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Doktor Mazhar Gaman BeJ 

bu kadınlann bu tablmmllllerl 
aayeıinde m&tereddllerin ıuaa 

veya buna musallat olmalannıD 

6nllne geçiliyor. 

Fakat, mftarif, hayabnı kumar 
masasında geçiren, bir takım k&-
tn ve iiz'enç itiyatlar peıinde ko
pn k:ıdınlar fllpheaiz ki mllhlm. 
tir. Bunlar cemiyeti helak ed .. 
cek kudreti haiz mikroplardır. 

( Dnamı 13 üneO Hyfada) 

1 Ço 
1 Fransız - Alman Hlldud __ u_n_d_a ___ ......,_I ı _____ ·-

Atina, 5 (Hususi) - Burada, kilometre bir mesafeyi yllrilye 
)'ani Yunaniıtanda iktısadl buJı.. yGrllye, oynaya oynaya ka· 
ranın bazı garip tecellilerile kar- tederek buraya kadar gelen 
ıılaştığımız otuyor. Nitekim iki bu kafile aaatlerce nllmayİf yap-
gl1n evvel burada tuhaf bir nü- b. Fakat haddi zabnda o derece 
mayif, bize heyecanlı dakikalar ehemmiyetli olmıyan ve sadece 
yaşattı. bir nümayiıten ibaret bulunan 

Atina ve Pire sakinlerinden bu bidiseyi kaydederken derin-
mlirekkep bir kafile bir açlık den derine teemmtil IAzım gelen 
resmi eçidi yaph. Binden fazla mlihim bir nokta var. 

Atlnad• yapllan nOm•YI•• lftlrak eden deniz 111neıeal • 

Gorkl H StaU. 

Dünganın En Bügük Ediple
rlndt111 Malcsim Gorkinin ken· 
dl lıagatını çok gakında sa
tanlarımızda okugt.acaksınız. 

Yunanistanda her mesleğin 
gemi ve deniz amelesi işsizlikten buhrana uğrıyacağı, her meslek A 
ve parasızlıktan şiklyet için toplu erbabının aç kalabileceği düşft· ÇOCUKLU U UM 
bir proteıto tezahüratı tertip nülcbilirdi. Fakat deniz ticareU • 

• 

ettiler. gibi Yunanlıların ötedenberi Makslm Oorklnln ••heaerl-
Pireden kalkan bu kafile, muvaffakiyet ve beceriklilik gös- dlr. Pek ııakınde na,radlııo- Fransız (Almaııa)-

kızgın Temmuz gilneıinin yakıcı terdikleri bir meslek sahiplerinin ruz. Lezzetle, heyecanla takip 
h 
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na g6ıteririm, 
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dur 



.• -~-- ,,...Afil<f 

2 Sayfo SON POSTA Temmuz 7 

,,..--------------------~ ~·-~~:!mllıı=':lr.E?2! ....... mt'!~sm:ıR:Z~~mm~~!liil!:Diill ........ 11112a11 ...... smı ...... ._ 

Sesi l r 

Halkın 

Çocuk Evlerine 
İhtiyaç Var 

Dnn yazmıştık: Son ramanlarda 
Darülacezeye l'etirilen Türk ço
cukların adedi fulala.,ma,. Bu 
hususta mütalealarını aldıtJmız 
kim.eler yeni çocuk teşkilatına 

lüzum röateriyor lar. lıerl ıOrülen 
fikirleri yazıyoruz: 

Levt Bey (Balat Hacı l.a ıokak 17)] 

- Geçenlerde Debiliye Ve
kili Bey Mecliste nüfusumuzun 
artmakta olduğunu 'ıöyledi. Bu 
hayırlı bir haberdir. Dfişman
ların nüfusumuz hakkında uydur
ma neşriyatlarma karşı rakamlara 
istinat eden bu mütalea beni çok 
sevindirdi. Memleketimiz çok ge
niştir. Bugünkü nllfusundnn çok 
fazlasını barındırır ve müreffeh 
yaşatabilir. Yalnız son za
manlarda sokaklarda bırakılan 
çocukların adedi artmıştır. Bunlar 

!için de Kreşler ve Bakımevleri 

açılmalıdır. Bence Türkün değcıl 
büyüktür. Hiçbir çocuğ"umuı: he
der olmamalıdır. 

Jf-
Oıman B. (Beyoilu Yeni Takalm kıraat

hanesi) 

- Gazeteler hemen bergün 
ıokaklara bırakılmış çocuk-
lardan bahsediyor. Bunlar 
ya işlenen bir gilnabı ka
patmak için atılıyor veyahut fakir 
aileler tarafından bırakılıyor. 
Bunlar • cemiyetin çoculdandır. 
Bizim içtimai muavenet teşkila
tımız çok dardır. Darülacezenin 
çocuk evinin kadrosu [da her 
çocuğu da bilyiltecek kadar 
geniş değildir. Bu masumlara 
bllyütmek için ya Darülacezenin 
kreşi genişletilmeli veyahut başka 
bakımevleri yapılmalıdır. btik
balin bu minimini büyüklerini 
kurtarmalıyız. 

Sabiha H. ( Nişanca fbrahlmpaşa çılt
mul 2) 

- Ana olmıyan, çocuk şefl::r:ı
tinin ne demek olduğunu pe! . ı 

anlayamaz. Hiçbir ana çocuğum 
sokağa bırakamaz. Fakat zaru
ret bir anayı ciğerinden ayrılmı
ya hazan sevkediyor. Geçen 
sene Darülacezeyi gezdim de 
oradaki gürbüz yUzlerce yavruyu 
gördüm. Çok iyi bakılıyor. 
Bu bayırlı müesseseye nekndar 
teşekkür edilse az, fakat zavallı 
yavruların dört beşi bir karyola
ya konuyor. Çünkü yerleri azmış. 
Bu yavrulara daha iyi büyiltmek 
için yeni yeni kimsesiz yavrular 
yurdu açmak çok lazımdır. 

64 Lira Nerede ? 
Halil lbrahim isminde birisi 

Fatihte lokantacı Muhiddin ta
rafından 64 lirasının çalındığını 
iddia etmiştir. Zabıta tahkikat 
yapmaktadır. 

DA B i'L İ BABIBLBB 
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MÜCADELE 
-------

Çekirgeler 
itlaf 
Ediliyor 

Bu sene Yalovanın ( 20 ) den 
fazla köyünde çekirge çıkmıştır. 
Alman tedbirler sayesinde hiçbir 
hasar yapmadan çekirgeler tama
men imha edilmiştir. Yalnız bazı 
köylerde az miktarda çekirge 
kalmıştır. 

Onlar da birkaç gün içinde 
temizlenecektir. Çekirgeler an
cal: temmuzun on beşinden 
ıonra tehlikeli ve uçkun bir hale 
gelmektedir. Fakat bu vaziyet 
hasıl olmadan önü alınmıştır. 
Çatalca kazasının bazı köylerinde 
çol.: tehlikeli ve muzır İtalyan 
çekirgesile bazı yerlerde orman 
çekirgesi çıkmıştır. 

İtalyan çekirgeleri tamamen 
temizlenmiştil'. Çok bati naraket 
eden \'e çalılar üstüne konan 
orman çekirgelerinin de imhasına 
devam edilmektedir. 

Silivri, Çatalca, Bakırköy, Sa
rıyer ve Şilede çıkan fareler de 
hiçbir tahrip yapmadan tamamen 
imha odi miştir. Yalnız Şilenin 
bazı çalılık kısımlarında az mik
tarda fare kalmıştır. 

Telefon 
f stanbul j}e Bursa Ara
sında Mükaleme Başlıyor 

Haber aldığımıza göre önü
müzdeki ay içinde Bursa ile 
Yalova arasında telefon muhave
resine başlanacakbr. 

Evvelki gün bu hususta Bursa
dan Yalovaya giden müfettişler
den Abdullah Beyin nezaretinde 
yeni hattın inşaahna lıaşlanmışbr. 
Yalova ile Bursa 3rasında aeril
meye başlanan telefon hattı, ayın 
yirmisinde ikmal edilmiş olacakbr. 

Diğer taraftan "-! alova vasıta
sile İstanbul, Bursa arasında te
lefon muhaveresine çalışılacaktir. 

Muallimlerin Tasfiyesi 
Maarif Vekaleti, 932 senesi 

son tasfiye senesi olduğu için 
tasfiyeye tabi tutulması icap 
eden muallimlerin ısimlerini iste
miştir. ----·-

Tabanca [le Oynarl<tn 
Akbıyıkta oturan çöpçü Ah

met ağanın 15 yaşmdaki oğlu 
Ahmet tabanca ile oynarken, ta
u~nca birdenbire ateş almıştır, 
çocuk ayağından yaralanmıştır. 

r Garip! 1 ADLiYEOE 
-----

Asarı Atika Müte- Bir Kadın 
hassısı Ortada Yok Avaz Avaz 

Almanyada Berlio civarında 

bir sanatoryomda istirahat eden 
M. Oberlander isminde hayır
perver bir zat refikasile be
raber Bergamada hafriyat yapan 
Alman asarı atika mütehassısı 
Profesör M. Veyganda Bergama
daki hafriyatını genişletmek üze· 
re (25) bin lngiliz lirası vermış
tir. Bu paranın sarfolunacagı 
mahal noter senedile tayin edi
lerek öyle verilmiştir. Maarif 
Vekaleti bu teberruu hususi 
bir surette haber almıştır. 

Henüz hükiimetimizc M. 0-
·berlander tarafından bu hususta 
bir iş'ar yapılmamışbr. Buna rağ
men yapılan tahkikat neticesinde 
Profesör Veygandın Bergama
daki hafriyatı tatil ederek Rados 
plajlarına gittiği anlaşılmıştır. 

Yalnız Bergamada hafriyata 
tahsis edilen bu paranın mahal
line sarfedilmesi için icr.cp eden 
müracaatlar yapılacaktır. M. Ober
landcr daha evvelce ltalyada ya
pılan bazı asarı atika aramaları 

için mi.!him miktarda para teberru 
etmişti. 

Avukathk Stajı 
Hukuk Fakültesi ınezunlarm

dan bir kısmının hala bir vazifeye 
tayin edilememiş olmalarından 
dolayı !ıukuk mezunlarından bir 
grup telgrafla Adliye Vekaletine 
müracaat ederek avukatlık stajı
nın azaltılmasın ı rica edeceklerdir. 

Kaçakçllık 
Davaları 

Dün Adliyede ihtisas mah
kemesinde üç kaçakçılık davasına 
bakılmıştır. Kırklarelinin Hacıoğ
lu köyünden Hasibe Hanımın 
evinde ( 8) kilo kaçak tütün bu
lunmuştur. Hasibe Hanım " biz 
tütün ekeriz, yakalanan tütünler 
süprüntü kabilindendi.,, demiştir. 
Üzerlerinde (13200) yaprak kaçak 
cıgara kağıdı yakalanan Adapa
ı:arı jandarmalarından Seyfeddin, 
lbrahim -1e Şevket Efendilerin de 
muhakemelerine mevkufen devam 
edildi. Ayr.ca Hendek kazasının 
Başpınar mahallesinden O sman ve 
Desimin evinde gübre içiude (90) 
kilo kıyılmış kaçak tütün bulun
muştur. Bunların da mevkufen 
muhakemesine bakıldı. Davalann 
üçü de şahitlerin dinlenmesi için 
başka güne bırakıl d ı . 

'Haykırdı 
Alemdar Polis Komiserliği, 

geceleri parklarda, bahçelerde 
ve tenha sokaklarda ıüpheli va
:ziydte dolaşan ve yabancı er
keklerler düşüp kalkan Emine 
isminde bir kadını cUrmü meşhut 
halinde yakalıyarak Mllddeiumu
miliğe göndermiştir. Emine Ad
liyeye girerken "Aman beni hap
setmeyin!" diye feryadı basmış 
ve kapı altında saatlerce avazı 
çıktığı kadar bağırmışbr. Jandar
ma ve mübaşirler kadını bin 
müşkülatla susturabilmişlerdir. 

llkmektepler için 
Maarif Müdiriyeti bu aene 

ilkmektepler için mühim miktar
da ders vasıtaları, masalar ıan

dalyalar almıya karar vermiştir. 
Mekteplilerin ihtiyaçlarını te

min için, bütçe gelir gelmez mn
bayaata başlanacaktır. 

Heybelide Yangın 
Dün Heybeliadada küçük bir 

yangın olmuş ve bir miktar ot 
yanmıştır. 

Ambalaj 
Büyük istif ad eler Temini 

Ümit Ediliyor 
Meyva ve sebze ambalAjı 

hakkında tetkıkat yapan komii
yon M. Kühlün ambalaj hak
kındaki noklai nazarını lkttaat 
V ckaletine bildirecektir. Müte
hassısın yumurta ve salatalık 
ambalajları müstesna olmak llze-
re, limon, domates, elma, pata· 
tes, inciçiçeği ambalajları nmidin 
fevkinde neticeler vermiştir. Bu 

sahalarda ambalajdan istifade 
edileceği anlaşılmaktadır. 

Vali Beyin Teşebbüsleri 
Vali ve Belediye Reisi Mu

hittin Beyin Ankaraya gittiğini 
haber vermiştik. Muhittin Bey 
Ankarada Belediye bfitçesinin 
tasdiki, Düyunu Umumiye bina
sının Belediyeye verilmesi fibi 
işlerle uğrşacaaktır. 

Taraçadan 
Düşmüş! 

Balatta oturan sebzecl Mişo
nun zevcesi Katina evin taraça-
sına çamaşır asarken ansızın 
düşmüş başından yaralanmışbr. 

Günün Tarilıi 

MüddeiumumiT e~ 
ziye Talep Etti 
Belediye Müfettişlerinden Ali Yı 

ver Bey tarafından Telefon Şirkı 
Aleyhine açılan dolandıncılık davası 
dQa ikinci cezada devam edilmiıtir 

Mtlddelumumi dünkü celsed~ ti 
kete isnat olunan dolandırıcılık cQı 
münün sübut mertebesine varmakt 
oldatunu ileri ıürmüt ve bu auç 
itU1enlerin tecziyelerini iıtemiştiı 
MQddeiumumi şu cümleleri de ıöy 
lemi1tir: 

Dolandıncılık ciirmiinün müşteri 
nln ıaffetinde istifaden edilerek yap 
dıtı muhakkaktır. 

Senelerce bu memlekette iş yap 
mıt ve faturalarına şimdiye kadaı 
en küçük bir itiraz bile ıerdedilmı 
nılt olan şirketin şimdiki faturnlarını 
da müşterilerin itimat edecekleı 
ııaurı dikkate alınarak dolnndırıcıhl 
yapılmıştır. 

ismet Paşa lzmirde 
Ankara, 7 (Hususi) - Bu ay ıo 

nunda küşat resmi yapılacak ol 
Gaıi heykeli merasimine riyaae 
etmek üzere Başvekil umet Pqı 
yakında lzmire gidecektir. 

iki idam Kararı 
Dört ay evvel Konyada para yQ 

rinden bir tren memurunu öldüren 
Mııhmut ve Hasan isminde iki kt,ı 
hakkında Konya Ağır Cez:a mr.hke
meai idam kararı vermiştir. 

ltalyan Filosu 
Dün limanımızdan bir ltalyan 

hafif kruvazörü üeçmi,tir. 
Kuurto ismini taşıyan bu lcruva 

z.ör bugün limanımızdan geçerek 
Varnayı ziyaret edecek olan ltalyan 
filoıunun kumandan gemisidir. 

Filonun diğer Oç muhribi busrQıı 
geçecektir. 

Tarihi Evrak l 
Birkaç gün evvel ,Vekiller Heyeti 

tarafından neşredilen bir kararname 
mucibince elyevm gümrük nmbarla 
rında bulunan tarihi evrakın memle 
kete ithali lmkin dahiline girmiştir. 

Hususi Hastaneler 
Ticaret Odası Meclisi dün tope 

lanmıf, hususi hastahanelerin odaya 
yazılıp ynzılrr.adığını araştır mışbr 

Bunlardan bir kısmının kaydedildik 
lcri anlaşılmıştır. Henüz yazılmıyan 
lardan ceza alnıacakbr. 

Gari MUhadil Bonuları 
btihkaklarından fazla bonolarla 

mOzaycdeler iştirnk l!den g nyrimO 
badillcrin fazl a bonolarının piyasa kıy• 

meti üzerinden muteber addedilme 
ılnin temini için bazı gayrimübadil· 
ler tarafından bir takrir hazırlan 
maktadır. 

Ağrı MahkOmlerı 
Ağrıdağı hadisesi mahkümlnrın 

dan 90 ki~i Mersinden şehrimize 
ıönderilmiştir. 

Şükrü Kaya B. 
Dün Geldi 

Ankaradan mülhakah dolaşmak 
üzere otomobille ayrılan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey dün akşama 
dotru şehrimize gelmiştir. Şükrü Ka 
ya Bey Bolu, Adapazan, lzmit tarl 
kile ıelmiş ve geçtiği yerlerde tet 
kikat yapmıştır. Vekil Bey şehrimiz 
de n Yalovada b'r müddet kalarak 
lıtirabat edecektir. 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

-' : Komşu - Hasan Bey, 
hayrola... Bu eıeği ne yapa-

2 - Galiba bu yaz Adada 
güzel hanımlara tur yaptıra-

.,,,--....-, 

c:::::ı::::--

----- J -~==....-'---= ----- -

3 - Yoksa saln!ığa mı he· 
ves ettin. Fena değildir. Ka-

4 - Fakat bu eşeğe iki 5: Hasan B. - İ şitmedi.ı m· · om• 

küfe y Ü kleti p halka bc.ğ~ı ___.!a:!!a!::ts~a~n:.-L_ş:..u_. -"~i_m ..... a~y ... ei_H~a.;...yv_a_n_a_t _C_e_m_i_y_cl_i ~g_ü_r· __ 
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Yirminci Asrın 
Bazı Akideleri 
Karanlık llfıdır 7 

s ... 
~I Yirminci asrın bugün içinde 
çırpıııdığı buhran, bazı nrnınle· 

· ketlerde makine ve teknik hnk· 
k"'Indn garip bir hedbini doğur· 
muştur. Bu şekilde düşiinen 
memleketlerden biri de Fransadır. 
Geçen gün, bu hususta Tan gnze· 
tesi, Lücyen Hoınye imznsile şa· 
yanı clıkkat bir bent neşretti. 

Bu zat bendinde şunları soy· 
]üyorclu: 

" Amerika ve Almanya gibi 
tekniğin maharet ve muvaffaki· 
yeti, fikirleri heyecana getiren 
)' rlerde iktısadi ve mali işlerin 
idare5inde mUte'.'l'ladi hatalar irti· 
kAp edilmiştir. Makinenin, taylo· 
rizm ve standnrd"zasyonun on çok 
inkişafa mazhar olduğu o memle· 
ketlerdedir ki mevcut refahın 
d vam şartları hakkında en az 
ihtiyatkarlık gösterilmiştir.,, 

Diğer bir Fransız gazetesi 
ise, "3Lİyeti şöyle ifade ediyor: 

" On dokuzı.ncu asır, eski 
tneder::yetlere faik olduğunu 
&anneHiği bir ıııakine ıl'e ' .... niye· 
tinin doğmasını ve çiçekienmesini 
gBrdü. Bu medeniyetin diğerlerine 
faik olduğunu zannediyordu. Çünki 
geçmiş zamanın hiçbir vakit gör· 
Dıediği birçok maddi varlıkları 
çok mıktnrda ve ucuzca istihsal 
diyo.ı du. 

Bu ıdan dolayıdır ki tek· 
nlğin terakkisinden, tatbiki 
fenleri ı inkişafından ve konforun 
daha vasi bir şekilde tevzi olu· 
nabiln esinden sarhoş oldu. 

Yi ninci asır, böylece, katet• 
mesi l..ızımgelen ınesaf enin üçte 
birine gelir gelmez makineleşme 
fikrine saplandı. 

Şimd~ biraz da mOphem bir 
•uretfo anlıyor • ki o, vaziyetin 
hikimi değil, esiridir. Fakat bu 
k naat, onu, çocukluğunda öğr· 
r ndiği kıymetlerin nisbetinl 
ıılaha sevketmemiştir. Ameri· 
kan ı efahmın indirası da kafi bir 
ders o mamışlır. Hatta bu ders, 
o der"ce ispat etmeyici bir mahi
yet arz~tmiş ol cak ki komünizm 

lmamdarlan, her vasıtaya müra· 
caat r-derek diğer bir kıt'ada 
uful eden makine ilahım kendi 
memleketlerinde yükseltmiye uğ· 
raş01aktadırlar. 

Denilebilir ki fennin elde et· 
tlği zrferler, yine fennin doğma· 
asını ve devam etmesini temin 
eden esas şartlan unutturmak-

dır. 

Çalışıp düşllnebilmek için, bir
çok . ~Uyük fen adamları, ayni 
eraıhn tahakkukuna ihtiyaç duy· 
muşlar ve ihtiyaç duyarlar. 
Bugün moda olan bir tabiri 
kullanmış olmak için diyebiliriz 
ki oıılnr, muayyen bir muhite 
muhtaçtırlar. Medeniyetler, vası· 
lalarla muhafaza olunabilirler. 

... Halbuki muasır teknik sarhoş· 
lugu, muvakkati daimi, f Pferruatı 
eıas gibi telakki ettirici bir tesir 
husule getirmiştir. 

Makine, kendi kendine kftfi 
değildir. O, ne kendisinin vUcu
dfinün hikmeti, ne de gayesidir 

Medeniyetin esasları, dün n~ 
1 diyse bugün de odur: 

Yani ihtiyat sermaye, serma· 
ye, maddi ve manevi emniyet, 
harici ve.dahili sükunu uzun mUd
~et temin edici bir sulh siyaseti, 
fıkri hürriyet, biribirine zıt olmı· 
Y. n müvazeneli tedbirler, ihtiy ta 
nayetkar bir idare ..• 

. Bu hayati esaslar olmadan 
dığer teferruatın kıymeti yoktur. 

Fakat büyük babalarımızdan 
ldığınuz bu emanetleri aynen 

muhaf. 7.a edebildiğimizi iddia 
eyliyebilir miyiz? 

. f~angi asırda, bugünl.ü gibi 
müthış sermaye vo azim miktar
da insan hayatının mahvedildi i 
ıörülmüştUr ? 
- -- ( Devamı 13 üncQ 1ayfada) 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Netice • 

1 - Giriştiğimiz işlerin vereceği 
neticeleri dikkntle hesap etmek mec
buriyetinde olduğumuzu unutmı• 

yalım. 

· Lozan, 7 ( A.A. ) - 5 ala· 
caklı devletin mümessillerinin İç· 
timna esnasında M. Makdonald, 
bir itilAf istihsali için miim
kiln olan herşeyi yapmalarını 
murahhaslardan rica etmiştir. 

M. Bonne, Fransa namına, 
Fransız heyetinin azami uzlaşma 
hissiyatını ibraz etmiş bulundu
ğunu beyan etmiştir. 

Lozan 7 - ( A.A. ) - Röyter 
Ajansının Lozandaki muhabirJ 
mahsusu Büyük Britanya, Fransa, 

2- Neticesi hesap edilmeden ya
pılan işlerin daima zarar verdiğine 
dair binlerce misal zikretmek müm-

kündür. 

-- -
• • '' 

d ,, ev ı 

3 - Azim, başlanılan ışı bitir
mekten ibarettir. irade, nzmln meı• 
nedidir. 

• 

erdi 
( Almanya ve Japonya murahhas· 1 
1 !arının dün akşam saat 20,30 da 

Papen, matbuat mUmessillerlne 
şunları s5ylemiştir. 

yeniden toplanarak bir saat de
vam eden bir milnakaşadan 
sonra hiçbir tarzı tesviye bulmak
sızın milnakaşalannı talik etmiş 
bulunduklarını haber vermektedir. 

Fransız ve Alman mahafilinde 
bedbini hAkim olmakta ise de 
İngiltere murahhasları itilafa vu· 
sul için henüz ümitlerini muhafaza 
etmektedirler. 

Loııdra, 1 (A.A.) - M. Fon 

arı 

'
4Çok ilmidim yok ve buna 

çok mllteessifim. 
Paris 7 (A.A.) - Tan gaze

tesi, son Alman tekliflerinin gayri 
kabilikabul olunduğunu, bir tabiye 
yanlı lığı teşkil ettiğini ve husu· 
sifo siyasi bir hata olduğunu 
yazmakta ve ve M. Fon Papenin 
pazarlık teşebhfisleri karşısında 

M. Heriyonun gösterecği mukave
mette bütUn Fransamn da birlikte 
bulunduğunu ildve eylemektedir. 

z 
1 

Londra, 7 (A.A.) - Dostunu öldürmekle maz. 
nun Mistres Barney, mahkemede çehresi bozuk ve 
knm tamamen çekilmiş, ihtiliçlı bir halde mUt
tehemlere mahsus mahallin kenarına adeta düş
memek için sımsıkı tutunmuş bir vaziyette ve hiç
bir şey anlamaz görünerek heyeti adulnn iki saat
lik bir milzakereden sonra kendi hakkında vermiı 
bulunduğu bearet kararını dinlemiştir. 

