakaret ettiler, haklarında 
zabıt varakası tutulmasını talep 
ederim, dedi. 

Mahkeme heyeti bu talebi kabul 
elti ve zabıt _varakası tutuldu. 

Bundan sonra muhakemeye gizli 
celse halinde devam edildL 

JON PôSTA 
'"' 

[Son Postanın Resimli Maka~e-_s_l __ • __ ~_e_cr_üb_e __ •_J 

T t !J • ' buyük 
bir kuvve ti Tccr••lı .. li ve görgülü 
olnıJ\!:t ça!ırmı·7. 

2 - Bütün teşebbüılerde muvaf
fakıyet temin edebilmek için tecrü
beden kuvvet almak lizımdır. 

3 - Tccrübes z ve gorguı.uz ir 
yaıh adam yeni doğmuı çocuktan 
farkııızdar. 

• 
SO~V TELGRAF HABERLERi 

Fransızlar Kızdı_ar 
-·--·--- ~- -- --

A!mankarın Yeni Teklifini Münakaşa 
Bile Etmiyecekleri Cevabını Verdiler 

Lozan, 6 (A.A.) - Konferans 
Alman Başvekili M. Fon Papenin 
dUn öğleden sonra götürü mik
tarı yekununu 2 mil yardan, 2 
milyar 600 ıniJyonr iblağ eden 1 

mes'uliyetinin ref'i gibi siyasi götürü miktarı açık bırakılmış 
şartlarla terfik etmektedir. olan projedir. 

Fransız murahhasları bu tek- İkincisi, vesaikin • Fransa ve 
liflerin konferansın mevzuundan İngiltere tarafından tasdiklerini 
hariç bulunduğunu ileri sürerek Cemahiri Müttehide fle tayanı 

yeni Alman teklifabnı M. Mak • 
Donalda tevdi etmiş bulunması 
sebebile bir hamle daha yap· 

münakaşasını bile reddetmişlerdir. memnuniyet bir sureti tesviye 
Lozan, 6 ( A.A. )- M. Mak bulun~asına talik eden mukaveledir. 

Donald, 3 itilAfın müsvedde su· ÜçüncUsU, Fransız • İngiliz iti-
mıştır. retlerini M. Heryoya tevdi et· llflarını şimdiki Fransa· BilyUk 

Alman Başvekili teklifini Al- miştir. Bunlardan birincisi 2 Britanya konvansiyonu ile merbut 
manya için teslihatta müsavat temmuz tarihli itilaf mucibince bulun~urmıya matuf olan muka• 

ve b~Uk har~~ A:J:m:a:n~y:a:n:ın~~h:m=k:a:h:n~~:l~v:e_t:a:n~z~im:i:n:e~ai=t_v~e~-v~d=e_d_~_. ___ ~~~~-

P o s ta-Vapurculuğu Layihası Bütçe 
Encümeninde Tetkik Ediliyor 

Ankara, 6 (Hususi) - Posta 1 
vapurculuğunun devlet hizmetin.-
alınması hakkmdaki kanun lAyi
hası Millet Meclisi lktısat Encü
meninde tetkik edilmiştir. Şimdi 
Bütçe Encümeni de tetkikat yap
maktadır. 

Hazırlanan IAyihamn esasları 
şöyledir: 

Türkiye iskeleleri arasında 
posta seferi yaparak yolcu ve 
eşya nakletmek vazifesi devlete 
aittir. 

Şilepçilik, yani bir veya muh· 
telif limanlardan bir cins mal 
alarak diğer iskelelere getirmek 
ve bahusus tertibat ile hayvan 
taşımak, limanlar ve körfezler 
arasındaki ilk hatlarda nakli
yat yapmak, devletin muntaza· 
man vapur işletmediği veya 
işlettiği Jimanlarla işletmediği Ji. 
manlar arasında sefer yapmak 
hizmetinden hariç tutulmuştur. 
Devlet muntazam seferler yapa· 
cağı iskelelerin isimlerini ilin 
edecektir. 

Türkiye 
Bugün Akvam Cemiyetine 

Resmen Çağırılacağız 
Cenevre, 5 (A.A.)- Cemiyeti 

Akvam Heyeti Umumiyesinin 
çarşamba günü toplanması çok 
muhtemeldir. 

Bu içtimada Türkiyenin Ce
miyete girmiye daveti hakkmda 
28 devlet tarafından verilen tak· 
rir müzakere olunacaktır. 

Muhtelif he}eti muarahhasa
lar erkanından birço!dan bu 

Yeni idare umum müdürlük 
şeklinde olacak ve idarenin 
teşkilat kadrosu gelecek seneye 
kadar meclise verilecektir. 

Şimdiye kadar deniz nakliyatı 
ile uğraşan vapur sahiplerinin 
vapurları devlet tarafından satın 
alınacaktır. Fakat satın alı
nacak vapurlar yolcu ve yUk 
taşımıya mahsus vasıfları haiz 
olacak, seyrüsefer kabiliyetleri 
muayene edilecek ve muvafık 
görlllenlerin bütiln demir~aılarile 
birlikte kıymetleri tesbıt olu
nacaktır. 

Mübayaa edilecek vapurların 
halihazır bedelleri lstanbuldaki in· 
giliz Loidi mühendisinin iştirakile 
ikisi lktısat VekAleti, ikisi hususi 
vapur sahipl~ri .taraf~ndan miln· 
tehap 5 kişilık bır eblıvukuf tara· 
fmdan takdir olunur. Ancak 
bu mukadder kıymetlere itiraz 
edenler İstanbul Birinci Ticaret 
Mahkemesi Reisinin hakemliğine 
müracaat edebilirler. Hakemin 
vereceği kararlar kat'idir. 

Vali Bey _Ankarada 
Ankara 6 (Hususi) - lstan· 

bul valisi 'Muhiddin Bey şehri
mize geldi. Muhiddin Bey bu· 
rada on gün ka~ar kalac~k ~e 
ve belediyeye aıt bazı ışlerın 
intacile meşgul olacaktır. ____ ... 
münasebetle söz alF.caklardır. Bu 

içtimada Tlirkiyenin davetine 
karar verilecek ve katibi umumi 
keyfiyeti derhal Hariciye Veka· 
letine iblağ edecektir. 

İSTER iNAN, İSTER 

ı 
Bu kararı kabul etmiyenler 

vapurlarını harice satabilirler. 

Mubayaa Bedelleri 
Kıymetleri takdir oluııan g&ı 

milerin mübayaa bedellerini gös· 
teren resmi ve musaddak 
vesaik hükumetçe tetkik edilerek 
aynca mubayaa bedelleri tayin 
ve tesbit olunur. 

Bu suretle tayin olunan ilk 
mubayaa bedelinden mübayaadan 
itibaren geçen her sene için 
yüzde bet amorti tenzil olunur. 

T enzilden sonra elde edilecek 
bakiye ile takdir edilmiş olan 
halihazır kıymeti yekununun 
yarısı geminin hükumet 
tarafından satın almak bedeli 
olarak gemi sahibine tediye olu· 
nur. 

Herhalde bu miktar takdir 
edilmiş olan halihazır kıymetin
den eksik olamaz. 

Gemi sahipleri kanunun neı
rinden itibaren iki ay zarfında bü
htimete beyanname v~receklerdir. 
Beyannameyi vaktile vermiyenle
t in gemileri sabo alınmıyacaktır· 

Ölüm Cezası 
iki İdam Mahkumunun 
Mazbatası Meclise Geldi 

Ankara, 5 - Bursaya git
mekte olan seyyar kitapçı Ge· 
libolulu Hafız Ahmet Efendiye 
Bursa yolunu yanlış göstererek 
birlikte giderlerken para ve 
eşyasına tama ederek kendisini 
iple boğup öldüren İbrahim oğlu 
Mustafa ve Kara Ahmedin idam
lara hakkındaki mazbata yarın 

Mecliste müzakere edilecektir. 

iNANMA/ "" ' 
Dün bir arkadaşımız bize fU haberi getirdi: 
"B.ılgariıtandan iade edilen (53) çuval tarihi 

vesikalar üç aydanberi gümrük ambarlarında bekli-

yo~<lu. Vekiller Heye' S?'rı n krm n 
1
dahi7 

olmadığı hakkında bir karar vermittir. Karar Müzeler 
idaresine tebliğ edilmittir. Evrakan gümrükte-ki mua
melesi l:>itiraerek bir iki güne kad.ır Sultanabmet 

rı inde 7l'f ja i\f)T~1ilecektir.,, 

Sayfa 3 

.. . 
ozun Kısası 
-

Türk Vapurculugu 
inkişaf 
Edecek Ali? 

•----------------- A. E. 
Hayır, vapurcularımız kork· 

tuklarına uğramadılar, kendi-
lerine: 

- Devletin idaresi al. 
teşekkül eden şu şirkete girinıı, 
aksi halde vapurlarınızı topla· 
ymız, Türk suları haricinde 
çalışmaya gidiniz, denilmedi. 

Hoş, şirket te teşkil edilmed;. 
Posta vapurculuğunun bir mildi· 
riyet şeklinde Devlet tarafından 
doğrudan doğruya idare edilme· 
sine , hususi vapurlarm bu idare 
tarafmdan satınalmmasına, bedel· 
!erinin de peşinen ödenmesine 
karar verildi. Fazla olarak yük 
vapurculuğu serbest bırakıldı. 

Dedim ya, vapurcularımız kork· 
tuklarına uğramadılar, ter dök· 
türen bir sıkmb geçirmiı olmakla 
kaldılar. .. 

Fakat neden böyle oldu?DUn 
bir arkadaşım anlatıyordu: 

"Vaktile muhtelif Tnrk liman
ları arasında işliyen iki Yunan 
vapur kumpanyası yekdiğerile 
rekabete düşmDşler, fiatleri kır
dıkça kırmışlar, sıfıra kadar in
mişler. Ozaman içlerinden biri 
bakmış ki bir basamak daha in
mek mUmkün değildir, ilin etmlt: 

- Yolculan istedikleri yere 
bedava götüreceğiz, fazla olarak 
kendilerine birer kAse de çorba 
vereceğizi ,, 

Yanılmıyorsam bizimkilerin re· 
kabeti de Yunan kumpanyaları· 
mn rekabetini hatırlatmamış de· 
ğildir. Hlikumetin nazan dikka· 
tini celbetmekte bu noktanın 
mühim bir ehemmiyeti old~nu 
kabul etmek lizımdır. 

* Şimdi ne olacak? 
DUn Ege vapuru ile lzmire 

dönen kardeşimi geçirirken onu 
dUşündUm: 

Seyrisefain borçludur, müs
tahdeminine maaş vermekte 
müşkülat çekmf;ktedir. Meclisle 
tenkide uğrıyan noktaları vardır. 

Bütün bunlar doğrudur, fakat 
devletin yardımmdan istifade et· 
tiği için karşımızda rakiplerine 
nazaran daha canlı bir eser 
halinde yükseldiği de dotrudur. .. 

Ferdin dünyada en kuvvetli 
silihı şahsi teşebbilsUdllr, şahsi 
kudreti, şahsi zekisıdır ve bunu 
inkiıaf ettirmiye çalışmak ta 
milli bir gaye olmalıdır. Fakat o 
zamana kadar umumi menfaati 
istihdaf eden sahaları devlet. 
bırakmak ta zaru~idir. .. 

Sözün Kısasa: Madem ki ytlk 
vapurculuğu hususi kumpanyalara 
bırakılmıştır. Şimdi bunlardan 
vapurlarını satmıyanların birleıe-
rek büylik bir şirket yapmalarmı, 
hatta Tllrklye ile ecnebi memle
ketleri arasında ittisal vasıtası 
olmalarını, yani şahsi teıebbUıle
lerini imkin nisbetinde gösterme
lerini beklemek hakkımızdır. 

nahiliye Vekili 
Ş~hrimizde 

Bolu, 5 ( Hususi ) - Dahiliye 
V ~kili Şükrü Kaya Bet, maiye
tindeki erkan ile şehrimize geldi, 
merasimle karşılandılar. Akşam 
Vekil Beye fırka tarafından bir 
ziyafet verildi. 

İzmit, 6 (Hususi) - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya B. Boludan 
Adapazarı tarikile otomobille 
şehrimize geldi. Vekil Beyin 
seyahatine devam ederek bu ak· 
şam lstanbula muvaaa1at etmeli 
muhtemeldir. 



4 Sayfa 

• 
ıırzge 

Mücahitleri 
Berut, (Hususi) - Suriye hu

dudu haricinde Sultanül'atraş Pa
tanın idaresindeki mücahitler Pa
şanın karargahında mühim bir 
içtima yapmıya karar vermişler
dir. Bu içtimaa Mısır, Irak, Şar
ki Erden gibi Suriye hudutları 
haricinde menkfıp yaşıyan bütün 
mücahitler de iştirak edeceklerdir. 

Irak Meb'usları 
Berut (Hususi) - Irak Peşve

kili Nuri Sait Paşa yaz mevsimi
ni geçirmek üzere ailesilc bera
ber Lübnana gelmiştir. Irak Mu
halefet Fırkası liderlerinden Ya
tıin Haşimi Paşa da buraya 
gelmiştir. Muhalif ve muvafık 
birçok Irak meb'uslan yazı ge
çirmek için Lübnam tercih et
mişlerdir. 

Asi Sergerdeler 
Bağdat (Hususi) - Asi Barzan 

Şeyhi Ahmedin bazı maiyeti iie 
beraber Türkiye hududuna iltica 
ettiği ve bunların Türk Hüku
meti tarafından silAhlarmdau 
tecrit edilerek Kırklareli Vilii) e
tinde ikamete memur edileceği 
haberi buraya gelmiş ve derhal 
Uan edilmiştir. Şeyhin arkadaş
larından Şeyh Mustafa da lran 
Hükümetine iltica etmiştir. Ser
gerdelerden Şeyh Sıddik'te ken
disini Irak ordusuna teslim et
miştir. 

ispanyada lslam Cemiyeti 
Şam (Hususi) - Suriye vatan

perverlerinden olup Fransızlar ta
rafından hudut haricine çıkarılan 
Emir Şekip Aslan (Madrit) te 
(ispanya Cemiyeti lslŞmiyesi) isim
li bir. cemiyet tesis etmiştir. Bu 
cemiyetin maksadı lspanyollarla 
lslamlar nrasında yaklaşma ve 
uzlaşma hareketlerinin takviyesi
ne çalışmaktır. 

Cemiyete İspanya Millet Mec
lisi azasından aslen arap olduk
larını söyliyen birçok meb'us• 
lar da girmişlerdir. Bunların ara
ıında M. (ErcilA) ve (Refols) te 
vardır. Cemiyete birçok şark 
Alimleri de aza kaydedilmişlerdir. 

Yeni Bir Hava Yolu 
Bağdat ( Hususi ) - lngiliz 

Hükumetinin Bağdat cıvarmda 
muazzam bir ta1"Yare karargahı 
kurması Irakta ve bilhassa Bağ
datta endişe ile karıılanmış ve 
geçenlerde kala balak bir halk 
kitlesi tarafından buraya bir hü
cum bile hazırlanmıştı. Htiküme
tin şiddetli tedbirleri sayesinde 
bu nümayişler bnstmlmıştır. Şim
di lngiltere Hükumeti İngiltere 
ve Hindistan tayyare güzerga
hını değiştirmiye karar v rmiştir. 
Başka ve yeni bir yol bulunmuş
tur. Şimdi karargah Bnhreynde 
yapılacak ve tayyareler de Ce
nubi lrandan geçmiyerek Kiraşi 
tarikile liindistana gidecektir. 

)uriyede Resmi Lisan Arapçadır 
Berut ( Hususi ) - Suriye 

Reisicümhuru yeni neşrettiği bir 
kararnamede Suriye hükumetinin 
resmi lisanının Arapça olduğunu 
ve binaenaleyh hükümet daire· 
lerine verilecek istidalarm da 
arapça yazılmasını bildirmiştir.Bu 
karar milliyetperverler üzerinde 
ıyı bir tesir bırakmıştır. 

Bir Hıı sız Sebekesi 
' Adannda uzun zamandanberi 

birçok evleri soyan beş şerir
d'!n miirekkep bir hırsız şebe
kesi yakalanmıştır. 

SON POSTA 

iki Şöhreti: • 
anısan n 

Biri Kadın, Diğeri De Toz Bolluğudur. 
Kadınlar P ra ullanm z 

Manisa (Hu
susi) - Biz de 
memleket isim
lerinin alelekser 
ya manası yok
tur. Yahut za-
manla halkın 
dilinde aslını 
kaybetmiştir. Ak
şam trenile Ma
nisaya gelirken 
trende, yeni ta
nıştığım bir genç 
' 1zbaşile bu mc-
c ele hakkında 

görüşüyorduk. 
Bu zat diyordu ki : 

- Bu fikriniz Manisa hak
kında doğru değildir. Manisa ev
velce kadınlarının güzelliği ve 
çokluğile muruf bir menıle· 

ketti. Kelimenin aslı ( Muni
yün misa ) yani kadın bolluğu
dur. Aradan geçen geneler içe
risinde bu kelime Manisaya in
kılap etti. 

İzmirin tren yolile 66, otomo
bil yolile 39 kilometre ilerisinde
ki bu şirin ve samimi Türk mem
leketi ilk nazarda insanın gözle-

rini okşuyor. Daha şehre girer
ken kadın bolluğu hakikaten 
nazarı dikkati celbediyordu. Ma
nisa kadmlarmın en büyük 

meziyeti, pudra ve allık gibi 
cildi tahriş eden harici süsler 
kullanmayış!andır. Açık ve saf 
havanın .. verdiği sıhhat düzenli
ğinden istifade eden bu güzel 
Türk kadınları pudra ve saire 

Nazillide 
Ucuzluk 

Nazilli ( Hususi ) - Kasaba
mızda yaz mahsulleri belirdi. Ne
fis Bursa armudu ve karpuz çıkb. 
Ucuz fiatlerle satılıyor. Sebze ve 
diğer yiyecek levazımı da çok 
ucuzdur. Mesela on yumurta beş 
kuruşadır. Burada yalnız et ve 
ev ücretleri pahalıdır. Bir okka 
et ( 50 ) kuruş, mutavassıt bir 
evin aylığı (10) liradır. 