Kararın tefhimi esnasında heyecanlı ve elernli 
bit" ses işitilmiş ve maznunun validesi mahkeme 
salonunda ağır bir sukutla bayılıp dilşmüştür. 

Halk beraat kararını alkışlamış ve bilhass bu 
heyecanlı meselenin başlıca şahitlerine karşı teza• 
hilrntta bulunmuştur. 

Mistres Barney, bundan sonra bir otomobille 
ebeveyninin nezdine götürlllmüştür. 

( Son Posta ) Bütün İngiltereyi heyecana düşü• 
ren Barney meselesinden geçenlerde bahsetmiştik. 
Bu kadın kibar ve çok güzeldir. 

Hemen bir doktor bulmak mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Beraat haberi, bidayet mahkemesi civarlarınd 
bulunan binlerce insandan müteşekkil kitle arasın-
da ağızdan ağıza yayılmıştır. ı 

Zabıta sıkı bir inzibat tesis etmiş bulunmasına 
rağmen bir aralık tideta sıkıntıya düşmüştür. 

Evveld bir Amerikalı ile evlenmiş ondan boşnn· 
dıktan sonra Çtefens isminde bir erkekle sevişmişlir. 
Fakat günün birinde bu erkeği öldürmek cilrmile 
tevkif edilmiştir. 

Mis Barney evvelki glln başlanan muhake· 
mede sevgilisini öldürdüğü iddiasını kabul etmemiş, 
nralannda geçen bir münazaa esn sında keni elindehl 
tabancanın kazara atmış aldığını, çıkan kurvunun 
sevgilisini öldllrdüğünü s8ylemiştir. 

ersinde 
üthiş 

Bir nfilô.k 

ayyare lBir Yıldırım 
Gündenberi Havada lf15i agvanı 

Yol Alıyor 'Oldürdü 

Bir 

Mersin 6 - Mısır bandıralı 
Ramses vapurunda müthiş bir 
infilak oldu. Çarkçıbaşı parçalan· 
dı. iki çarkçı do yaralandı. 

f nfilak ambarın alt tarafında· 
ki g azlerin iştiali neticesinde 
vul~u bulmuştur. Adliye tarRfın· 
dan tahkikat yapılmaktadır. 

:ı:=:::::z:::: .::c 

Londra, 6 (A.A.)- Amerika· 

dan devrialem seyahati yapmak 

Uzere dün hareket eden Mart tern 
ile Gr:ffin) rakip oldukları 

tayyareakşam üzeri İrldnda Uze
rinden geçmiştir. 

, TE 

Beypazarı (Hususi) - Jkt tem· 
muz akşamı, hava birdenbire 
bulutlarla örtülmUş, şiddetli gök 
gilrültülerirıi mUteakıp, meyvnlan 
ile maruf Başağaca yıldırım düş• 
mu tür. Yıldırım bir katırla bir 
merkebe isabet etmiş, her iki 
hayvan ınürt olmuşlardır. 

K4. z. 

NA , 
• 

Şehrimizdeki H:mayci Hnyvnnat Cemiyetinin sene
ilk faaliyet raporundan şu cümleleri nynen alıyoruz: 

öyie iyi bir v ziyette görillmüşlcrdir ki, onların on 
dokuz sene evvel ilk müknfat verildiği vnkitki vaziyet• 
lerini hatırladıkça Cemiyet başka hiçbir şey yapma· 
mış olsa bile bu işle mevcudiyetine hak kazandığına 
kann t get!rdik.,, 

"Sayfiye olmasile maruf olan lstanbul yakınında 
Marmnra. denizindeki adalarda mevsim sonunda en iyi 
bakımlı eşeklere bermutat ınü afat verilmiştir. Eşekler 

/STER iNAN. iSTER iNAN.MAi 

L----------------------------~------------------------

Sarfa a 

f '\ 
Sözün Kısası 

- - -
Adabı Umumiye 
Gelecek 
Asırda .. 

-----------------A. L Rıhbmm tahta parmaklığına 
dayanmış, aşağıda deniz kena· 
rında cereyan eden esrarengi• 
bit vak' ayı alaka ile seyre dalmıt 
işsizlerden mürekkep bir insan 
kalabalığını görünce, bir polit 
memuru bu toplantının ıebebinl 
anlamak istemiı, yaklaımış, iğl
lerek bakmış ve görmüşü ki, çır- ı 
çıplak bir kadın deniz kenarında 
çamaşır yılrnmaktadır. 

Polis memuru vazifeşinas bir 
zattır. T ereddUtsUz merdivenin 
taş basamaklarım inmiş ve mah· 
cubiyetinden kızararak hAdisenin 
kahramanına sormuş : 

- Burada... Tabir caiz ise, 
bu kıyafette ne yapıyorsunuz? 

- Gömleğimi yıkıyorum. Bir 
tane olduğu için de... bu kıya• 
fetteyim. Fakat işim bitmek üze
redir, bakınız, suyunu sıkıyoruml 

- Evet amma yukarda topla• 
nan halk ta g5zlerini kırpıyor. 
Haydi bakalım, çabuk giyinini~ 
sizi adabı umumiyeye muhalif 
hareketinizden dolayı tevkif ede
ceğim 1 

- Adabı umumiyeye muha
lif olan hareket nedir, Jutfea 
söyler misiniz? Manzaradan mU• 
teessir olanlar varsa, bakmamak· 
ta serbesttirler. Zaten bu efen
diler bu manzarayı ilk defa ola
rak mı görmektedirJer sanırsınız? 
Maamafih biraz bekleyiniz, göm .. 
leğimin kurumaaı )Azım 1 

Fakat polis memuru dinlem 
miş ve garip çamaşırcı da söyle· 
ne söylene ıslak gömleğini arka• 
sına geçirdikten sonra karakolun 
yolunu tutmuş 1 Tahmin edersiniı 
ki karakolun odası tevkifhancnio 
methali olacaktır. 

* Fakat acaba mahkemede ne 
yapılncnk? :kadının müdafaasını 
deruhde eden avukatm lı ·kimlere 
şöyle söyliyeceğini tnhnyyUl edi· 
yorum: 

- "Reis Beyefendi; 
Filhakika müvekkı im çıplakb, 

fakat miizenin bahçesinde duran 
çıplak heykelleri, resim sergisin
de leşhir edilen çıplak tablo lan, 
plajda gllneşin ziyası altında. 
kumlara serilen çıplak kadınlan 
gördilkten sonra. deniz kena
rında birkaç dakika için 
çıplak durmanın mahzur teşkil 
etmiyeceğine zahip olmuştu. 

Bir defa bu noktayı kaydettikten 
sonra, tek gömleti olan bir vatanda
ftn bu gömleğini denizde yıkamak 

hakkından no diye mahrum edilec•· 
ğini anlamak isterimi 

Manzarayı halkın da gUrmüı ol• 
duğu noktasına gelince: Reia bey .. 
fendi, bir manzaranın s dece mecca• 
nl oluşundan dolayı adabı umumiye• 
ye muhalif görüldüğü iddia edile• 
bilir mi? 

Para verebilenlerin sinemada 
veya barda çıplak kadın görme
leri menedilmiyor da parasızla
rın sırf parasız olmalarından do
layı bu manzaradan mahrum kal
maları neden isteniliyor? Bu, 
insafa muvafık mıdır? 

VakıA Avrupada bazı kim
selerin köylerde çınlçıplak ge
zinmeleri menedilmiştir, bununla 
bernber bu öyle bir modadır 
ki önUne geçilemiyecektir, ve bu 
gidişle ( adabı umumiyeye muga• 
yeret ) kelimesi de eski asırların 
tabiri olacaktır.,, 

Evet avukatın böyle söyliye
ceğini tahayyül ediyorum. . HA· 
kimlerin v receği cevaba gelınce; 
bu hususta herhangi bir tahmine 
girişmek kadınla beraber benim do 
mahkemeye gitmemi mucip ola• 
bileceği cihetle müsaadenizle o 
noktaya temas etmiyeceğiml 

SözUn kısası: Adabı umum{ .. 
yeyi dedelerimiz başka ttlrlil an• 
hyorlardı, biz başka tl\rlll anlıyo
ruz, çocuklarımız ise muhakkak 
büsbütün başka tUrlU anlayacak• 
lardır. 

'otel' den kısmen 
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Kulağımıza Çalınanlar 

Yaşını 
Bulmuş .. 

Bir Arkadaşlan dinledim: 
- Tanıdıklardan genç bir 

dul var. Güzel, çok güzel bir 
kadmciır. Kocasından ayrıldıktan 
soma birkaç talip çıktı, hiçbirini 
beyenmedi. Son defa izdivaç 
teklifinde bulunan adam, zengin, 
lüks yaşar, kadın kıymetini bile
cek yaşta bir erkekti. 

Niçin reddettiğine hepimiz 
f&fbk. Geçen gUn bir aralık 
genç dula: 

- Bu kısmetinizi olsun, tep-
miyecktiniz dedim, niçin reddet
tiniz? Omuzlarmı kaldırdı: 

- Yaşh adama varamam. 
Sordum: 
- Kaç yaıında var? 
- Tamam kırk betinde •• 
- Size koca olacak erkek 

kaç yaşında olmalı? 
- En fazla otuı beş .. 
Goldilm: 
- Nasıl olsa o da on aene 

ıonra kırk beşine gelecek de
. til mi? Bari, bu hazırca o yaşı 
bulmuı.. Daha ne istiyorsunuz ? 

Para Onu Sevmiyor 
Haıiıtir, parayı çok sever. Fa

fakat işleri, bir türlü yolunda 
detlldir. Kazanc1Dın aı.Jığandan 
daima tlkAyet eder durur .•• 

Geçenlerde yine bu h11lı 
doıtun bahıı geçiyordu. 

Birisi dedi ki: 
- Parayı bu kadar aeven 

ldmae, pek u bulunur .• 
Ben atıldım: 
- Parayı sevmekle it bitml· 

yor ki.. Muhabbet iki baıtan olur. 
O parayı seviyor amma, para 
GDU 1evmiyor •• 

iki Yakamız Bir Araya 
Gelmiyor .. 

T erıide taksitle yeni elbise 
J•ptırmıı: · 

Naııl olmuı? diye bize g&ı
terdi. Habr için beyenmfş ıibl 
ı&rtındnk. Yalnız bir arkadaş, 
mfthlm bir kusurunu buldu! 

- Ynz kere ıHyledim, ıu 
terziye elbiıe yaptırma diye ... 
Yakayı bir türlü oturtamıyor İf
te.. Elile elbisenin yakasını çe
kerek, ilAve etti: 

- Bak, yakanın biri aşağıda 
biri yukarıda.. Elbise sahibi, içini 
çekti: 

- Azizim, buna terzi ne 
yapsın? İki yakamız bir araya 
gelmiyor ki .. 

Karamanda 
Belediyenin Kararlarına 

Şoförler itiraz Ediyor 
Karaman (Hususi) - Bizim 

belediye son zamanlarda ıof örle
rin alacağı lkretleri yeniden tcs
blt etti. Fakat şoförler bu ücret
lere itiraz ediyorlar, aldıkları para 
ile benzin masrafını bile çıkara
madıklarını söylüyorlar. 

Belediye şehir dahilinde oto
mobillerin beş kilometreden 
fazla aürülmemesine de karar 
vermiştir. Şoförler bu karara da 
itiraz ediyorlar. Şimdi burada 
köşe başlarında " şehir dahilinde 
beş kilometreden fazla slirme " 
ibareli levhalar vardır. 

M. T. 

Uşakta Kooperatifçilik 
Uıak, (Hususi} - Vilayetimiz 

dahilinde kooperatifçilik teşkilAtı 
inkişaf etmektedir. Elyevm dört 
kooperatif faaliyet halindedir. 
Halk kooperatiflere büyük bir 
alika göstermektedir. Şeker fab
rikasında Memurin Kooperatifi 
bilhassa ilerlemektedir. 
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MEMLEKET • HABERLER/ 1 
1 Tiyatro 1 
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Bitliste Ucuzluk 
Bütün Taze 

Dut 
Bitlis ( Huau

ıi ) - Bizim 
kaaabanm dutu 
çok meıhurdur. 
Şimdi tam mey .. 
aimidir. Bol bol 
dut yiyoruz. Bu• 
rada dut para 
ile 1atılmu, be
davadır. Eaaaen 
dut mahıulOnlln 
mühim bir kısmı 
ağaçlar üzerin
de kalır ve ku
ruyup gider. 
Yalnız bir kııım 
köylüler dutku
rusu yaparlar. 

---- ----

Meyvalar Çok Ucuzdur, 
• 
ise "\ Bedavadır 

iyi gidiyor. Ye 
şif Bitlisin şimdi 
her tarafı glin
IUk, gUneşliktir. 
Havalar düzeldi
j'i içindir ki poı
ta aeferleri inti

zama girdi. Şim
di İstanbul pos
tasını dört gün
de alıyoruz. Ya
ni fstanbul ga
zetelerini artık 

dört gün sonra 
okuya bili yo ruz. 

Bu hususta 
iJoıta müdürU 

Bltll•ln Posta ve Telgraf memur ve mUvezzllerl bir arada Süleyman Beyin 
( X) ipretll zat mUdUr :Sllleyman Beydir. gösterdiği gay-

Diğer mey-
valar da oldukça 
ucuzladı. Fakat teker, kahve ve 
çayı el'an pahalı alıyoruz. 

Bu mektubumda bazı temen

nilerimizi de kaydetmek istiyo

rum. Meıeli bir kısım yollarımiz 

tamire ıiddetle muhtaçtır. Sonra 
tehir dahilinde bakal, aıçı ve 
kahve dükkAnlarının ııksık kon-

trol edilmesi lazımdır. reti takdir ile kartılamak lazımdır. 
Dükkinlarm tinleri aulanmah, Bizim Müdür posta intizamının 

ıokaklar daha iyi bir şekilde temini için bizzat çalışıp uğraş-

temizlenmelidir. Un fabrikası ve maktadır. Bu sayede en şiddetli 
elektrik tesisab projeleri henüz 

tatbik edilmedi. Buıı!arın da bir 
an evvel teminini bekliyoruz. 

Son zamanlarda havalar çok 

kış günlerinde bile posta tevziat 
ve irsalatı mükemmel denilecek 
bir şekilde icra edilmektedir. 

Nlyaııl YılmH 

Tekirdağında 
Karpuz 
Merasimi 

·ı Sebze Ve Meyva Diyarı 
~~~~~-~--,...~~~ 

Tekirdağı, (Husust)- VilAyeti
mizde ilk bostan mahsulü istihsal 
edilmiştir. Papazla çiftliiinden 
keıilen mühim miktarda kavun 
ve karpuz f stanbula gönderilmiş
tir. ilk mahsulümüz vapura bin
dirilirken merasim yapılmış, mah
sulün bereketli olması ve para 
etmesi temenni edilmiştir. 

Harman faaliyet!ne harareti~ 
devam edilmektedir. Şimdiki , 
halde arpa Uç buçuk, buğday 
beş buçuk kuruştur. Belediye, 
köylüyü madrabazların elinden 
kurtarmak ve malların değer 
fiatle satılmasını temin etmek 
maksadile şehirde pazar yerleri 
tesis etmiştir. 

Haftada iki defa açılan 
pazar yerlerinde hararetli satışlar 
o!uyor. 

lf-. Halk Evinde kayıt mua
melesi devam ediyor. Evin reisli
ğine Ekrem Bey seçildi. 

lf. Vali F ahrettin ve Belediye 
Reisi Ekrem Beyler yakmda Bul
garistana bir tetkik seyahatine 
çıkacaklardır. 

lf-. Evkaf idaresi Kurnalı cad-
desinde asri bir fırın ve dükkAn· 
lar inşa ettiriyor. Halk tarafın
dan da inşaat yaptırılmaktadır. 

1. N. 

Balı kesirde 
Bir Tren Kazası Oldu, 

Üç Kişi Yaralandı 
Pazar gUnü Balıkesirde bir 

tren kazası olmuş, Uç kişinin 
yaralanmasile neticelenmiştir. Ve· 
rilen malômata göre, pazar 
sabahı Balıkesir istasyonunda 
manevra yapan bir tren, o sırada 
yoldan geçen bir yük arabasına 

çarpmıştır. Arabada bulunan 55 
yaşında bahçıvan lbrahim Ağa 
ile oğlu Mehmet ve kızı Feri de 
yaralanmışlardır. Hayatlara tehli
kede değildir. 

Şimdi Beypazanndan Her 
T C1:raf a ihracat Yapılıyor 

Beypazarımn umumi manzarası 
Beypazarı, (Hususi) - Bizim J de ile uğraşanlar biraz ııkıntıya 

kasabanın iriJi ufaklı altmıştan düştüler. 
fazla köyli vard11. Bu yekunda ÖnUmllzdekl ıene için hU-
nahiye teşkilAtı da dahildir. Bu kfımetin tedbir alacağını ve 
havalide ziraate elverişli olan tiftik ihracatının bu sayede 
arazi bir milyon döniim kadar- ehemmiyetli bir yekun tutacağını 
dır. Fakat bu geniş toprak par- haber alıyoruz. Eğer bu iş başa-
çasının ancak yarısı ekilmiştir. rılacak olursa yUzilmUz gülecek 
Yarım milyon dönüm kısmı tim- ve ıevinecegız. Şimdiki halde 
dilik boı duruyor. ıehrimizden civar kaıaba ve ıe-

Bizim tarafların hakiki a6rvet birlere kUlliyetli miktarda meyva 
ve gelir membaı tiftik ve yapa- ve sebze ihraç edilmektedir. 
ğıdır. Bu iki malımızı eyi ıattı- ihracat berglln on kamyon 
tımız ıenelerde burada başkala- kadar tutuyor. Bereket versin ki 
nnı kıskandıracak derecede bir bizim meyva ve sebzeler öteden· 
bolluk husule gelir. Fakat geçen beri ıöhretlidir. Bu ıöhret aaye-
ıene tiftik mahsulUmüzUn satış sinde diğer ıehirlerde iyi bir 
ye ihracı ümit ettiğimiı dereceyi fiatle alıcı bulmak mümkün 
bulmadı. Bu sebeple bu iki mad- oluyor. K. z. 

~~~----------···----------~~~ 
Afycn Hapishanesinde 

Afyon, 5 (Hususi) - Hapis
hanede mahkumlar arasmda bir 
menenjit vak'ası görlUmUş, der
hal bütün mahkftmlara aşı yapı
larak tehlikenin önü alınmıştır. 

Afyon Tasarı nf Sandığı 
Afyonda bundan bir müddet 

evvel tetkil edilmiı olan Memu
rin Tasa:ruf Sandığının tasfiye· 
•ine karar verilmiştir. 

Tekirdagda Para Bulundu 
T ekirdağı (Hususi) - Burada 

at anbul kapı civarında bir mik· 
tar para bulunmuştur. Paranın 
ıahibi on beş gündenberi polis 
ıerkomiserliği tarafından aranmak
ta ise de hala bulunamamıştır. 

Aydında Resim Dersleri 
Aydın Halkevinde heveskarlar 

için bir resim kursu açılmasına 
karar verilmiştir. . . . . 

Mümessil 
Nurullah Ata 

Geçen gün Kemal Emin 
Beyin "Kıral Edip,, tercümesin• 
den bahsederken aktör hakkında 
düşündüklerimi yazacağımı söy
lemiştim. 

Harpten evvelki Fransız tiyat• 
rosunun meşhur aktörlerinden 
pek azını gördüm. Bunlardan 
bir tanesini, bir nevi dehi 
sahibi olan M. de Max'ı bir 
türlü unutamıyorum. f} i ol dutu 
için mi? Ha}tr; billkis onu, 
fena demiyeceğim, fakat muzui 
aktör tipinin baş numunesi diye 
ha tarlı yorum. 

O sahneye çıkhğı zaman 
bütün piyes mahvolur, ortada 
yalnız kendisi kalırdı. O ka
dar karikulide hareketleri, söz 
söyleyişleri, susuşları vardı ki 
artık ona bakmaktan öbi\r san• 
atkArları dinlemeğe imkin olmaz· 
dı. Bir akşam Racine'in "Britan· 
nicus,, ünü oymyordu; bu traje• 
dinin dördüncü perdesi lmpe
ratoriçe Aggripina'nın oğlu 
Nerona uzun uzun ıitemJeri ile 
başlar; Neron susup dinler. Fa
kat kadının söylediği mısralardag 
hemen hemen hiçbirini dinlemek 
kabil olmadı. Çünkll Neronu o 
meşhur aktör oynuyordu. Seyir
ciler Racine'i değil, onu görll• 
yorlardı. 

Aslı Romanyalı imiş; ölünciye 
kadar Fransız sahnesinde mem• 
leketinln tivesini muhafaza etti. 
Niçin? Fransız ıivesi ile konuı .. 
mayı beceremediğinden mi? Hiı 
şüphesiz hayır; ferdiyetindeij 
feragat etmediği için, kendini 
oynadığı eserin zaruretlerine, 
yani mesleğine feda etmediği için. 
Bıyığını, sakalını traı ettirmeyip 
Romalı rollerine de sakal, bıyıkla 
çıkan Mounet - Sully ve Albert 
Lombert gibi M. de Mase da 
disiplin tanımaz bir aktördU. 

Spor mlinekkitleri bir "futbol
cu,, yu tenkit ederken : " Şahsi 
oynadı ,, sözünü en ağır sitemler· 
den biri olarak kullanıyorlar. Ne 
kadar da hakları var 1 O işleri 
iyice bilmem, fakat anlad .. 
ğıma göre " Şahsi oynıyan ,, 
bir futbolcu, takımının mağlftbi· 
yetine aebep oluyormuş. Tiyat· 
roda da öyledir; "ıahst oymyan,, 
bir aktör belki kendisini göster
miye, alkışlanmıya muvaffak olur; 
fakat oynanılan eser anlaşılamaz, 
mahvolur. 

Tiyatroda "Yıldız - vedette" 
denilen aktörler de bunun için 
muzurdur. insicamı bozar. Bir 
piyes oynanırken blltnn aktörle• 
rin orta halli birer san' atkiir of .. 
ması, iki ttçünUn büyük olmasın· 
dan hayırlıdır. 

Son zamanlarda tiyatroda ga
rUlen en mühim salAb işareti 
" rejisör ,, e verilen ehemmiyettir. 
Onun da eseri kendine göre 
tefsir etmesi elbette kabildir; fa
kat yine zarar yok, çünkil bu 
takdirde de yine insicamlı bir 
eser görllrUz. Halbuki dünkü ti
yatroda her aktör kendi hava
aında idi, ayrı ayrı tellerden ça
lıyordu. 

Bir aktörün iyi bir mümessil 
olup olmadığım en iyi gösteren 
şeylerden biri, 11rejisör,, fikri 
karşısındaki vaziyetidir. "Reji
sör,, ii kabul etmiyen aktör, 
"şahsi oyun,, unun parlaklığı ne 
olursa olsun, muhakkak fena• 
dır. Feragati bilmiyor demektir; 
refngatsiz de san'at olmaz. 

,. 
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-
Kadın 

ühlik Mi 
Lozan 
Müzakeratında 
Terakki Yoktur! 

Lozan,6 - Fon Papen vo 
Alman murahhasları, Mak Donaltla 

uzun uzadıya görüşmUşlerdir. Fon 
Papen mülAkattan sonra şu be
yanatta bulunmuştur: 

uluyorlar, Kabul E mi. 1 Müstehlik Mi? r ar Mecliste bir müzakere oldu. 
Kadınlardan, kadınların terbiye
sinden bahsedildi. " Terbiyenin 
cici bici, bonbon ve çereı kısmı 
terbiyemize musallat olmuştur. 
Kadın yalnız, müstehlik olmaktan 
çıkmış, mfihlik bir yola girmiştir,. 
denildi. Hanımlarımız bundan mtı
teessir oldular, itiraz ettiler, ce
vap verdiler, kendilerini mUdaf aa 
ettiler ve etmekte devam ediyor
lar. 

M. Mak Donaltla dilşUnUlen 
hal suretleri ve diğer projeler 
etr-afmda görUştük, fakat mllıa· 
keratta terakki yoktur, demiştir. 

Yeni Alman Teklifi 

Lozan, 6 - Konferansta bir· 
denbire bir faaliyet olmuştur. 
Alman Başvekili yeni bir teklif 
yapmıştır. Bunda Almanyanın te· 
diye edeceği meblağ 2 milyar 
600 milyon marka çılrnrılmıştır. 
Bu teklife bazı siyasi şartlar ilti
ve edilmiştir. Almanya için tesli
hat sahasında müsavat ve Versay 
Muahedesinden Almanyanın harp
ten mes'ul ve mahrum olduğu 
maddesinin ihracı istenmektedir. 

Fransızlar, Veni Alman Tekliflnl 
iyD0»T Mahiyette Buluyorlar ve 

MUzak~re etmiyorlar 

Lozan, - Havas Ajansının 
muhabiri bildiriyor: Konferans 
müzakerntını mail sahadan siyasi 
sahaya intikal ettiren Alman tek
lifleri llzerine, Fransa mümessil
leri Alman şartları hakkında mil· 
zakereye girişmekten vazgeç
mişlerdir. 

Konferansın mllsbet mevzuu 
yalnız tamirat meselesi idi. Al
man mümessillerinin Ccnevrede 
görüştilen tahdidi teslihat mese
lesini veya harp mes'uliyeti et
rafındaki ihtiliifları Lozanda hal
letmek istemeleri kat'iyyen kabul 
edilmemektedir. 

Almanların sildhlanmak vo 
harp mes'uliyctinden kurtulmak 
istemeleri de ağır bir şartbr. 
Yung plAnının serbestçe kabul 
edilen hOklimlerine göre 34 mil
yaı lık bir borcu olan Almanyamn, 
alacaklıların beynelmilel tesanüt 
namına gösterdikleri fedakarlık
lara rağmen kendisini Lozanda 
30 milyar borçlu görmek isteme
sine de ancak hayret edilebilir. 

Vaziyetten Almanyanın kendi 
iktısadi ihyasından ziyade askeri 
itibar ve gururunu tatmin etmek 
istediği anlaşılmaktadır. 
Fransız Gazeteleri LOtufkArhktan 

Bahsediyorlar 

Paris 6 - Bütün gazeteler, 
Alman Başvekili Fon Papeni mu
ahaze etmekte ve Alman teklif
lerini gayri kabili kabul görmek
tedirler. 

Lö Jurnal gazetesi, Fransanın 
götüril miktarını 7 milyardan 4 

ltalyan Gzızeteferl Ne Diyor? 

Roma, 6 - lııgilterenin Lo
zandaki hattı hareketi dolayısile 
endişeye dlişen gazeteler, tıo.mirat 
ile harp borçları arnsmdaki irti
bab açıkça söylemektedirler. Ga
zeteler, İngiltere sünger darbesine 
taraftar olduğunu illin ettik
ten sonra, Almanyanın tamirat 
namile mevcut olan taahhütlerini 
tehir ile iktifa etmek istemek
tedir. Ayni zamanda eski mütte
fiklerinin kendisine olan borçla
rını tediye clme!erini istemekte 
ve bu haktan vazgeçmemektedir, 
diyorlar. 

Konfer ansm Varacağı Netice 

Lozan 6 - M. Grandi beya· 
natta bulunarak, yegAne hal ça-

resinin "sünger darbesi,, olduğuna 
her zamandan fazla inandığını, ta
mirat konferansının bu neticeye 
varmak iizere içtima ettiğini 
söylemiştir. 

italyaıı mehafilinde, M. Grnn
di'nin Lozan itilafnamelerini izah 
etmekten istinkaf etmek tasav
vurunda olduğu söylenmektedir. 

milyara tenzil etliğini, herkesi 
memnun t:tmek istediğini yaz
makta ve şunları ilave etmekte· 
dir: Alacaklılar lütufldirane bir 
hareket vnpabilirler. 

F aİ<at kendilerinin borçlular 
tarafından sevk ve idare edil
mesine müsaade edemezler. Pöti 
Puriziyen gazetesi, hüsnü niyetin 
şahikasına çıkan Fransanın artık 
nıes'uliyeti olaımyncağını yaz· 
maktadır. 

Matcn gazetesi, M. Makdo
nald'ın Alman tekliflerinin kıy

metini yükseltmeğe çalıştığım 
yazmaktadır. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 61 =::=::=:=:=::::::=:::::::=:=: 

Muharriri: Knut Hamsa11 Nakleden: H. Ş. 

Es'dden, henüz berhayatken, O zaman bunların son sözlerim 
düşüncelerimi sfae yazmaktansa, olacağım düşünmemiştim. 
gece giindüz ıstırap içinde Yoksa size dahi o zaman te-
kıvranmayı tercih ediyordum. şekkür ve veda edecektim.. Ar-
Lakin şimdi ölmiye başladım ve tık sizi bir daha göremeyeceğim .. 
artık eskisi gibi düşünmüyorum. Şu anda önünüze diz çökemedi-
Bir takım yabancılar kan kustu- ğim, ayağınızı, bastığınız yeri 
ğunıu, doktorlar ciğerimden ancak öpemediğim, ve sizi nasıl tarif 
lcUçük bir parça kaldığını gör- edilmez bir aşkla sevdiğimi söy-
düktcn sonra neden utanıp kıza- liyemediğim için ne çok teessUf 
rayım? ediyorum bilseniz .. Daha dün ve 

Şimdi, yatağımda, bir vakit hatta bu sabah yatağımdan kal-
ıize söylediğim son sözleri düşü· kıp ormana gitmek, orada yanya-
nüyorum. OrnUlnda bir akşamdı. na oturup ellerimi avuçlaımııt 

Reımlmizde büHln cihanın iyi bir 
netice vermesini beklediği, fakat Al· 
man teklifler ile istikametini değiştirir \ 
a-ibi bir mahiyet alan Loıan konfe· 

ransının üç mühim şahsiyeti gifrün· 
mektedir. Sağda konferanı reisi ve 
İngiliz murahhası M. Baltdonal~, ortada Alınnn Başvekili Fon Pııpen görün· 
mektedir. Soldaki reıim f ransız Başvekili M. Heryoyu teslihat ağacını sular• 
ken göstermektedir. Bu resim Hümnnitc gazetesinden ahnmışbr. 

Terki Teslihat 
onferansı 

Toplanıyor 
Cenevre, 6 - Terki teslihat 

umumi komisyonu perşembe günü 
toplanacaktır. İçtimada Amerika 
teklifleri müzakere edilecek ve 

üzerinde itilaf edilecek noktalar 
aranacaktır. 

Huver Planı 
Londra, 6 - Liberal gazate

si olan Mancester Gardiyan, tah-
didi taslihatm planından bahset
mekte, İngiliz heyetio'n Cenevre 
mUzakaratında Huver planını 
esas ittihaz edeceğini yazmakta 
ve memnuniyet beyan etmektedir. 

Harbiye Nazaretinin yeni kra· 
vazörleri denize indirmekten iba
ret olan planını tenkit etmekte
dir. Gazete, h:slihat masraflarının 
istikbalde gayri kabili tahammül 
bir lıale geleceğini yazmakta ve 
İngiltere hükumetinden gemilerin 
üçte bir nisbetinde azalblmasını 
kabul etmesini rica etmektedir. 

Amerika- Berfin 
Tayyare Seferi 

Harbugres, 6 - Tayyareci 
Matten ile Grifin lrlandaya uğ-
ramadan Berline gitmeleri çok 
mümkündür, tayyarecilerin 25 
saatlik uçaşa kafi gelecek ben
zinleri vardır. 

Tayyareciler Karaya Mı indiler? 
Sen Jan dö Ter növ 6 :-

Devrialem sürat rekorunu kırmaga 
teşebbüs eden ve dün sabah 
Nevyorktan hareket eden ta~~a
reci Mattern ve arkadaşı Grifm
nin öğleden sonra sis dolayıs.ile 
Vesleyvilde mecburi. karaya ın· 
dikleri söylenme ktedır. 

içinde ısıttığınız yeri bulup ora
ya yatmak, sizden kalan izlere 
ve size sürtünen çalılıklara bak
mak istedim. Fakat gitmiye me
calim yok. Eğer, annemin limit 
ettiği gibi, biraz iyileşirsem gi
deceğim.. Aziz Y ohan! Şimdi 
bunu düşünmek ne tuhaf şey; 
hayata yalnız sizi sevmek için 
gelmiş olmak, ve emeline nail 
olamadan onu terketmek çok 
garip değil mi? 

Burada yatağa uzanıp insa
nın öleceği günU, saati bekle
mesi çok acaip olmuyor mu? 
Artık hayattan ve sokakta ge· 
zen insanlardan, arabaların gü
rültilsünden adım adım uzakla
şıyorum. Belki de bir daha ba
Uilr& Kurnıiyece~iw.. Vo evler, 

JA!mangada 
Gazele 
Kapat yarlar 

Berlin, 6 - Hükumet Prusya 
dahilindeki iki gazeteyi beşer 
glin müddetle tatil etmiştL Kol
ni~ Volkzeytung gazetesi 3 gün 
müddetle tatil edilmiştir, 

lngiltere - lrlanda rfiün~sebatı 
Londrn, 6- Avam Kamarası, 

lrlanda ithalatına kar ı yUzde 
yüz gümrük resmi vaz'ına ait 
olan kanunu tasvip etmiştir. 

Tayyare Kazası 
Edmonton " Alberta ,, G 

Bir Kanada nakliye tayyaresi dU· 
şerek parçalanmıı, pilotla iki 
makinist ölmüştür. 

Mısırlı Tayyareci 
Prens Pariste 

Lö Burje 6 - Mısır Prens
lerinden Ahmet Ali Salim, Gaz·, 
ze, Şam, Halep, İstanbul, Bilk
reş, Belgrat vo Viyana tarikile 
yaptığı Kahire • Paris hava se
ferini dün ikmal ederek buraya 
gelmiştir. Prensin bindiği tayyare 
1 ()() beygir kuvvetinde, bir mo
törle mücehhez tek 1atıhlı bir 
tayyaredir. 

Olen Ameleler 
Roma, 6 - Kabernarkl kil· 

kürt madeninde bir grizo infilik 
etmiş, iki amele ölmüştür. Birçok 
yaralı vardır. 

MahkOm KomUnistler 
Belgrat 6 - Muhakeme edi· 

len 30 komünistten 18 zi birle 
dört sene arasında mahkiim ol· 
muştur. 

sokaklar, parktaki ağaçlar ben
den sonraya kalacaklar ... 

Bugün beni yatağımın Uze• 
t'inde oturtup pencereden bak
tırdılar. Ötede, sokağın ltöşesin• 
de iki delikanlı biribirlerine 
rastladılar, selamlaşıp el sıktılar 
ve gülerek konuştular. O esnada 
böyle yatıp ölümU beklemek 
bana o kadar fevkalade birşey 
göründü ki .. Kendi kendime söy
leniyordum: Bu gençler benim 
burada son saatimi beklediğimi 
bilmiyorlar, fakat bilseler bile 
yine şimdiki gibi konuşmakta 
devam edecekler... Bu gece, 
oda zifiri karanlıkken, son daki
kamın geldiğine hUkmettim; kal
bim durdu ve uzaktan gilğreye• 
rek ebediyetin bana doğru gel· 

Yalnız bu mDnakaşa Maarlf 
bütçesi mllzakere edilirken mey
dana çıktığı için, ittibamin ilk 
cUmlesinin kadınlar kadar erkek
lere de şamil olması lAzımdır. 
Eğer terbiyeye cicibicilik ve çe
rezlik arız olmuşsa bu yalnız ka· 
dmların terbiyesine değil, erkek• 
lerin de terbiyesine girmiı de
mektir. 

Çünki maarif sistemimizde 
kızlar için ayrı, erkekler iç.in ayn 
iki t erbiye sistemi yoktur. Erkek 
mektepleri de kız mekteplerinin 
tabi olduğu sisteme, müfredata 
\'e talimatnameye tabidir. Eğer 
terbiye sistemimizde hakikaten 
böyle bir slls ve fantezi varsa, 
bunu yalnız kadınlara bırakmak 
bir taraflı bir görüş olur. 

ikinci cümleye gelince.. Ka .. 
dm hakikaten söylenildiği gibi 
müstehlik olmaktan çıkmıştır. 
Fak at mUblikliğe doğru yol a\. 
dığı iddia edilemez.. Bu iki kc• 
lime arasındaki münasebet her 
ne kadar sıkı da olsa.. Kadın 
mUstnhsilmi ? Bence henüz o 
da değil. 

Şimdiki halde bir bocnlama 
devrinde. Evinden koğulmuş, fa
kat henüz hariçte de yerini bula
mamış vaziyette.. Her açık bul
duğu yere yerleşmek hevesinde •. 
Kendi varlık ve mevcudiyetini 
hUsnUkaLul ettirmek arzusunda .• 
Müstchliklikten çıkmak kaygu
sundn... Allah encamını hay• 
rey lesin. 
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Japon Haticiye Nazırı 
Tokyo, 6 - Kont Uşida 

riciye Nazırı olmuştur. 
Ha· 

diğini görür gibi oldum. Bir an 
sonra bu uzak yerden dönllp 
yine nefes almıya başladım. Bu 
ihtisaslarım tasavvur edilmez bir 
şeydir. 

Belki bu, annemin zannettiği 
gibi, memleketteki derenin ve 
sellerin tahatturundan başka bir 
şey değildir. 

Ah l Yarabbi, sizi ne kadar 
çok sevmiş olduğumu bilmiş ol
sanız Y ohan ! Bunu size isbat 
edemedim. Tabiatim ve birçok 
vekayi buna miini oldu. Pederim 
de bizzat kendi felaketini hazır· 
lamaktan sanki bir zevk duyu
yordu. V c ben onun kızı idim. 
işte şimdi, artık hiçbir şey tamir 
edilmezken, size bunları söyle--
mek üzere şu mektubu yazıyo· 
rum. 

'Arkuı YAi ~ 
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Bir idare Bahsi 

ooperatif 
aaresi 

-· -latihllk kooperaliflerl ıdare 
heyetlerini teıkil eden azalar 
ek.eriya bir meslek, bir lf uhi- . 
bidlrler. Bilttın vakitlerini mlles
aesenin idaresine huredemezler. 
Bunun için ilk yapılacak .. y itin 
ehemmiyet ve iktıauana ıare 
muntazam, fakat lırafm bir teı
kilat vtlcude ıetirmektlr. 

Sonra da onun umumi faa· 
liyetini yakından Ye mlltemadi 
bir kontrola tlbi tutmak icap 
eder. 

T etklllta gelince: Orta bir 
latihllk kooperatifbdn mn.tah· 
demin kadroau; 1 mldllr, 1 mu-
hasebeci, 1 Yeznedar. 1 maf aza 
Amiri, 1 ambar memuru, ltızumu 
kadar tezgAhtar ve muavin me
murlar, hamallar, bekçilerden 
ibaret olur. iş boyndnkçe bu 
teıkilit tevsi edilir. 

Şimdi kadroyu canlandıralım. 
Başta bir mOdür üatlbabı meae
leai gelir. Evet, tam manuile bir 
meıeledir! 

Garip deiil midir? lktııadi bir 
cihazı idare etmek kurulu bir 
makineyi iıletmekten iftç olduğu 
halde meslekten olmayanlar ma
kinistliğe yeltenmezler amma, bir 
ıirketin direksiyonuna el atmak
tan çekinmezler. 

Makaadımız bu tarla phai 
emellerden Azade oldutu ifin 
bu tetkiklerimizi çok umiml, açık 
bir dlltllntlfle ifade edeceğiz. 

Şirketlerimizin idaresini kendi
ne tevdi eyleyeceğimiz zata inti
Lap ederken 1ah•bet bialerine 
maiUio olmamahyıs. Yani ehliyet 
aramalız. Bir mlld8riln ehliye-

tini tetkil edecek enaf nedir? 
Bu auale cevaben. reçen ma

blede çizdiğimiz krokiyi iş ıa
laaıında tatbik edecek kabiliyeti 
haiz olmaktır; denilebilir. Bu 

ela: namus,. bayılyet, ukl, 
tecrtlbe, maltimat, azim ve is
tidat aahibi; ciddi, iatizam-

pener, mlteıebbia, durbin. faa~ 
mlltehammil Ye iradesine bakim, 
yani tabir caizse biraz da diplo
mat olmıya mOtevakkıfbrf 

itiraf edeyim ki bu kadar 
meziyeti nefsinde cemetmif bir 
satı. mllddeti hayabmda laentlz 
tqerrilf elmİf dejiliml 

Namuı ve hayaiyet ile tecrllbe 
•eya malumattan biri mOatema 
olmak üzere diğer meziyetleri 
arbk teaadüflln lütfuna terket
mek icap eyler. Daha ameli 
bir ifade ile " namuılu bir 
İl adamı" ararız. 

Bunu ya ticaret ll~minden 
yetiımiş münevver meslek sahip
leri, yahut iktısadi bir müeue
aenin müstakilleo lİdaresine işti
rak etmiş zevat aruında bula· 
biliriz. 

Kooperatiflerimiz tedricen 
arttıkça meslek gGrgOsile yetiımiş 
idare adamlarımızın da çoğala
cağı tab'idir. 

Müdür, yazifesinin ifasında 
müsamaha gösterdiği takdirde 
Jafzan değil, maddeten mes'ul ve 
zAmin olın:ı!ıdır. Koo atifierin 
selameti nam na Lunu r ut ber 
b"r '* a le yit e r e < z ru
relin e; iz. 

Ahmet Ekrem 
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PAR İS MEKTUPLARI 
-- -

Yüzlerce Vak'anın Faili! 
-- -

• • • • • Sarrıer Canlı Bır lstatıstık 
Olduğunu iddia Ediyor! 

Giiyana Geç Gitmek İçin Bir Çare ! 
beri Frauada ya· 1 Paris Camiinde Bir klüsamere =ı 

On .eneden- l 
pılan y&zlerce ci- "-----------------·---------' 

...... " bir 
mlddet dua 
Framda k••••
yı temin et.ek nayetten bemen 

hepsinin k•lili 
tek bir adamdır, 
dersem elbette 
İDanmazsımz. Ha
kikati halde de 
böyle birt•Y 
milmklln değil
dir. Fakat buna 
mukabil: 

On aeneden· 
beri F ransada 
yapılan yOzlerce 
cinayetten he
men hepsini kıa
men üzerine alan 
bir adam mev
cuttur, denem 
inanınız k1 doi· 
rudur. 

Bilmem babrbyacak mırmız?: 
Geçen niaan ayının aon baltala· 
nnda yazdığım bir mektupta 
F ranıanın F reın hapishanesinde 
cereyan eden bir vakayı anlat· 
mıfbm: 

"Roje Şarrler adını tqıyan 
bir adam bir cinayet neticesinde 
mllebbet kalebentlije mahk6m 

olmuıtu, cezasını çekmek Ozere 
Fransızların cenubi Amerikada 
malik oldukları Gllyan mllatemll
kesiue ıGnderilecekti. Fakat bu 
adamın zevcesi Jorjet kocamnm 
yabaacı bir muhitte zindana atıl· 
maaını iatemiyordu, tahakkuk etmek 
tlzere olan bu hakikatin &nlln• 
ıeçmiye karar verdi ve bir ,an zi· 
7aret bahaneaile bapiabaneye fitti. 
Bet el revolver ile kocUIDI 
tehlikeli mrette Jaraladı. yaralı 

adamı hareket etmek &zere 
olan makh6mlara mabaUI huuat 
Yapura bindirmek kabil delildi. 

Roje Şanier laaataMJ• rltl
rtlldO ve mahkimlara mala1aı 

vapur aenecle ancak Ud Mfer 
7apbia için llakal altı ay daha 
Fnmada kaldı ,. demiflim 

Hldisenin, bu, o uman nak
lettiğim ilk aafhaııdır. ikinci Af· 
ha11na relince: 

Mabkiimun zevcesi Porpot 
hareketini milteakıp tatulmuıto, 
mahkemeye verilmitti ve ıtı 

uzatmak için zevci tarafıatlan da 
aleyhine bir dava açılmlfb. 

Muhakeme dün yapaldı, kadın 
sorulan ıuale cevaben ne aöyle1e 
beğenirsiniz? 

- Bililtizam yaptım, zeycimin 
masum olduğunu biliyordum, ma• 
ıumiyetinin burada kalmasile is-

pat edilebileceğini zannediyor
dum. Bu maksadı temin için ken
disini yaraladım ... Dedi. 

Bu, kadının hayatanda ilk 
cürmiydi, galiba mahkeme heyeti
nin rikkatini de tahrik etti: Sa
d ce üzerinde silah taşıdığı 

iç .1 iki ay hapsine hüküm ve 
z ci tar fındaıı açılmış olan 
da\anıo d" aukutuua karar v • 

Franaanın Afrlkada müatamere 
itlerini ldU'e edenler orada hayır 
lflerlne prdım için biraz para top
lamak latemiıler, bunan için Pariate 
bir mGaamere tertibine karar ver• 
mitler, ve toplanma yeri olarak ta 
Paria camiinl •eçmişlerdir. 

Dercettit~miz ilç resimde ıördü· 
jilnGz bokkabazhklar, orada, camiin 
arka tarafındaki havluda yapdmııtvl 

rildi. Fakat it bu noktada bit
miştir, zannetmeyiniz: 

Kürek mahktimu Roje Şarriea 
bu davanın hitamım miiteakıp 
Güyana nakledilecek haydutlara 

müstakbel seferine 

llzere yelli bir 
pllD tertip et
miftir. Bu pJAn 
mucibince Mri
fia yapbiı ilk 
it Müddeiuam
mlliie bir lati&la 
Yermek obaat
tur. Bu iatida
aında: 

" Ben· baydu 
tların içinde ya
tallllf olmak lti
bnile on ıene-
den beri Fran
Ada yapılan ve 
failleri meçhul 

-------1 kalan b6tlln ci
nayet lerin katillerini biliyorum. 
Adalete hizmet etmek için aGy
lemek istiyorum, l6tfen beoi 
dinleyiniz " demiştir. 

Müddeiumumi adamın p-
virdiii manevranın sebebini 
pek ıyı bilme e beraber 
mahkfim vapurunun hareke 
tine daha bir ay olduju icfn 
kendisini milstacelen dinlemekte 
bir mahzur görmemiştir: 

Müddeiumumi - On seneden
beri faille-ri bulunamıyan blltlln 
nk'alan bildiğinizi iddia ediyor
aunuz 6yle mi? 

- Eveti 

Müddeiumumi - PekAIA, doa
ye buradadır, birer birer tetkik 
edelim! g22 aeneainde (Sen) neh
rinde bir kadın cesedi bulun
muttu. hüviyeti teabit edileme
mitti, kimdir biliyor musunuz? 

- Eve, adı Seail Serierdir. 
Marailyada ( Kanabler ) de otu
rurdu, PariM gezmek için ıel
mitti. 

- Kaç numarada? 

- Oraum bilmiyorum 1 

Anladımz ya, artık Iİz ıfdl
niz de Manilyada ( Kanabler ) 
caddeainde numaruı mal6m ol
mıyan bir evde (10) aene enel 
SesO Serier isminde bir kadıoın 
olurmUf olup olmadıtmı tahkik 
ediniz! Bittabi zamana muhtaç 1 
Binaenaley ikinci meHleye ıe
çelim 1 

Miiddeiumumi - Dört aene 
evvel Pariate Alına kBprlal 
civarında bir çuval içinde bnb bir 
kadın elbisesi bulunmUftu, kime 
ait oldujunu biliyor muıunwı: ? 

- Evet, biliyorum, fakat tim
di ismi habrıma gelmiyor, cina• 
yete kurban giden bir kızc:atız· 
dır, müsaade ederseniz bu rece 
düıllneyim, yarma kadar mutla
ka hatarlarım 1 

Müddeiumumi haydudu hapla
haneye iade etmiştir, ağlebi ihti
mal bir daha da çağırmayacakbr. 

Maamafib herifi tanıyanlann 

iddialarma rGre ergeç bu adaoı
dan bir defa daha bahsedilmesi 

Temmuz 7 

' 
Kari hlektupları 

• 

· /skenderon 
Ve Antakgada ki .. Turkler 

Millet Meclisinde aabık Adli· 
,. Vekili Mahmut Eaat Beyin 
llk...teron, ve Antakya hakkın
daki a&zleri bütün bizleri çok 
mltebeyyiç etti. 

-1.kenderoa ve Antakyayı 
•lltam1yacağ•z" cümlelerini oku· 
dmık, ltir daha okuduk, heyeca• 
•••v zaptedemedik " .. Y•tw• 
diye haykırdık . ., " 

Eaaen tskenderon mOlteciler
.ı.,;. Dört sene evvel aııa va· 
tma iltica ettim. 

Bizi bir mektep hademesi bile 
7apmıyorlar, her işte ecn~bi v• 
araplan kullanıyorlar. Y "ksek 
mektep mezunu Türkler bi e ıı 
bulamıyorlar. 