Kasabamızda gece bayatı ol-
dukça canlıdır. Klüp bahçesine 
celbedilen saz heyeti bize eğlen
celi günler yaşatıyor. Havalar da 
iyi gidiyor. Gece ve giindüz 
st:rin rüzgar eksik değildir. Fa
kat burada su ve elektrik işleri 
iyi git..Jiyor. En mübrem ihtiyaç
ı,runızda~ olan bu iki unsurla 
Belediyenin daha ciddi alAkndar 
olmasını bekliyoruz. 

R. Oı 

Menemende 
Üzüm Mahsulü Bu Sene 

Çok Fazladır 
Menemen ( Hususi ) - Üzüm 

mahsulü diğer senelere naı.aren 
çok fazladır. Fakat havaların biraz 
}(urak gitmesi korukların büyü· 
mesine nisbeten mani olmuştur. 
Bağlarında kuyu veya tulumbası 
olanlar bunlardan istifade ederek 
bağ asmalarını birer birer sula
makta ve bu suretle bağlana suya 
olan ihtiyaçlarını temin etmek
tedirler. 

tir. Her sene 
Mağnisa ovasını 

istila eden (Deli
çay) yedi, sekiz 
köy halkının ça
lışması sayesinde 
tathir edilmiştir. 

Vilayetin buğ 
day ve arpa 
mahsulü de çok 
bereketlidir. Eki
lişin azlığına rağ

men bereketin 
fazlalığı bu sene 

Manisada Gediz nehri ve köprüsü vilayete bu iki 

l kullanmıya lüzum görmemek- , mahsul yüzünden fazlaca para 
tedirler. girmesini temin edecektir. 

Bununla beraber Manisanın Vilayet dahilinde sun'i bulut 
tabii bir pudrası vardır. Yanık yapmak için bir makina getiril-
Manisanın herhangi bir sokağm- miştir. Tecrübeler muvaffakıyet 

da yarım saat gezen, kadın veya verirse bu mal{inelerin teksirine 
erkek herkes sokakların pek çalışılacaktır. Manisada kooperatif 
mebzul olan tozundan pudralanı- teşkilatı yeni olmakla beraber 
yor. Divan edebiyatı şairle!"inden çok iyi neticeler vermiştir. 
meşhur (Seyyit Vehbi) Manisayı Bugün manisanın başlıca der-
tarif ederken: di susuzluktur. Halk, memlekete 

- "Manisanın tozu toprağı su getirilmesi için 60000 lira 
güzellerin gözüne sürme vazife- teberruda bulunmuştur. Memle· 
sini görür,, diye söylemişti. kete su gelmesi için daha fazla 

Garbi Anadolunun bağ mm- paraya ihtiyaç olduğundan Zi-
takası olan Manisanm iktısadi raat bankasından 100000 lira daha 
vaziyeti fena değildir. Geçen istiltraz temini takarrur elmiş; 
sene yağmur ve dolu gibi afet-, Maliye Vekaleti bu işe kefil 
lerden müteessir olan bağ mah- olmuştur. 
sulü, bu sene, geçen senenin za
rarını çıkaracal{ kadar mehzul
dür. Mahsulde hastalık yoktur. 
Eğer sergi zamanında bir yağ
mur afeti mahsulü tehdit et
mezse Mauisanın yüzü gülecek-

u 
kası 

a 
n 

Manisanın ikinci derdi elek
trik ihtiyacıdır. Şehirde her ne 
kadar elektrik varsa da l ihtiyaca 
kafi değildir. Belediye bu işle 
de yakından alakadar olmaktadır. 

Adnan 

da E n k-
uşa Satılıyor 

Kuşadasımn umumi manzarası 
Tire muhabirimiz Kuşadasın· ı Garbi Anadolunun on beş mil-

dan yazıyor: yon okka zeytinyağım tasfiye 
Bir fırsattan istifade ederek ederek İtalyaya sevketmelttedir. 

Kuşadasına geldim. Akdenizin Diğer üçü un fabrikasıdır. 
pırlantalarından biri olan bu Bunlar ancak memleketin ihti-
liman bugün maalesef bomboş- yacını temin ediyor. Bu kasaba-
tur. Vapurlar arasırıı uğruyormuş. nın başlıca mahsulatı tütün ve 
Selçuk istasyonuna 19 kilomet- zeytindir. Geçen sene tütilnUn 
relik muntazam bir şose ile bağlı satılmadığını ve para etmediğini 
olan bu kasaba 800 haneli ve gören zürra bu sene fazla tütün 
beş bin nüfusludur. ekmemiştir. Burada herşey ucuz-

Bu ufacık şehirde beş tane dur. 
fabrika var. Biri "Pirina,, yağı Buz gibi dana etinin okkası 
ve sabun imal ediyor. Senede 10 kuruşa, salatalığın yedisi, se-
25 ila 30 bin okka sabun ve kizi beş kuruşa satılıyor. Sebze de 
üç yüz bin okka pirina yağı böyledir. Belediye, çarşı ve ao-
işliyor. İkinci· fabrika ise bir kakhıra fazla itina etmektedir. 
ltalyan şirketi tarafından çalıştı· Oldukça temizdir. Elektrik tesi· 
rılmakta olup yalnız zeytinyağı sah mükemmel Ye tenvirat mun-
tasfiye etmektedir. Bu fabrika tazamdır. RecaJ 
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Bir Servet 
Hazinesi 

Tarsus (Hususi) - Adana 
villyetinin Tuzla nahiyesinde mil
him bir servet hazinesi vardır. 
"Akça deniz,, ismi verilen ve tuz 
göJlerinden ibaret bulunan bu altın 
kuyusunda sene\erdenberi taşkın 
bir faaliyet manzarası vardı. Fa
kat şimdi bu faa1iyet durmuı, 
tuz istihsaline nihayet verilmiştir. 
Akçadenizden istihsal olunan 
tuz, bu haval"nin ihtiyacını ta
mamen temin ettikten başka 
ihracat imkanları da bulunuyor
du. Fakat son zn ıanlarda, mem• 
Iehalarda i ti !ata nihayet 
verildikten so ra bu •de 
tuz fhtleri hnyli artmıştır. 

Çiftçiler b1r batman, y •• 1i 
dört okka tuz labilmek için bir 
kilo buğday vermek mecburiye• 
tile karşılaşı) or. Evvelii şunu 
söyliyeyim l.i bizde köylü çok 
çalışır. Günde on dört saat ça· 
lışmak onun için hiçbir şey de
ğildir. Yeter ki çalışmasına mu
kabil eline para geçsin. 

işte bu mesai cömertliğinden 
istihsal namına geniş şekilde is
tifade etmek her zaman için im
kAn dahilindedir. Meseleyi bu 
noktadan düşünürsek Akçadcniz 
memlehalarmı yeniden faaliyete 
getirmek, hntta eskisinden daha 
fazla tuz istihsal etmek mümkl\n 

olur. Şimdiki halde bu havnlinin tu7 
ihtiyacı İzmirden yapılan sevkıyat 
ile temin ediliyor. 

Fakat arayerde nakliye para
sını hesaba katmak lazımdır ki, 
bu para da köylünün cebinden 
çıkıyor. Bu suretle bizim taraf 
köylnsü tuzu başka yerlerden 
daha pahalı olarak tedarik ediyor. 

Halbuki Akçadeniz memleha· 
ları tekrar faaliyete baı!ayacak 
olursa hiç şüphesiz burada tuz 
hem bollaşacak, hem de ucuzlıya· 
caktır. 

Burada görüştüğüm köylüler, 
bug(ln tuzun batmanmı kırk ku
ruşa aldıklarını, Akçadeniz mem-
lehası işlerse yirmi kuruşa kadaı 
ineceğini umduklarını söyle
mekte ve bu işi hükumete rica 
etmektedir. Hallı 

Bitlis 
Güzeller Şehri 

Bitlis ( Hususi ) - i-h ,. · e 
yaz mevsimi gelince Bitlı \ ~ 

güzel bir manzaraya bUrimUr. 
Şimdi civar şehirlerden burnya 

gelenler, kasabamızın cennet 1i

bi olduğunu söylüyorlar. Bilhassa 
bahçelerimiz güzel çiçeklerle 

bezenmiştir. Halk bu gUzell.ikten 

doya doya istifade ediyor. 

Edirne elcteplerinde 
Edirne (Hususi)- Bakalorya 

imtihanları bitti. Bu sene Edirne 

mektepleri ve bilhassa lise çalış
ma rekorunu kırdı. Lisede sınıf 
geçen talebelerin adedi geçen 

ıeneye naza~~ıf hayli fazladır. 
Lise ve Muallim Mektebinin son 
ıınıf talebeleri kampa çıktılar. 

T ekirdağında 
Bir Adam İçki Yüzünden 

Düşüp Öldü 
Tekirdağı, (Hususi) - Dün 

akşam burada eczahane yanında 
taşlar llzerindc bir adamın yat
tığı görülmüştür. Başının yanında 
bir rakı şişesi duran bu adamın 
muayene neticesinde ölmüş ol
duğu anlaşılmış:ır. 

Yapılan tetkikata göre, bu 
adamın çok rakı içtiği, bilhassa 
ayni gün akşam yemeğinden 
ıonra mühim miktar rakı içtiği 
ve bunun tesirile öldüğü anla· 
tılmııtır. 
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Alemi J r 
ı Siyaset • o Gönül işleri 

Alman Tekli/ i tamacıwDE!mEDl!:8111&31!BDl!emlaımm~!lmlllrmmı~~-~~~~~=mm~~~~f(endinizi 

Ve iğer 
Millet er 

eklifı • 
ı, 

Lozan, 5 - Almanyanm mu· 
kabil teklifinin arfesinde İtalya, 
Belçika ve japonyanın 2 milyar 
miktarmda bir meblağın verilme
sine lehtar bulundukları görül
melctedir. 

İngiltere, bu miktarın 10 mil· 
savi senevi taksitte tediyesini 
münasip görmemekte v~ bunun 
çoğunun kendisile Amerikaya ait 
bulunan hareketsiz, kredilerin tedi
yesini tehlikeye düşüreceğini dü
şünmektedir. 

F ranJa, kendisinin nekadar 
bllyk bir uzlaşma gayreti sarfet· 
tiğini gösteren 2 temmuz itilafına 
bağlı kalmaktadır. 

M. Heryo bugUn 4 mil· 
yarlık götOrtı mebliğın adenme
sile yapılacak tasfiye muamele
sinin 30 milyarlık bir hesabın 
silinmesini ihtiva etmesi itibarile 
de Almanya için çok istifadeli 
olacağını sftylemektedir. 

Şark Tamlrab 

Lozan, 5 - Romanya, Yuna· 
niıtan, Yugoslavya, Portekiz ve 

Çekoslovakya mOmessilleri ve Mak 
Donalt nezdinde toplanmışlerdır. 

Mümessiller, Mak Donaldm, 
Şark tamiratının Alman tamira
bndan ayrı bir mesele olarak 
muameleye tlbi tutulması için 
bir komisyon teşkili hakkındaki 
teklifini kabul etmişlerdir. 

Bir SUnger Darbesi 

Roma, 5 - Gazeteler, kon• 
ferans dolayısile endişe izhar 
etmekte, fakat müşkillatın atla .. 
tılacağını yazmaktadırlar. Tribüna 
aıazelesi "tam bir sllnger darbesi,, 
n1n doğuracağı faydalardan bah
Htmektedir. 

Fransız Kabinesinde 

Paris, 5 - Kabine erkanı Eli
ıa sarayında, ReisicUmhur Löb
röoün riyaseti altında bir içtima 
aktetmiştir. M. Heryo Lozan 
mUzakeratı hakkında izahat ver· 
miJtir. 

M. Venizelos 
Lozana Gidiyor 

Atina, 5 - M. Venizelos Lo
zana uğrıyarak M. Mihalnkopu• 
loıu görecektir. Buradan Bagnol 
dö Lorne gidecektir. M. Venize· 
oı bundan sonra Parise giderek 
bir müddet orada kalacaktır. 

Siyam Veliahti Avrupaya Gidiyor 
Bankok, 5 - ihtilalciler ta

rafından tevkif edilen veliaht ve 
dahiliye nazırının saraya avde
tine müsaade edilmiştir. Prens 
bugün Siyamdan hareket edecek 
ve ailesile Avrupaya gidecektir. 

Cemiyeti 
Akvama 

re 

Davet Ediliyoruz 
Çenevre 5 - Cemiyeti Ak

vam heyeti umumiyesinin çar
şamba günü toplanması muhte
meldir. Bu içtimada Türkiyeııin 
Cemiyeti Akvama daveti hakkın
da 28 devlet tarafından verilen 
takrir müzakere edilecektir. 

Bu münasebetle muhtelif he
yeti murahhasalar erkanından 
birçokları söz alacaklardır. Bu 
içtimada Türkiytmin davetine 
karar verilecek ve Katibi Umumi 
keyfiyeti Türk Hariciye Vekale
tine bildirecektir. 

ltalyan Muhtırası Murahhaslara 
Verildi 

Cenevre 5 - İtalya hükumeti, 
sivil tayyareciliğin beynelmilet
leştirilmesini tenkit eden ve Lo
zanda alınan tedbirleri tesbit 
eden muhtırayı murahhas heyet
lere vermiştir. M. Grandi beyanat
ta bulunarak, yegane hal çaresinin 
emniyet ve itimadın iadesi oldu
ğunu, mübadelenin tekrar başla· 
ması için mutlak surefte bir hare
ketin lüzumuna kani olduğunu, 
ve konferansın bu neticeyi ta
hakkuk ettirmek üzere içtimaa 
davet edildiğini söylemiştir. 

Amerikada 
Bir Günde 200 
Kişi Öldü 

Nevyork, 5 - Amerika istik
lalinin yıldönümil gününde vuku 
bulan kazalar ve ölümler adi gün

lere nazaran daha faıladır. 
Bugün 200 kişi ölmüştür. 80 

kişi otomobil kazasından ölmüş, 
50 kişi boğulmuş, 7 kişi ele J 50 
evin yıkılmasını intaç eden kasır
ga dolayısile ölmüştür. 

Kutuplarda 
Tetkikat 

Brest 5 - Kutup seferi ya
pacak olan Purkuvapa gemisine 
ait olan malzemeyi hamil olarak 
buradan hareket etmiştir. 

Purkuvapa gemisindeki heyet 
bir sene müddetle Groen'a ta 
ilmi tetkikat yapacaktır. 

Heyet ağustos içinde buzlar 
çözülür çözülmez hareket edecek 
ve 11 ay orada kalarak tetkikat 
yapacaktır. 

EDEBi TEFRlKAMJZ: 60============ 

VİKTOBYA 
Muharriri: Knııt Hamsa• Nakleden: H. Ş. 

Y ohan birdenbire alıklaşarak keğe küçiikliiğündenberi nişanlı 
kAh karşısındaki herife, kah evi- bulunduğu genç v~ yakış Hı 
nin kapısına baktı, içeriye girip nıiilazime varamadı. Bir gece bir 
ırirmiyeceğini düşündü. Sonra kurşun onun boynunu dağıtıyor, 
yeniden karşısındaki adamı, onun mukaddeı in - künhüne vakıf 
paltosunu, şapkasını süzdü, açlık- olamadığımız - bir cilvesile yer-
tan kıvranan bir fakir gibi yüzü- lere seriliyor. Bunun üzerine 
nün çizgileri korkak bir takal· onun genç nişanlısı Viktorya 
lUsle gerilmişti. erimeye başlıyor, o meşum has-

İhtiyar muallim tehditkAr bir talık bir kurt gibi içerisini ke· 
eda ile devam etti: miıiyor, keder bir burgu g-i.bi 

- İşte size bir misal daha. kalbini delnıiye başlıyor.. Bız, 
Artık buna itiraz edemiyeceksi- ouun dostları, bunun pekalA far-
niı;"/ Bakın, o da arzu ettiği er- kında idik •• 

1 
MDtcveffa Fnn· 

sız Batveltili M. 

Briandın nAşmııt 

Koşrcl nahiyeaindt 
kendi hususi kab-

rine defnedildiğini 

telgraf haberi ola

rak yazmışhk. Ce
naze merasimine 

Fransız Başvekili 
M. Heryo ve diğer 

erkanı hükumet 
i,tirak etmişti. 

Briandın mezarı 

bir tepe ilatündc, 
yeşillikler ara· 

sında ıade, aıude 
ve mutavu.ı bir 

yerdedir. Br!and 
hayatında talil ayla
rını daima burada 

geçirmekte idi. 

Yukarda Brian
dın resmi, uğ'da 

Keşrcl mezar lığı 

ve aşaA-ıda da Bri

andın meznrı görün
mcktcd'r. 

a 

Alman 
Kadınlarının 
Vatanperverliği 

Münster, 5 - Sabık veliah
tin zevcesi Prenses Sesil, 5000 
kadın huzurunda irat etmiş ol-
duğu bir nutukta şark hu-
dutları miitemadiyen tehdide 
maruz ve garptaki sanayii işsiz

liğe mahküm olan vatanın yeni
den imarı için Alman kadınları
nın vatanperverliğine miirJ.caat 
etmiştir. 

Yeni Bir Tayyare 
Rekoru 

NevyorK, 5 - Amerikalı tay· 
yareciler Mattern ile Griffin, 
15,000 millik mesafeyi 9 günden 
az bir müddet zarfında kat'· 
etmek suretile tayyareci Kos
tes ve Gattey taraflarından 
tesis edilmiş bulunan rekoru 
kırmak için bu sabah erkenden 
hareket etmişlerdir. Birinci mer· 
hale Harbur • Grase olacak ve 
müteakıben İrlanda, Felemenk, 
Berlin Moskovaya uğrayacaklardır. 