Tlrkler ya o unculuk yapıyor-
lar Yeya bahçclerrnde yetiştirdik· 
lerl aebzeleri atarak r~çinmiye 
pı.,...ıar. Son zamanlarda TOT· 
kijeden fırar eaen birkaç haiai 
vatan Antakya lisesine muallim 
taym edildiler ve Türklerin bqa· 
na beli kesildi er. Hainler şapka 
fiyen talebenin numamaralarmı 
lonyorlar. Antakya ve lskende
roaclaki Türklerin ısbrabmı mem• 
lekele anlatımı ve bizi kurtarmıL 

HalU 

Tarih Kongresi 
Münasebetile 

Bupnlerde Ankarada top
lanan tarih kongresi her halde 
memlekete bftyük faidıler temin 
edecek, bilhassa tarih lıocalannnı 
JlrlJecekleri yolu m&apet şekil
de tayia •• teepit edecektir. 

Y alruz bu kongre lise, mual-
lim mektebi ve dariilfiinun ho-
calarına bure iftir. Halbuki 
Ukmekteplerd ı deni okutul-
duğuna göre v t ayrıca ilkmela 
tep bocalar. i e bir kongre alo 
tetmelidir. Bilhassa ilkmektep ho
c:alan bu hususta irşada çok 
muhtaç bir vaziyettedirler. 

Yeni nesli yetiştiren ve yeni 
.-. ilk terbiyevi veren ilkmek· 
tep llocalanam blyle bir kogr .. 
clea bliyük iatifadeler temin ede
eıejiai zannediyorum. 8eJki adedi 
fazla olan ilkmektep hocalanm 
bir .... ya toplamak biraz uıüşkll 
olacaktır amma, alınacak taydah 
aetlce ka11181oda bu müşk"ilat 
lldillam edilebilir, efendim. 

Akaara7: A. Hilal 

Toz Mevsimi 
Toı mevıimi yine başladı. 

Sokaklarımızdaki tozdan bulutlar 
laer tarafı kap adı. Aparbmall"' 
..._ 8ç0ncü kabndaki pen· 
cereleri bile açamıyoruz. Şa 
biliaa aokaklar da bir ,an sulansa 
toauz bir nefes alsak ne olur. 

Clbanalll b ir karlnlı 

Cevaplarımız 
S. S. Beye: 
Vekllet bu hususta çok titiı 

daft'aDmaktadır. Bu imtihanlar 
.._ halde iyi netice verecektir. .. 

Tueboluda Mustafa Asım Beye 
Yazınızı, mektubun intipr 

ettlll gazeteye gönderiniz. Tav
dhillizi o gazetede yapmamı 

ilamdır. 

* Nevin Hanıma : 
Sorduğunuz pliklann bepal 

banda doldurulmaktadır. Maruf 
gramofon markalannın •ehrimizde 
fabrikalan vardır. 

* lneboluda Ali Beye: 
Mahallin en büyük miılkiye 

memuruna müracaat ederek va&i-



OCUK SAYFASI 
Yaz Eğlencesi 

• -~ 

- O •••• tı .••• Yaz ne güzall •• 
~-~~~----........... ______ ~~~~ 
Oyun !7e Oyuncaklar ·-

Tatilinizi Hoş Geçirmek 
için Birkaç Oyun 
Esrarh Oyun 

Evde arkadaşlar toplandığınız 
•aman şu oyunu oynayını.t : 

Çocuklardan biri odachn dı· 
tarı çıkarılır. Odada kalanlar 
eşyada? birini seçerler. Dışardaki 
çocuk ıçeri girdiği zaman seçilen 
eşyayı bulmıya mecburdur. 

Bu oyun size garip görüniir. 
Fakat oyunu cynıyanlardan iki 
kişi işin içy&zünü bildiği için ba
kın z oyun nasıl ovnamr. 

~ [Jj. 
F d ı· k" . ... rze e ım ı seçlı~ı .. u. !.ey 

çıçe.k vazoıudur. · 

. ~çe.~i . gİrea çocuk on t:.şya 
ısm.ı soylıyebilir. Onuncuya kadar 
seçılen şeyi bulursa oyunu kaza-

bnır. I Meseli fU suretle sormıya 
aş ar: 

=--
Ço~uklara 

r l 

.. ' >---

• Birkaç arkadaş birleştiğiniz 
zaman hep ayni eski oyunları 
oynamaktan bıkıp usaııdınızsa, 
işi e size l irkaç <Yiizel r vnn. 

Bi: biiyük~e daire çızınız. 
Ortas n ı bir taş koyunuz, sonra 
topla dairenin d şıııdan bu taşa 
vurmıya çal ş n. İçinizden hangi
niz daha çok defa vurursa bahsi 
o hUZanır. 

= 
Piyano mu? 
Hayır. 
Koltuk mu? 
Hayır. 
Vazo mu? 
Evet .. 

Oyuncu tahmirı edince bir 
başkası dışarı çıkarılır. 

---- ---- ---
ip Oyunları 

c:0cuklar, ' .ı d ."l '~ ~:ç:ı 1 
resim görüyorsL .• uı. Bir numara-

{. 1 ı ... • ı ı~, _., rr 

clikkc& tle takıp ediniz.. Fa9'at 'ıı:.li-

Yaz Tatili 

Tatilde Vaktinizi 

Programla Ge..çirin 

iki üç haftadan beri kü, ük 
okuyu!:ularımıza yaz tatili rrog-

ramı veriyoruz. Bugün de ilkmek
tep dördüncü sınıf talebc~iıı e 

mahsus bir pro~ram yaz yortız. 
Bu programı takip ederseniz h t>m 

istifadeli, hem de eğlenceli bir 
tatil geçirmiş olursunuz. 

1 - Denize gidiyorsanız ! a
hilde bulduğunuz renkli kabukları 

toplayıp bir kolleksiyon yapın z. 

2 - Etrafta bulunan a~açla· 

rm yapraklarından bir kolicl<
sıyon yapınız. 

3 - Kırda bulacağınız yaba

ni çiçekleri toplayıp kolleksiyon 
yapınız. 

4 - Kıra gittiğiniz ıanınn 
rastgelt"ceğiniz böc~k, kuş, hayvan 

vesairenin hayatlarım takip edi
niz. 

5 - Kuşlara dikkat ediniz. 
Hangisi yerden, hangisi havadan 

uçuyor. Hcrbiri yuvalarını nere
ye ve nasıl yapıyorlar? Kuş re
simleri toplayınız. 

6 - Balık avlandığını, veya 

harman dövüldüğünü gördüğüniiz 

zaman oturup seyrediniz ve gör
düklerinizi yazı lllZ. 

1 - Bulunduğunuz şehirde 

kale gibi, türbe gibi tarihi bir 

yer varsa oraı;ını ziyaret edip 
tarihini öğreniniz. 

8 - Deniz kenannda oturu· 

yorsanız gemi resimleri toplayıp 

bir kolleksiyon yapınız. 

9 - Tatilde elinize geçen 
parayı ve naısl sarfettiğinizi bir 
tarafa yazımı. 

10 - Evinizde bahçeniz var

sa oraya sebze ekiniz. Bu sebze

yi eve para ile satınız. Sarfetti· 

gınız para iie, sebze satarak 

kazaud ğmıı parayı l<arşılaşhra~ 
rak kazancınızı bulunuz. 

11 _ Uzak yerlere gezintiye 

gittiğiniz uman kaç kilome•~-a 
uzağa gittiğinizi öğrenini7.. 

12 - Köpek, kedi, çiçek gibi 

sevdiğiniz .şeylerin kuru veya sulu 
boya ile re•imlerinİ yapınız. 

13 _ Kibrit kutularından, ka

ğıtlardan, 

\lluhteHf 

mukavva kutulardan 

oyuncaklar yapmasını 

öğreniniz. 

14 - Vaktinde yatıp kalk

masını öğrcııiniı. Günilnüzün sa

atlerini yapacağınız ite göre tak
sim ediniz. 

15 - Evde 
veya birkaçını 
Anne-niıe veya 

ediniz. 

-=----

ev işinden bir 
üzerinize ahnıl. 
babamza yard m 

,. 
niıe evveli ik~ ucuodan bailan· 

mıt bir t~ parçasa a1mız. Tıpkı 

bu re'..4mJerdeki gibi parm.aklara
n&'-a ipi lll•ştırınız. Eğer dikkat 

ederseniz hoş ve eğlenceli vakit

ıler geçirecek ve ipte• tekiller 
çiıe ceksioir.. 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
- . 

Dört BilıneCe Bir Arada 

(1) 

Yukardaki ı esim de bir arada 
dört bilmece vardır. 

1 - Birinci bilmece bir resim 
bilmecesidir. Kalemi elinize ala
cak, hiç kaldırmaksızın ve bir 

çiıginin iizerindcn iki defa geç

meksizin resmi çizeceksiniz. Nasıl 

çiı.diğinizi de nk işaretleri koya
rak bize anlatacaksınız. 

2 - İkinci bilmece, su, elek
trik ve havagazi boruları geçir
me bilmecesidir. Su, elektrik ve 

havagazi istasyonlarından üç eve 

birer boru geçirmek istiyoruz:. 
Fakat bu borularm biribirine ka
rı'lmanıalan lazım. Nasıl çizmeli? 
Y otlara bir çizgi ile gösteriniz. 

3 - Bu resimde gördüğiinUz 
hatlara birer duvar farzediniz. 

'(V G E 

o o o 

@ 

--·.-.-. 

1 
Ka eminizi bu duvarların üzerin· 
den geçireceksiniz. Fal<at bir du
vardan iki defa geçnıiyeceksiniz. 

4 - Bu bir heso p bilmece-
sidir. Burada gördüğünüz rakam• 
larda (6) rakamı yoktur. Bu 
yedi rakamı her bid dörder 
rakamdan iki grupa ayırınız, o 
suretle her iki grupun yekünu 
biribirine ıniisavi olsun . 

Bütün bu dört bilmeceyi hal 
için şimdiden size haber verelim 
ki, ufak bir zeki oyununa ihtiyaç 
vardır. Yani hepsinin bir hiyleııi 
vardır. Bu hiyleyi keşfe çalışınız. 

Dört bilmeceyi halledenlerl 
birinci, üç bilmeceyi halledenlerl 
ikinci, iki bilmeceyi halledenleri 
üçUncll addederek ona göre 100 
kişiye hediye vereceğiz. 

~~~~-----------·-·----------~~----

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

• 23 haziran 9JI tarihli nüshamızda 1 iırıı• l mektep heolrıd s1111flan 'ıtl6 
neşrolunan bilmecedel<l denize dü- ~lolahat, Fatih Zincirlikuvu B.tkkı\l 
pn adamı bulanlardan hediye ala· ~ık ıııaıında ıı u ıııara li Orhan, lst:uılıttl 
caklamı i•imlerini a~ağıya yazıyoruz. Uirinci tik ıncl,tcp talchc:iiııdon :! ::ier. 

Aranılan adam, sandaldaki üç rııut, Aksamyrln l 't•rra.lıpaşa Cami so-
ki~inin arasında idi. lstanbulda bu• k.lk 1 l Harik:ı lliisnii, lst:rnbul ::1:> iıı-
Junan karilerianizin pazartesi, per- l'İ ııll'kteıı diir lliıııcit ı-1111ftaıı Aılıı:ın, 
şeınbe glinleri öğleden sonra bizzat ILılutn M11scı' i ınektelıi t.alobcsinllen 
idaremize gelerek hediyelerini lı1rail .\lı•fol:ını, lsta.nltul HA.kiıni~·oti 
almaları liı:ımdır. ·ı .J ıııı Iİ\ ı· ıııcldl'lıi talebcııindon llikınot,. · 

Yalnız t•~ra karileriınizin bedi- · , 
yeleri posta ile adreslerine K'önde- Hayaı. ıt C.ııııı•ı,di ıııahallı•si numaı:» ·1s 
rilir. Eıııi ılf' , Kiı\'ii k ı•ıızard:t Y o~ıırtç1> ~oka-

Birer adet kurşun kalemi ala- gıııd:ı 11 ıııııııaralı luuı,.ılu g'!ımi lley 
'ı• ll:ııııııılar. 

caklar: 
Kıuhköy l"r:rn,.,11. ıııckltılıi talclıoı;iıı· 

•ltw licı~bh lrfı>t , (':ığaloğlu . üre~ya 
lfo) :ıp:ırtıııı:ı.ıı ıııııuarn. 7 Nejat Nuri, 
1 t.rnhııl ıı:ıriılf!:tf,ıka liııc: i talelıcsiıı
llc•ıı :!t:ı A lııaıı. ~ultanahnıct Orhan 
He\' :ıp:ırtuııanındn :!9 nu ınara ;..,adi) e 
IH;tııl•ttl Kı1. C lrtaııwktclıi tal~lıP~İll: 
ıloıı 147 Hatidı•, Knmkapı l'rnıı~t:ıı 
rııck ff•lıi lıoşi n ci ::-. ı ıı ıft:uı ~rl ıım Urı .. l. 
l11t~ıtl.ı~l Erhk ~l ııalliın ıııı•I, t•:lü 'l'ıtt· 
blk:.t ı.:ı!luııııılaıı ıo:~ rikn.·ı, J>.akiıııh <-ti 
nıilii) < \'ntı ırıt•kll·lıi lıoşiııı·i s11ııft11n 
~21:! \li l:i-w. l;:ta11btıl Kıı Ort.1· 
tıı(•l I hi t:ılchı·-.tnıl"ll :ı~)-1 ~aaıltıt, 
JIY• rı 1 tfoka Ji,.<.,,i talclıl'S ndeıı ~12 
Mıt-. l l\a1.ıın BP.) 'P llaııııııl.ır. 

Birer kutu boya kalemi ka
zananlar: 

lk~ ••gl ıı 1 ~ iıll'i ııı ek tı•p talt·lıı'"'İıı· 

dı•ıı ~uri, Vatih t\ıırtmı Alılıas, Aya
ı-;,.f,\':-4 l\İııı,.csiz t;oeııkl:ır ) ıırıluıııla 
ll:mıdi, ll:l\ 11t1ı:t~:ı OrtaıııPktı-hi talı•lıp 

.liİıı<.lc•ıı :: t:i .\li, BC'şikt:ı~ lhl:ıuııırıl:ı 

ı::wİ) ı•, 1 t:ııılıııl 1'ır. 4 lrt:ıııH"ktulıi t.\le· 
bı· ~ı 11dı111 51)0 ~I ııwffcr, lt>taııhul 44-

Birer hiklye k'~bı alacaklar: -(,':, t:ılea l\ı~. J:l;';e'-:te1ıı iklııd ı<ınıftan 
1 .dııı.l Alıdnl>~ılı, Kuınkapı Xi,.ıııı·l\ ın
ıl:L jfalıP}'~ııı·i :- ıık111uıııl.l :ı ~aılıık Ha
fit, A·~:ma nt-ıaıh<>~' ıııalıl\llesi ıı:ı wı
cl.i :-ok:ıl. ııtıııı.Lr:t Z>t\ ,\lııııt·t. \n1"ıra 
~:ııııaııpawrııııla Diş talıilıi ;:;ıtkı Hı·v 
k11.1 ~ııat, 11zıııık.ıpril l'ıı, ta vı' 'l'Plg·raf 
Mihlııri ( 'ahi Ilı•. An~.:ır:ı ":uııaııpıı'l.arııı
da .\rk:~ ı-11kakta. ııuııı:ıra 5 .\lı•«!:t, 

< 'ı'\ lıaıı T:ıh ,.;i l n11•11111nı ~al,ir l: ·y 
o~lıı l ' ikrt'f, :'aııısıın l\rrı>. ıt:l'İ h.ır.ı· 
~iıllıı zaılt• ~iikrii Erı•ııdi ııglu \;ı, _ır, 
~:dilılı \ltııııtrdıı llkııll'l,lt lıı talı·he"ııı
deıı ,){l:"'ı ı,ı·ıııal. Mor<1i11 l.iııı.ııı Hrisi 
'Zilıııi Bı·y l, ızı Fikn•t, \ııl-.ara ~lt•ııııır-
l:tr koopl'rntir ;irkoti ııınlıa"rlıı -1iıı ıle 
FPrilıa ~:ılıalı.ıt. l>iv.uı : olıı Biı·ki ~ur· 
du sok:tk 1111111 ır ı :ı .\, Şı• :;-efil-, \ıı· 
k;ıra ll:ırici) P \ pl,flil•li .\l11lı:ısplı" 'l't.+ 
kiı l,:ılı•ıııiıı<le Hı ~at l\ı ·~ ug'lıı 0 ,.:11 1., 
.\ıl.111.ı ı,:ıl" 1 .qıt~ııııla .!\:dlıaııt :-: ııl,rü 
ııst,ı ıı:.;lıı Hc ıııt.ı. lt.ıııir l-:11~1:- ak:ı ~o
gııl,l,ıı~ ıı Tr:ıııt\ ny c:1ıllk'ii ı il-\ ~ı-lıl aJ 
H:ııııııı ve Bı·~ lcr. 

C Arkası var ) 



c;. 

Haftada iki Defa Spor 

s SPOR 
Perşembe ve Cumartesi Günleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Okuyunuz ... 

•• 
Rasingin Uçüncü Maçı 

---·----

Pazar için Bir Maç Daha 
Teklif Edildi 

Yarın UçUncU maçım seyredeceğimiz Raslng oyuncuları 

Yarın Rasing klüp futbolcü- hattında muvaffak olan iki fut-
leri üçiincü maçlarını Kadıköy bolclinün alınması, F enerbahçe 
Fenerbahçe stadında yapacaklar- takımının randmanını bir haylı 
dır. Evvelce çizilmiş olan progra- nrthracaktır. 
ma göre Fransızların F enerbnh- Yalnız, bu sefer F enerbahçe-
çe - Galatasaray mubtelitile kar- nm çimenlik sahasında oynama-
şılaşması mukarrerdir. nm da Frnnsızlar lehine olduğu

Ancak Fransızlar vapura inti
z:aren iki gün daha şehrimizde 
kalacakları için, pazar günil dör
düncii bir maç daha yapmnğı 

teklif etmişlerdir. Bu vaziyette 
yarın Fenerbahçenin, pazar günü 
de Galatasarayın tek başlanna 
birer revanş maçı yapmaları mev
zuu bahsolmuştur. 

Henüz bu hususta kat't bir 
karar verilmediği için biz yaı ınki 
maç üzerine mütalealarımızı, 
mulıtelitle olacakmış gibi yürü
teceğiz. 

Bu vadide bir fildr yürütmek 
için, e" vela F enerbahçe - Gala
tasaray muhtelitinin ne şekilde 
çıkacağmı bilmek lazımdır. 

Halbuki takımın nasıl olacağını 

bilmiyoruz. Y almz kulaktan ku· 

Jağa işittiğimize göre muhtelitin, 
takviye edilmiş bir Fener bahçe 

takımı olması fikri ileri sürül· 
mektedir. 

nu unutmamak lazımdır. Çünki 
Rasing Pariste daima çimen ve 
yumuşak bir sahada oynamıya 

ahşmış bulunmaktadır. 

Bütün bunları düşiinürsek ya-
rınki maçın, bir taraftan Fransız-

1 
larm muhte1ite karşı daha ıyı 

_ netice almak, diğer taraftan dn 1 
muhtelitin Fransızları iyi bir ne· 
tice ile yenmek arıularmın 
bütün kuvvetile çarpışacağma, 

maçın ilk iki maçtan daha 
hararetli olacağına hükmetmek 
)Azım gelir. 

Yarınki maçın neticesi hak
kında şimdiden bir tahmin yll
rütmektense sadece takımımızın 
galibiyetini temenni ile iktifa 
edeceğiz. 

Muhafızgücll Bisikletçileri 
Malatya 4 (Hususi) - Muha

f ızglicü bisiklet takımı saat yir
mide geldi. Vali, alay kumanda· 
nı, merasim kıtası ve halk tara
fından hararetle karşılandılar. 
Sporcular 6 temmuzda Hekimha· 
na gideceklerdir. 

= 

o 
V ehap Tekrar 
Altaya Girdi 

,,------
Dünkü Vehap ile Bugünkü 

Arasındaki Fark Çok 

Bariz Ve Büyüktür 

Vehap Türkiyede kalJıktan 

sonra son dakika kat't karw 

vererek İzınire hareket etmişi i .. 
Vehap lzmirde eski klübU olan 

(Altay) a girecektir. 

lımir Vehabı tekrar kazan
makla çok İ) i bir merkez muha· 

cimi elde etmiş oluyor. 

Vehabın Fransada bıraktığı 

tesir kendisinin fevkalade lehine· 
dir. 

Buradaki Rasing klUp arka

daşları da Vehap gibi bir mer
kez muhacimini kaybettiklerine 
teessüf etmektedirler. 

Vehabm Fransaya gidişi bi-

lzmirll Vehap -
~ım ıçın faydalı olmuştur. 

Bugünkü Vehap gitmeden 
evvelki Vebaptan her cihetçe daha 
yüksektir. 

Bu itibarla avdet etmek ıar
tile, Türkiyeden harice gidecek 
futbolcülerimizi teşvik etmek 
Türk futbolü için faideli olur 
kanaatindeyiz. 

.. ............ 
~~----

r-------------------------. 

R 
Gaaetemla timdt'1t ••nra pertembe •• <umar• 

tul rüıılerl olmak liacre haft<ıda lkJ •por .. ,, ... 
netredecektlr. 

Perıembe rünkü •por u.rf uında d6nya •p•T 
hareketlerini, m.-mleket ıpor hldlaelerlıal 
okuyacaluınn. 

Cumartesi aayfuında Cum:a ıilftkli maçlana 
tafailltnn bulaca ksı nıı. 

• 
Memlekette Spor işleri 

--il 

Manisa Viliyetinde Spor-
• 

culuk Gittikçe ilerliyor 

Turgutlu kasabası sporculor!le srıor alakadarları bir arada 
Manisa, 5 ( Hm:usi )- Viltl· spor işlerile çok yakındaa ala-

yetimiz dahilindeki şehirlerde kadnr olan kaymakam Haıim 
gençliğin spora karşı gösterdiği Beyin teşebblisü ile bu yardım 
alaka, bilhassa son seneler zaı- miktarı iki yüz liraya iblAğ 
fında bariz bir faaliyet manzarE- edilmiştir. Ancak klilp Aza .. 
sına inkılap etmiştir. Mesela bu ları ilk muameleden nıütees-
cıvardaki Salihli kasabasında sir olarak bu parayı almam1şlar· 
spor işleı-ile uğraşan gençlerin dır. Aynca fırka reisi tarafından 
adedi git-tikçe artmakta, sıksık da son iki ay zarfında spor klil-
mlisabakalar yapılmaktadır. büne 150 lira kadar bir yar• 

Yine viliyetimiz dahilindeki dım temin edilmiştir. 

Turgutlu kasabasında spor alAka Turgutlu futbolcUlerini bu 
ve faaliyeti oldukçn genişlemiıtir. yaz mevsiminde civar şeh:r v l 1 

Turgutlu kasabasmda evvelce dolaşarak müsabakalar yapacak-
ıpor işleri hiç cazip görülmezdi. ları haber alınmaktadır. 
Fakat son birkaç sene zarfında 
sporculuk burada başlıbaşına 
bir mesele haline gelmiş, 

ciddi faaliyet eserleri vücude 
getirilmiştir. Şimdi Turgutlu ka· 
sahasının güzel vo temiz bir 
spor klübü vardır. Bu klU
bün mevcudu Uç ay evvel 18 
kişiden ibaretti. Fakat bugün 
klübün varlığından istifade eden 
gençlerin miktan t 20 den fazla
dır. Klüpte sporculardan başka 
musiki heveskarları için de bir 
köşe ayrılmıştır. Şimdi ~5 
kişilik bir muzıka ve bir de tem
sil heyeti vardır. 

Belediye tarafından bu ku
llibe 50 lira gibi pek cüz'i bir 
yardımda bulunulmuştur. Fakat 

Kongre 
i'Vlaçları 
Kupası 

A. Cel4J 

Bu cuma değil, gelecek cuma 
günü Kadıköyünde Fenerbahçe 

stadında Kongre Kupası nihai 
müsabakası Ankara • lstanbul 

muhtelitleri arasında icra oluna
caktır. 

Ayni günde Beykoz - Vefa 
Kurnkapı takımları mıntaka birin-

ciliklerindeki derecelerinin tayini 
için karşılaşacaldardır. Bu müna• F eneriıı Fransızlarla beraber

liği ve Galatasarayın mağlubiyeti 

tizerine, beraberliği almış takı

mın zayıf noktalarının kuvvetlen-

dirilmesi en doğru bir fikir ola
rak ileri atılmaktadır. Binae· 

naley bu fikrin mürevviçleri 
Galatasaraydan yalnız Nihatla 

İngiltere Tenis Şampiyonası 
sebetle tevzii mükafat ta icra kı· 
Jınacaktır. Program aşağıda gös
terilmiştir. 

1 - Saat 15 te Vefakumkapı
Beykoz müsabakası 

2 - Saat 17 de tevzii mU
kaf at 

Rebiinin alınarak Fener bahçe ta
kın1·nın takviyesini istemekte· 
dirler. 

Bunlardan başka uyuncu alı
nabilir mi? Muhtelit nasıl teşkiJ 

edilmeli? gibi netayici bizden ziy .. · 
de iki klüp kaptımlarma ait olan 

bir mesele etrafında uzun uzadı
ya kalem yürütecek değiliz. Yal-

nız kaleci Hiisamettinin de, Av
ninin oynıyamaması karşısında, 

hiç olmazsa UJvi ile tebdilini 
muvafık bulduğumuzu kaydet
mekten kendimizi alamıyacağız. 

ilk maçta müdafaasından zi
yade, hücum hattı çok iyi 
oynamış olan F enerbahçenin ta
kımına Nihat gibi biri mUda
laada, Rebii gibi diğeri hücum 

Bu seneki İngiltere fampiyonluğu Fransızlar için 
pek şerefli olmadı. Fransızların en güvendikleri 
ıampiyon Cochet İngilizlerin pek tanınmamış olan 

tenisçisine yenilerek tek erkekler birinciliğini kay

betti. 

Kadınlar arasındaki birinciliği de İngiliz kadın
ı n··nın bütUn gayretlerine rağmen yine Amerikalı 

ı lclen Vils l<aza.ıd . Resi:nler lngiltere şampiyona
sına iştirak eden kadınların muhtelif maçlardaki 
hareketlerini göstermektedir. 

1 
Mıntakn futbol birincilik şildt: 

İstanbulspor klübü, Mmtaka C. 

H. Fırkası şildi : İstanbulspor 
kllibü, Mıntaka futbol ikmd 

küme birincilik kupası Eyüp İd
manyurdu, Mıntaka futbol ikinci 

takımları birincilik lrnpası: Süley
maniye klübü, Mıntaka futbol 

üçüncü takımlar birincilik kupası: 
Kasımpaşa klübü, Mıntaka güreş 

birincilik kupası Vefakuıulrnpı 

ktübü. 
Miikafatlar spor kıyafetile ha· 

zır bulunacak takım kaptanlanna 
verilecektir. 

3 - Saat 17,30 da Ank<?ra· 
lstanbul muhtelitleri maçı. 

İstanbul muhteliti kadroıu 
bilah:ne teblii edilecektir. 
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• •s .. r.,..., •.ıa.• 1111 defa ...... 
,.,.,... ,.,.,. Bu .. ,,.._.. AnJUla 

a ,..ı ainema llalaerlerf, artlatlerht 

••1•b •• llaema Ale•I•~ uaat SiNEMA 
-S... P..ta. Hea..tt. .__. ... aWrl 

bıal•n•• ,_,ıae T•k f•Ht .... r. He. 
U.ut •ulaaWftmlı, ltw hlıfta bl1e mekhlp .............. ,. ... 11..... .,, ..... 

cen7aalana4u ltala ... Hr. 

Moris Şövalye 
Bu Sene Tatil Mevsimini 

Avrupada Geçirecek 
Doiru llylemek lbım i eline 

aevpi Moriı Ş6valye bu HDe 

çok çalıfh ve yeni fllimler çeYi
rerek hayli yoruldu. Bu yorpa
luğun adamalallı acmm pkarmak 
istiyen Moria derhal çok •vdlii 
Avrupaya ve bilh .... k ntuı 
olan Franuya ıelmiye karar ver
mittir. MorilİD Franaanın cena
bunclaki Kan ıebrinde bir Yllllaı 
•arcLr. Amerikaclan Amapaya 
dinince dotru Kan ıehrine si
decek ve firia villhana Jeriete
cektir. 

Moriain •n olarak çeYirdiii 
filimde Janet Makdonalde ıtn
lünll kapt rdığı fayiası çakmlfb. 
Fakat bir dedikodu zinciri baliade 
her tarafa uzanan ve dal budak 
aalan bu ıayiayı Morla biuat 
tekzip etmiftir. 

Belçikada Faaliyet 
Son zamanlarda Belçikamn 

•ahtelif telairlerinde yeni filim 
8"ldyolan teaia edilmit ve Fran
aaıca fllimler çovirilmeaine bq
lanmııtır. 

Fransızlar Belçikahlarm bu 
faaliyetlerinden kutkulanmıya 
batJamıılardır. Fransız ıioema 
mecmuaları .. Biıe yeni bir d&t
mu daha çıktı n diyorlar. 

Al111n filimleri 
Geçen bir aene ıarfanda yal

mz Nev1orı. ..aiaw•w 

Hlabt. 

Garip Dilenci 
Holivuda Geldi, Zengin 

Olup Döndü 

Geçenlerde Holmada 
Jla)I ve mittenaaip Yl~atlu 19111 
bir erkek ıelmif. bir l'f an~ 
tar. Fakat bu ıenç ve ılaıl 
aclam k•cliaine glaterilen af, 
tefek ifleria hiçbirini beğeame
•İftir· 

Bununla bvaber Ylcudl m 
hMaip Ye yld ,asel olan 

C erkek ıeap. olmanın koe 
,.. ..... ekte slçllk çek-

...... . om..J ......... 
1-ç dua bitin yiklala.,. 9" 

leriDi kapı kapı dolapa ilk di"~•] 
.ı,e Wamıt ve ba clllencililha 
.. ,. fa1clU181 f&'mlftlr. 

Batla yaldıilar kendiaine aae 
....... •• bol laol ba'1fit vermit
lertlfr. Ba uyede bhllerce doltr 
toplıyan bu kurnaz pnç k11a 
,a.cle zeaıin olmut ve bir ala 
mCHU'f ela ortadan kaybolmqtar. 

Geaç adaman bu clileacilllr 
ayetiDde yaldlllardan toplaclıia 
parama :rekaaa tamam 8SOO do
llrclır. Y ui biıim paramıda 
11000 liradır. Şimdi kim biUr 
Amerikamn hanp ,azel felnind 
etl•c• n. vakit pçiriyor. ,_. __ 

lali lftk 
Leal Rifellltal iamiatle yeni 

bir Abau yıldm (Mavi !tık 
illaiacle bir •na ftlmi çeYif.. 
meldedir. . ,... ·- ........ 
• cWa olarak a&ll rektedir. 

Vilyam Povel Ne Yapıyor on Cilbert 
Dördüncü Deftı 

Holivutta Korsan 

Sile, Holiwclua • falla beteailen erkeklerinden Vll1am Ponıfla 
JeDi bİT rumlni talalim edİyorm. Bu erkek yıldız 10D ~ ...... 
prip bir lautalaia tutul tur. Bu yllzden konupmıyor. A.W. dlll 
tatalm91 ıibidir. li'akat b ıast.ıık daha ziyade bir •lr n ralt ... .._ 
lacllr. l>Hto:rlar \'Uyanaa uıuaca bir istirahat taYıti,..U.de w-~ a.. S. •h.ple vu,.. Po•el ,O.ada Avna..U. ~ " ltltla ~ 
npe_ feidrltrW kftcli ...... do~ W .40ktwlar := 
telllik.U •a ...... fasla •llllsat»d• illlri pi~ ~· 

Eolenigor 
Holnttaa .... .. ......... 
~ ...... C- CObert ....... 
el defa Olaralc ••l...ı1e karar 
nmiftlr. Coa Cllbert ...U fitim 
çalmada en-el el latlacle tu-

~ ..U flllaa~ 
..... 11+ln mllalt olmacbia 
....... n iatlralıate çeldlmi1• 
m.6• lralch. Şimdi aGsel YQIA
.iada _,. llrmelde ....;..Jcllr. 
Fakat Olbertia enelce Wrlktir
diti ,...... -· •a1 ......... 

bcllr refala • • ele _.-...a:.;_ -..... ~: ~--
- .-ilki ..... eo. Olbert ...r.:. defa olarak ....... 
ll«edir· Yeni alacala laayat arka.. •kadar Wç ..ı_. 
pemlt~ . Virjla1a Braa.-: 
Dd ,...... DikAla ve dlilnlen 
..... ~.Yeaievliler 
W aJI · lfln derhal plAjlara ha-
reket ecleoeklerdir. 

Dlomdin Kurtuldu 
M....... a&rel yddazlardan 

l)oroti Jorclan ıeçenlerde Kall
forniyala ehemmiyetli bir oto-
melad blUI ıeçirmiftir. Fakat 
ltereket venin ki gllzel yılchz 
bu felalikeli kazayı ehemmiyetaiz 
bir ,ara ile AYUflurmuttur. 

Emil Yannlngs 
Maruf artist Emil Y annlnp 

tf11t1 Wr fillm çevirmiye hazaf.. 
laua~. Bu filim blyDk Glzel yıldız Leyli Hiyamm hiç flplaelis tanıyor ve H'rİJonunqs. ....,la feei lalıneleriaden birini Ba sn.eı kız HoliYUt yıldızlan ara•cla bisiklet şampiyoaadur. tici 
,,..a.adaracalıbr. Leyli biaildete bir erkekten claha iyi biner. Fakat IOD umantarda 
Yınaıistanda Sinema Vergisi deaiıcilite merak urchraa 1azeı 11ıc1ız bu aabada c1a .,_ak m 

Yunaa hllk6meti pmdiye ._.. vaffaktyetler kaza111mıt r. Ufac k kotrasile birkaç yanı ka••n Le 
dar ~·••calarcl• .ı .... kta olduju ilam timdi sekiz taae zafer madal,... nrckr. Bu aebeple .-atlan 
,.. .. ,ı ,.,., .. ,. iadiıWittir.. n_.._ .. ~ ilmim tak ......... 



(SON POSTA) da Hammtegze bütün 

ıençlerbl kalp ve atk i•lrrlnde en a ımlmt d,.rt 
ortafıdır. Ailenin, dostlarınıza söylıyemediğini:I 

a(k dertlerinizi Ha nırntcyzcye ya1ınıır. Hanım· 

teyze ya her gün.kG ıütunda vf'ya hususi nıek

hıpla cevap Yerir. Hanımtcyzenln rlkirlcri, birçok 
gf'nçleri bGylik mUtkUllcrden kurtarıyor. 

Dertlerinizi Hanımte.11zege Yazınız 

Zarif nduraları 

. ....,,,. 
Bu stıtunda beyaz yaz kunduraıarından birkaç nümune veriyoruz. 

Bunlar yerine göre muhtelif zaman ve mevkilerde giyilebilir. Hepsi 
beyaz deriden yapılmıştır. Son moda kadın kunduralannın nümune
lerini göstermektedir. 

Her Ev Kadını Neler Bilmelidir? 

Bu Sütundaki a vsiyeleri 
Takip Ve Tat .k E • 

iZ 
• 

Soğan 

Yemigenlere? 
l Siitlii 

Evde bau kimseler bulunur ki 
yemekle soğanı sevmiyebilir. Bunlar 
ev hanımı için bilyük bir rahat- 1 

sızlık membaı olurlar. Bu gibi
ler pişirilecek yemeğe konacak 
ıoğanı, evveli ortasından kesme-

Hardal 
Hardaı yapacağ ıı z zaman 

hard 1 tozunu su ile de~il siitle 

karıştırınız. Alacağınız nefü:e sizi 
çok memnun edecektir. 

* Sütii . 
1 Mıılzaf aza için 

li karbonatlı au içine koyup on 
beş dakika kadar bırakmah. 

Sonra çıkarıp tekrar soğuk su ile 
yıkamalı ve öylece kullanmalı. 
Soğanın kokusu zail olur ve ı 
yiyen f arkana bile varmaz. 

Hut/akta 
Yorulzınca 

M.ıtfakta sıcak ocak lcarşı
ıında durmaktan ayaklar ııız yo
rulabilir. Buna mani olmak için ya 
mutfakta terlik gıymız, yahut 
yorulunca kunduraları deö-'ştiriniz. 
Mutfaktan çıktıktan 1ra da 
ıodalı su ile ayakların 7t yıkayı
nız. Bunun için de su k · ıatıııız. 
Ayak liienine koyup ılıtınız. İçi
ne soda abp karıştırınız. Ayak-
larınızı bunun içinde on dakika 
kadar tutunuz. Ayaklarınız.o din
lendiğini gareceksiniz. ,.. 
Çocuğa 
~"Veler Vermeli? 

Çocuğa bol çikolata ve bis
küi vermeyiniz. Alışırsa her \'akit 
ister. Halbuki çok tatlı çocuğun 

ııhhatini bozar. 
P., tateı ve ekmekte fazla 

miktarda nişasta vardır. Çocuğa 

çok ycdirmeyinİ7. Hele taze ek
mek hiç yedirmeyiniz. 

Ç ocuk iki yaşına gdinceye 
lcadar ona hiçbir et yedirme} iniz. 
Kiiçük çocuklara büyük!eı·iıı yağh 
v,.. ...... ı 1n ini tatl • rmayınız, kahve 

" =rmeyiniz. 

1 Sütü sıcak havalarda bozul-

maktan korumak için müracaat 
ed~bileceğiniz tedbirlerden biri 

de şudur: Süt şişesinin etrafına 

bir bez sarınız, bu bezle birlikte 
su dolu bir kaba batır .mı ve 
orada bırakınız. 

Saçlarınızı yaptırmak için lrn
vaförc gitmiye mecbur deailsiııiz.. 

Bunu kendi kendinize de ay:ıa 

karşısında yapabilirsiniz. Yalnız 
bunun için taklit edecek muayyen 
modellere ihtiyacımı vardır. 

Bu siilunda size birkaç snç 
modeli veriyoruz. Bu modeller 
muhtelif ya~ ve tipte kadınlara 
göre son moda saç şekillerini 
• östermcktedir. Soldan birinci • 
resim otuziuk bir kadının ~nç 
luvalctidir. Yandan taralı ve ar
hadnn bağlıdır. Kenarlarda ufak 
kıvrımlar bırakılmıştır. 

İl\inci tuvalet, bir ev hanımı 
içindir. Ortadan yarılmış, saçlar 
d"ğmık b:rakılmıyarnk başa ya
tırılmış ve ltenarlar ondiile ya

pılmıştır. 

Üçiim·i.i baş, t ııvalet tc b:-
raz şahsi>·et arıyan kadınların 
yapabileceği saç tipidir Yaıırl.uı 
ayrılmıştır. İki tarafa züliifler sar· 
lcıtılmıştır. 

DörcHincü resım doğrudan 

Zarif 

• 
\ 

ArtlGtlerln glydljl deniz 

(SON POTA l kadınluı ve ırenç kı7.ları 