Amele Ve Köylü Hayatına 
Ait Sel'gi 

Paris 5 - Sosyalist meb'uslar 
t 935 senesinıfe Pariste, amele 
ve köyl"i hayatına ait Beynelmi
lel bir sergi vücuda getirilmesi 
hakkında bir teklif yapmışlard r. 

Sonra o, bundan birkaç gün 
evvel Seyerlerin, müsameresine gi
diyor; o akşam sizin de oraya da
vetli olduğunuzu fakat gelmediği
nizi bana bizzat kendisi anlattay
dıl Uzatmıyalım. 

O gece, oişanlısının tahatturu, 
onun zihnine yorgunluk veriyor, 
bütün gece, çılgınca bir şevkle, 
durmadan dinlenmeden dansN i. 
yor. Sonra birdenbire olduğu 
yere yığılıyor. Ağzından boşanan 
kan, parkenin üstünii kırmızıya 

boyuyor; genç kızı kaldırıp bir 
araba içerisinde eve götiirüyor-
lar. Artık onun son günleri yak
laşmış olmalı. 

Ve sonra i.istat Y ohana doğ
ru yaklaşarak, ve boğuk bir sesle 
inliyerek: 

- Viktorya öldü, dedi. 

JFransada 
l.Vlatbuat flürri-

• 
yeti isteniyor 

Paris 5 - Sosyalist meb'us• 

lar, F ransada matbuat hürriye

tini tahdit eden 16-3-932 ve 12-

12-1893 ve 28-7-1894 tarihli ka

nunların ilgası talebini mutazam· 

mm bir teklif takriri vermiş· 

lerdir. 

Kazazede 
Tayyareciler 

Berlin 5 - Alman gazetele
ri, Avustralya çölltrinde bulu· 
nan Alman tayyareci Bertron ile 
Kolasman'm maceralarına uzun 
sütunlar tahsis etmektedirler. 

Tayyarecilerin yanında yiye· 
cek olarak bir kutu bisküit ve 
içecl!k olarak ta radyatörün suyu 
vardı. Tayyareciler bulunduktan 
zaman bitkin ve ümitsiz bir halde 
idiler. 

lngilterede Kaza Yapan Şoförler 
Siddetle Cezalanacak 

! 

Londra 5 - Lortlar kamarası 
dikkatsizlik ve lakaytlarile ölüme 
ve yaralanmıya sebebiyet veren 
şoförlerin şiddetli tecziyeleri hak 
kındaki kanun IAyihasını kabul 
e• miştir. 

Y ohan, birdenbire *özlni mı
runu kaybetmiş gibi, ellerini ıle
riye doğru uzattı: 

- Öldü mü? Ne zaman? Ah! 
Viktorya öldü, öyle mi? 

- Evet öldü, biraz evvel, 
bu sabah. 

Ve cebinden bi.iyük bir zarf 
çıkararak: 

- Bu mektubu, size veril
mek üzere, bana tevdi etti. Ba-
na: Bunu benim öliimümden son·· 
ra verin, dedi. O öldü. Ben de 
mektubu size veriycruın. Artık 
vazifemi ifa ettim. 

Y obanı selamlamaksızın ve 
bir tek söz söylemeksizin oradan 
uzaklaştı. 

Delikanlı, mektup elinde, 
kaldınmın üzerinde kaldı.. Vik
lorya ölmüştü .• Hu ismi yüksek 

Doktora 
Gösteriniz 

C. M. imzasile aldığım bir 
mektuptan şu satırları nakledi
yorumı 

" Hanım teyzeciğim. Tam se· 
kiz sene evvel evlennıiye niyet 
eltim. Bugüne kadar birçok ha· 
nım kızlara talip oldum. Akra• 
balardan bazıları da ayrıca bana 
~ız buldular. Fakat her defasında 
müzmin bir diişUnce kafama 
ahtapot gibi yapıştı. ou,nndüm, 
taşındım. Her defasında binbir 
vehim içinde kalarak hiçbirisife 
evelenmiye cesaret edemedim. 
Halbuki benim evlenmiye cesaret 
edemediğim hanımlardan birçoğu 
sonradan başka erkeklerle evlen• 
diler. BugUn hepsi de mes'ut 
yaıayıp geçiniyorlar. Evlenmek 
hususundaki kararımı değiştirmiı 
değilim. Muvafık ve münasip bir 
hanım bulduğum takdirde derhal 
nikah olmıya razıyım. 

Bununla beraber yine içimde 
bir 0 acaba geçinemezsek? " suali 
kıvranıp duruyor. Ne yapayım? 
bana bir akıl öğretiniz.,, 

Siz boş bir vehim içindesiniz. 
Bu vehme kendinizi kurban edi· 
yorsunuz.. Evlenmek okadar uzun 
boylu dUşlinUlecek bir mesele 
değildir. Muvafık bir hanım 
bulunca derhal evlenirsiniz. Şunu 
cJa söyJiyeyim ki evlenmek ıçın 
korkmıya, çekinmiye lüzum 

yoktur. 

Kararınızı verince derhal tat• 
bik edersiniz. Bu arada kendini· 
zi bir sinir dokturuna muayene 
ettirmeniz de muvafık olur. .. 

Bakırköy H. Hanıma: 
Anlattığımı mesele okadar 

ehemmiyetli değildir. B&yle hi9"' 
ten sebepler yUzU.nden dargınlık 

çıkarmaktan her zaman .akın• 
mıya mecbursunuz. 

• Adana Lutfi Beye: 

Mektubunuzda bahsettiğiniz 

mesele hakkında tahkikat yaptı· 
nyoruz. Neticeyi size bir mek· 
tupla bildireceğiz. 

HANIMTEYZE 

TAKViM== 
ÇARŞAMBA 
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sesle haykırıyor, hissiz ve vahşi· 
leşmiı bir sada ile onu tekrarlı
yordu. Gözünü zarfa dikince 
yazıyı tanıdı. Bir yığın irili ufaklı 
harfler, düzgün satırlar gördii .. 
Heyhat! Bunları yazan genç kız 
ölmüştii. 

Y ohan ara balığın kapısından 
girip odasına çıktı. Burası soğuk 
ve karanlıktı. Pencerenin kene· 
rma oturup, gi!nün son ışıkların
da Vikloryanın mektubunu 
okudu: 

Aziz Yohan, 
Bu mektubu okuduğunuz za· 

maıı, ben ölmtiş bulunacağm1 .. 
Şimdi bana herşey o kadar tuhaf 
geliyor lci, sizin karşınızda nrhk 
bir hicap duymuyorum, ve dü
şündüklerimi olduğu gibi ) az· 
makta bir mani görmüyorum. 

( Arkuı ., 
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Bir idare Bahsi l 
Kooperatif 

• 
idaresi 

- 5. 
Bir istihldJc l:""'operatifi idare 

heyetinin vazife çerçevesine gi
ren muamelatın krokisi şöyle 

ç.izilebiiir: 
1 - Mubayaat işlerini tanzim; 
2 - Satış mağaıasının hUınU 

idaresi; 
3 - Depo teşkilitı. Emüa• 

mn hasar ve ziyadan muhafuası. 
4 - Murakabe heyeti vazi• 

felerini teıhil. 
5 - Hissedarlar ile tirkot 

arasındaki münasebatı idare ; 
6 - Satış fiatlerini daimi 

kontrol ile tanzim ; 
7 - Piyasa temeyvücabDI, 

lkbaadi hareketleri takip; 

8 - Müstahdeminin hUsnU· 
intihabı. idarelerinde di11iplin 
temini; 

9 - Suiistimallere karşı em· 
niyet tertibatı almak ; 

10 - Muhasebe işlerini azami 
takyitle yürlltmek; 

11 - Muhaberede diğer mn
easesatla olan muamel~tta aUrat 
Ye intizam temini; 

12 - Şirketin kanuni mUkel· 
· l.flyetlerini vakit ve zamanında 
lfaı 

13 - Hükumet ve belediye 
dairelerile olan temas ve mUna
aebab hüsnU idare; 

14 - Ticari ~tibar ve kredi 
temini; 

15 - Şirketin muamelih umu
miyesinin seyrini takip ve inkişaf 
prelerini taharri; 

16 - ReklAm fırsat ve Yası

talarını hnsnO istimal; 

17. - PilAnçoyu f evkalAde 
dikkat ve sıhhatle tanzim; 

18 - Heyeti umumiyelerin 
daveti, mnzakeratın idaresi, ve
)lecek kararların tatbikı; 

19 - Şirketi alakadar ede
cek kanunlar, nizamlar ve neşri
ratı dikkatle takip, hulasa mües
ıesenin maddi ve manevi huku
kunun sıyaneti •.. 

Bunların içinde bilhassa tec
rftbe ve ihtısasa taallök eden 
kısımlar vardır. Meseli mllba-
1aatın hüınii idaresinde, emtianın: 

1 - Hakiki evsafını tanımak; 
2 - İstihsal menşe ve ma

hallini bilmek; 

3 - Rekolt ve alış zamanını 
Ye vasıtalarını tayin etmek; 

4 - Toptan muamelede her 
,birinin Ubi olduğu şerait ve 
muameleye vikıf olmak; 

5 - Fire, büzülme gibi zayi
ata karşı mukavemet kabiliyet
lerini bilmek, 

6 - Mubayaa miktarlarını 
ihtiyaca tevfik edebilmek lazım
dır. Satışın muvaffakıyetini te
min için de: 

1- Emtianın tasnif ve teşhir 
usullerini; 

2 - Malların kalite farkları
nı, evsafı mümeyyizelerini; 

3 - Emtianın bozulmaktan, 
çalınmaktan vikaye çarelerini, 

4 - Müşteriyi ikna ve mem· 
nun edecek muamele şekillerini; 

5 - Mağazanın temizlik ve 
intiıamını temin edecek tedbir
leri bilmek şarthr. 

işte her maddesi hakkmda 
bir kitap yazmak icap eden bü· 
tün bu mesaili nasıl başarabiliriz? 
Onları da gelecek makalelerde 
dUıünürUz. 

Ahmet Eluem 

ı . .. 
! 

RADYOLU KAHVEDE 

"Yine Dün Akşamki Çatlak Sesli Karı 
Çekilmez Dert Vallahi ... ,, 

' 
"Kapalısın Birader ... Yirmi . . Yirmi Daha ! ,, 

Şehrimizdeki Radyotu kahvelerden bir manzara 

- Anladım sevmiyeceksin... ı ihtiyar, bu eski şarkı ile hal- ( diler! şimdi saat ... Tamam... Yir-
Hicazkar şarkı.. Vedia Rıza Ha- den hale girerl<en karşısında miyi otuz alh geçiyor 1 
mm tarafından.. oturan gençlerin ona bakıp gül· Birkaç kişi, elini gayriihtiyari 

Radyonun hoparlörü, iki çöm- düklerini tabii farketmedi. cebine soktu. F akak, hiç kimse 
leğin biribirine çarpmasını, bir O sırada radyo, " Nedim ,, in doğru saati anlamış olmadı. Da· 
pencere camının düşüp kırılma- eski bir gazelini tutturdu: kikalarda mühim farklar vardi: 
smı, iri bir tokma~ın davul Civanı mihrlbanlln, tOhau.,, naı:endc - Affedersiniz Beyefendi .•• 

dilberaln, S k 
derisi üstüne inişini taklit eden Nu:irin yok cihanda hüan ne mlhrl izin i kaç? 
acaip birtakım patırdı, cı:ıızırtı nıüncvversln, - Yirmiyi.. Şey, sekizi 31 

k d l d k Baha olmaz Hna dn~, acep pakl:ıe geçiyor. 
ve tı ır ı ar an sonra şar ıya gcvhcrain, _ Sizinki ? 
başladı. Radyo meraklıları, ma- MUce,·herıin mücevher de değil, ruhu _ Benimki ıekizi 
kinenin etrafında halka olmuş- musavverain! 

k Ve arkasından ıakrak bir lardı. · Aldığı tavırlardan ah-
ıd şarkı: 

venin gedikli müşterisi o uğu 
kolayca anlaşılan altmışlık bir ih- Gönlüm düştil bir yaro 

tiyar, yüzünü buruşturdu: 
- Ses güzel amma, şarkı ka

bak tadı verdi... Anladım ıevmi· 
yeceksin... Anladınsa iyi ya ... 

Ne üstümüze varır durursun. 
Zorla güzellik olur mu? 

Karşıdan bir başkası atıldı: 
- Haklısın Hacı efendi .. Ne

rede o eski şarkılar.. Nerede bu 
çıtkmldım şeyler ... 

İskemlenin kenarına dayadığı 
ayağile hafifçe tempo tutan bir 
miişteri, münakaşayı uzatmak ta
raftarı değildi: 

- Allah için söylenirse, ıyı 

çahyor kadıncağız! .. Beyler biraz 
sussa da dinlesek .. 

Küçük bir sükut fasılas : ndan 
sonra radyonun spikeri şu ha
beri verdi: 

- Birkaç dakika istirahat !.. 
ihtiyarın çenesi tekrar açıl

mıştı: 

- Bu istirahat te nesi? Çal
gıya başlıyalı, yirmi dakika ol
madı. Ve miitemadi " Oran, 
dran ,. ları dinlerken hop:ırlöre 

hitaben çıkıştı : 
- Kes şunu canım!.. 
Spiker de başlamak için sanki 

bu ihtarı bekliyormuş: 
- Hanımefendiler, beyefen· 

diler. şimdi alaturka neşriya
tımızın birinci kısınma devam 
ediyoruz... Fırsat bulsam o ya
re vaı·sanı. Şehnaz türkü ... 

İhtiyar, sevincinden yerinde 
duramadı: 

- Haşşöyle... Gördün mü 
dinlenecek şarkıyı ... 

Arada bir etrafındakileri: 
- Nasılmış? der gibi manah 

bir bakışla sÜZÜ) o r, kıpırdayan 
dudakları arasında şarkıyı, her 
tarafına bir lcrık döküklük ve
rerek ezberden öyle bir te.krar
layışı var ki, ömür doğrusu •• 

Pek cilveli 
Aman aman pek cilveli ... 
Saat tam sekiz buçuk... Spi

kerin hitabesi tekrar duyuldu: 
- Alo... Alo... Radyo İstan

bul... Şimdi size Anadolu Ajansı 
haberlerini okuyacağım... Lütfen 
dinleyiniz! 

İhtiyarda hoşafın yağı buz 
kesti. Karşı masada atmışaltı 

oynıyanlardan birinin sesi: 
- Kapahsın! Yirmi.. Yirmi 

daha .. 
Spiker devam ediyor! 
İzmir, 30 ( A.A. ) - Bugün 

burada saat ( 4 ) ü elli beş 
geçe şiddetli bir zelzele olmuştur. 
Hasarat yoktur. 

Ajans haberleri okunduktan 
sonra sepiker, eksik olmasın, 
saatlerimizi de ayar etti: 

- Beyefendiler.. Hanımefen· 

........................ 
SON POS'f A 
Ye' ınf, ~i) asi, Ha' :Hli:t 

rıızetesi 

ve Halk 

ıdare: Jı;tanbul: Eski Zaptiye 
Çatalr;etın e ııokağ'ı 25 

Telefon lstanbul - 20203 

Posta kutu~ıu: 1starıbul - 741 

'I'elgraf: lstanbul SO:-t POSTA 

ABONE F l A Tl 
TÜH.KiYE Ecneb'. 

1400 Kr. 1 Sen• 2700 Kr. 

750 ,. 6 Ay 140i) ,. 

400 ,. s ,. 800 ,. 

150 ,. 1 ,. 800 ,, 

Gelen evrak geri verilıneı. 

!Unlardan meı'ullyet ahnm:u 

ceop için mektuplara 6 kurutlui 

Pul ilhtısl llıımdır. 

Adre!\ dEıği,tirilmesi l20) kurıı,tur. 

yirmi .• 
Hani, bir mecliate, miaaffr

lcrden hiçbirinin saati, ötekinin 
saatine uymamış ta, saati olmıyana: 

- Siz niçin saat kullanmaz
sınız? diye sormuşlar, o da: 

- Vaktimi şaşırmamak için .• 
Cevabını vermiş ... 

Bizim kahvedekilerin saati de 
öyle... Acaba spiker haber ver
diği zaman, ibre ayni dakikanın 
Ustünde miydi? 

Neyse.. Doğru saat ayarı 

bitince, gelsin gramofon neıri
yatı... Karmen operasından bir 
parçayı dinlerken, kahvedeki 
miişterilerden biri kulaklarını tı

kadı: 

- Yine dün akşamki çatlak 
sesli karı... Fak at, ne dersiniz ? 
Gençler, bu alafranga parçalarla 
derhal alakadar oldular. Demin, 
ihtiyarın dliştüğü vedt hali, şim
di gençlere intikal etti. 

Yalnız bir farkla.. İhtiyar 
tempo tutuyordu. Bunlar, ıslık 
ç llarak operet parçalarmı tekraJ.' 
ediyorlar. Hele "Paris je t'aime,, 
şarkısı çalınırken büsbi.itün coş

tular. Tavla, altmışaltı, domino bir 
tarafa bırakıld•. Her plak de-
ğiştikçe can kulağile dinliyorlar. 

Kendi kendime: 
- işte dedim, iki nesil evvel

kiler.. Ve iki nesil sonrakiler ... 
Radyo hoparlörünün başında 

dünkü ve evvelki günkülerle bu
günkü ve yarınkilerin telakki 
farkları derhal göze çarpıyor. 

Yazımı bitirmeden evvel, 
radyo programlarında alaturka 
saz faslına ayrılan zamanın kısa· 
lığına dair işittiğim bazı şika· 

yetleri buraya kaydetmeliyim. 
Buna mukabil plak neşriyatı 

bazt geceler, yılan hikayesi gibi 
uzuyor. 

Plakta zaten bilvasıta dinledi-
ğimiz muganninin sesi, bir ikinci 
vasıtadan geçince, tıpkı tavşanm 

auyunun ıuyunun suyuna dönüyor. 

** 

Kari fı.,Jektupları 

Elektrik 

Alta ay evvel mahallemllbl 
olokb ik tesisatı yapıldı. Üç. lira 
da saat kirası toplandı. Maalesef 
cereyan htll gelmedi. Acaba b" 
nun sebebi nedir. Bütün mab~ 
le balkı dört gözle elektriğ, 
intiıar ediyoruz. Şirketin nazarı 
4ikkatioi celbetmooizi rica ede· 
rim. 

Kadık8y Raelmp19a mahalleaiı Nihat 

Yolda Kaybolan Gazeteler 
lıpartanm Eğirdir k8%asının Bari• 

nahiyeainde Halil :ıade Mustafa 

Efendi namına iki aydan berl 

göndermekte olduğum " Son 
Poıta ,, nın ancak beş altı adedi 

mUrsili Heybe verilmiıtir. Diğer
leri kaybolmuştur. Bu gar.eteler 

nasıl kayboluyor. Okuyucusu bol 
olan nahiye bu ylizden ga
zeteılz kalıyor. Nazarı dikkati 

celbetmenizi rica ederim. 
Ankara lmallh Harbiye fabrlkuında 

hpartalı: Süleyman 

Çiftçinin Borcu Ve Emlak 
Sahiplerinin Ceki 

Yeni hazırlanan çiftçinin bOJ• 
cu hakkındaki kanunun ehcmmiJ 
yet ve faidelerinden bahsedecek 
değilim. Bu, ba,tanbaıa bir 

eseri şefkattir. Bugftn birçok 
emlAk, ağsr faizle ve bir HIJ,e 
gibi kısa müddetle ipotek edil· 
miştir. 

Bu borçların kHmıazamı ödt" 
nemediği için bu kabil em~ 
Hblmakta ve ıhabı emllk gip 
geçtikçe ellerindeki mtHkft kay
betmektedir. 

Şimdi bu kanunun neıri tağ: 
hinde ipotek edllmit emlik 
bu kanuna ithal edilemez mi? 
Çiftçi vatandaşlarımıza gösterilen 
bu ıefkat eıeri emlik aahiP:
lerine de teşmil edilemez mtf 
Bu hususta nazarı dikkati cel
betmenizi rica ederim. 

Bir karllnlıı 

Bahkesirde Bakla MahsulU 
Birkaç kişinin bütün bakla 

mahsulünü en asgari fiatle al
mak için bazı tertibat aldıiı Yt 

tamamile milıtahıiller aleyhine 
çalıştığı hakkındaki kari mekt-ı• 
bunuz çok yerinde ve çok dot
rudur. Karıısında rakip bırakmı· 
yan ve bu ıuretle mllıtahsill 
mecbur bir vaziyete dtifürUp 
elindeki mallarını yok pahaıınt 
alan bu efendilerin biraz inaaflı 
davranmalarını temenni ederi'-' 
Ayni zamanda nazara dikkati de 
celbederim. 

Dalıkulr zahire pazarı Mehmet 

oğlu Mustafa 

Floryadaki Çeşme 
Floryada güzel bir çeşme var

dı. Tatlı ve hafif suyu maruftu. 
Oradaki bir mileHese tarafından 
bu suyun kesildiğini ve kendi 

hususi ve şahsi hizmetlerine tah
sis edildiğini öğrendik. Milletin 
suyunu nasıl keserler. Böyle şey 
olur mu. Nazarı dikkati celbe
diniz. 
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Ali oğlu Ahmet 

Cevaplarımız 
Tokatta Şamil zade katibi 

O. Nuri Beye : 
HAdise mühimdir. Derhal 

memurun Amirine tikiyet ediniz. 
Büyük bir hizmet etmiş olursu

nuz. Memur hakkında lizımgelen 
muamele yapılacakbr. 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Çinde yol nızama

tı na uygunsuzluk 
edenleri tecziye 

için kullanı

lan iskemle : 
Üz.eri keskin 
bıçaklarla ör
tülüdür. Müc
rim bunun Ü· 

zerine o tur
tl.llur. 

Bir Ameri !<alı 
go1fçu: Tek 
Kolile m '"n
bakada 55 ki-
4iye karşı bi
rinci çık mış
ı r . 

Bilir Misiniz 
Niçin? 

Günler Gittikçe 
Uzuyor Mu? 

Med ve cezir hAdiıeıini 8ğren
miye çalıştığımız ıu anda bu 
sualin de cevabını bulmıya çalışa
lım. Bilini niz ki dünya bir topaç 
1ıibi kendi mihveri etrafında dö
Der. Fak at llönerken ayın ve 
slineşin cazibelerinden husule 
gelen med ve cezirler onun hare
ketini yavaılatmıya ıebep ol ur. 
Mecl ve cezir Adeta kUre mizin 
d&ılfllnde onu durdurmaya çalı
pn bir kuvvet gibi tesir eder. 

Bunu neye benzetebili riı bilir 
misiniz? Dönen bir topaca par
maiınızın ucile hafif hafif do
kunduğunuzu farzediniz. Bu tc
maa ıebebile topacın hareketi 
gittikçe yavaşlar, değil mi? İşte 
bunun gibi ayın ve gUneıin ca· 
aibe tesirleri altında dünya ıene
den ıeneye, asırdan aara kendi 
mihveri etrafmdaki hareketini 
yavaılatmıya mecbur olur. Onun 
için günlerin gittikçe uzadığı 
dotnıdur. Yani günler zaman 
geçtikçe daha uzun olmaktadır. 
Bu mllddeti ölçmek için çok tah
minler yaptılar. Bulunan neticeye 
göre günler yUz senede bir saniye 

daha uzamaktadır. Bu çok birıey 
değil diyeceksiniz. Unutmayınız
ki bir asır dUnyanm hayatında 
bir saniyeden farklı değildir. Dün
yanın şimdiye kadar yaşadığı 
asırları bir saniye ile zarbetsek 
büyOk bir yekuna varırız. 

Çiçek Kokusunu 
Nereden Alır? 

• 
1 
Mikrop Faydalı Mıdır, 
Muzır Mıdır? 

Hastahklarm birçoğuna mik
roplar sebebiyet verir. Onun için 
herkes mikrobun fena bir şey ol
duğunu zanneder. Fakat bazı 
mikroplar vardır ki faydaladırlar. 
Hatta faydah mikroplar muzır 
mikroplardan daha çoktur. 

Mikrop Nedir? 
Mikrop, göze i'Örfiomeyecek 

kOçllk ve canla bir mal -
.. Fakat caola mablildarın 

en küçllğü ve en eskisidir. 

Mikrobu Ne Zaman 
Gördüler? 

Mikrobu ilk defa ilk mikros
kop keşfedildiği zaman gördüler. 
Bu da on yedinci asrın sonlarına 
doğru mümkün oldu. Mikrobu 
ilk defa gören bir Holindalıdır. 

Mikrobun Şekli Nedir? 
Birçok şekillerde mikroplar 

vardır. Kimi yuvarlaktır, bazısı 
uzundur. Hatta kimyakerler mik
ropları bu tekillerine bakarak 
tanırlar. 

Mikrobu Nasıl Biliriz? 
Ancak mikroskopla bakarak 

mikrobu görebiliriz. Mikrop bir 
milyon defa bllyütilldllğll vakit 
bir iğne ucu kadar g6rlnllr. 
Mikroskopla bakıldıjı zaman 
bile mikrobun cinsini tanıyabil
mek için uzun müddet tecrUbe 
yapmak lizımdır. 

Bir Mikrobun Doğuşunu 
Gösterebilir Miyiz? 

Kuvvetli Aletler vasıtasile bir 
mikrobun doğuşunu seyretmek 
mümkündür. 

Çiçeğin güzel kokmasının ıe- Kaç l'ürlü 
bebi, nebatın kendi kendine yap-
tığı bir yağın neticesidir. Bu yağ- Mikrop Vardır? 
lar ayni familyadan olan çiçek- Bilinen mikrop mikdarının 
lerde biribirine çok benzer. Bu cinsleri yUzlercedir. Fakat daha 
yağ bizim ( trebantin) dediğimiz tanınmamış birçok mikroplar 
yağa benzer. vardır. Hususile faydalı mikrop

ların çoğu henüz bilinmiyor. 
Bu yağ iki maddeden mürek- Mikroplar Ne Kdaar 

keptir: Karbon ve müvellidülma. 
Bu iki maddeden mürekkep olan Süratle Büyürler? 
yağların husule getirdiği koku Eğer mUsait şerait bulurlarsa 
uçucu bir kokudur. Onun için mikroplar çok çabuk türerler. 
bu havaya uçar ve etrafına koku Bir mikrop yirmi dakikada iki 
neşreder. Böyle olmasaydı, çiçeği tane olur. Bu iki tane tekrar 
elimizde tutarak koklayamıyacak- yirmi dakikada dört tane olur. 
tılc, Biz bu yağları çıkararak le- Bu ıuretle çoğala çoğala yirmi 
•anta ve muhtelif kokular yapa- dör satte milyonlarca mikrop 
nz. hasıl olur. __ _:._ __________ ~----~------------..................... == 

J 00 tane daire 

ile bir müstetil 

yapabilirsiniz. 

50 Metre tuJiinde devasa 
ir buda he· keli. Bunu 

J, ~ Mağarada yaşıyan bir pa· 
t /f /1 paz yapmıı, ve bütün ha• 

lık ' ~atını buna hasretmittir. 

, 

·' 
bir aene / 

müddetle böy-

İna nılmıyacak 
Derecede Garip 
Bazı Hadiseler 

Bir Japon mühendis, harpte 
düşmanm attığı bomba, fifek 
ve saireyi toplamak için bir ma· 
kine icat etmiştir. 

* Bir doktorun iddiasına 1ıöre 
vücudumuzdaki hüceyrelerin te
kevvüne başlaması, kudret dedi
ğimiz feyi halkeder. 

* Yapılan bir tecrnbeye tir• 
operada oyuncuların yapbiı ıl
rültU, ıokak i'DrnltDıUnden fu
ladır. 

-tc 
Bir Alman mühendis, karada 

otomobil, denizde motorbot slbl 
giden bir otomobil yapmıthr. 

Deniz Dibinde 
Servet Arıyorlar 

Deniz dibinde milyonlarca albn 
kıymetinde gümtıf, mDcevherat 
altın vardır. Şimdiye kadar denls ' 
dibinde gizlenen bu baziaelerdea 
istifade mümkün olamamlfbr. 
Şimdiye kadar dalgıçlar yalnız 
sahillerde deniz dibine inebiliyor
lardı. 

Şimdi bllytik dalgıç makine
leri yapmıılardır. Dalgıçlar bu 
makinelerin içine giriyor. Maki
nenin demirden elleri •e bacak· 
ları vardır. lçerden manivela ile 
bu eller hareket ettirilmekte ve 
denizin dibinde fÖrUlen ıeyleri 
toplamaktadırlar. 

* 
Güvercinler 
Fotograf Çekiyorlar 

Almanlar posta güvercinlerine 
fotoğr*I aldırmanın usulOnil bul
muşlardır. Güvercinlerin göğüs
lerine birer kUçDk fotoğraf ma
kinesi bağlıyorlar. 

Bu makineler tabii ancak bir 
bir saat bOyllklUğtindedir. Objektifi 
havada açılır. Nerenin fotoğrafiıi 
alınmak isteniyorsa, güvercin o 
aahada uçurulur. Güvercin uçar-
ken bir taraftan da otomatik bir 
aurette geçtiği yerin fotoirafiıini 
~eker. 

--=:.:===============-------.... 
Mikrobun Rengi Nedir? 

Mikropların çoğu renksizdir. 
Fakat rtızel renkli olanları da 
•ardır. içlerinde parlak kırmızı, 
koyu ıiyah olanları vardır. Hele 
portakal ve ıarı renkte elanlar 

Bir Amerik 'l lı va
ıiyetnamesin i liı· 
t ik yakaa ı üzerine 
\ :ı:mıştı r. 

le ıopa üzerinde ırez.miyc 
mahküm edilmittir. Çünkıı 
bu sopalar la başkaların n 
e\•İne girdiği sabit olmu şt ur. 

= 

Balık Yağmu 
Nasıl Yağar? 

Tarihla bitin devirlerinde 
balık yatmuru yaidıtı ıörOlm&.
ttır. Sazan Konya aibl denizden 

uzak bir yerde tiddetU bir fırtı
nayı müteakıp bir balık 1atmu
ruoun yaj"dıtı f6rll10r. Bu hAdiae 
en ziyade ucak deniz memleket
lerinde vukubulur. 

$1phub ld llaaYada ı.ltk 
yoktur, ve yatan balık bulutllw
da bDylmemiftlr. Fakat denbt; 
bir tarfon ba•a1• balaklarta. 
birlikte bllytık bir IU tabakua 
kaldırır. Bu ıu tabakası rOzglrlla 
karaya dotru yOrllr ve bir yerde 
yere dlfer. itte balık yap.uru 
buna derler. 

~--------------·-... ----------~---
Deniz Ortasında 
Seyyar Bir Otel 

Amerikalılar Okyanusun ortasında muazzam bir seyyar. otel 
ricuda getirmitlerdir. Bu otel ber tllrln konforu havidir. için.de 

bUyilk havuzlan, tayyarelerin ime mahalli, oyun sa~aları ve _saır• 
yardır. Misafirler buraya gemilerle, tayyuelerle aebrler. lıtedılderl 
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Süreyya 

Sonra 
Paşa On Beş Gün Ve Gece lshrap Çektikten 

20 Bin Liralık Bir İhsan Almıştı 
Muhan·irl )f 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-58-

Fak at hiçbirinde zülfnyare do
kunacak bir tek nokta bile bu\a
nıadı. Derhal tezkerelerin altını 

tasdik etti. Zatı şahaneye takdim 
edilmek üzere Arif Beye gönder
di. Ve helecanlarla neticeyi bek
ledi. 

Halbuki.. Ne, o gUo ve ne de 
o gece hiçbir irade çıkmadığı gi
bi tam on beş gün ve on beş ğece 
zavallı başkAtibio semtine, bir tek 
Allah kulu uğramadı. Arbk, başta 
Süreyya Pı. olmak üzere, Başld
tabet dairesinde bnlunanların 
hepsi, vaziyetlerinin pek vahim 
olduğunu anladılar. Hepsi de 
başbaşa vererek: 

- Bağdat.. Basra.. Yemen .• 
Tl"ablusgarp... Bakalım bunlardan 
hangisine gideceğiz? ... 

Diye kendilerine birer yel' 
beğenmiye başladılar. 

Bu ısbraph intizarın on be
şinci günll ikindi vakti mabeyinci 
Arif Bey geldi. Süreyya Paşayı 
huzuru şahaneye davet etti. Sü
reyya Paşanın rengi, kireç gibi 
bembeyaz kesilmişti. Huzuru şaha· 
nede güzelce bir tekdir işittikten 
sonra, doğruca Beşiktaşa indirile
rek oradan da vapura bindirileceğini 
ve derhal bir semti meçhule gön
derileceğini tahmin etmişti. Bu
nun için, bu kadar senedir be
raberce can ve baş ile çalıştık
ları katip beylerle pek suzişli 

bir surette veda etti. Elleri ve 
ayakları titreye titreye, melül ve 
mahzun bir halde, Başkitabet 
dairesinden çıktı. Çit köşküne 

doğru yilrOmiye başladı. 

Düşür.e düşüne giderken, bir
denbire şürefadan, seyyit Abdül
mecit efendi ile karşılaştı. Daima 
sarayın her türlü dedikoduların

dan en evvel haberdar olan bu 
zat, gülerek Süreyya paşayı dur
durdu. Sağ elile paşanın arkasını 
ııvayarak: 

- Korkma.. Korkma.. Arlık 
herşey geçti.. Müsterih ol... 

Dedi. Paşa, bu müjdeden 
az kalsın çıldırıyordu... Hemen 
şerifin ellerine sarıldı. Kulağına 
iği idi: 

- Aman, efendi hazretleri .. 
Hiçbir şeye vakıf değilim .. Mese
leden bir nebze olsun agah edin. 

Dedi. Fakat, Seyyit Mecit 
Efendi, yaJnız gülmekle, ve: 

- Korkma dedim ya.. Hadi 
git.. Efendimiz seni bekliyor 
demekle iktifa etti.. Vaziyet 
nazikti. Daha fazla durmak ve 
konuşmak imkansızdı. Paşa, yü
rlidü. Hali korku ve tereddütle 
titreyerek acele acele bahçenin 
merdivenlerini çıktı .• Çit köşkünün 
cnmlı kapıs önüne geldiği zaman 
geniş geniş nefes alıyor, bir türlü 
helecanını zaptedomiyordu. 

Paşa, bitap bir halde huzura 
girdiği zaman, Abdülhamidi ber
mutat ayakta buldu. Hünkar, yü· 
ziinde geniş bir tebessümle Sti-

0ı~aya bakarak: 

- Gel bakalım Paşa ... Biz de 
üzüldük.. Seni do üzdnk amma .. 
hakikat meydana çıktı... Sadakat 
ve ubudiyetin, bir kere daha ta
hakkuk etti ..• Bu gibi vnk'alar, 
( tabi ) ile ( metbu ) arasındaki 

rabıtayı takviye eder. 
Dedikten sonra, önünde dur-

duğu masanın üstünden beyaz 
bir ı:arf aldı. Süreyya Paşaya 

uzattı: 

- Şu zarfı al .. Amma, israf et· 
me... ( Mahlül ) den de, münasip 
birkaç akar bul, arzet... Haydi 
bakalım, bundan sonra, eskisin-
den daha f a:ı.la sadakat asat·ı 
göstereceğine eminim .. Allah sa
yini meşkur etsin. 