al!kadar edeft menulara her t•yde• fazla 
ehemmiyet v~rnıektedlr. 

Şimden ıonu haftada bir defa Kadın uy• 
fnmız olacak ve bu aayfada tunlar bulunacaktır 

Güzel:ik meseleleri, son modalar, çocuğu• 

nu:r.un terblyul, cvinİ!'.İn gihcllif i, ey lılerl, 

el itlui ve aaire. •• 

az Elbise er· 

I ..... ~.~~-· ... ~:~.~.~~ .... ~~~ ..... ~.~~.~.~~ ..... 
Karilerime 
Cevap(arım 

., 1ki scııodir ('\!iyim. ~evi i
\Ol'UZ ve ıııe 'uduz. Knnııı tcrl;i. 
) «'li, tulı::ıil gürmü~ lıir kadındır. 
Fakat ııedr-rı~e aııııem 01111 h<·nden 
kı kandı. Araya ka\galur girdi. 
\ e nnııemlı· hnhaıııduıı a\ nlrıın•a 
ıııcebur oldum. Fakat hu ayrıfık 
oıılara ağır gelrli. R:uıa \Urllım 
ı•tnıi)ecf·kl~rini "'Ü) lcdilcr. Oıın da 
razı oldum. Bu d<'fa da lwni •·vlftt. 
1ıl,tun tanl"ttikleriııi :-Ü\ lt•dil •r. 
Oıt,ı )Cıdc lıiçhir ı;iddi ö<'bcp 
\okkcıı keııdilerİtıP. clı•riıı bir 
lıiirııı ·tli" mNlıul olıluğuııı ı·be
\l') ııiıniıı Jm lıareh.~ti lıf•ııi çok 
İti'dii. ~-u~ırdıııı. Sız nı><ll'r..,iııı?,, 

Bu seneki yaz tuvaletini gösteren Uç tipik model. Etekler uzun, 
kollar pelerinli olacak. Bazan iizerine ufak bir cekette yaphrılabilir. 

Necati 

Siz onlara lrnrşı terbiyenizi 
bozmayınız. Hürmet ve ınuhah
betinizi muhafaza ediniz. İrgeç 
onların hiddeti geç~r bErıŞ rsın ı z. 
Anneler cks riya gelinlerini kıs
kanır ve daima onlara tercih 
edilmelerini isterler. Bu yüzden 
evlatlarını bedbaht etmekten de 
çekinmezler. Çüıılci lıu sahada 
müthiş hodgamdırlar. 

Fakat huna ha!darı yoktı· r. 
İrgeç hatalnrını anlarlar. O vakit 
ortada nıc~elc kalmaz. 

• Y. P. Beye: 
lıanı aşk için ya fırsat bek

lenir, yahut fırsat icat edilir. Bu-
nıı da size tabiat öğrelit. Tabi
atin sesini dinleyiniz. 

Yeni Saç 
Tuvale ~!eri 

======= 

Her Anne Neler Bilmelidir ? 
-~~~--~~~-

Deniz Kenarında 
Çocuğun · Sıhhati 

a:ı getince anneler, doktor
ların tavsiyesi üzerine, çocukla
rını deniz kenarına götiirür. Ba
zan banyo yapıp yıkarlar, baznn 
güneş altında oturtup güneş 
banyosu yaptırırlar. 

F nknt doktorun hu 'la vsiyesi
ni yaparken bazan telafisi müm
kiin olmayan hatalar yapar, ço· 
cuğun sıhhatini tehlikeye koyarlar. 

Meseli anne çocuğunu deniz 
kenarma getirip soyar, yaş ku
ma oturtuverir. Sonra da övUnUr: 

- Çocuğa öyle iyi geliyor ki, 
tavsiye ederim siz de çocuğunu
zu soyunuz, derler. Halbuki bir 
çocuk nazik bir çiçeğe benzer. 
Bütün kış kapalı ve her tarafı 
sarılı ,hayata alıştıktan ıonra 

·--birdenbire güneşe ve havaya 
çıkınca şaşırır ve sarsılır. 

Anne bunun farkında değil
dir. Bazan hava rUzgirlı ve bu
lutlu olur. Güneş birdenbire kay
bolur. 1\nne bunun farkına va
ramaz. Çocuğunun kumda oyna
masına dalar. Fakat rüzgar, yaı 
hava çocuğun kemiklerine işler. 

Sonra bazı anneler çocukları
nı gilneı altmda başı çıplak bı
rakırlar. Güneş çocuğun başına 
vura vura onu sersem eder. Ba
ıan güneş çarpmasına uğrar. O 
vakit çocuk durup dururken ağlar. 

Hava aerinlemiye, gllneı kay
bolmıya, rilzg6r eımiye baıla· 
dıktan ıonra çocuğu deniz ke
narıoda bırakmamalıdır. Bunlar 
tabiatin birer ihtarıdır. Biraz 
oyun, biraz banyo, ıonra biraz 
koşu, itte çocuğun muhtaç ol
duğu 4ey budur. 

Çocuğun dudakları morarmıya 
baılarsa, biliniz ki çocuk zarar 
aörmiye ba4lamııtır. 

İtiyat değiımesi çocukta bü
yUk sarsıntı yapar. Bu sarsıntıya 
annenin ihmali ve cehaleti de 
in:ıimam ederse, tehlikeli neti
celer alınabilir. 

Onun için çocuğu denize g6-
tilrmeden evvel: 

t - Bir doktora müracaat 
edip muayene ettiriniz. 

2 - Güneşt~ başı açık •e 
çıplak bırakmayın :ı. 

3 - Denizde ıaz tutunuz ~ 
kumda aı. oynabnız. 

4 - Denizden çıktıktan son
ra koıturunuz. 

Her Çehreye Ve Her 
Yaşa Göre Değişir 

Bunlardan maada aşağıdaki 
kaidelere de riayet edini -ı. Ço
cuğu yaş kunı üıerin.e oturt
mayınız. Yaş ku1J1 çocuğu tedricen 
üşüteb ilil'. 

Çocuğun y,emekten kalkar 
doğruya yan tuvaletidir. l 

Hu tuvaletler az çok başa 
göre tertip edilmiş olmakla 
beraber, her çehreye ıiden ayn 

bir tuvalet vardır. Kendinize ya
raşan tuvaleti kendi kendinize 
arıyacak ve kendi kendinize bu~ 
lacaksınız. 

kalkmaz denue girmesine müsa-. 
a-de etmeyiniz. 

Glineşte uıuo müdclot tutma· 
JlRlL 



. , .. , 

~ 1 Tavsiye 

1 
- Sabahleyin kalkar kalkmaz 

tereyağı, havyar, sütle bir kah
valtı edersiniz. Öğle vakti tavuk 
aöğtişti, makarna ve bir komnosto 
yersiniz. İkindiyin yine kah~altı, 
akıam 4•emeği öğledekinin ayni 
olacak.. BiHıassa günde on tane
den faz.la sigara içmezsiniz .. Söy
Jediklerimi yaptığınız takdirde 

on beş gUn içinde bu rahatsız
lığınızdan eser kalmaz. 

Hasta, tavsiyeye riayet etti. 
On beş gün sonra tekrar dokto
runu gördü. 

- Doktor bütün söyledikle
rinizi yaptım. Y almz, bir tan ·si 
bana çok rahatsızlık verdi. Giin
de on cıgara beni sarsıyor.. Ha
Yfımda bir defa bile bir tane 
aigara içmiş insan değildim de!. 

ae ? .. 

f 'için? 
Eve niçin geç gidiyorsun?. 
Karımla kavga ediyoruz t..a!. 
Karınla kavgana sebep 

Eve geç gittiğim 1 .• 

lspirtizm 
-Ölen karmızm ruhunu çağı

rayım mı? 

- Bir dakika bekleyin, orta
da ıUpürge varsa kaldırayım!.. 

Dil 
Naciye Hanını, 

bütün hemcinsleri 
gibi fazla gc•:eze 
idi. Bir gün hasta 
)'abyordu. Dostla
nndan doktor Sü
leyman Bey mua
yeneye ~eJmişti: 

- fJ;ınımefendi, 
di.in :zi çj <arır ım

Aı· iZ? 
- Bilmem ki na-

41J olur? 
- Naı;ıl oluru 

\'ar mı. Bir kere 
aöreyim .. 

- ArsıT. çocuk
lar gibi dilimi r·
' nrmnkton utanı
)Orum da •. 

- Zr.rarı } o'' 
hanımefendi, ş m

di;·e kadar ı ek 
çok dinledik bir 
defa da göre im ! .. 

I ~, Uhlil<,ft'itistah''!c 
- Sen n·~ c1cr

s·n az ı'ın, ·ı ı rlt 
1 adı'.lı 11ühli • rr.i· 
cir, )O s ınüs e -
lir< m ? .. 

- t.:ühl I< p
lı t müstehl le o'
duğund..:ın a ı'a
mam. Fa rnt bild -
ğim bir şey 'nrs ı 
Fizı1 Ahmet BeJ'C 
nükte mevzuu ol
du. 

·- .. . . .._ . .; .. -
•••• 'L -·_ -:_-=-..ı__ ~·- .• -·--· .... ,_·r-;r ... -~ ·-- • _ ... , ... ~ '· 

- En {ena şey, insanın kızarmıyacak yerde kızarmasıdır . 
- Bundan fenası vc:r; kızaracak yerde kızarmaması!. 

--=--
• 

PLAJDA 
!ne c le pembe mayo; 
Yakışıyor bak ~unn .. 
Y u~ın deniz.de banyo; 
Gidiyorınu'i hoşuna 

Gezinir l<ırı ı arak; 

Ge!iyor yine, bak baki .• 
Gören olsa muhnklcak 
Şnşırır duruşuna .. .. 
Şimdi coşan plajlar. 
Gün gelir onu arar .. 
Önümüzde bir kıt var; 
Yaz geçmesin boşuna ... 

Hakkı Var 
Salamon me.ı

lıur tefecilerdendi. 

Komıuau Karabet 

11on zamanlarda 

fena bir vaziyete 

düşmü,tü. Saln-

1110.ıdan yirmi gün 

İç'n elli lira ödünç 

istemek mccburi

yc•inde kaldı, Sa· 

laınon bu teklife: 

- Ha hay, de

di, biz zaten 

do.stlar için }'aıa

rıL istediğin pa

rayı hemen vere· 

yim. Fakat yirmi 

gün aonra elli 

lira faizile yüı: 

l'ranı alırım. 

- Aman Sala

mon ne yapıyor

sun? Yırmi gün 

için elli iira faiz 

istenir mi ·ı .. 

- Doğru, hak

kın var.. Yırmi 

gün için istenmez 

amma, aen, benim, 

parayı geri alın

caya kadar uyku

auz. geçireceğim 

yirmi geceyi hiç 
dütünmüyor.sun !.. 

1 Kolayı Var 

Sabiha Hanım giizel, hem 
tam manasile güzel bir kadındı .• 
Vücut müten1sip, endam mükcm· 
mel, yüz zarif.. Yalnız bir lrnsuru 
vardı.. Ağzı biraz büyüktü .. 

Geçende tanınmış bir ressa· 
ma, yağbbo} a bir portresini 
yaptırıyordu. Ressam, resmin ağ· 
zını boyayacağı sırada Sabiha 
Hanım ağzının küçiik göri.inmesi 
için dudaklarını büzdü. Res:..am 
bunun farkına vardı: 

- Hanımcfenai, dedi, ağzını• 
zı küçültmek için zahmet çekme• 
nize lüzum yok. f sterseniz resim• 
de biç ağzınızı gösletmeyim. 

An'ayış 

Amerikalı bir seyyah, tercU• 
manile berab r Kapalıçarşıdan 
çık yordu. Yanında üç çocuğu 
olan bir dilenci kadın yanlarına 
sokuldu. 

Üç çocuğum için bir kurut 
verir misiniz?. 

Seyyah tercümana sordu: 
- Ne diyor?. 
Tercüman dilencinin söyledi· 

ğini lngilizceye tercüme etti. Sey· 
yah biraz düşündü. 

- Ucuz satıyor, alayım amma, 
Amerikaya nasıl götürürüm diye 
düşünüyornm. 

Genç kız kavalyesine Daha başka blldlAlnlz ne dansı var?. - Oh yat •• Seni dövdüm yol •• 

-ı Dişçilik 1 

Selma Hanım dişini çıkartı· 
yordu, dışci kerpetene il<i eli!e 
aarıldı, bir aşağı bir yukarı sal
ladı, bütun kuvvetile asıldı.. Sel
ma H. bağırdı: 

- Rica ederim biraz yavaş! 
- Yok, Hanımefendi, bana 

mcılcğimi siz öğretemezsiniz! 
- Peki amma siz de ne 

d" ' ıye mesleğinizi marangozdan 
~ğrendiniz. 

Piyango 
Nihat B. Uç tane tayyare pi

yango bileti almıştı.. Karısı bun
ları gdrU•ıce hiddetlendi: 

- Sen de ne kadar müsrif 
adamsın. Biliyorsun ki bir tane 
büyük ikramiye var, bir bilete 
çıkacak; üç tane yok ki Uçü de 
'çıksm diye üç bilet birden aldın! 

Ozur 
Amir memura darıldı .• 
- Sen her dakika sigara mı 

fçersin? 

- Darılmıya hakkınız yok 
beyefendi, ben çalıştığım zaman• 
larda sigara içmeden yapamam .• 
Bugün akşam oldu; daha ilk ai· 
ıaramı içiyorum •• 

Ressam 
Ressam çalışı· 

yordu, model so
yunmuştu. Kapı 

vuruldu. Model: 
- Aman, dedi, 

bir adam geJdisc 
hemen giyineyim .• 

Ressam birden-
bire ccyap verdi: 

- Hayır, bir 
ressam arkndaş 

2'eceltti; odur. 

YUzeUililc 
Tramvayda idik, 

önümüzde çok fit· 
man bir hanım 

oturuyordu. O ka
dar fİfmanda ki 
iki kitilik kane
peyi tam amile 
kapladıktan bıııka 
vücudilnün dörtte 
biri dışarıda kal
rnıf, ııralıır arasın• 
daki yolun yariılnı 
kapamıftı. Arka· rı 

datım ı Jı 
Garip ıey, J . 

dedi, bu kadının· 1 

--

hudut harici edil· J' 
meal icap ediyor• ' 

du. ~ ~ 
- Niye?.. -;. 
- YOı ellillk· 

lerden de o n u n 
içini.. 

50 S E f\J E 

Al •• fu •cemllere bak! .. - , 

SONRA 
.. 

Kü~!~:.::ka.. 1 ispat 1 : 
nesinin yanına gitti .. -t-------------....1.--• 

Anne, ben 1 
birıey kırsam, &on- - Hanımefendi, ıizi ben 
ra da kırdığ'unı çok seviyorum l.. 
aaklamayıp aliyle· inanmam. 
aem bana darılır i 
m11ın ? .. 

- Hayır darıl
mam •• Söyle baka
lım ne kırdın ? •• 

- Yok dnha kır
maÔmj fakat et

rafta kıracak birfey 
bulursam kırmıya 
niyetim var da 1 •• 

Kapıcile 

Vakit gece ya. 
rıaını geçmişti. Sü
leyman Bey, apar
hman kapıcısınt 
uykudan uyan dırdı 

- Ne var be· 
yim mühim bir 
ıey mi?. 

- Silleyman B. 
kaçıncı katta otu
ruyorL. 

-Aman beyim 
bir yanlıthk olma
ıan, Süleyman D. 
ıiı deQ-JI misiniz?. 

Süleyman 
B. benim amma, 
oturduğum katı 

unuttum. 

yok. 
uıanm:ımanız için sebep 

Erkekler hep böyle söy· 
lerler. 

Yok hanımefendi, beni 
başka erkeklerle mukayese ede-
mezsınız. Sizi sev 151011 ispat 
edecek olursam .. 

Nasıl ispat edersiniz!.. 
- Seneleı d ~ .... beri .. 
- Senelerdenberi beni takip 

d
. ,, 

mı e ıyorsunuz ... 
- Hayır fakat daha ıniihim 

bir şey, pedcrinizin çal ştığım 
bankadaki giindcn güne artnn 
hesabı carisini .. 

Çam Kokusu 
Ben çam kokusuna bayı· 

lırım. Bilhassa yazın, daiır a ÇB'lt 

nğnçlarının yanında btılunur, on
ların kokusu ile adeta mcslo
lurum. 

- Adada oturuyorsunuz zan• 
nederim .. 

- Hayır .. 
- Çam ağaçlarmm yanında 

bulumaktan be c iyorsunuz da!.. 

- ~-" s'e1 ıc .. bı efendım, ben 
mar. ngoı.um 
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Bir Jur ~ cılıktan Doğan-Ha ise 
Evkaf Memuru iki Kelimeden Mana Çıkararak Neler, 

Neler Yazmıştı, En Nihayet Nefyedilmişti 

Mıılıarrlrl )#. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-59-

Bu merakı tatmin etmek ve 
o devrin haleti ruhiyesini mil· 
kemmel bir nümune ile göster· 
mek için bunu da hikaye edelim. 
O devirde, mahkemelerde ve sair 
devlet dairelerinde işlerine ba
kı lmıyan, yahut resmi makamlara 
d erdini anlatamıyan ve yahut za
ruret içinde kalarak padişahtan 
bir ihsan koparabileceğini uman• 
lar; büyük itinalarla bir arzıhal 
hazırlarlar; bayram veyahut hır· 
kai saadet alaylarında padişa· 
hın geçeceği yolun bir l<öşesin· 
de, zabıtanın nazarı dikkatini 
celbetmiyecek bir mahalde pusu 
tutnrlar; tam hünkar geçerken: 

- Padişahım çok yaşa.. Ar· 
ııhalim var ... 

Diye haykırarak oldukları 
yerden eller indeki kağıdı u.zabr· 
lardı. Padişahın maiyetinde bu· 
lunan ve rikabı hümayun ıne· 

ınurları t esmiye olunan, yaver 
ve hademei hümnyun zabit· 
leri, bu arzıhalleri alırlar ve bo· 
yunlarma asılı üstüvane şeklinde 
al renkli b ir kutu içinde toplar"" 
lard ı. Bazan ndedi yüzlere baliğ 
ol:ın bu arzıhaller, alaydan sonra 
ın::ıbeyin müşiriyetine teslim edi
tir, orada, müşiriyet maiyetine 
me l'Ur zabitler tarafından bunla· 
ra şöylece bir göz gezdirilerek 
hangi nezaretlere taalluk ediyorsa 
arlcasıııa şerh verilerek oralara 
gönderilirdi. Bu arzıballerden 
bazıları pek uzun yazıldıği için 
ekseriya uzun uzadıya tetkik 
zahmeti ihtiyar edilmeyerek su· 
dan bir havale ile gönderildiği 
de vaki olurdu. 

( Mecidiye ) camisine yapılan 
bir bayram alayında yine birçok 
arzıhal toplanmış, ertesi gllnll 
de bunlar tetkik olunarak 
ait olduğu makamlara yollanmıı. 
Meğer, bunlar arasında Maliye 
ketebesinden Hüseyin Hüsnll 
imzalı bir arzıhal de Makamı 
Meşibate ha .. •ale olunmuş. Meşi-
hatin evrak memuru, bu istidayı 
kaydederken mündericat. nazarı 
dikkatini cclbetmiş. Bu arzıhalin 
sahibi; Balıkpazaa·ında kain Mak
sudiye hanının kendisine ait 
olduğunu ve bu iddiasını da 
tevatür beyyinesi He isbata 
hazır bulunduğu halde der-

.. dini kimseye anlntam~dığm-
dan ve hatta bu hususta makamı 
sadarete de istida verdiği ve 
istidası da makamı meşihate 
havale edildiği halde buna da 
kulak asılmadığından uzun uza
dıya şikayet ediyordu. 

Evrak memuru zeki, kurnaz 
ve o devrin cereyanlarına vAbf 
b ir adammış. İki kelimeden der
hal büyük bir mana çıkarmış, 
hemen şöyle bir jurnal donatmış: 

Mabeyni hümayunu cenabı 
mülükanelerinc.len makamı m~ 
şilınte havale olunan bir istidada 
Malcsudiye hanına istihkak ka~ 
zanmak için tevatür beyyinesi 
ikame edilmekten bahsolunuyor. 
Bu istida münderecatı serapa 
~atı şahaneleri aleyhindedir. 

ÇUnkll istidada bahsolunan 
maksut kelmesinden maksat 
?1urattır. T evatilr beyyinesi 
ıkamesile ve kırk şahidin ayni 
şekilde ıahadet etmesile sabit 
olan bir keyfiyet ise şer•an mak
bul olup nakabili itirazdır. Bina
enaleyh, bu istida, birtakım eş• 
hası !eime tarafından bir fikri 
mahsus ile tertip edilmiştir. Bun· 
ların maksatları, mahkemei şer'i· 
yede tevatUr beyyinesi ikamesine 
yol açmak ve bu suretle de Sul· 
tan Muradın deli olmayıp akıllı 
olduğunu şer'işerif huzurunda is· 
pata muvaffak olmaktır. Sultan 
Muradın halen deli olmadığı şer'
an sabit olunca, zati şahaneleri
nin hal'ile hakanı sabık iclas 
edilecektir. Bu meselede en hay
ret edilecek cihet, böyle garaz· 
karane ve mürettep bir istidamn 
mnbeyni hümayunu cenabı mü· 
liikanelerl tarafından gönderil
mesidir. 

Abdülhamit, bu jurnalı okur 
okumaz, birdenbire fena olmuş 
sarayda devoirle muhabere ede~ 
yalnız başkitabet dairesi olduğu 
için, bu tertibatın Yıldızda bazı 
kimseler tarafından düşUnülerek 
başkitabet vasıtasile meşihate 
gönderildiği zehabına kapılmış. 
Başkitabet d .uircsini, göz hapsi 
altına aldırmakla beraber, beş 
ay zarfında başkitabetten meşi· 

hate yazılan tezkerelerin suretini 
istemiş. Bunları bizzat kendisi 
birer birer haddei tetkikten ge• 
çirmiş. Tabii, bunlarda şüpheyi 

RADYO== 
7 Temmuz Persemba 

fatanbut - ( 1200 ınetre ) 18 gra· 
mofon, H>,5 alaturka saz, V edia Rıza 
ve Ccnnot II:uı ı mların ittir:ıklarile .. 
20,5 gramofon, Ajans haberleri, snat 
ayarı, 21 alaturka saz Vildan Beyin 
ve Fikriye Hanımın iştirnkilc, 22 or
kostra . 

Bükreo - ( 139.:.l metre ) 20 Tenor 
Arnoldo tarafından şarkı konseri 20,20 
ı; enfoni , 21, 15 senfoni konserin ikinci 
ktsmı, Rogalskiııin cıwrleri. 

Belarad - (4~() metre) 20 Kora lıeyo· 
ti tarafından şarkılar, 20,u d oktorun 
tavsiyeleri, 21 Yugoslfı.vya konseri vo 
şark ıları ~::l , 30 <,' ıg.ı n orkestras ı . 

Roma • ( 441 metro) 20, 15 Mcmlo· 
ket ha lıcrle ri, 2 1.4:> pol is orkl'stras ı 

t,ır:ıfıııdan koıısor, 2:.?,5 kOçük lJir ko
med i, 23 konser. 

Prıığ - ( ~88 metro ) 20 Konser, 
21,0j kon fora ııs, 2 1,20 şarkı konseri, 
21, tO küçUk komedi, 2:.?,5 orko tra. 

Viyana (517 metro) l!>,30 Avus· 
tu rya ' '" J ııgiliz futbol sistemleri hak· 
kında IJi r koııfcraııs, :!l orkestra, 23, 1.i 
ak~ aın koıısNİ. 

Pe;te C 330 ınr.tre) l!),50 G r:ı. ıııofon, 
il hikaye, 2 1,23 operan ın orkestrası. 

Varşova · (l 411 metro) 19,20 Daıı s 
hanı.hırı, ill,4;) h:ı.fi f musiki, 2:!,ıW 

:::.ık pir"irı bil cısori. 

8 Temmuz Cuma 
1stanbul - ( 1200 metre ) 18 Grn· 

mofon, 19,5 alatur ka SllZ V odia Hiza ve 
Cen net llanınıl .mn iştirakloril o, 20,5 
gr:uttofond.ı., Madam lluttcrğoy operas ı, 

Ajans haberleri, sant ayarı , 21 ala turka 
saz, İnci ve Belkıs Hanımların işt ira
ki le, ~2 tango orkestrası. 

Bükreş - ( 394 me tre ) 20 'l'iyatro 
21 orkestra, 22 Ajans. 

Belgrat - (42!J metre) 20,20 Korno· 
dl, 20,50 1.cm:ın koıısori, 21,30 konser. 

Roma - ( 441 metre) 20,15 Moın
•r.ot haborleri, ~1,41) komedi, 23,15 

hC ıl iSOC. 

Praj' - ( 483 metre) 20 Şen goce, 

1 

calip birşey görememiş. Tahkf.. 
katını tevsi etmiş. Nihayet me• 
selenin hakikatini öğrenmiş .. 

Bu suretle, bu meselede hiç
bir alikası olmıyan Süreyya Paşa 
ile arkadaşları, bol bol ihsanlar 
alarak on beş gUnlUk azap ve 
ıstırabın acısını çıkarırlarken, 
mahut arzıhali iyice tetkik etme• 
den Makamı Meşihate gönderen 
Süleyman Bey ismindeki binbaşı 
da Trablusgarp fırkai hümayununa 
misafir olarak sevk ve izam olu· 
nuyordu. 

( Arkası var ) 

e-Yuna İslanda 
nizciler üyük · r 

ayiş Yaptılar •• u 
(Baş tımıfı 1 inci snyfada) 

piş edilemezdi. Umumi buh
ran bunu da gösterdi. Yunan 
denizcileri işsiz ve Yunan vapur
ları sıra sıra Pire rıhtımına bağlı 
kaldı. 

Bu külle bu on kilometreden 
fazla mesafeyi hep " e mek, iş ,, 
dıye bağıra bağıra yürümüştür. 
Birçoklarının da e llerinde katı, diş 
geçirilmez, kim bilir gemilerinin 
hane i seyahatinin kumanyasından 
kalma, artık taş kesilmiş ekmek 
parçaları var. Nümayişçiler bu 
ekmek parçalarını resmi da
irelerin önünden g eçerken yu• 
karı kaldırarak: Bu kuru ek
meğe de razıyız, diye yine ayni 
surette tutulan su dolu bardak
lara batırıyor ve yiyorlardı. 

Manzaranın bir taraftan garip 
bir taraftanda böyle komik lev
haları da vardı. 

Asayiş ve inzibat ile alaka
dar makamlar bittabi tedbir al
mışlar, bu niimayişçi kitleyi adım 
adım takip eylemişlerdir. Fakat 
bUtün yürüyüş sükun ve intizam 
ile icra edilmiş, hiçbir hadise 
vuku bulmamıştır. 

Yalnız Atin ada sebze pazarı 
civarında polisler, nümayişçilerin 
bir sokaktan geçmelerini men'et· 
mek istemiş, bu ylizden polisle 
işsizler arasında ufak tefek bazı 
çarpışmalar olmuş, fakat kan 
dökülmemiştir. 

!~sizler hükümete, temennile
rini havi muhtıra vermişlerdir. 
Hükümetiu, deniz ticaretini ve 
deniz seyrüseferini kuvvetlendi
recek bir takım tedbirleri muh· 
tevi bir kanun hazırlıynrak mec
lise tevdi edeceği söylenmektedir. 

.. ı;.. 

Naim Va pur idaresi 

ADANA 
\·aııurıı !) Temm•ız CU~lAHTE::;l 

g-liııti s:ıat 1 '3 de :-\irl,rc i rıhtımından 
harckotle (Ç'aııak~a l CI, İzmir, Kiıllük , 
Ant,\I~ a \'O 1lı' rsııı'e ) olcu ve eşya
) ı ticar iyo alarak harr kc t edecektir. 
Trı.fsilat için: On.lata, GUmrUk kar· 

şı>ı ırı da .'ite Fraııscz lfaıı No 12 va· 
z ı lıa•11:dno ıııiı raea-ıt. Tol. B. O. 1Ô4 1 

-
20, l ü koııfc raııs, 21,j kf'man konseri, 
2~ .:c ren:ı.rt. 

Viyana - ( 517 met.re) 20,20 Kon· 
fera ııs ve halıe r, 21 Amcrlkadan nakil 

' 21,1:5 k üylll konseri, 22,5 akşam kon· 
seri. 

Peşto - ( 650 metre) 20,10 l\onfo
r:ıns, 2 l ,30 kons er. 

Varşova - ( 141 l metre ) 20,40 
Vilııa<laıı 11:.ı.kil, 21 soufoni, 23 dans 
bu.vatan. 

. -
,,A -. .. 
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Büyük Tarih Kongresinde 