Dedi. Süreyya Paşa, bu sözleri 
dinJerken başı dönüycr, adeta 
rüya gördiim zannediyordu ... Beş 
dakika evvel meyus, bitkin bir 
halde, han~i çöllere sürüleceğini 
düşünen Siireyya Paşa, şimdi 
huzurdan çıkarken meserretinden 

ş:lcır ııkır oynamak istiyordu. 
Elindeki zarfın, fazla dolgunca 
olduğunu hissetmekle beraber 
buna bile ehemmiyet vermiyor; 
en çok, slirgUn felaketinden kur-
tulduğuna seviniyordu. Pş. o kadar 
memnun ve mesrurdu ki, başka 
"akitlerde huzurdan çıkarken, 
kapıda ve koridorda duran ya
verlerin, musahiplerin, hademe
lerin önünden büyük bir gurur 
ve azametle geçerken, timdi ora
larda duranlara ayrı ayrı iltifat· 
lar ediyor ve büyük bir ıstırapla 
kendisini bekliyen arkadaşlarına 
müjde vermek için, koşarcasına 
Ba~kitabet dairesine dönüyordu. 

lf. 
Süreyya Paşaya, on beş gün 

ve on beş gece ıstırap çektirme
sine mukabil, tnm yirmi bin li
ralık bir ihsanı şahane kazandı
ran bu gnrip hadisenin sebebini, 
şüphesiz karilerimiz merak et• 
mişlerdir. 

( Arkası var ) 

Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 
• 

Yeni Nesil adın ığ nı 
• 
itham Etmek Haksızlıktır 

• 
l\liustafa Hakkı B. 

• 

itimat 
Türk Kadınlığına 

Edelim, Diyor 
( Baı tarafı l inci sayfada ) 

bu mevzudaki suallerimize şu 

cevapları verdi : 

-"Türk kadını ne müstehlik, 
ne de mühliktir. O, kanaat 
ve zarafetin en nezih bir timsa
lidir. Ben, Türk kadını denince 
vücudunu kıymetli yuvasının in
tizam ve saadetine, hayat ortağı 
refikinin yorgunluğuna iştirake 
hasretmiş, faziletkar kadınları mızı 

murat ediyorum. Asriliğin fena 
tecellilerini iyisinden tefrik ede
miyen ve adedi pek mahdut 
olan birkaç kadın, Türle kadınını 
temsil hakkını haiz değildir . ., 

-Yeni nesli nasıl bulüyorsunuz? 
-"Tam seciyeli, iyi bir aile ve 

mektep terbiyesi görmüş genç kız
larımızın yeni rejim ve yeni yolda 
hiç şaşırmadan yürüdükJerini ka
bul ederim. Büyük bir ekseriyet 
bu tarzda yürüyor. 

Fakat bazı zayıf ailelerin 
zayıf terbiyeli çocuklarının bazı 
manialara mukavemet edemedik
leri görülmektedir ki bunda mu
hitin büyük bir tesiri tebariiz 
etmektedir. Ortamektep ve lise
lerde muhtelit tahsilin pek ziyade 
itina edildiği takdirde, yeni nesil 
üzerinde hiisnü netice vereceği 
şüphesizdir. 

Fakat talebesinin adedi çok, 
teşkilatı zayıf mekteplerde muh· 
telit tedrisat, her iki yeni nesle, 
hazan matlup olan ilmi ve ahlaki 
feyizli neticeleri umduğumuz 
şekilde veremiyor. 

Muhtelit tedrisata itina edil-
diği tak~irde yeni yetişen Türk 
kadını kendi vaziyetini, vatani 
ve beşeri vazifelerini pek kolayca 

takdir edecel<tir. Bu suretle müs
tehlik veya mühlik değil, her 
cepheden muhitine ve cemiyetine 
faydalı olacaklardır. 

Yeni nesil kadınlığı bu su
retle hareket ettiği takdirde hem 
eski kadınlarımızın ahlald fazi
let!erine, hem de bugüniin ilim 
ve terbiye hamulesine sahip 
olacaktır. Benim yeni ~nesil ka
dınlığmın i;tikbaline itimadım 

vard r.,. 

Filozof R~za Tevfik Çıp- 1 

laklara İmrendi 
( Baş tarafı 1 inci sayfada) 

bazı cümlelerini türkçe levha
lar halinde yazd .rmış, bunları ha· 
şucuna astırmış . Bu levhalarm 
birinde şu elimle var: 

" Beşeriyetin facialarla dolu 
geniş sahrasında, gülerek ve oy
nıyarak tam bir zahit hayatı 
yaşadım.,, 

Rıza Tevfiğin önünde bir de 
İbranice bir Tevrat vardı. Benim 
bu kital.,a dikkat ettiğimi görün· 
ce dedi ki: 

"- İbranice öğrendim. Tev
ratı tetkik ediyorum. BugfinkU 
cihan edebiyatını çok kuru ve cı
lız buluyorum. Beni tatmin etmi
yor. Eski edebi eserler, meseli 
Firdevsinin şehnamesi, Homerin 
( llyad) ası beni daha çok çekiyor. 
Arapların amA şairi Maarri ile 
Acemlerin Hayyamını aynı ayar· 
da buluyorum. 

Bunların benzeyiş noktalarını 
tetkik ederek büyiik bir kitap 
yazdım. Yakında neşredeceğim." 

Temmuz 6 

Alp Sporu Ve Alpinistler . ~ 
Dünyanın Biçimini Merak 

Edenlerin icadı 

Me•hur doj klavuzu 
Şarle Baba 

Sporun en zevk verici ıube· 
ferinden biri de arzın sivri ve 
sarp ' yllksekliklerine tırmanıp çık· 

maktır ki bunun adına meıhur 

Alp dağlarının isminden kinaye 
olmak iizere Alpinizm diyorlar. 

Alp dağları, iptidai coğrafya 

malumatı olanların da bildikleri 

gibi Fransa - İtalya vo İsviçre 
arasında uzanan bir dağ silsile· 
sidir. Dünyayı yüksekten görmek 

ve yuvarlaklığı hakkındaki iddiaların 

doğruluğunu bu suretle kontrol 

etmek hevesine dlişen insanlar, 

bu meraklannı, ilk defa Alp dağ· 

lar:na çıkmakla gidermişlerdir. On· 
dan dolayıdır ki bugün Hindistan 
dağlarına veya Amerikada1d And 

silsilesinin zirvelerine yükselmek 
istiyenler, hep Alpinist İsmini 

alırlar. 

Alpininizm, zevkli olduğu ka· 

dar tehlikelerle dolu bir spordur. 
Çünki sırasında, insan ayağı

nın basamıyacağı kadar sarp 

dikliklerden tırmanıp yükselmek 
lizımgelir. O zaman, dağ seyya· 

hı, elinde hazır tuttuğu ucu çen· 
gelli ipten istifade eder. 

Bu ipi yukarlara doğru atar, 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 03 
lngiliz lin91 50 00 00 
Dolar 47 25 00 
Liret 9 24 05 
Belga 3 38 98 
Drahmi 70 97 00 
İsviçre franaı 02 42 {14 

Leva 66 85 00 
Florin 1 17 ()() 

Kuron ç. 15 92 05 
Şiling A. 04 39 10 
Pezata 57 75 00 
Mark Ol 99 00 
Zloti 04 21 00 
Pengo 03 98 14 
Ley 80 93 00 
Dinar !30 14 00 
Çervonets 10 87 50 

Tahvillt Kapanış 
---==-
1. Dahili 96 50 
D. Muvahhide 47 05 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

~ 

Altın l 
9 

27 1 Mecidiye 45 00 

Banknot 2 51 00 

J 

Bir daA seyyahı tepelere 
tırmanırken 

ıonra çengelin adamakıllı takılıp 

tutunduğunu kontrol etmek için 

ihtiyatJa ipin mukavemetini anlar, 
çengel kendisini çekebilecek gibi 

ise ipin yardımile yukarlara çık 
mıya başlar. 

Fakat şurasını kaydetmek 15· 
zımdır ki yaz mevsiminde, ve • z

la yükse olmıyan dağlık havalido 
alpinistin nisbeten tehlikesiz bir 
suretle dolaşması ve spor ve te

maşa zevkini gidermesi mftmkün• 

dür. 

Fakat kış mevsiminde ve yük· 

sek mıntakalarda kar kalkmıya· 

cağı için, bu gibi irtifalarda do

laşmak çok tehlikelidir. Ondan 
dolayıdır ki dünyanın birçok 
dağlık kısımlarında, seyyahlan 
gezdirmek, onları tehlikesiz mın-

takalarda dolaştırmak üzere 
birtakım kılavuzlar vardır. Bu 

kılavuzlar, çok mukavemetli, do

laştıkları, dağların en gizli nok
talarına kadar her taraflarını bi· 
len kimselerdir. Ekseriya, bu 

meslek, babadan oğla intikal 
eder. 

Bu adamlar, muayyen bir ücret 

mukabilinde, seyyah kafilesinin 

önüne düşer, kafilenin bir tehli· 

likeye uğramaması için en önde 

0 yürür veya yukarılara tırmanır, 

bu suretle kar altında kalmış, göze 
görünmiyen bir çatlak falan 

varsa, emniyetlerini üzerine aldı

ğı seyyahları sıyaneten kılavuzun 
kendisi bu tehlikeye atılır. 

Bu adamların ne hnynk bir 
feragat ve müthiş tehlikelerle 
uğraştıklarını size bildirebilmek 
için ilave etmeliyiz ki resmini 

dercettiğimiz Şarle baba ismin

deki şu ihtiyar dağ kılavuzu, 

kırk sene içinde,375 insan hayab 

kurtarmıştır. 

Yaşının ilerlemiş olmasına 

rağmen hali dinç ve bir keçi 

kadar çevik olan Şarlenin hayat 

ve hatıratı, tüyleri ürpertecek 

kadar heyecanlıdır. 
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Çıplak Hintli Her Şeyi Vaktinden Evvel Haber Vermişti 
MoJla, uzun bir lahza bu va

ıiyette kaldı, sonra gözlerini 
kendine çevirdi. Aman Allah! O 
kerli, ferli vücut, o ilmi kisve 
altında herkesten lıiirmet toplı
yan tertemiz beden, şimdi ne 
acip şekilde idi? Başlanbaşa 
kana bulanmıştı, yarı çıplaktı, ha
kikaten cellatları andırıyordu. 

Mt , bu çıplakhktan ve kir-
lilikten ulanıyormuş gibi elini 
yr züne doğru götürdü ve bu se
fer, burnuna iğrenç bir koku 
çarptı. Ölülerin kanı, sanki zehirli 
bir çiçek ılrı saçıyordu. Molla, 
bu kokudan iğrenmekle beraber 
burnunu buruşturmadı, garip bir 
incizap içinde kanlı ellerini kok
lamıya girişti. Her koklayışta 
beyninin içinde kızıl bir duman 
yükseliyor gibiydi ve Molla bu 
vehmi buharın cazibesine tulul
muşçasına miltemadiyen ellerini 
kokluyordu. 

Timur, Maveraünnehir hoca
larının en ileri gelenlerinden olan 
Molla Umurun ölUler önündeki 
halini gözden kaçırmıyordu. He
rifin, uzun bir müHihazadan son
ra ellerini hararetle, iştiyakla 

koklamıya başladığını görünce 
kaşlarım çattı: 

- Eyvah dedi, Mollayı kan 
tutuyor. 

Kan tutmak, vicdani azaba 
kapılıp teeaaür duymakbr. Halbu
ki Mollayı kan (tutmıyordu, cennet 
yakalıyordu. Nitekim birkaç da
kika geçmeden adamcağız, ken
disine ağır kokulu kızıl bir dua 
man teneffüs ettiren ellerini şı
kırdata şıkırdata, bizzat boğaz
ladığı esirlerin cesedi etrafında 
raksetmeğe başlamıştı. 

Timur, el çırpıp sıçramıya gi
rişen Mollanın tecennün ettiğini 
ve bu suretJe çıplak Hintli tara
fından ona gösterilen sahnenin 
baştan aşağıya kadar tahakkuk 
ettiğini görünce titredi: 

- Mel'unl - dedi - Bu göste
rişte de doğru çıktı! 

Bu sözleri hızlı söylemişti, o
rada yalnız bulunduğunu zanne
diyordu. Halbuki Hintli ardında 
idi ve hemen cevap vermişti: 

yetile iftihar eden ve onun kudre-
tine payansız bir itimat bes-
Jiyen şu çıplak Hintli, işte 
olncak işleri vukuundan ev
vel pekala haber verebiliyor
du. Gelecek günlerin kar. n
lığ nda saklı olan sahneleri bü
tün vuzuhile gösterebiliyordu. 
A abeyglimün ölüınile Molla Umu-! 
run çıldırması, ondaki bu sırri 

kudretin en biiyük delilleri idi. 
Böyle korkunç bir kudrete 

malik olan çıplak adam, Sivanın 
ismini anarken küçülüyor ve bü
tün kudretinden sıynlır gibi 
oluyordu. O halde S:vanın çok 
kavi ve çok kahir bir varlık 
olduğunu kabul etmek lazımdı ? 
Acaba öyle miydi ? Haki~ aten 
bir Siva vardı da ba:n kullarına 
esrarengiz kudretler mi ihsan 
ediyordu? Timur, bu m,üz'iç su
alin bulut dolu beyninde şimşek
leşrnesi üzerine tepeden tırnağa 
kadar titredi. Çünki kendi rab
binden şüphelenmiye başlamıştı. 

RADYO-
6 Temmuz Ç:waşamba 

lstanbul - l~OU ı ı lro l"< ı:r;ı· 
ınofoıı, J :ı , i B!)tb) i ııı ıı . i ,ı lı ' i ı.1-

r.lfıı 1 d:111 :dntıııka :- r., :?11.:i p. ı ı 111. 

Aj. ıı lıal>ı•rlt•ri, f..ıat a) arı. :H Mııııir 
~·uıı tf'ıı Bı ~ ile arka Lı~I. rı 1. r, fırı•l ııı 
kon r, J ı :ız.l aııt. 

Bu re4 - ( 89l nıı trıı 2l ] tut 
koı ri, -0,.i konfl'rarı , 2 , J.ı ı ı ı ı ı 

koı ri -1,tG pİ).lllO kon rı, _ı ·> 

Aj ıs lı l.ı rıu·. 

tıelgrat 4:?D ııı tr \ "0,40 Kon· 
kr, . 20,-0 m ihtelıf 1 on r, ~ , O 
m·ı t\; tr d.ııı nakil, tem~ili ııı ıt ,ı· 

kı hır gazııır,..,uııdaıı n. ldcın 

koı " r 
1.oıırn 441 metro ) 20, ı;; \; ns 

lıııl.t rl«ri, 21, 13 n•kl:~ııı h:ıkkıııda l•ır 

koııfc rn ıs, 21 ta)~ :trC'<lo ilk koıı r 
Prnğ ( 4D~ metre) 21 ~~lıir ti· 

) a.fr ı ııda.n ıı ıkloıı Dio t :ocıi to ı ıs· 

ıııindıo il\ pcrd >}il, l>ir np r.L. 

Viyana ( 617 metro 20,:ı:; ııııı 
si kili 1 ır teı 1 il, 21,35 hir hil,:l\ e :?2,05 
komedi. 

Peşle ( 550 metre 20,4'> ( i ..ın 
orl,t traqı, ~1,5 stiıtlyoda komedi ::... ~. 15 
dans ha\ ahm. 

Varşova ( 14tt metro ) 20,45 
Moıııl!'ket h:th(lrlcri. 21 hafif mu ıki, 

24 dans ha' aları. 
- Siva yalan söylemez! 
Timur, kulağına çivi sokulmuş 7 Temmuz Perşembe 

gıbi sars ldı. Şimdi müthiş, çok f.tanbul ( 1200 metre ) 18 ı:rra· 
mofoıı, lü,ö alaturka saz, \'edin Rıza 

f!tÜthiş bir buhran geçiriyordu. ,.e ('cnnet ll:ı.ıııınların işfr:ı.Uaril<' .. 
Ötede ~ileri ve gözleri bo- 20 !) rrr ıınofoıı, Ajans habt'rleri, a, t 
iazladıkları esirlerin kanile a~, rı, 21 alaturka. ı.ıaz \ ildan Bo) iıı 
kıpkırmızı kesilmiş olan bir sU- 'c YıJ,ri) t ifa 11111111 i1 irakile, 22 or· 
rlı asker, MoUa Urnıırun etrafına kc tr:ı · 
çevrelen nişti. Vakur ve mağrur Bükreş ( 991 motre) 20 Tenor 
h canın gerdan k np omuz titret- Arıınltlo t. rafından şarkı konseri 20,20 

senfoni, 21, 15 senfoni konserin ikinci 
m sını parmaklarını şıkırdahp kı mı, Rogalskinin eserleri. 
kıvrılıŞını seyrediyorlardı. lie irad - (420 motre) 20 Kora. heye· 

Hüyük cihangir, o manzaradan ti t rafrnrlaıı tarkılar, 20,5 doktorıın 
nıütedehhi"ti. Ayni zamanda ateş- t:n si~ e!Ni, 21 Yugoslil.v~a konseri ve 
ten bir hakikat gibi kulağına· ,arkıları 2:3,GO Çıgan orkestrası. 

Roma - ( 441 metre) 20,15 .Metnle· 
akıtılan o cümleden heyecanlan- ket halıorleri, 21,45 polis orkestrası 
mıştı. Ne ileri, ne geri gidebili- tarafından konser, 22,5 ktlçtlk bir ko· 

Evet, dindar Timur, mutekit 
ve muvahhit Timur, elemli Ye 
buhranlı bir anında nahoı ıeyler 
düşünüyordu. Her şeyi Levvelden 
tayin, tespit ve takdir eden Al
lah, onun kendi inandığı Allah 
şimdi Siva isimli bir Hint 
m budunun müphem varlığı 
önünde adeta zayıflıyordu. Gö· 
ren, işiten ve bilen Allahın 
kullarına bile gelecek günleri 
görmek kudretini veren Siva ile 
karşı karşıya mücadele ediyorlar 
gibiydi. Biri, herşeyin kendine 
has ve her kudretin kendine 
f!lunhasır olduğunu söylüyordu. 
Öbürü, bu kudretlerden bir kıs
mını kullarına da verdiğini iddia 
ederek böbürleniyordu. 

Timur,. bu şüphe buhranına 
çok tahammül edemedi, iradeli 
biı· silkinişle beynini temizliyerek 
homurdandı: 

- Haşa, sümmehişi,. Siva, 
bir yalan, şu meJ'un Hintli de 
zehirli bir yılandır. 

Şimdi biraz müsterih olabil-
" İşti. İmanına musallat olan 
kurtiarm düştüğünü, vicdanının 
lekeden kurtulduğunu sezerek 
yi' zü de gülü,nsemişti. Ellerini ar
kasına bağhyarak yavaş yavaş 
yiirüyordu. Molla Umurun bulun· 
duğu yere gelince seslendi: 

- Çccuklar, da~ ılın; hocayı 
bun llınayın! 

Mecnun hocanın oyununu sey
re gelenler, kudretli hakanın hey
betli sesini işitir işitmez, secde 
işareti alan müminler gibi, 
hemen ulcaştılar ve gözlerini 
kaldırıp onun yüzüne bakmak 
cesaretini göstermeksizin sessiz 
bir telAş içinde uzaklaıtılar. 
Cihangir ile Molla, karşı karııya 
kalmışlardı. Yüzlerce miltecessis, 
fakat muhteriz göz, çok uzaklar
dan onlarm y{)z yilze gelişini 
temaşa ediyordu. 

(Arkası var) 

P"""=~==:=:================::::.:=====-· 

Hindistan da --
Dahili Muharebeler Şid

detle Devam Ediyor 
Bombay, 5 (A.A.) Dün 

Mecusilerle Müslümanlar arasında 
vuku bulan arbedeler neticesinde 
4 kişi ölmüş ve teati edilen ıi· 
)ahlardan 75 kişi yaralanmıştır. 

Birçok evlerin yıkılması teıeb
büsünde bulunulduğu haber alın· 
mıştır. 

Işık ıöndürülmesi ve akşam-
da~ sonra. dışan çıkılmaması hak
kında ıiddetli emirler verilmiştir. 

Veba Tedbirleri 
Veba hastalığından, lskender~ 

yede, 5- l 1 haziran 932 zarfında 
iki musap, bir vefat glSrftldüğlln· 
den muvaridabna muayenei bbbiye 
ve ltlafıfar tedbirleri konulmuıtur. 

yordu. Kaşlarmı çalmıştı. Yüre- modi, 23 konser. 

ğinden beynine ve beyninden Prağ ( 488 metre) 20 Konser, Y•ni Neşrigat 
yiiregıne çıkıp men bulutlarm 21,03 konferans, 21,20 ıarkı konseri, Milli Mecmua 
~ehrini içiyordu. 21,40 kii~llk komedi, 22,5 orkestra. 

Viyana - (517 metre) 19,80 Avuı- Son çıkan nüshaaında maruf Fran-
F akat heyecanını tahrik eden turva ve İngiliz futbol ıistemleri hak· 11z muılkltinaalanndan Madam ve 

bilhassa o cümle idi. Ya- kında bir konferans, 21 orkestra, 28,16 Jılöıyö'E. Borrel'lertn bllhuıa meomua 
lan söylemiyeceği kulağına hay- akıam konseri. loln yaup gönderdikleri 1kl mühim 
kırılan Siva, imanındaki salibe· Peşte (550 metre) 19,50 Gramofon, makalı ile memlekettmlıiıı tanınmıı 

KUlahya Gençler Blrlljl futbol takımı 

Kütahya ( Hususi ) - Gençlik 
neşesi, samimiyet, inaan canWığı 
ve misafirperverlik anyanlar bu
raya gelsin. Bu Lokman ilaçla
rının hepsini bir arada bulmak 
iıtiyenler bizim Ktıtahyaya koı
ıunlar. Memleketin birçok ku-
ıurları arasında bu saydığım 

meziyetler o lkadar taksimli 

bir şekilde yerleşmiıtir ki bütün 
o kusurları unutturuyor. Fakat 
bu kusurlar bugün izale edilirse 
Kütahyada tam manasile canlı, 
neşeli ve sıhhatli bir gençlik 
görülecektir. Şimdiki halde burada 
gençliği sinesinde toplıyan Uç spor 
klübü vardır: Jandarma mektebi, 
Gençler Birliği ve Türkıpor. Bu 
üç klüpte çok kıymetli ve isti
datlı atletler, fütbolclller vardır. 
Fakat bu kıymetli gençlerin )Azım 
gelen faaliyeti göst~remediklerini 
de burada zikretmeliyim. 

Eğer bu gençl 
aiatemli bir p"'ogr 
çalııacak olurlıırsa, 
lıtikbalde bugünkU: 
rinin birkaç derece 
kabilirler. Bununla 
da .zaman 2aman 
cek spor tezahü 
olunuyor. Nitekim 
da Eskişehir muhte 
bir maç yapması, 
ıoııra da bu üç k 
büyük bir atletizm 
icra edilmesi bu se 
leri zümresindendir. 

Eakat spor me 
halkın bütün teme 
rimizin yüksek de 
maJarıdır. Bu tem 
bulması için de p 
çalışma sisteminin 
mesine lüzum vardı 

Resminizi Bize 
• • Size Tabiatinizi 

Gönder 
)#.. 

,._~öglige 

84 Esklfehlrde Ahmet El.: Zeki· ı 90 Tak vur Ef.: Ne 
dir. Bazau 
inatçı ve ih· 
malci olur. Ka
fasını fazla 
yormak ve ku· 
yudata tlbi ol· 
mak suretile 
kendisini üzün· 
tüye kaptırmak 

istemez. Para· 
jarfeder 

• 79 lhaan a. : Sakin Ye kısmen 
mahçuptur. Teh

like ve ınesu· 
liyet davet 
eden işlere gi· 
rişmez. Gürül
tücü ve mü-
cadeleci de-
ğildir, daln 
ziyade kafa İ· 

le çalışmakla 

•nuvaffak olur 
muamelesinde nadanlık ve miişkül
pesentlik yoktur. 

• 89 Ragıp B.: Sokulgan \e nıiile· 

şebhisitr. 1) i 
konuşur, bir 
şeyi clraflu· 1 

nakleder. Dik 
kafalı değildir. 
Menfaatlerine 
uygun gelen 
şeylerde uy· 
saldır. Ba~ka-

Menfaatlerini, 
etmez. 

91 Robeka H.: 

Ei 
95 Hadiye H.: (Fo 

cini iı;teınİ)or.) Şeı 
KalıJ...alıa ile güln, 
koı; ışur, bir ş y 
işaretleri } a ı ır. 

elem \ekedeıl le 
kad r olur; ı. ı.ı <) ı 

1-.ıer'-'f' elindı ıı ı 
\ab ... tırma ... ıııı L lir 
çalııık bıkar. 

te rağmen hakiki bir mabut 'bı· 21 hikll.ye, 21,25 operanın orkestrası. ilim ve Hn'at &damlarının kıymetli 
--~~~~~~~~~~~~....;o::::.=..:::....::.::....a~'-l.~-ll~~~-oLLAd~-.-.1~-UJ.....:ı~~~---~ ·~~ . ...ı..~..ı....~L----~~~--"~~~~~~~-

larına kola)· 
lıkla b.ı~lan- Folo~ra/ Talı/' 
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lskenderiyenin Üssü Askeri ittihaz 
Edilinesinde e Gibi Mahzurlar Vardı? 

Başlangıçta yapJlan hataları l 
hare kit esnasında tamir müm· 

kün olm adağı kaziyesi bir defa daha r 
· teeyyüt ediyordu. Herşeyde, fakat 

bilhassa harpte muvaffakıyet et
raflı hazırlığa bağlıdır. En kU
çük işlerde bile bu nazariyenin 
ihmali muvaffakıyetsizliğip en 
büyük amilidir. Hele böyle mu· 
azzam bir askeri teşebbüste pll
nm evvelden ve bütün teferrua• 
tile hazırlanıp tesbit edilmit bu· 
l unması zaruridir. 

1915 ilkbaharında bu hakikat 
anlaşılmamış değildi. Gerek do
nanma ve gerek ordu, siperlere 
gizlenmiş bir dllşman karşısında 
karaya asker çıkarmanın güçlü
ğünü teslim ediyorlardı. 

Hatta askert kolejlerde bu 
kabtl harp teferruatmıc tetkiki 
hakkında ayrıca bir ders vardır. 
Bu projenin tatbik kabiliyeti ol
duğu kabul edilse bile, karaya 
bir nefer çıkarmadan ihraç teşeb· 
büsUniln bütUn teferruatı Uzerin· 
de inceden inceye işlemek IAzım· 
dır. ·Bilhassa iki meselenin ehem· 
nıiyeti müttefikan kabul edilmiş· 
tir: Biri ani bir baskm yapabilmek 
için ketumiyete aznmi derecede 
itina, ve taarruza başlamak için 
müsait bir mevsim intihabı. 

Halbuki 1915 senesi şubat ve 
martında bu ihtiyati tedbirlerden 
hiçbiri alınmamıştı.Şimdiye kadar 
izah edilen sebepler saikasile, 
İnQ"iliz hükumeti hemen şuursuz 
b:r şekilde bu büyük maceraya 
atıldı. 

· Askeri kuvvetlerin lskenderi
yeyi üssü askeri ittihaz etmele
rin den mütevellit mahzurlardan 
biri şu idi: Kara ve deniz kuv
vetlerinin erkanı harbiyelerini bi
ribirinden ayırıyordu. Halbuki 
biitün teferruatın tanziminde iki 
h eyetin daima beraber bulunması 
ve beraber çalışması lazımdı. Bu 
mahzur, karargaha Amiralin nok
tai nazarına yakından vakıf bir 
zabitin tayini ile kısmen ha
fifletilmişti. Fakat mesele yakın
dan tetkik edildikçe her iki 
h:rafın da noktai nazarlarında 
birçok tadilat yapmak lazım gel
di. Mısırda kararlaştınlan birçok 
teferruatı, ihraç ameliyesinden 
bir iki gtin evvel nakliye gemileri 
Mondros sahilinde toplandığı za· 
man, baştanbaşa değiştirildi. 

Ketumiyet meselesine gelince, 
filvaki 1906 da Çanakkaleye 
karadan ve denizden müşterek 

bir taarruz yapılması düşünüldü

gu zaman, böyle bir seferin 
gizli tutulması düşUnülmüştU. 

Ti\rkiye ile İngiltere arasında 
yapılacak münferit bir harptcı 
bu ketumiyetin muhafazası gilç 
olmakla beraber, bugün ayni 
mahzur mevcut değildi. Çiln· ! 
ki şidetli bir sansör hüküm ~İ 
sürüyordu. lngiliz limanlarında 
hergün müteaddit gemilerle as
ker hareket ediyordu. Bu asker
lerin Mısır miidafaası iç;n sevke
d ildikleri hissini vermek kolaydı. 

Böyle olmakla beraber, bu 
sevkiyata ifşa için bundan daha 
fazla gürültü yapılamazdı. 191 1 
senesinin ilk günlerinde, c: 
henüz bombardımandan ba" . 
bir~ey düşünülmediği ve Çanak
ka1e~e kara askeri kullanılması 
düşliniildiiiü sıralarda, ketumiyet 

Bir TUrk sUvarl mUfrezesi keşif vazlyeUnde 

meselesi mevzuu bahsolmamıştı. 
Türkler böyle bir taarruz 

ihtimaline ne kadar inanır ve 
ne kadar korlrnr1arsa, Rus cep· 
hesindeki tazyiki hafifletmiye 
medar olacağı noktasından, o 
kadar faydalı idi. Bu sebeple 
deniz ve kara kuvvetlerinin 
müştereken harel<etine ve karaya 
asker ihracına karar verildiği 
zaman, artık muvaffakiyetine 
lazımgelen darbe vurulmuş bulu
nuyordu ve bunu geri almak 
mümkün değildi. Maamc:ı.fih baş
langıçta bunun etrafında oka· 
dar gürUltü yapılmayıp daha 
ziyade sükutla geçiştirilebilseydi, 

daha az zararla kurtulmak müm· 
kün olabilirdi. Fakat ne yapalım 
ki iş henüz başlangıcında idi. On··, 
dan sonra denizden yapılan bom
bardıman, karaya çıkarılan bah
riye müfrezeleri birer ihtar ma· 
hiyetini haizdi. 

Karaya asl~er ihracı kararı 
verilir verilmez, Akdeniz liman
Iarmda bulunan bütün boş gemi
lerin zapta da bu işin bir nevi 
ilan edilmesi demekti. 

Mısırda Avustralya fırkasmın 

hazı rlanmasını da gizlemek müm
kUn değildi. Maamafih burada da 
bu kıtaatın garp cephesine sev· 
ke<lilmekte olduğunu zannettir
mek kabildi. 

Nakliye gemilerinin fskende· 
riye ve Portsaide gelip gitmeleri 
herkesin gözii önünde cereyan 
ediyordu. Mısır matbuatında kıta· . 
atın isimleri bile zikredimişti. 
Gerek Kahire, gerek lskenderi· 
yede askerlere halk muvacehe
sinde resmigeçit yaptırdılar. 

Hatta osırada Londradan Je
neral Hamilton maiyetindeki za-

bitandan birine gönderilen mek
tup İstanbul adresine gönderil
mişti. 

1915 Martı nihayetindeki va
ziyeti anlatmış olmak için, nihayet 
şunu da hatırlamak lazımdır ki, 
bu işe memur edilen askerler 
ne böyle bir sefer için seçilmiş 
ve ne de böyle bir harp için ha· 
zırlanmış değillerdi. 

(Arkası var) 

Adana dan 
İstanbula 

Son seneler zarfında Adana• 
da çok hararetli bir spor faali· 
yeti göze çarpmaktadır. Sık sık 
yapılan futbol maçları her defa· 
sında kalabalık bir seyirci küt· 
lesi tarafından heyecanla seyre· 
dilmektedir. Ayrıca atletizm mü• 
sabakaları da } er bulmaktadır. 

Şimdi de öğreniyorvz ki, iki 
sporcu bisikletle uzun bir seya· 
hate çıkmıştır. Bunlar resimlerini 
dercettiğimiz Bekir ve Nuri Bey
lerdir. Bu iki genç Adanadan 
bisikletlerle İstanbula gdmektedir. 

Benzin Müesseselerinin 
Nazarı Dikkatine: 

İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
15 santigrat derecei hararette kesafet derecesi O, 780 den aşağı 

olan benzinin beher kilosu 2029 numaralı kanun mucibince bir 
kuruş 80 santim dahili istihlak vergisine tabidir. 

Binaena'eyh benzin müesseselerinin ( müteferrik surette benzin 
sat m ve benzin müessesesinden madut olmıyan mağaza ve dükkan
larda mevcut perakende benzinler için sahiplerinden beyanname 
istenilmez. ) Depo ve ardiyelerinde ve belediyenin gaz de pof arın da 
bulunan bu kabil benzinlerin miktarını, kaplarının nevi ve adedini 
ve bulunduğu mahalli ve müessesenin isim ve adresini gösterir bir 
beyannamenin tanzimile mezkur kanunun neşredildiği 2- 7 - 932 ta
rihinden itibaren 15 gün zarfında mensup olduklnrı maliye şubeleri 
tahakkuk memurluklarına ve şuh~ teşkilatı olmıyan kazalarda 
malmüdürlüklerine makbuz mukabilinde vermeleri ve müddeti zer· 
fında beyanname vermedikleri takdirde vergilerinin bir misil zamla 
tahsil ve 1718 numaralı kanun hükümlerinin tatbik olunacağı ala
kadarların nazarı dikkat ve ıttılilarma vazoluur. 

Temmuı 8 
;d' 

Büyük Tarih Kongresi 
• 

Eski Türklerde Aile 
Hukuku Nasıldı? 

Dün Müderris Yusuf Ziya· Ve Ahmet 
Beyler İzahat Verdiler 

Ankara, 5 ( A. A. ) - Tarih 
müderris ve muallimleri bugUn 
de içtimaına devam etmiştir. Öğ
leden evvel yaptığı içtimada 
Tllrk Tarihi lTetkik Cemiyeti 
azasından Müderris Yusuf Ziya 
Bey, Mısır din ve mitoloji· 
sinin Türk tarihlerile Türk 
aile hukukları ile Hindu Avro
pen denilen kavimlerin mito· 
lojisinin Tilrk tarihleriyle alakası, 
İstanbul Darülfünunu hukuk ta· 
rlhi müderrisi Ağa oğlu Ahmet 
Bey TUrk aile hukuklariyle 
Hindu Avropen denilen ka-
vimlerin aile hukukları ara-
aındaki münasebetler ve Tıp 
Fakültesi müderris muavin· 
lerinden Dr. Şevket Aziz Bey 
Türk ırkına ait antrepoloji tet
kikatının umumi neticelerine dair 
konferanslar vermişlerdir. 