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•• u 
Ankara, 6 ( A. A. ) - Tarih 

müderrisleri ve muallimleri içtimaı 
bugün de mesaisine devam etmit 
ve öğleden evvel Tiirk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti azasından Mil· 
derris Şemseddin Bey (İslam me
deniyetinde Türklerin mevkii ) , 
Köprülü zade Fuat Bey ( Türk 
edebiyatına umumi bir bakıt ) 
namı altında birer konferans 
vermişlerdir. 

Bunu müteakıp İstanbul Da
rülfilnunu Müderrislerinden İzmirli 
lsmail Hakkı Bey ( Ana yurdu 
Türk vatanın yüksek simaları ) 
namı altında Şemseddin Beyin 
konferansını cerh maksadile bir 
konferans vermiştir. Reisicümhur 
Hz. kongreyi teşrif buyurmuşlar 
ve nihayetine kadar dinlemişlerdir. 

Şemseddin Bey bugünkü kon• 
feransmda Türk zekA ve irfanı· 
nın İslam medeniyetinde ne de
rece amil olduğunu izah etmiştir. 
Şemseddin Bey konferansında se
kizinci asırdan onuncu asra ka· 
dar geçen uzun devirde cihanın 
en yüksek medeniyeti bugünkil 
srarp medeniyetinin de temeli olan 
İslam medeniyetini kuranlar ve 
yükseltenler acaba kimlerdi? 
sua Iiyle başladı ve son zamanla· 
ra kadar gerek şarkta gerekse 
garpte bu sahadaki en büyük 
mefharet hissesinin Araplarla İ
ranlılara verildiğini ve Türkle
rin ise son sayfofa bırakıldığmı 
ve ekseriya biisbütiln hariç tu-
tulduklarını hatta Avrupalı 
milelliflerden birçoğunun bu 
medeniyete arap medeniyeti 
ndım verecek lmdar ileri gittik-

. )erini soylediktcn sonra son za
manlarda her iki noktai nazar
dan yapılan tetkiklerin bizi bu
gilne kadar hAkim olan kanaatin 
makus bir neticeye isal ettiğini 
ilave eyledi ve bu hususta tarihi 
tetkikata müsteniden izahat vere
rek Emevi saltanatının yıkıl· 
clığı güne kadar geçen zaman 
zarfında İslam dünyasında fikir 
ve medeniyet sahasında ilmi de
nebilecek hiçbir haraket olmadı· 
ğını, halbuki bu devirde TUrkler• 
den maada kavimlerin İslam ca· 
miasmın anasınnı teşkil ettiklerini 
ve Ebamüslim ihtilalinin iktidar 
mevkiine getirdiği Taharistan 
Horasan ve Maverayinehir 
Tfirklerinin islim heyeti içti .. 
maiyesi üzerinde nafiz bir 
rol oynamıya başladıkları an
den itibaren fen, san'at, hukuk 
ve dini telakki sahalarının her· 
birinda feyizli bir h_areket baş· 
ladığım ve neticede Islam mede
niyeti denilen büyük medeniyetin 
vücut bulduğunu söylemiştir. 

Şemseddin Bey beyanatına 
devamla pek uzak devirleri 
bırakarak nazarlarımızı nisbeten 
daha yakın bir zamana, miladın 
ilk senelerine tevcih edersek bu 
TUrklerin geldikleri mmtakalaı·da 
( Yueci ) Türklerinin yüksek bir 
medeniyet yaşattıklarım Akhon· 
lar, garbi GöktUrklcr zamanların
da ise bu medeniyetin daha ziya
de inkişaf ettiğini ve bu mede
niyeti yaşatan halkın siyasi 
idari, fikri seviye itibarile müte· 
kamil bir heyeti içtimaiye ara
sında ilim, san'at, musiki hatta 
felsefe gibi medeniyetin esaslı 
unsurunu teşkil eden hususlarda 
ileri gidenlerin pckçok olduğunu 
sekizinci asır evailinde (719) 
felsefe ve edyan hakkındaki 
vnsi malfımatile Çin sarayı· 
nı hayretlerde bıraktığını yi
ne ayni asırda 730 Taharistan
da Çine giden Tantu adlı diğer 
bir Türk aliminin beraberinde 
götilrdüğü eczayı tıbbiye ve ispen
çiariyenin o zamanlarda ÇLnliler
ce Lilinmiyen mualecelerden ol
duğunu ilave etmiştir. 

Şemseddin Bey maarifin ve 

' 
a 

umumi sanayiio de ayni nisbette 
terakki ettiğini, halıcılık oymacılık, 
~~!11~ş ve altın mücevherat işçi· 
lıgının pek ziyade ilerlediğini 
anlatmıştır. 

Şemseddin Bey irfan iklimle
rini tekrar zaptetmenin bugfinkU 
ve yaranki nesle dUşen bir 
vazife olduğunu beyanla konfe
ransına nihayet vermiıtir. 

KöprUlil zade Fuat Bey 
konferansında Türk edebiyatının 
umumi tekimfilUnü en bariz hat-

larile göstermiye çalışacağını ve fa. 
kat Orta Asyanın yerli halkı olan 
ve daha tarihten evvel devir
lerden başhyarak yalnız Orta 
Asyada değil yer yüzUniln muh· 
telif sahalarında medeniyetler 
kuran Türk milletinin en eski 
lisanı ve bifhassa edebt mahsul
leri hakkında henüz kat'i mallı· 
matımız olmadığını ve binaenaleyh 
bugüne kadar elde edilmiş vesika
lara nazaran edebiyatımızın tarihl 
inkişafını şimdilik ancak sekizinci 
nsırdanberi takip edebildiğimizi 
halbuki medeniyet tarihimizin 
eskiliğine nazaran milli edebiya
hmızın sekizinci asırdan pek çok 
evvel başladığına kolayca hUkme
dilebileceğini, eski Çin membala· 
rında Türk edebiyatının miylattan 
evvel ikinci asırda mevcudiyetini 
gösteren Türkçeden tercüme edil
miş bir parçası olduğunu ve Avrupa• 
nın yaşıyan edebiyatları arasında 
hatta 13 asırlık bir maziye malik 
olanlarının pek mahdut olduğunu 
ve dahi bir elin gösterdiği isti· 
kameti takip sayesinde Türk ta• 
rihini en derin ve geniş bir şekil· 
de kavramak saadetine nail olan 
bugünkü ve yarınki nesillerin 
mesaisinin bu meçhul devirleri 
de süratle aydınlatacağını llAve 
etmiştir. 

Fuat Bey, konferansına şu 
sözlerle nihayet vermiştir: '1 Dün
denberi arzettiğim izahat, edebi· 
yat tarihi tetkikatının ne geniı 
ufuklara doğru ilerlemek istida-
dmda olduğunu açıkça g6stu· 
miştir sanırım. Konferansımı bi· 
tirmek için bundan 20 sene ka
dar evvel neşrettiğim bir makale-
nin şu son sabrlarını okumam 
müsaadenizi dilerim: Edebiyat 
tarihine heveskar her Tilrk genci 
henüz malzemesinden hiçbiri ha-
zır bulunmıyan bu büyUk ve 
milli abide için izah edilen usul-
ler dairesinde hiç olmazsa birer 
taş getirmiye çahşmı§tır. ÇUo
kU vücuda gelecek bu muhteşem 
abide büyük ve şerefli Türk 
milletinin uzun asırlar arasında 
muhtelif muhitlerde geçirmiş oldu· 
ğu fikri ve hissi safhaları o muh
telif safhalarda tecelli eden Türk 
milli dehasının vahdetini ve aza
metini göstererek gelecek nesil
leri de ayni gayeye sevkedecek
tir. Tilrk edebiyat müvveribi için 
bundan asil ve mukaddes bir 
hedef nasıl tasavvur olunabilir?,, 

İsmail Hakkı Bey, Şemsettin 
Beyin konferansına ilave etmek 
istediği mütalealarmda Mavera
innehir ve Taharistan Türkleri
nin islamiyetin zuhrundan evvel 
medeniyet sahibi olduklarını ve 
buradaki fikri hareket ve irfanın 
o asırda dünyanın her tara· 
fından daha ziyade yüksek 
olduğunu söyledikten sonra Tilrk· 

ler labiiyat ilmi dahil olduğu halde 
felsefeye, riyaziyata, akli iliihi· 
yata, hukuka ya bu diyarda te· 
mel attılar, ya bu diyarda geniş
lettiler, ilerlettiler,, demiştir. Is
mail Hakkı Bey bundan sonra 
İslamın zuhurundan evvel ilk 
filozofun lskitlerden Ana Har
sis olduğunu ve kendisinin hü· 
kemayı sebadan sayıldığmı söy· 
lemi~tir. 
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Hoca i .e De -:rir, cvap tırsa Ern· Ko.,u-. 
VeM .. .:alemet Unsurudu 

(Bıış tnrufı 1 ine· s.ı} f.ıdrı) 

Anl<ara, 7 (Hususi) - Akvam 
Cemiyetinin hususi celseE-inde 
Tiirl<iyc hakkmda izlıar olunan 
dostane beyan:ıl üzerine Hnriciye 

·--dovski, Lehist ının taksiın'n" lıiç-
bir zaman tanımamış olan ) cgane 
memleketin Cemiyeti Akvam sı
raJarmı geniş1etmiye gelmesini 
Lehistanın kalbi bir mahznziyetle 
t!Ördiiğünü söyledi. 

nu Bağlayın, Fakat Hırı alamayın! Dedi! 
Bu Emri Verirken Tim urun Yüreği Sızlamıştı 

Molla Tiınuruıı gelişinden }.iha
berdi. Kan ve ter içinde sıçrıyor, 
kıvrılıyor, eğilip doğrlıluyordu. 
Gözlerinde cehennemi bir şule, 
dudaklarında acı bir tekalliis 
va!d~ ... Görüyor muydu? Meçhul! 
Duşunuyor muydu? Yine meçhul. 
Yalnız dönüyor ve yaln z sıç
rıyordu. 

Kestiği adamlar, yattıkları 
yerden sanki oııa bakıyorlardı 
ve o da güya bu balcışfara sezi
yormuş gibi herbirinin önünde 
oyun erkanına riayet eden bir 
rakkas gibi - ulcaş ıyordu, boyun 
kırıyordu. 

Tirnur, bir lahza bu manzara
yı süzdükten sonra ilerledi kuv
vetli elile Mollanın kolu~u ya
kaladı: 

- Hocam, dedi, durl 
Deli, belki b1J sözü işitmedi. 

Yalnız oyuna mi.idahale cdildi
ğ~nde? dolayı tehevv;\re kapıldı. 
Gozlerınde yanan cehnen1leri Timu
r~n. y:izürıe ı, iisklirn.elc istiyoı m ş 
gıbı sert sert baktı ve lıir kel11ut! 

söylemede~ kolunu çekmiyc s<ı
~aştı .. La~ı~ cihangirin eli de, 
ıradesı gıbı kuvvetli idi. Yaka
ladığmı bırakmazdı. Bu sebeple 
delinin çırpınış ı beyhude oldu ve 
yaptığı mustarip hamleler hep 
boşa gitti. 

Şimdi o, tehevvürden meske
nete intikal etmişti, gözüııeki 
cehennemler nemlenmişti, yalva
rıyordu: 

- Bırakm beni oynıyayımf 
Timur, bir elife hocayı tut

makta devam ederek öbür elini 
göğe doğru uzattı: 

- Allaha dtişun ve Allaha 
aığın! 

Molla Umur, meçhul bir dil 
dinliyormuş gibi bönbön bakı
y~rdu .ve sessiz sessiz ağlıyordu. 
Cıhangır, nasihatini tekrar etti: 

- Allah büyüktür, aklını ba
ııııa al! Deliliği bırak. 
.. Hoca, yaşlı gözlerini cihan

gmn tunç çehresine dikerek bir 
miiddct düşüııiir gibi oldu ve 
müleal<ıben bir kahkaha lco· 
pardı: 

.- Deli; dedi; evet deli. Hep 
deh, herkes deli, o da delil 

. Timur, bilgiç d~slunun geçici 
hır b~ıhrann tutulmuş olmayıp 
tamamılc zıvanadan çıkl ığm:ı lı.a
n~at getirdi, "yazlk, çok yaz k!,, 
dıye nı nldandı \'e 
l sonra 

e ini onun bel 1 . . I ce:-:ıerıne 
geçırere c mahir bir .. . 
"b' k gureşçı 

gı ı yu arı kaldırdı, 0 \'aziyette 
ç.a?ırı~ıa l~adar götürdü, iııcitmek
sız~n ıçerı bıraktı, birkaç as! er 
çagıraralc şu emri verdi. 

- Hocayı gözetleyin. Yine 
sapılır r . k F l sa e ını, olunu bağlayın. 

a rnt lıırpalanıaym. 
Bu emri verirken yüreği sız-

lamışts. Tahtlar devirmeyı' it 
ti k . , sa a-

na ar yı mayı, kışverler ya'· .. l d' . ıımavı yegane eme e ınmış ve henÜz 
~ ~~n yüz bin esirin bir ande 
oldurUlmesirıe emir vermiş olan 
bUyük cihangir, aziz dostunun 
ordugAhta maskara olmaması 
için bağlanmasını tembih ederken 
müteessir oluyordu. Bu teessür, 
alelade bir acıyıştan doğmuyordu. 

Taziye 
l\temleketlnıh:ln meşhur 

rlnden Aıkeri Sanayi 
Mektebinin ıabık lıe
up, cebir, hikmet v• 
lıılmya derılerl nıual· 
llınl ve başmualllml 
olup bir ıene e\'VCI 

tııyin edildiği Bursa 
Aaketi Lfaeıl Rlyul
) e mu alil mi llııen bir 
ıdı:ın netlccıl knt· 
ledllen Arif Hikmet 
Beyefendinin ailcl 
muhtcremelerlne be
J!•nı taziyet olunur. 

riyHİ) eclle-

.?.skeri Sanayi Mektebi Me:ıunları 

Belki, bir aldın sönlişünde bir 
devletin yıkıl·şmdan daha mües
sir bir faciiyet buluşundan ileri 
gdiyordu. Maamafih o acımşta, 

kendisile onun arasında bir nevi 
felaket ortaklığı sezinsemenin de 
tesiri vardı. 

Timur, otağma girdi~i vakit, 
gayritabii bil' vaıiyette idi. Ta~ 
şulığı irtifaı kaybetmemek hırsile 

biraz topı-nğa eğilmek ihtiyacı, 
onun Leuliğinde mübareze ediyor 
gibiydi. Gözleri elemli idi, çeh
resi kireı;lcnmişti. İşte bu halde 
çıplak Hintliyi huzuruna getirtti, 
tehevvür ifade ef .uiyen bir sesle 
sordu: 

<'' .... ıva, benimle 
maz mı? 

- Yüz bin 1 Iintli kes ııcsey
clin bell<i uyıışıırdu. 

- Geçen geçti. O, kızıma 
fen alık elti. Bc:ı de nıukabdede 
buluudıını. Şimdi ödeşmiş gil>iyiz, 
uyuşursak m<::ınnun olurum. 

- Geri dönersen belki, dedi
ğin mümkün c!ur. 

- Dönmcz,;pm? 

- Siva, dö:ıdiiri:r! 
Tımur, oturduğu yerden kalktı 

Hintlinin ta yanına geldi, ellerini 
onun çıplak omuzlarına koydu; 

- Sen, dedi, bir yıla~sın, 
kafam ezmek 13.ıımdır. Lakin 
birliğine inandığım Allahın varlı-

Hergün 

Yirminci Asrın 
Bazz Akideleri 
Karanlık Mzd1r? 

~ ... -
( Baş tarafı 3 üncü &n}·fnda ) 

Kim, çocuklarımızın istikbalin
den emniyetle bnlısedebilir? 

Gün geçmiyor ki birçok siyasi 
cinavctlere, ihtilal ve kıyamlara, 
dahÜi ve sokak muhnrehderine 
şnhil olınıyahm. 

Bugün bılc, dünyanın dört, 
beş noktasında haı İci harp tehli
!.esi vardıı-. On memleketten doku-
zuıımı parası sı'"ıı ..ı in.n:ştfr. Pek 
az şefe mnli \ iz. [\1ı.inevver bir 

efkarı umumiye yoktur. 

* Vaktile öğret ilen hayat bi14 

gisinin başında, insanların tabii 
kanunlardan istifade ederek on
lara ri:ıyeli tavsiyesi gelirdi. 

193l senesinin .ıdamı, bu lrn· 
nunları l asten bilmemek, ihmal 
veya inkar etmekle temayüz 
ediyor. 

Bu halin neticesi fenadır. 
Temeli olmıyan bir medeniyet, 
medeniyet sayılamaz. Bindiği 
dalı kesen akıldan mahrum 
iptidai insani r vaziyetindeyiz. 
Yirminci asrın karanlık aki-
delerine ıaplanan bizlerin, eski 
zamanın alimlerince malum olan 
şu esasları kafamıza iyice yer· 
le~tirmekliğimiz liizımdır: 

Ateş yakar, yağmur ıslatır, 
bir devlet zengin olabilmek için 
evvelA efradının :ıengin olması 
şarttır. Hele bütçe ilmi, yorga
nına $(Öre ayağını uzatmayı amir 
bir bedahattir. Ve daha bazı 
malOm olması icap eden haki

katler ... ,, 

Son buhran, insanları 
böyle bedbin etmiştir. 

ğını ve büyüklüğünü, Sivalarm 
filanların hiçliğini Hintlilere gös
termek için seni bırakacağım, 
yurdun neresi ise oraya git, be
nim Sivaya inanmadığımı ve 
ona in nanları yer yüzünden yok 
edeceğimi herkese söyle. Eğer 
Siva varsa Hindi elinclen kurtar-

' 

sm. Anladın değil mi'! 
Senin ilahlal'ma ilahelerine 

harp ilan ediyorum.' Seni de elçi 
yapıp onlara gönderiyorum. Hint 
topraklarını k:ma buhyacağımı 
icap edenlere anlat. 

(Arkası var ) 

Bir Al/af buat 
Enıektarı 
Vefat Etti 

Müteveffa Haçlk Kliorkyan Et. 
Matbuat aleminin en eski ve 

emektar hurufatçısı Haçik Ki
ğorkyan Efendi evvelki gece 78 
yaşında olduğu halde vefat et· 
mi~tir. 

Haçik Efendi 60 sene bilafa
s:la matbuata hurufat yetiştirmiş, 
müteaddit nişan ve madalvalar 
almıştır. Cenazesi yarın saat iki 
buçukta Bcyoğlunda Balıkpazarı 
Ermeni Kilisesinden kaldırıla
caktır. 

İstanbul Mıntakası 
Sanayi Müdürlüğünden: 

1 - 93 ı mali senesi ihtiyacı 
için Gümrük resminden muafiyeti 
tasdik edilen ınevaddı iptidai
yedcn mezkfır senede işleneme
yip te 93'l mali senesine devre
dilen me\•addı iptidaiyenin cins 
\'C miktarları ile 932 mali se
nesi ihtiyacı için talep olunan 
mevaddı iptidaiyenin cins ve 
miktarlarını gösterir ikişer niis
ha beyannamenin 15 günz ar
fında lktısat Vekaletine gön

derilmesi. 
2 - ı 2863 numaralı ithalatı 

tahdit kararna=nesine merbut 
(B) listesinde yazılı olup sınai 
müesseselerin mevaddı iptidai
yesini teşkil eden mevadciın 
Gümrük resmi verilmek fşartile 
tahdit harici olarak ithaline 
müsaade verilmek üzere iki 
nüsha talep beyannamesile bir· 
Jikle lktısat Vekaletine miira
caat edilmesi vekaleti miişarü
nileyhadan tebliğ edildiğinden 
alakadar sınai müessese sahip
lerinin yukarıda izah edildiği 
veçhile beyannamelerini tanzim 
ederek lkttsat Vekaleti celile· 
aine göndermeleri ilan olunur • 

Vekili T cvfik Rüştii Bey tarafın-
dan Yunan Murahhası M. 
Milıalakopulosı ile diğer mu-
rahhaslardan bazılarına teşekkiir 
telgrafları keşide edilmiştir. 

Cenevre f' - ( A.A. ) - Ce
miyeti Akvaın büyük meclisinin 
aktettiği hususi içtimada Türki
yenin Cemiyeti Akvama kat'i 
surette dah:ı olmıya davet edil
nıesint: karar verilmiştir. 

Cenevrt:, 6 (A. A.) - Cemi
yeti Akvam Büyük Meclisinin 
celsei mahsusası esnasında Avus
tralya, lraıı, it alya, Almanya, 

Portekiz, Jngiltere, Macarislan, 
Fransa, Japonya, Bulgaristan, 
Lehistan, Hindistan, lrlanda, A
vusturya, Kanada ve Koloınbiya 

mümessilleri, Türkiyenin Cemiyeti 
Aln·ama girmiye davet edilmesi 
hakkındaki takrjre müzaheret 
etmişlerdir. 

Celse Tiirki) e Cümhuriyeli 
hakkında fevkalade bir sempati 
tezahürü mahiyetini almıştır. Ge
liboluda harbetmiş olan Avus
tralya murahhası, Türk ordusu
nun kahramanlığını yadederek 
Mustafa Kemal Cümhuriyetinin 
beynelmilel teşriki mesai siyaseti 
takip ettiğini görmekle mesrur 
olduğunu söyledi. 

M. Siyaloya, İtalya namına, 
Türkiye Cumhuriyetiyle olan sa

mimi münasebetlerine binaen 

İtalyanların hissedecekleri husuıi 
sevinci lcaydetti. 

Almaıı murahhası M. Goppar, 
Türkiye}'i, eski sadık dostunu 
ıelAmladı. 

Portekiz murahhasa M. Deke-
veds, memleketinin muvafakatile 
dostane tebriklerini aevinçle bil
dirdi. 

İngiltere murahhası Markis 
London Derri, Türkiyenin iltiha
kında Cemiyeti Akvamın cihan
şlimulleşmesine doğru bir terakki 
gördüğünil söyliyerek sıkı nasyo
nalizm içinde hapsedilnıemiş olan 
Türk siyasetini methetti. Fransız 

murahhası M. Pol Bonkur dahi Fran· 
sa namına Türkiyenin iltihakmda 
c!hanşümullüğc doğru yeni yollar 
gördüğünü bildirerek TUrkiyenin, 
Gnrp ile Şark arasında rabıta 
olan bu çok kadim mP.mleketin 
iltihakı cihanşümullüğün remzi 
olduğunu söylemiş \'e demiştir ki: 

" Bu celsede söylenen söz
ler sulh teşkilatının ve sulhun 
kuvvetlenmesine ve büyümesino 
vakfı emel edenlerin hislerinin 

~ifodesidir. Mademki eski dostluk
tan bahsolunuyor, Türkiyenin 
Avrupadn en eski dostluğu Fran
sanınki olmuştur.,, 

M. Pol Boııkur, Türkiyenin 
ddveline Fransanın müsbet ve 
kat'i muvafakatini bildirdi. 

Lehistan murahhası M. G,·i-

Alhncı Hukuk Mahkeı~ir.: 
den: · 'ıdıka llanııııın kocası oldıı·•u 
he~ an olunan Sirkecide Ilo<'ap:ı._ada 
Doıııirkupı<la Istnsyoıı arkasında a:ı 
ıııııııa~nlı . lıaııeıiıı ıııukiııı Kftuıil Bey 
ate, lııne ıkaınn eylediği boşaıım:ı ıla
nısınııı gı~ alwıı tahkiknt1 icra 'H' ~a
hit dahi istiıııa ed lerck rııu:ııııcleli 
knr.uımn il;1ncıı tcl.ıligi knrarg-ir olıııuı 
'o ~ l'\' llli ıııııhakenıcdo 17 !) 9H:? cum:ır
teı:;i gıınfı saat 13, :~o a talik kılıııınıt 
ohlu0undaıı bir sureti ınnlıkf'nw di
rnıılınn sine talik edilen nwzi-(ır gıy:ıp 
kararına tarihi il,1ndan itilıarcıı l.i 
giiıı z:ı.rrında itiraz edilmediği 'o 11111-

a~) cıı olan gfinde ınahkrrnodo dnlıi 
iı;lıntı 'Ucut oluııııı:ıdıgı takdlrcfo bll
l'iıınlo vakı:ıııııı ikrar cdilıııiv nıldoluıı:ı
Q~ıhı mal Om olııı:ık vn tı blig ıııak:ııııııın 
kaim olmak üzere koyfiyot illin olunur . 

Koloınbiya murahhası M. Res
trepo, Lfılin Amerika ciihuriyet
Jeri namına, insaniyetin en büyUk 
tarihlerinden birine malik olan 
Tiirkiyeyi selamladı ve "ispanya 
ahfadı olan bizler, medeniyet ve 
itikallanmızın bu düşmanında yi
ğitlik ve mertlik ve hulusu ta· 
nıdık. Bu yem azayı aramıza 
memnuniyetle alıyoruz,, demiştir. 

Reis M. Hymas, Meclisin milt· 
tefik olduğunu müşahede ve tes· 
bit eyledi. 

Türk Kadınl "Müklik,,Alidr? 

Mazhar Osman B. 
Telakki Farkların

dan Bahsediyor 
(Ba, tarafı 1 incl aayf ada) 

Ancak şunu da derhal ilave ede
yim ki bıı gibi kadınlar hiçbir 
vakit ekseriyeti teıkil etmezler. 

Evinde çalışan, ev işile, çoluk 
vo çocuğile uğraıan, kocasını 
vazifeye kof turan kadana gelince; 
buna müstehlik diyemeyiz. Çünki 
bugünkü cemiy~tte kadının asıl 
vazifesi analıkt r. Muayyen bir 
meslek ve iş ile uğraıan kadınlar 
müstehlik olmadıkları gibi müh
lik te değildirler. 

Fena itiyatlardan, ahlak dUı· 
kUnlüğünden kurtulmak için en 
emniyetli ve mlle11ir vasıta iş 
hayatıdır. 

Yeni nesle gelince, bu neıil 

kadınlığının da mühlik olup ol• 
madığı yine bir tellkki meselesi• 
dir. BugUnkO neslin vakar dahi· 
lindeki ıerbestisini bazı kimseler 
mühlik telakki edebilirler. F akıt 
ben Fazıl Ahmet Beyin bu fikir
de olduğunu zannetmem.,, 
-------

lzmlr Akhisarı Hukuk Ha
klmll§lnden: 

Akhi~.ırııı P.1!\1L ıııahallcsiııdcıı Ce
mal Ag-:L kızı Akile Hanım ilo ŞAyb 
lsa rnah:ıllosiııdon Piriştmıılı Alıdııl· 
ıııccit oglu Üıııcr Efendi :ı.ral:ırında 
nılitPlındılis boşanma davasının ıııild· 

cln.ıılC'yhiıı ikaıu ... tg-alıının ınc>~·huliye
tııııı ıııclıııi ilaııoıı yapılan telıligatı~ 

ra.., ıııt• ıı ıııabkc·mcyc icabC't ttın<'Ji
r;iııdcıı gıyabcıı cari muhakorııo uoti
<·e iııtfo: istiııı:ı olunan şuhııt iki ta
r:ıhn utodcnlıori gcçiucnıcrliklorine 

ıılık.uııı l':ılıılmnııı mer'i oldugıı sır:ıd:ı. 
bir prrn• dnlı:ı boşaııdıkların:ı. V" tC'k
r.ır c\ len dikleri lı:ıldo iki .senodl'ıılıeri 
a) rı ) aş:ı ıuakt.l olduklarına \ ' C ınlhl· 
dl\ldl'yhiıı nıı•zlmrcyi tamaıııc ıı ihmal 
cttigiııt• dnir cd:ı.yi ~ohadot ettikleri 
gibi . ullı IR.şolıbiisil do akim kaldıgı 