Reiscümhur Hazretlerile B.M. 
Meclisi Reisi Kbım, Başvekil 

ismet Paşalar Hazerab kongreyi 
teşrif buyurmuşlar ve konferans· 
ları nihayetine kadar dinlemişler
dir. Yusuf Ziya B. konferansında 
medeniyetin Turan yaylasına 
ve Altay eteklerine kaaar 
yUkseldiğini ve dilnyaya intişar 
eden ilk medeniyetin Turan yay· 
!asından çıktığını isbat eden 
Arkeolojik delaili muhtelif itika-
dat ve an'anat ile ve lisani delil· 
lerle de teyit ve takviye etmek 
mümkün bulunduğunu lsöyliyerelr 
bilhassa Mısır itikat ve ilahlarına 
intikal etmiş ve bu itikatlarııı 
Tilrk itikadı olduğunu ve ilah 
isimlerinin hemen de kAmileıı 
Tür kelimelerile ifade edildiğini 
göstererek Mısır medeniyetini vü
cuda getiren akvamın da Turani 
kavimler olduğunu izah elemiştir. 

Ağa oğlu Ahmet B. koııferan· 
sına haşlarken ilk söz olarak 
tarih eserini vücuda getirmiş olan 
heyete hürmet ve sitayişlerini 
beyan etmeyi bir vazife olarak 
telAkki ettiğini söylemiş ve de· 
miştir kiı 

" Ben bu tarihi 15 seneden· 
beri yapılan yaratıcı hamleler sil-
silesinin bir merhalesi telakki 
ediyorum. Diğer merhalelt!r gibi 
bu merhale de kendi inkişaf ve 
tealisini temin eden tohumları 

kemdi içinde taşıyor. 
Bu tohumlar heyetin takip el· 

tiği fikirle metottan ibarettir. 
Fikir her Türkün şükran ve 
minnetini mucip olması lizımge
len mahiyettedir. Ve Türk mille· 
tinin umum beşeriyet tarihinde 
müessir bir temeddün unsuru 
olduğunu ispata matuftur. 

Bundan dolayı her Türkün 
müteşekkir ve minnettar olması 
lAzımdır. 

Metoda gelince hayatın isti
nat ettiği esaslar ilmin, fennin, 
müşahede ve tecrlibcnin mahsulü 
ve mahsullerin umumi münalrnşa· 
ya ve tenkide arzedilmesidir. Bu 
mctotl dahi alınmış olan yolun 
inkişaf ve teklimülünü tenmin 
edecek bir usuldür. 

Buna karşı da hak ve haki
kati sevenler hürmetkar bir va
ziyet almışlardır.,, 

Ahmet B. daha pek yakan 
zamanlara kadar Türk isminin 
istihfafla karşılandığını hatırlata
rak bu haleli ruhiyeyi millette 
şuur ve benliğin inkişaf etmemiş 
olduğuna atfetmiş ve yeni eserin 
bu şuur ve benliğin tesisine ma· 
tuf bir teıebbüs olduğunu ve bu 
teıebbüıü takviye etmek genişlet
mek ve muallimlerin ellerine tevdi 

edilmiş olan Türk gençliğine bu 
benliğin tohumlarını ilkah etme· 
nin hepimiz için bir vazife ol
duğunu söylemiş ve mUteakıben 
asıl mevzua geçerek Türk 
aile teşkilatile Türk baba 
velayeti ve ailede icadın 
erkek ve evlat arasındaki 
münasebetleri Asya ırkına men
sup olan akvam arasındaki ayni 
mües~eselerle mukayese ederek 
arada büyük bir müşabehet ol
duğunu kaydetmiştir. 

Dr. Aziz Şevket Bey, Anado
lu Türkleri hakkında tahsen yap• 
tığı antrepolojik tetkiklerin umu· 
mt neticelerini anlatarak kafa ve 
beden noktai nazarından TOrkiln 
miitekAmil bir beşeriyeti olduğu· 
ve Alp adamı karakterini göster
diğini söylemİf, Merkezi Avrupalı 
Alp tipi bir kafa ile Alrnaray ve 
Ankara hafriyatında bulunan iki 
kafayı mukayese ederek Ankara 
civarında IAalettayin getirtmiş ol• 
duğu bir aileyi salona aldı. Bağ· 
lum köyünden Abdullah ile karısı 
ve yavrusundan mürekkep olan 
bu Türk ailesinin Alp adamı 
denilen halis Brekisefal Türk 
adamı olduğunu izah etti. Doktar, 
çok alkışlanan konferansını, Gazi 
Hazretlerini Türk ilmi ve Türk 
tefekkUrU namma selAmhyarak 
bitirdi.1 

Öğleden sonra Reşit Galip 
Bey, Mehmet Ali Beyin dUnkü 
konferansında Ano hafriyabnm 
antrepoloji neticelerine taallük 
eden bazı noktaları tanih 
etmiş ve bu münasebetle 
Ano hafriyatında çıkan ka· 
fa tasları hahkında İtalyalı 
profesör Sergi tarafından ileri 
sllrülen noktai nazarın yanlışl1ğı
nı ve büyük bir kısmı çocuk
lara ait olan bu kemik ba
kayası Uzerinde hafriyat heye
tinin ve Zürih antrepoloji enstitü
sllnün ~ tetkikatile Harvosd darill
fünunu antrepoloji profesörü 
Roland B. Diksonun Ano kafa
taslarının hemen müsavi nisbetle 
Brekisefal Dolikosefal unsurların
dan terekküp ettiğini söylemiş 
ve demiştir ki ı 

'
1 Bu netice diğer bütUn ilk 

medeniyet sahalarında alınanlara 
mutabık mahiyettedir. 

Anonun Brakisefaller mahzeni , 
olan Orta Asyamn en garbi kö
şesinde bulunması bura Brekisefal 
nusurunun ilk zamanlardan itibaren 
ve daha uzak diier sahalara 
nisbetle erken zamanlarda doli· 
kosefal tiplerle ihtilitını göster-
mektedir. 

Yapacağımız bUtün tetkikler 
vesikaları, delilleri ve taharri 
malzemelerini kendi nazariye ve 
faraziyelerinin kalbinde işliyen 
müelliflerin eserlerinden değil, 
bilhassa ana mehazlerden yapıl
mış olması ehemmiyetlidir ve her 
mesele hakkında bir müellifi baş· 
ka müelliflerle murakabe ettikten, 
karşılaştırdıktan sonra hükme 
yaklaşmak lazımdı r.,, 

• Bundan sonra Bursa Kız 
muallim mektebi tarih muallimi 
Fakihe Edip Hanım Sumer 
medeniyeti ve Konya Ortamehtep 
Muallimi Ferit Bey, bugünki 
TUrk Anayurdunun coğrafi şart
hırı, tarihten evvelki zamanda 
anayurdu, Türklerde göçebelik, 
oturaklık hayatı, eski milletler ve 
medeniyetler arasında irtibat ve 
milnasebetlerin ne suretle isbat 
edilebildiği, Türk ırkına ait bazı 
hasletler, Türk akınları ve Sıvas 
Lisesi Tarih Muallimi İhsan Hey 
de Etiler hakktnda lconferanalar 
Yermişlerdir. 
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Davetsiz Misafir - Teneke Dairesinde Bir Çeyrek Saat - Habra Gelen 
Bir Eksiklik - Bedava Bir Giyinme - Bir Altın Saat - Mesele-

Şimdi Görünmeden Sokağa Çıkmakta .• 
Bu dakikada mutfak levazımma 

tahsis edilen kısımda bulunuyor
dum, bir kat çıkınca mefruşat 
dairesi, ondan sonra da hazır 
elbis~ reyyonu geliyordu. 

Uzerimde sadece bir pijama 
bulunduğunu hatırlamıştım. Bu 
garip kıyaft\e elbette Londra 
aokaklarmda dolaşamazdım. Hiç 
ıüphesiz simamın eşkali bütün 
P?lis merkezlerine tebliğ edilmişti. 
Bınaenaleyh büsbütün başka ve 
tertemiz bir kıyafete girmek 
IAzımdı. 

Merdivenleri tırmandım fakat , 
birinci kata henüz varmıştın. ki 
uzun koridurun köşesinden elle
rinde birer elektrik feneri tutan 
iki gece bekçisi belirdi, kendimi 
masalardan birinin altına dar at
tım. Bereket versin bekçiler beni 
görmeden geçip gittiler. Bu heye· 
canlı dakikayı mUteakıp ikinci 
kata çıktım. 

Artık hazır elbise dairesinde 
bulunuyorôum. Burası yer yer 
mankenlerle ve raf raf elbiseler· 
le doluydu. Fakat ben nereden 

: neyi seçecegımı düşUnürken 
yanhşhkla bir mankene çarptım, 
yeıe dtiştu. Bir an çıkan gürül
tUnUn nazarı dikkati elbetmesi 
ihtimalinden korktum. Fak at 
hayır, işitilmemişti eğilerek man· 
keni kaldırmak isiedim. Ve bu 
esnada da gördiim ki menken 
lamaınen benim boyumdadır. 
Hemen arkasındak elbiseleri 
çıkararak kendi üzerime ge
çirdim, sonra da çıplak ka· 
lan mankeni görllnmemesi ıçın 
masalardan birisinin altına kay
dırdım. 

Burada size garip bir hidi
aeyi anlatmadan geçemeyeceğim: 
İçinde bulunduğum salon yekdi
ierine uzun bir koridor ile mer· 
but muhtelif dairelerden mürek
kepti ve bu daireler de tavandan 
kUçUk birer elektrik lambası 
ile aydınlamyordu. Fakat lam· 
banın kuvveti çok az ol· 
duğu için etraf bir hayli 
/oş_tu. . İşte bu hususiyet dola
yı~ıledır ki köşenin birinden 
çıkıveren bir bekçiyi tam zama
nında göremedim. Herifin geçer
ken bana rastgelmemesi müm· 
kun değildi. T ntulacakhm. Be
reket. versin soğukkanlılığımı kay
betmıyerek bulunduğum vaziyette, 
başım b. w • k 

ıraz egrı, olumun biri 
havada, b · · ~ d 

1 
lrl aşagı a, hareketsiz 

o arak durdum. Adam beni bir 
manken zannederek d . yanım an 
geçt~. Kalbimin çarpıntısı itiraf 
~~enm ki çok kuvvetliydi, adam 
ışıtecek diye bir hayli korktum. 

Her ne ise, bu hadi-

Fotoğraf I ah/ili Kuponu 

Tabiatini · ><x. 
ZI vı:ırenmek lstiyorSa.nız 

fototıTafınıu 5 adet kupon ile bir -

likto gündoriııiz. Fotoğr:ı.fııııı sıra.va 
U'ıbiuir ve iade cdilmoL. . 

lsim, meslek 
\"eya san'ut? 

-:-----11----
Hangi Buallcrin 

cevabı ? 

Fotoğraf inti~ar 
edecek mi ? 

FotoA"ta.fııı kliteıl 30 kuruıluk 
put mukabilinde gönderilebilir. 

seyi müteakip yine manken· 
!erin birinde astragan ya-
kalı bir palto buldum, kostümün 
üzerine onu da arkama geçirdim. 
Sıra iyi bir şapkaya gelmişti. 
Bunu bulmak biraz müşkül oldu. 
Yanın saat kadar ötede beride 
dolaşmıya mecbur kaldım. Fakat 
nihayet kusursuz gıyınmiş bir 
centilmen haline gelmiştim. Ar
tık çekilip gidebilirdim. 

Fakat evden kaçarken saatimi 
odamda unuttuğumu hatırladım. 
Bu mühim bir eksiklikti. Mücev· 
berat dairesine uğrıyarak altın 
kordonlu altın kapaklı ağır 
bir kronometro buldum. Ve 
buraya gelmiş iken az çok kıy
metli beş alta elmas yüzük te 
alarak parmaklarımı donattım. 
Artık alt kata inerek sabahleyin 
mağaza kapılarmın açılmasını 

beklemekten l.ıaşka yapılacak bir 
iş kalmamıştı. 

Fak at nereye saklanmalı? Dü
şündüm ki mağaza açılır açılmaz 
memurlar bir ordu halinde içe· 
riye girerek masalarım İfgal 
edeceklerdir. Fakat derhal alış 
veriş olmıyacağı için paket ma
sası işe başlamakta en ger! kala
caklar. Esasen en münasip yer de, 
kapının yamnda olması itibarile 
bu paket masasıdır. 

Şapkamı eli.ıne ve pardesümü 
koluma alarak iki büklüm masa
nın altina daldım. Ne görsem 
beğenirsiniz? 

Masanm altmda benim gibi 
saklanmış bir adam daha yok 
mu? EvvelA bunun bir memur 
olmasından korktum, fakat ça· 
buk anladım ki genç bir meslek-
taşın karşısındayım. O da evvela 
korkmuş, sonra anlamışb, bana: 

- Buraya ilk dda olarak mı 
geliyorsunuz? Diye sordu. 

{Arka!!ı var l 

'·--·M•A•Ha•K•E-~1•E-ve_ı_c•R•A-IL•~•N•L•A•R•I--' 
l!ıtanbul 7 inci icra dairesin

den: 1brahim beyiıı ıııiilcffa l\ladaın 

Sofiy:.ı zi m ıııcti nde alacagı olaıı ıııt> ba
liğin fomini için hacuılunup paraya 
çenilıncsi ınııkaırcr Kadıköyiindc Ca
ferağ:u. ııı:ılıallcsindo Du nmlibi 8oka· 
ğıııda eski lıW yeni 51 n u ıııınal ı h!t
ncııin Clç hissesi tarihi iltrnci.:.ııı itiba
ren bir :t) miidJ.etlc il,iııei ıııiizayedt>yo 
vazedilmiştir. Hududu: 'J'a.kuhi, :.'\lığır

di~· kalfa \o Milıal vo sairı' lıaııolc•ri 

ve Nesibiyc sokağilo ııı:ı.hdııttıır. '.\k
sahası 700 metre m urabbaıııda 1 :>::ı 
metre bina 20 metro l>ir katlı kar~ir 

ıııu tfak ve ıııüteb:.ıkisi lıah<;cdir. E' ~:ı
fı: Ha.nenin alt katl:ı.rı ahşaptır. Alt 
katta mermer taştan Liri tahta diğni 

malta döşeli tiç oda, Lir hola. çimento 
döşeli mutfak, bir kilc>ri m:; i k Ü(,' ilk od:.ı, 
birinci kntın a~ rıca merdiveni vardır. 
jfermcr merdiven canıckfi.nl::ı. örtiiliidiir. 
lşbu katta Lir salon, zirinde dört oda, 
lıir küı;ük sandık oJa:.ı, bir holn. 
m~\'cut olup ikinci kat clalıi birinci 
katın aynidir. Üç iiııcil kat çatı arn~ı

dır. Bir sofa lizerindo kiit;iik iki oda 
ve iki dolap vardır. Bahçe tarafından 
iki kat tiOkak tarafından bir katın 
pcnccrclori demir parmaklık üst kat
ları ııaııcurludur, Dışı vo içi yağlı bo
yalıdır. 'l'orkos suyu vo elektrik tesi
satı vardır. Alt kattaki mermer tatlık
ta sarnıç vo lıalıçedo tııluııılıa \'O üıeri 
tnraı;alı !33 ar9ın tcrLiiıırlc yukarıda. 
yazılı 20 ııır.trP!ik Lıir katlı mutfak, Lıir 
havuı vo on ağaç vanlır Biıınnın 
haricinde malta taşlık \o alı~Ptı lıcş 
hela \'ardır. Binayı ı;ekiziııci kız ııır•k
tcbi bil!i kontorato iı:gal etmektPdir. 
lkinri nrtfırına. 21 torııııın;ı; rn:3:! tari
hine rniis:ıdlf per~ı'tılho g-iinii saat on 
altıda icr:\ edilcct>ldir. ilk :ırttırma 
ıouo lir:ı ü1.erinc talilıi ulıılı);;indo kal
ıııı~t ır . Fazlaya talip ola•ıbrın tama -
ınıııın kıymeti mııharıınıeııcı;i olan 
107liS lirnrıırı yüı<le 011 ııiı-pC'lindn pey 
akı;e:.i olarak vcrnı el eri 1:1zı ıııdır. Da ha 
zinula 111alfımat almak btiycıılore bu 
i~~ ait fl27 :>:188 nıııııar.ılı dosya. ime 
ve dalıa fıı'ı.Ia nıa lfını :Lt ,·tırilcceği ilı1n 

ol1111ur. 
----

Beyoğlunda ikinci icra Me· 
murJuğundan : Bir lıorçt:ııı dolayı 

ııı:lbcuz ,.c ı;a tıluı a:>ı ııı ukarrN k:ı.s:ı, 

, :ızı ııı:ıkiıı!'ginin 1217 '0:32 t:Lrihlııo 

;ııii$aılif salı giinii a:ıat 0,30-10,!30 
ara~ında (:alatada .Muradiye hanı üı-
tlindc birinci :ı\ık arttırııııısı icra kılı

nacaktır. Talip olaıılar ıııu:ı.yyeıı glin 
nı sn :ı.t it• ııı alıalli ndo lı:nı r bulu nac:ık 
rııenıtıra nıiir:tcaatları ilnn olııııur. 

-----
Selanik Bankası 

SclAnik Bankası (fala!:ı. merkezin· 
de ehven tıcret mukabilinde hususi 

Beyojlu DördUncO Sulh Hu· 
kuk Mahkemesinden: Kasımpaşa
da kilc;tik piyalede )!ümcyiz sokağın
da 12 N'o. lu hanede mutasarrıfen 

sakin iken akıl hastalığından dolayı 
Bakırköy emrazı akliye hastanesin-
de ted:ıvi altında buluııan Meryem 
namı diğeri .Mos'ude hanımın hacrına. 
ve Aksarayd:ı. Taşkasapta Karanohut 
sokağında ~O No. lu hanede sakin 
Feyzig:lr ha.nımın vasi tayinine 
4/6/9:12 ta.hinde karar veriııniıtir. Key
fiyet ila.n olunur. 

lstanbul DördUncU icra me
murluğundan: Mehmet Saip Beyin 
Harigikos efendiye olan borcundan 
dolayı mahcuz bulunan ÜskiJdard:ı. 
Fıstıklı mah:ı.llcslııin ııtik Beyler.beyi 
cedit Kiiplilcc sokağında. atik 48 cedit 
12, 12 numara ile murak:kam arazi ve 
derununda Tomruk suyu naıailo ma
ruf suyun 288 sehim itibarile 119 solı-
ıni 80 gitıı mlicldotlo ihalei evvoliye 
ilanına konmuştur. 

Jiudııdıı: Bir tarafı Muhtar Bey ve
rccı,clcri bağı a.rk:ı.sı baza.ıı Sami Boy 
vere Releri bağı .. ve ha~an Hilseyi n Re
şit lloyin arazıs_ı .ve bır tarafı Hüseyin 
Necip Bey ar:ı.zısı ve taran rabii Çam
lıca caddesile nıahdııtıur, 

:Musalı:ısı: Borınucibi kayit 89 dö

niiıııdiir. 
)fill}temilfltı toprak zerniıı Uzarinde 

son clorece harap enkaz bölmeleri ve 
üst kısımda bir sofa 1.i7.crinde dört 
oda. bir hela olup gayri kabili iskıtndır. 

Mcsahası; 8:3 metre tfırLiin<ledir. 
Bahçede 6·1 ad~ıt eıscarı uıflsınire 

vardır dcrnnundakı suyun müsteciri 

Hikmet Beydir· . 
Kıv ıııeti muhamnıenesı tamamı 7200 

Jira<lı; t~llip olıııılarııı kı) ıneti muhaın
ınc>ııcsiniıı lıi::;soyo musip olan 3380 
!iraııııı yiizde on nispetinde poy ııkço
siııi ıııll!'t:ıslıiboıı ve 340/GOlO doı-ya 
nıııııarnsilo saat 14 ten 17 ye kadar 
bizzat veya bilvok!tle 8 8 93:? tarihinde 
mtiracaat edilmesı. "e fazla ınaltiınat 
dofly:ısındaıı ita edıleceği Hizumıı ilan 
olunur. 

Çatalca kazası dahilinde 
Podima devlet ormanlarından 
bir sene de kat ve ihraç edil
mek üzere 110 metre 934 
desimetre mikAp kayın eşcarı 
beher metre mikAp gayrima· 
mul 253 kuruştan ve 28 • 
Temmuz • 932 tarihine mUsa· 
dif Çarşamba günü saat Uçte 
ihale edimek Uzere aleni şe
kilde müzayedeye konmuştur. 
TalipJerin şeraiti anlamak üze
recİstanbul Orman Müdüriye
tile Çatalca Orman Muamelat 
Memurluğuna ve yevmi ihalede 
lstanbul Orman Müdiriyetinde 
müteşekkil ihale komisyonuna 

Muhammen İkraz Merhunatın cins ve ven'ile Borçlunun 
kıymeti No. mevki ve müştemilatı ismi 
3020 10100 Beylerbeyinde, Küplüce mabaUesinde atik 

Küplüce cedit Çayır çıkmazı bayırı rokağında 
atik 28 MO. 28 MU. cedit 2, 28 numaralı 
maadlikkan bir hanenin tamamı. Hasan Ef. 

1414 11001 Beyeğlunda, Tatavlayenişehir mahallesinde 
Pran sokağmda atik 63 cedit 49 No. lı miif· 
rez bir hanenin tamamı. Fatma Sabiha H. 

5418 10122 Beyoğlunda, Feriköy mahallesinde atik Kah· 
tane caddesi yeni Halepliibrabim sokağında 
e,;ki 91 • 7 ve yeni 40 No. lu bir hanenin 
tamamı Safter 8. ve Miizeyyen H. 

4492 10167 Beyoğlun<la, Firuzağa :aahallesinde Karatut 
sokağında eski 2 yeni 6 No. lu bir hanenin 
tamamı. Kezibao H. 

4521 5.S77 Tophanede Karabaş mahallesinde Haçıhesna 
çıkmazı sokağında eski 5 yeni 5 No. la bir 
hanenin tamamı SalAhattin B. 

10000 6561 Beyoğlunda, Kamerhatun mahallesinde Serlôz 
sokağında eski 8 yeni 20 NO. b bir hanenin 
tamamı Apostol Ef. 

1630 7205 Beykozda, Yalıköy mahallesinde atik Hamit· 
paşa cedit kuyu sokağında atik 15 Mü. cedit 
J3 NO. h bir hanenin tamamı. Mllnevver H 

1897 7258 Kadıköyünde, mukaddema Osmanağa elyevm 
lkl>aliye mahallesinde atik ve cedit Ulusoluk 
sokağında atik 10 cedit 4 No. lı bir hanenin 
nısıf hissesi. Emine Raziye Bdkıs H. 

1620 7259 Eyiipte, Cezrikasımpaşa mahallesinde Otakçı-
lar caddesinde atik 25 cedit 4 No. la bir ha-
nenin tamamı. Ayşe Sıdıka H. 

46000 7 414 Beyoğlunda, Meşrutiyet mahallesinde Büyük
dere bahçe sokağında atik 115 ve Mü. 115 
ve Mü. 115 No. larla murakkam tahtında 
dükkinı müştemil bir apartımanın tamamı ile 
bir bap hanenin llçte iki hissesi. Ahmet Tevfik B. Ab. 

durrahman HiJml B. 
4950 7769 Beyoğlunda Kamerhatun mahallesinde Dara• 

cık sokakta eski 9 yeni 11 No. lı bir hanenin 
tamamı. Ahmet Ziya B. 

9290 9303 Boğaziçinde, Çengelköy mahallesinde Dere so-
kağında atik 1, 4 cedit 15 numarab maa arsa 
bir aahilbanenin tamamı ile derununa cari 

bir hilAI tatlı su. 
Mehmet Murat B. ile Ferdiye ve Hldiye H. lar 

4108 9478 Beyoğlunda, Feriköy ikinci kısım mahallesin· 
de Kır sokağında eski 7 yeni 81 No. h maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Nişan Minukyaa Ef. 

6141 9582 Kasımpaşada, Çatmalımesçit mahallesinde 
Mehmetağaçeşmesi sokağında eski 6 yeni 14 
No.lu bir hanenin tamamı. Seyfettin Beyle Muhsine 

Behice H. 
1320 9907 Ramide cuma mahallesinde eski Talimhane ve 

yeni Değirmen sokağında eski 9, 10 ve yeni 
7 No.lu bir hanenin tamamı. Mustafa B. 

1934 9952 EyUpte, Babahaydar mahallesinde Y eniçeşme 
sokağında eski 19 yeni 42 No. h maabahçe 
bir hanenin tamamı. SUleyman Asaf B. 

8020 9999 Beyoğlunda F erikôy mahallesinde Cabi soka· 
iında eski 10 ve yeni 30 No. h maabahçe bir 
Janenin tamamı. Fatma Nazmiye H. bileaale ve Ad· 
viye Sütude H. ile Mustafa Asım B. tarafından Fatma 

Nazire H. bilveklle 
Yukarda ikraz numaraları yazıla emlikin vadesi hitamında borcun 

ödenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkanldığından ta• 
lip olanların veya fazla tafsilat istiyenlerin Sandık satıı Amirliğine 
milracaat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Baro Riyasetinden: 
30-6-932 tarihli heyeti umumiye içtimaının devamı 7 Temmaz 932 ta• 

rihine müsadif Perşembe gününe talik edilmiş olduğundan ynmi mezkllrda 
1aat 15,30 da rüfekanın baroyu tetrifleri rica olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 - 931 ıenesine ait hc1abatın tetkik ve kabulil. 
2 - Hesap müfettişlerinin intihabı. 
3 - l Temmuz 932 tarihinde müddetleri hitam bulan iki aıa yerine 

yenilerinin intitiabı. 

İstanbul Mıntakası Sanayi Mü
dürlüğünden: 

1 - 931 mali senesi ihtiyacı için gümrlik resminden mua!i· 
yeli tasdik edilen mevaddı iptidaiyeden mezkur se~e. z~rf.n~a .ış· 
lenmeyip de 932 mali senesine devredilen mevad~ı ıptıd~_ıyenm cını 
ve miktarlarını gösterir ikişer nüsha beyannamenın 15 gun zarfında 
iktısat vekaletine hönderilmesi. 

2 - 12863 numaralı ithalah tahdit kararnamesine merbut (B) 
listesinde yazılı olup sınai müesse~eleri~ mevaddı . iptidaiy~sini t~t: 
~il eden mevaddın gümrük resmı verılmek şartıle tahdıt harıcı 
olarak ithaline müsaade verilmek üzere 2 nüsha talep beyanna• 
mesile birlikte iktısa Vekaletine müracaat ~dilmesi VekAlvti mil· 
ıarilnileyhadan tebliğ e~il~i~inden. alakadar sınai ~~esses~ sahip
lerinin yukarıda izah edıldıbı veçhıle beyannamelerım tanzım ede-
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Mecburi Tasfiye 
Tasarruf devrinin yegane fırsatını kaçırmayınız: 

Eyi cioı •• ucuz ena almak taaurrufun birinci şartadır. 

RE R c 
( Soryano ve Hananel) 

Sultan Hamamındaki bllyilk tuhafiye mağazalarının terki dolayısile görülmemiş ve birind 
defa olarak umum dairelerde 

BÜYÜK VE HAKİKi TENZİLAT 
Nadiren tesadilf edilen bu mühim tenzilltlı satıştan istifade fırsatını kaçırmayız. 
Buhran zamamnda ucuz mal almak yeglna ve mUhlm bir fırsatlar. 

: r : ~. • .. ' :._ Sabş 16 Temmuza kadar devam edecektir. 4 

FABR1KANH~ 
ACENTALARI 

YALNIZ KÜTAHYA 
KiREMiDİ KULLANINIZ 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
kONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKtRI 
BALIKESIR 
BANDIR'VIA 
l•KHISAR 
MANiSA 

Ucuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir "<ASABA 

SALiHLi 
MENEMEN 

- -
l. EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANATI - g 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Taksitle Satılık Voliler 
Esas Mevkii ve Nevi T erninat 
341 Kınalıada Taş iskele volisi 35 
342 ,, Jardenönü volisi 65 
344 Burgaz Manastır volisi 25 
345 ., Köyün il volisi 7 5 
346 Kınahada iskele volisi 75 
347 ,, Manastır volisl 65 
348 ,, Y amk volisi 65 

1 

406 Burgazaduı Petriç volisı 125 l 
Balada yazılı voliler sekiz taksitle bilmüzayede sabtacağmdan 

taliplerin 271232 Çarşamba gilnll saat t6da şubemize mihacaatları.(22) 

Esas 
408 

43(! 

* Satılık Haneler 
Mevkii ve Nevi 
Alibeyköyünde Silahdarağda 20-21-22-23 numa
rala iki dükkan, samanlık ve ahıra müştemil hane 
Büyükadada Karanfil mahallesinde Timyano so-

Temina 

30 

kak 23 No. hane. 65 
Balada yazılı emlAk bedelleri peşinen tesviye edilmek şartile 

bilmlizayede sablacağmdan taliplerin ihaleye müsadif 28 Temmuı 
932 Perşembe günü saat on altıda Şubemize müracaatları. [31) 

Esas 
408 
202 
436 

* Kiralık Dükkan ve Arazi 
Mevkii ve nevi 
Silahtarağa ahır samanlık ve odalar 
Galata Kuledibi 3 numaralı hane 
Büyükada Karanfil mahallesinde Timynno sokak 
~3 No. hane 

Teminat 
IO 
15 

15 
87 Çırpıcı çayırı otlakiyesi JO 

Balada yazılı eır 1ait birer sene müddetle bilmiizayede kiraya 
verileceğinden taliplcıin 7-7- Hl32 perşembe günü sant on altıda 

şubemize müracaatları. t20) 

____ ı 
MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir H2zım temin eJor 
mide , ' barsalderı tomizlt•r •· 
Basuru l.ökUnd n keser • 
'l'a:unı latif ,.o zovkle ıçilobilir 
Mazon iı:11nine dikkat e(liııiz. 

Bilyük flşcal 100 kuruş. 
Deposu: İ;J Baııkaıı .ırk:ısındn ~AZON 
-~ Bottun ecza deposudur. ~ii::mliit'I 

-- ------
Ye11ı Foca Değirn1en Taşı 

<·ok İf l,'ık:mr, 
r.ok day:uıar ı 
t:ılıaıı, tuı, k:ıh-

vo Hı . ı<aire 

ııı,l:ırı d.L y.l
pıhr. :Sirkı•ci 

Ebussuut c:ul
<lt1 i ı·o.: 60 ı. 

ı~arlıis vo B. IPr. 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE~ 
ll!llmEl .. ~SE~--~i&l!l'D!:llml!'!'! 

Susuzt sabunsuz, fırçasız 1 
Seri tıra:t ol~ak, ) ilzllnUı:ün tcravctinl 
muhafaza, kırmızılık ve çıbanların :ı:.ıll 

o!msını lstlyorııanı:r.. 

Son Posta Mafüaası 

Sahipleri: Alı } krem, Selim Ragıp 

Ncfrİyat MüdU,.4 Halil l.Cıtfi 

Temmuz 
. 

Börek Meraklılarına 
Rumclinin .böreği meşhurdur. Meşhur Filibe börekçisi 

Hafız Ismail ve Reşit Biraderler 
Bu me4hur böreği imal etmelttedirler.Zevkiselim erbaban:ı tavsiye eder 

"Sirkecide İstiklal Oteli altında,, 
,..,. Karacl6er, mide, barsak, ta,, kum hastahklarına 

TUZLA IÇM LER 
Sabahları köpriiden 6,30, 8,20, 9,30, 1 J ,40 da Haydarpaşay 
hareket eden vapurlurm trenleri ve cuma sabahları iliveten 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 

lstanbul Belediyesi İlanları * Adalar Belediye Şubesinden: BilyUkadada Liman 
kağanda 4, 6, 8, 10, 12 numaralı dükkanlarla iskele 
motör mahalli ayrı ayrı kiraya verilmek üzere açık mUzayedey 
konmuştur. Taliplerin 7-Temmuz-932 tarihine müsadif 
güaü daire encüm~nine müracaatları. (B] 

Türkiye 
kasından: 

Ziraat Ban 

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 20 temmuz 1932 çarflllt" 
ba günü sabahı Ankara ve fstanbul Ziraat Bankalarında bir mO
sabaka imltibana açılacaktır, işbu tahriri imtihanı kazananlar 
Ankarada yapılacak şifabt bir imtihana tabi tutulacak ve bunda dı 
ihrazl ehliyet eyliyenlerden altı Müfettiş namzedi ahnacakhr. MO
sabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya Jktısat 
Fakültesi veya Ulumu Aliyei Ticariye mektebi mezunu veyahut son 
sınıf müdavimi olması lazımdır. Diğer Fakülte veya Yüksek mek
tep mezunlarının müsabakaya iştirak eyliyebilmeleri için en az iki 
sene mali müesseselerde çalışmıı olmaları şarttır. 

imtihan programi ve şeraiti saireyi havi matbualar Ankara, f.,. 
tanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler bu 
matbuada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen Anka· 
rada Ziraat Bankası Teftiş Heyeti Müdürlllğlino nihayet 14.7.932 
akşamına kadar bizzat vermek veya göndermek suretile mUracaat 
etmiş bulunmalıdırlarlar. 

·r A VJL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

~~· SEL:MET 
vapuru her Perşembe 

saat 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 
tarikile Ayvalağa azimet ve av· 
det edecektir. 

Dikkat ı Cuma gUnU Edremit yol· 
cnıaııııı trene yetlttlrlr ve Ayvalık yol
cuları·ıı ayni a-ün al<,nmı ayvalığa 

çıkrır. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.22IO 

NAiM VAPUR iDARESİ 

lzmir sürat Postasj 
( 20 aaat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b günleri Galata 
hafta erşem e rıhtımından 

Saat lam 18 de hnreketle doirıı 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle İstanbul•a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gliınrük 
karş·sında Site F ransez Han 
No. l 2 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

ra ıy r 
Ankara hattında iş!elt bir istus

yonda un değirmeninde Gazojen 
ınaldneshde çcılışmnk ve clektriltten 
anlar muktedir bir ustaya ihtiyacı

mız ,·ardır. Meydancıkta Şamlı Han 
birinci lrnt No. 3 mürncaat. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

DUMLUP 1 NAR 
7 Temmuz Vapuru Perşembe günU 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh

tı mmdan hareketle (Zonguldak, 

fnebolu, Ayancık, Samsun, Or

du, Giresun, Trabzon, ve Rize) 

ye azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Hana albnda acen

talığma müracaat. Tel. 22134 

Dr. Aristidi 
Muayenehanesi : 

l:mlnönü : Eminönll han 3 GacU kat No. 8 

Kadıköy'linde 

Dahili hastalıklar mütehas ısı 

Dr. ESA T RAŞIT 
;:)üğiltlii Çcşmo caddesi, Bayramyeri 
sokak Dr. Raşit •rahsin bey hanesi 

Telefon : 457 

Dr. A· KUT .EL 
Cilt n ıfihrevl hastalıklar tedr 

vlhaneai KarakBy Börekçi fırın• 
•ırasında 34 

EYi ET 
İsterseniz PENDIK'te vapur i~ 
l<elesi ya:nnda 64 No. lu dllk· 
kanda rekabet kab~ıl etmiyecek 

lrndar UCUZDUR. Koşunuz 
orada istediğiniz eyi eti alınız. 

HOLiVUT un W temmuz nüshası Rasing Kulüp şerefine ayrıca sekiz sayfa 8por ilavesile biit~in maç tefer~uatmı ve_ oy~ncuları~ bey:ınatını ve ayn 
ayn sureti mahsusada Febüste çektirdiği fotoğraflarını h~vi ola~ak cuma gün~. intaş~r edecektır. işbu nushaı fevkalad.e bırç?k fed?~Ar-
lakJarla vücude geldiğinden alnız bu defalık 20 kuru a v leceklır · 

~---------------------~~~~~~~----""---' 