Ye miıddcaaloylıo vakıaları kabul ve 
iJ,rar etmiş addoluı:ne<ığıııa dair gıyap 
k:ırnrı ililııoıı tclJlig olunduğu halde 
itiraz ııtırıoıliği ''C iki taraf nrasrncla 
mllştcrıık h:ıyatııı artık id:ı.ıııosiııc iııı
kfLıı knlınadı~ına ııuıhkcmocc ı,aıı:ınt 
hfüııl oldu~ıı cilıl'tlcı Kanunu Medeni-
n iıı l 38 i ııci ınaddo i ınut·i lıiıı oo 
ıııildclC'iyeniıı bo~.ınmasına \ ' O huııuıı 
ah' :ılı ~ahsiyo kllHığUno kayıtlarının 
icrasına 'o masarifi nıuhal,orncııin 
miifülc:uıle~ he aicliyt}tino kabili tem
yiz olmak tizcrc 11-6-932 tarih 'e 
211-143 ııuma.r:ı.lı ilftm hllkınil tebliğ 

ııı. kamııı:ı kaim olmak tızorc ilan 
olunur. 
c::::::::==============;:::::=:::::::==--=· 

1. t:111hul Asliye Mı\lıkcmcsi Birinci 
lhıkııl, dnir<'siııdeıı: Jsta.nbul Ör!iclller
de u Nu da Kaskot tuccnrı Mohınet 
B;ıruoş efoııdinin lstaııbul lcra d:ı iro.sl 
itirnr. ıııerciiııo vukubulan mtıraca.ıtı 

llıNİno nl.ı<'aklıl:ırilc akteylcdigi 1.oıı
korılatoıııııı tastliki mt1taloa<ıını hıı' i 
iflfts idare i raporu ilo evrakı mfltoal-
likası icra 'c ifl!I kanununuıı 287,3UO
UııcU nı:ıclde i mucllıiııco malıkcırıc•\ e 
tn eli kılııııııış 'o bu bapta knr.ır itti· 
hn1.ı 12 i iM:? tarihine mfısadif :ılı ırıl· 
ıı tı saat on IJiro nıuaJ yen buhııı 111111 

oldıır,ııııd.ın ıııcızl,ur mnddclC'r hUlı.ınüııc 
ten fik:ııı al.ılrndar:ıııın ve koııkorclnto~ .1 

itirM.cla lııılıınaıılarııı yo\'rn 'c vııkti 
ıııc·ıl.iirda Rult:ıııalımf'ttc kfdıı lı:tanl.ıul 
?ılahkı>uıei Asli~ ı· Birinci 11ııkuk dnire-
ııiııtlll blıatı viicul etuıelcri ilaıı olunur. 
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femmuı 

B I' KAY 1 
Bu Sütunda Hergün 

lort Kiçner Anadolu Sahilinin işgalin------- . ısm•t Huı,ı.ı 
den içtinap Edilmesini Tavsiye Etmişti ;, RIY AZIY~ ALiMi 

Türk aUvarll rlnln harp c ph nda bir t arruz hareketi 

Bu mahzurlara ilAvcten lngl· Bu teşebbUslln ilk hedefi Bo- \ sahilinde yapılmasını: tercih edl-
lizlerin mühimmab da azdı, ve bu ğazlan zorlamak olduğu için, ilk yordu. Bu sahilde Kilidülba• 
noksan bOtiln harp müddetince yapılacak şey Boğazların iki ta- hir sahasının işgali ihraç 
t Afi edilemedi. rafındaki bataryaları susturmakb. hareketinin en esaslı noktasım 

Burada bir harp plinı yapa· Bunu temin için de iki muhtemel halletmiş olacaktı. 
bilmek için bilhassa iki noktaya hareket tasavvur edilmişti. Asker ihracı için Yarımadanın 
dikkat edebilmek lazım geliyor- 1 - Boğazların Anadolu §İmali gaibisinde beş muhtemel 
du. Evveli bütün mesainin üze- sahiline asker çıkarmak i nokta vardı: 
rlne temerküz ettirileceği ordu 2 - Y arımadaıun şimali 1 - Saros K6rfeıl ( Balda 
Boğazlara geçmek hususunda garbisine asker çıkarmak. koyu ) 
donnnmaya yardım etmek vazl- Anadolu sahiline asker çıkar 2 - SuVI koyu ve onun ce· 
fesile mllkcllefti. manan biıçok mahzurları vardı. nubu. 

Saniyen bu plAn yalnız mev- Besika koyuna, veya üç mil 3 - Kabalepenin şimali. 
cut askerle yapılabilir bir iş ola- daha cenupta Düzceada karşı- 4 - Kabatepenin cenubu 

k 5 - Helles bumu ve Sed .. 
~ değil, fakat müteakıp ihraç mnda Yukyeri koyuna asker dülbabir 

meliyelerine donanmanın da mü- çıkarılırsa, geçilecek me-
ıaait olup olmadığı tespit edile- safe müşkül ve uzundu. Ayni 

(Arkası var) 

cekti. zamanda mevcut askerin taham- Malülgaziler cemiyeti umum 
merkezinden: Jeneral Hamilton ve erl<anı

harbiyesi, Çanakkaleye vardıkları 
gtindenberi bu meseleyi bu nok
tadnn tetkik ettiler ve ancak 22 
martta muvakkat bir plan kabul 
ettiler.' 

18 martta kumanda heyetine 
Mondrosta üç erkanıharp iltihak 
etti. Fakat bu muvakkat plana 
bakılırsa, Türk kuvvetlerinin mik
tarı lıaIA meçhuldür. 

Yarımadada Türk kuvvetleri 
40·80 bin tahmin ediliyordu. Fa· 
kat iki rakam arasında büyük 
bir fark vardı. Ayni zamanda 
Anadolu sahilinde 30 bin ve ci
tarda da 60 bin k4ilik bir kuv
vet bulunduğu farzolunuyordu. 

Demek ki Türk kuvvetleri 170 
bin tahmin ediliyordu. O takdi~ 
de Rusların Karadenize inmeleri 
lh:i naline karşı lstanbulda asker 
bırakmam~ olmaları lazımdı. 
Maamafih, ne olursa olsun, Türk
leri Geliboluda müdafaaya kafi 
kuv\letleri bulunduğu muhakkakb. 

s 
Yevmi, Siyası, Havadis vo 

~azetesl 

ıdare: lstanbul: Eski Zaptiye 
Catal<:c,me soka.~ı '2:) 

Telefon İstanbul - 20'.'.03 

Posta kutusu: lstanbul - 741 

Telgraf: lst.anbul SON PO;)f ı\ 

ABONE FlATl 

TüRKlYE E c ne b: 
-l400 Kr. ı Sene 2700 Kr. 

'750 ... 6 Ay 1400 J> 

4.00 ... 8 J> soo J> 

150 • 1 ... Sol • 

Goton evrak geri vorllmeı. 

Hanlardan mes'uliyet alınmıı.ı 

cevap !çiıı mektuplara 6 kuruıluk 

Pul i1Ave3l lAzımdır. 

Adrc'I değlıtlrHmosl ( 20) kuruıtur. 

mül edcmiyeceği harekatı asl<e
riye icrasını istilzam edecekti. 
Karaya çıkan asker artık donan· 
manın himayesine sığınamazdı. 

Kumkale cıvarma asker çıkarılsa 
müttefiklerin sağ cenahları boş 
kalacak, merkez ve sol cenabfarı 
dn nehir karşısına düşecekti. 

Halbuki Boğazlarm asıl mü
dafaa tertibah Rumeli tarafmda 
idi. Bunlara Anadolu sahilinden 
hakim olmak güç olacaktı. 
Zaten Lort Kiçner de Başku
mandana Anadolu sahilinin iş
galinden içtinap edilmesini tav· 
siye etmişti. 

işte bu sebeplerle erkanı hEır-
biye askeri hareHitın Rumeli 

• .. 
N ş 

1 1 ·a:ır ikramiyeleri h, kmda 
Pazar mil ?lali) o \ ek 1 tinden Zi-

ra~t B ık ına 'o Pazcrt tl gün il 
Ban d n ubelero W\-züı.t için tebli-
gat yapıldıt,'lnı Anka.r:ı.daki Mtıl'. hlıa
ımnız tol fonla bildirmiştir. 

2 Merkezi umuml, to,ziatm 
6Grn'tlo kr. sı 1çin teşobbfis •• tta bu-
lun:ıc.lktır. 

3 - 10 senelikl rini alıı.n arka· 
dnşlanmı~ b:.ı s UC'fe ınaiHms olmak 
iizcro Ağu to.,ta inlıısar ikraıni.relorini 

:ı.lııe:ı.ktardır. 
Şiımlidoıı .!' kerlik şubclorino uıü-

racaa t tmelcri lilzımdır. 
4 - 10 scııoliklcrini alan nrkn

dnşlan m17.dan !131 vo 930 senelerinde 
tcvyj odilcıı iul i ar ikramiyelerini 
a!amıya.nlar Cemiyet K!l.tibi umumt
liğino nıtıracaatla i imlerini knyde
lirmelidirlcr, i,endilcrino bu mUtera
J.im hakları dahi 'criloccktir. 

" 

I D 
Şirketimizin 2500 ton T uvenan maden kömürüne ihtiyacı v:ard r. 

Talip!erin şartnameleri almak üzere ıo-~ -932 tarihine müsadif 
Pazar gününe kadar Şirketin Haydar Hamndnki vesait ve hare
ket şubesine müracaatları iüzuınu ilan olunur. 

• • 

Umumi l~üdürlti'< 

Yüksek Muallim ve Mülkiye mekteplerile Güzel San'aflar ak 
demisi ve Preventorium müessesesinin bir senelik mahruk t, iaşe ve 
saire ihtiyaçları nşağıda gösterilen günlerde teahhüde raptoluna
caktır. Talip olanların eyyamı mez'kiirede saat 2 de teminat akçele
rile birlikte Fındıklıda Yüksek mektepler mübayeat komisyonuna 
müracaatları • 

Cinsi İhale günü 
Odun, mangal ve kok kömürU 
Arpa, saman, kepek 
Et, sadeyağı 
Pirinç ve .saire 
E mıek 
yumurta, un vesaire 
Yat sebze 

24-7-93:.l 

26-7-932 
26-7-93? 
28-7-932 
28-7-932 
28-7-'932 

Açılc münakasa ile 

kapalı zarf usulü 
açık münakasa 
Kapalı -zurf 
açık münakasa 
Ç\k münakasa 

- Hasan Necati Bey, Hasan altında kocaman bir çanta 
NecaU Beyi. gelirdi "'antasımn içinae ne 

- Efendimi.. olduğunu kimse görmemiştL 
- Demin size verdiğim evrakı kat kulaktan kulağa yayıldı 

ne _yaptınız?.. göre bu çanta riyazi)eye 
- Şey, evrak mı?.. Affeder- eserlerle dolu idL 

siniz beyim, biraz meşguldüm del. Hasan Necati Bey ye 
- Yahu bu ne bitmez meş- oturur oturmaz çantasının m 

guliyet, riyaziyeye çalışmayı biraz teviyatım çekmecelerinden biri 
bırakın da önümüzdeki işinize boşalhr ve hiç vakit kaybetoı 
bakın.. den yansına kadar açtığı ç 

- Emredersiniz beğim!.. mecenin içindeki kitapları o 
Mümeyyiz Bey, çattık, der gibi mUsveddelik kağıtlar Uzeri 

başını salhldı, kendi kendine söy- daireler, mUsellesler çize 
Ienmiye başladı: Hatta hazan kendinden ge 

- Olur şey değil, otuz sene- yüksek sesle .. 
dir devlet hizmetindeyim, bunun - Bir mUselle in mesa 
gibisine rastgelmedim.. lş ve- sathiyesi kaidesinin irtifaına •.• 
rirsin yapmaz, yapsa da yilzüne Diye kendi kendine konuşd 
gözüne bulaştırır. Riyaziye alimi ğu bile olurdu. 
imiş, ilim ise ilim, burada alime Bu zamanlarda mümeyyiz d 
değil işe yarıyacak insana lilzum lerini gıcırdatır, arkadaştan: 
var. Müdlirlin işi yok, Allabın _ Alim adam, mllmeyyiz o 
yarattığı bu acaip mahluku ba- kızmakta haksızlık ediyor. 
şıma musallat etti.. Der gibi biribirlerinin yllı1 

)#.. rine bakarlardı. 
Mümeyyizini hakkı vardı. Ha· _ Bütün hayatını ilme ha 

aan Necati hakikaten acaip yaradı- retmiş adama da lif s6ylenir nıi 
Jışta bir insandı. Her halinde bir _ Zaten bizim memlekett 
başkalık vardı. Kırk beş yaşına ilmin kıymeti ne vakit bilinmiş? 
gelmiş olmasına rağmen balA ._ 
evlenmemişti.. l 

- Yahu, niye bekAr yaşıyor- İlmin kıymeti takdir ediloı 
sun?.. diye soran arkadaşlarına: olsaydı Hasan Necati B. oüfu 

- Ne yapalım, derdi, biz dairesinde Uçünctı sınıf mas 
hayatımızı ilme hasretmiş insan- lditibi değil, darülfünunda ıo 
lanz, evlenmek aklımızdan bile derris olurdu .• 

Fakat kime dert anlatırsr;!. 
geçmez .. 

Sabahları daireye koltuğunun {Arkası var} 

AKDENİZİN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforlu 3500 ton hacminde "İRA,, vapuru ile 

p·re, skenderiye, Rodos 
Seyahatine i;tirak edecekler her hususta memnun kalacaklardır. 

Cemiyet fiat hususunda olduğu gibi vapur hususuncia da büyük 

fedakarlıklar ihtiyarile nihayet 11IRA,, vnpurunu temine muvaffak 

olmuştur. Seyahat kaei olarak 20 temmuz.da başlayacaktır. 

Fiatlar 
Lüks azimet ve avdet 

Birinci 
İkinci 

" 
" 

" 
" 

" " " ÜçüncU ,, ,, 
Tabldot: Sabah, öğle, ikindi, 

akşam lcahvaltı ve yemekleri 

dahil yevmiye 350 kuruştur. 

:fosust fevkalAde lüks aile ka .. 

maralnrı1 da mevcuttur. Arzu 

edenlerle fiatler hunust ola· 

rak kararlaşhrılır. 

lstanbul, Gelibolu ve Çanak• 

kaleden gelecekler SAADET 

vapuru ile ge iklcri takdirde 

yüzde elli tenzillittım istifade 

ed ceklerdir. Aydın ve Kasaba 

dcmiryolları güzergihından ge· 

leceklerin de nısıf ücretle azı.. 
met vo nvdeUerl kumpanya· 

larca kabul edilmiftir. 

Vapurda yatak adedi mah· 
dut olduğundan lştirnk edecek• 

lerin vaktinde müracaattan 

Hizımdır. Vapurun Giride de 

uğramnsı talep edilmekte ise 

de bu husuı mürac at ede· 
ccklerin miktarına bağlı oldu· 

yemekli 

" 
" yemeksiz 

" A-undnn Girido 

120 lira 
90 n 

65 n 

50 " 
30 ,, 
gidecekler 

nzami 10 temmuza kadar mü
racaatla knydolunmnlıdırlar. 

Ecnebiler için mllnferU p&• 

&aport muamelatı yapmak r.a• 

rureti olduğundan (muamelesi 

tarafımızdan yapılm k Ozer ) 

pasaport ve vize mur flan 

ls:endilcrine nlt olmakj sure• 
tile işbu seyahate ecnebiler 
de itürak edehiJ:rıcr. (Ecnebi· 

Jcre it pnınport ve vize 

masraflarında nır.amt tenzllAt 
temin edilmiştir.) 

M0RACAA T YERLERlı 
Türk Maarif Cemiyctl lımir 

Mnmessilliği: Selinik Bankası 

karfısında No. 9 Telfon 3911, 
Sabri Veli B. ticarethanesi, 
Pe§tamalcılar Çukurhan karşı· 

sında 71 numarada telefon 

2728. 
İstanbulda: T rk Maarif Ce-
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Muharriri: 
Arnold Golopen 

-42-

Rüya Ba~an Tehlikelidir - Hele Sayıklama Adamakıllı Fenadır - işte Bir Misal -
Beklenilmiyen Bir Ziyaretçi - Şimdilik Size Allaha Ismarladık! 

Evet, dedim. 
- O halde size bir nasihat 

•ereyim: On dakika sonra kapı 
açılacaktır. Fakat sakın acele 
etmeyiniz, bırakmız birkaç dakika 
geçsin. Bütün memurlar gelsin, 
mağazada kalabalık başlasın. 
O zaman kimseye görünmeden 
çıkıp hiç acele etmeden kapıya 
teveccüh etmek lazımdır. Ben 
buraya beş on defa geldim, Ade
ti bilirim. Beni takip ediniz 1 

Genç meslekdaşımm söyledi
ğini aynen tatbik ettim. Fakat 
maalesef tam masanın altından 
çıktığım sırada kasketi ve ceketi
nin kolları sırmalı bir mağaza 
müfettişi beni gördü: 

- Bu da nereden çıktı? diye 
hayretini izhar etti. Fakat bere
ket versin kapıya y ondık. İki 
adımda sokağa .dım. Ben 
benimle daha fo.ıla tanış .. 
mak ister gibi görünen 
genç meslektaşı kendi haline 
terkederek rastgeldiğim ilk oto
mobile atladım. Şoföre Londranm 
ta öbür ucunda lfüıleltayin bir 
adres verdim. Arlık ( Allen Dik
•on ) un elinden kurtulmuştum. 

Bir mUddet gittikten ve takip 
r.dilmediğimize kanaat getirdik
ten sonra şoförü durdurdum, 
otomobilden indim. Bir müddet 
yaya yürildükten sonra bir başka 
otomobile binerek Kenigston ı::"m
tinde Viktorya Paliis adresini 
verdim. Öyle ya bu kadar z rif gi· 
yindikten sonrn elbette üçüncü, 
hatta ikinci sınıf bir otele yer
leşemezdim. 

Fena Bir Uylcu .. 
Evet, polis müfettişi beni bu

rada arayıp bulamazdı, fakat 
muhakkak surette (Edit) i, hat
ta ( Bil Çarper ) ile ( Man
zana ) yı bulacak, Amsterdama 
gitmek istediğimi öğrenecek, 
fazla olarak bu seyahatin sebe· 
bini de meydana çıkaracaktı ve 
muhakkak bütün istasyonları 
nezaret altma alacaktı. 

Nihbinliğe lüzum yok. Elma-
ımı satmaktan henüz çok uzak 

bulunuyordum. Bununla beraber 
lngiltereden uzaklaşmanın yolunu 
bulmak imkansız değildi. 

Her ne ise, bütün bu düşün· 
celeri sonraya bırakarak herşey· 
den evvel iyi bir uyku çekmek 
istedim ve derhal yatağa girdim. 

)#.. 
Akşam üzeri uyandığım zaman 

be.va kararıyordu. Zile basarak 
g:ırsonu çağırdım. Bütün ln?ili~ 
hızmetçileri gibi ciddi ve terbıyclı 
bir adamdı fakat bana öyle 
geldi ki ~özlerinde hafif bir 
istihza bulutu vardı, Acaba 
beni bir yerden tanıyor 
muydu? Anlıyamadım. Kah· 

Fotoğraf ı ah/ili Kuponu 

Tabiatiııiz öğrcıımc<t istiyorsanız 

fotoğrafınızı 5 ııdot kupon ilo bir -

likte gliııdcrirıiz. roto~r rııııı sır.ıya 

tt.biJir vo fa.do edilmez. 

İsim, mr lok 
veya san'at? 

H:ıngi suallerin 
cevabı ? 

Foto~nf iııtiea.r 
edecek mi ? 

Fotoğrnfın klişesi 30 kuruşluk 
pul mukabilinde gön lorilobilir. 

ı valtı istemiştim. Geldi, karnımı 
güzelce doyurdum. Elimi yilzümü 
yikayarak sokağa çıkmıya hazır-

mek lnzımdı, soğukkanlılıiımı hiç 
bozmadan: 

landım. Fakat bu sırada kapı 
vuruldu: 

- Bu centilmeni buyur edi· 
niz, emrini verdim. 

- Giriniz, dedim. Garson 
geldi, elinde bir tepsi ve tepsinin 
üzerinde bil' kartvizit vardı: 

- Bu efendi sizi görmek 
arzusundadır. 

- Acaipf Beni burada kim 
görmek istiyehilir? 

Kartviziti aldım, bir göz at· 
tım. Ne derece hayrete düştü
ğümü tasavvur edebilirsiniz. 
Filhakika kartın üzerinde şu isim 
vardı: 

Ailen Dikson göründU. Muta· 
dı veçhile arkasında kusursuz bit 
elbise taşıyordu, içeri girince 
birçok polis memurlarının yaptık
ları gibi üzerime ablarak 
elime kelepçe geçir~cek yer~e 
kemali sükunetle bır koltuga 
yerleşti. . 

Mister Edgar Pip, dedi. Sız 

Allan Dikson 
Polis Mllfctti~i - Londra. 

kurnaz ve zeki bir adamsınız. 
itiraf ederim ki, sizin yapbğınız 
şekilde bir (müşteri) nin elimden 
savuş ışu ilk defa vakidir .. 

Çaresiz, kazaya rıza göster- (Arkası va ) 

EMLAK ve EYT f.\lv.i BANKASI ILANATI 

E AK VE EYTAM BANKASI 
. ST A UL ŞUB SİNDEN 

Taksitle atı/ık Arazi 
Esas Mevkii ve Nevi Teminat 

71 Üsküdar Altuniıade Koşuyolu caddesi 31 No. tarla 175 
78 Kandi!Ji Vaniköy caddesi 10 No. 36 dönüm arazi 65 

214 
" .. il 14 il 49 

" " 
85 

215 11 f) ,, 20 
" 50 " 

100 
" 216 " " " 

27 
" 70 " 

175 
" 179 Üsküdar Altunizade Nişan taşı caddesi 7·11 No. 

tarla. 185 

185 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahalle ve sokağı 66 No. 
bahçe ve kayıkhane ve mutbah mahalli 225 

251 Beylerbeyi Çamlıca caddesi 75 No. 380 m. arsn. 43 
28l Bey'eı·bcyi Bostnncıbaşı mahallesi Pazarkayığı so-

kağı 2 No. su yolcu koğuşu. 52 
283 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi Gazhane sokağı 

3 mük. No. bostan. 50 
Balnda yazılı emla < sekiz taksitle bilmüzayede satılacağından 

taliplerin 28. 7.932 Perşembe günü saat on al tada Şubemize mü
racatları. (27) 

Büyükadada Taksitle 
Satılık Emlak 

Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 

100 Büyükadada Nizamdere sokak 19 No. bahçe 
103 ,, ,, caddesi 25 No. lı arsa 
104 ,, Cakomi 69 No. fundalık 1/2 hisse 

?06 ,, Nizam caddesi 5 No. bağ 
108 ,, Cakomi caddesi 71 No. fundallık J-2 hisse 

109 " " tt tt " tt " " 

1 10 ,, Rıhtım cad. 26 No. maa dükkfın oda 
115 ,, Ayanikola 37 mükerrer No. bağ. 112 hisse 
l16 n Acem sokaK 39-41 No.bağ. 1/2 hisse 
118 ,, Ebe sokak l 1 No. bahçe. 

65 
50 

135 
J5 
75 
65 

150 
450 

10 
30 

Balada yazılı emlak sekiz taksitle bilmüznyede satılacağından ta
liplerin l!}.7-932 salı günü saat 16 da şubemize mtiracaatları (25) 

Tayyare 
İYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ıncı keşide 

11 temmuz 1932 

• • 

Ayr c • 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralı!<. ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 

Umum deposu 
JAK Y. LEVY 

oc ARI 
Fennin Son fc3.dı 

idareli ve dayarıkhdır. 

Bunları he" yerde 
isteyiniz. 

Eczahanelerden ısrarla doktor Sandow's ı1'1arkaı;ın1 oraJıruz. 

• • 
Lira Be eli Keşifli 419,000 • 

l 
.ı> 

Manisa şehrine isale ve tevzi edilecek su işi lcapalı zar: usu• 
tile münakasaya konulmuştur. Münakasa şartnameleri Manisa • 
İzmir - fstanbul - Ankara - Konya - Adana belediyelerinden . lı· 
nır. Proje ve fenni şartnameler ( 50 ) lira mukabilinde ~ nni ·n 
Belediyesinden verilir. Teklifnameye raptı liizımgelen evrak mü
nakasa şartnamesinde gösterilmiştir. Münakasa 1-9-932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat ( 10) da Manisa Be!ed'ye dairesinde 
yapılacağından teklif mektuplarının makbuz mukabilinde mezkiir 
tarihte Manisa Belediye riyasetine tevdii lüzumu ilan olunur. 

fara: 'l'ccnlbedido muhnbrro 'o 
ınuhascbCI) o bih:ıkt.ın. 'nkıf bir 
mulııı ip iş arnmnktadır. Tnlipl<>r 
gaıctcmizo muhasip rumuzilo mil
r:ıc:ı:ıt cdol ilirl<>r. 

A karada 
Satılık Bina 

Birinci kat: Bodrum. 
lki ttci kat : Kıraathane. 
Cçılııcn kat: Lokanta. 
4 - 5 - vo G ıncı katlar oteldir. 

Almak arzu edenler Ankaradn 
Kınacı Zadeler npartımanında 
16 No. ya müracantleri. 

--------
1 LA. N 

Am rika, Rusya vo Avrupaııın ınU
tC'addit )erlerind amir tabir cdilC1n 
ş:unpaııyarıın u ta ı 1 tnnbula g imiştir. 
~rzu eden ere nı ma raf a. öğretebilir. 

Jçin<lc al!,ol ve karlıonııik: yoktur. Zn· 
) ıfiara çok nniidir. 
Sirkcc do Dem irk. pı Növbctl anc cad- , 

de inde numara: (5) müracaat 

ı:lindo mevcut motör ve tofcrru:ı.

tilo komplo kö) değirmeni olup 
ta satmak istiycnlorin Kartal 26 da 
Hayri Boyo homon telefonla würa
cantları. 

Selanik Bankası 
S<>l!lnik Banka ı Galata nı in-

de ehven ncrct muka\ıilindo busuet 
kUç(lk k alnr icar olunur. 

DİKKAT 
11 r iluc nı Ues ir değildir. 

GLANDOl<RATI 
Alelade bir ilaç olmayıp meş

hur Prof. B. Sequart ve Scheti
nsch'ın keşfidir. Genç ve dinç 
hayvanların taı:e ve zihayat hor
monlarilc ihzar cdılmiştir. 

ADE i iKTiDAR 
BELGEVŞEl<Li~iNE 

Knrşı ltat'i tesirli devadır. Er· 
kek, kadın farkı yoktur. Her ec
zanede bulunur. Kutusu 200 ku
ruştur. Umumi deposu İstanbul 

ZAMAN ecza deposudur. 

Dr. Beylere: tesirini qn~ ılnrı 

Uz.erinde tocrnlıo için lıir kutu 
mal.buz mukabilinde gönderilir. 

MÜZ ~YEDE İLE SATIŞ 
Cuın:ı. gl nll sahnh s:ı.at 1~ da Hı) oğ

lunda A ınalımcsçit caddceıııd llınare 
soka ınd 15 nnın:lT lı Anjol aı nrtı
ınnnıııın 3 num rnlı dn'rosiııdo ( ) alar 
mllzayodo ilo satılacaktır. Masif CC\ iz 
al'r cınclaıı Rın ııs şeklinde !) pıı.rça
d. 11 1 ılır kk p ~ nok oda. t .ımı, 
defa c 'iz :ı cından :ı:ıam'ü'} Rııı ana 
vo G l ı~ dan ibaret mUkommel ' tak 

0~ t:ı ı n, k n p ; c ı.oltukl r. ııcr
d l r, ş !on~, duv. r saati, dll\,ır ta
lıal.!nrı, tablolar, tabak 'o çay takım· 
ları, ~ 1 o s:rnclalyeleri, portmanto, 
ınadeıı 'o kristal eşyalar, el ktrik 
lambalar, nı utrak eşyası, yeni h:ı.l<lo 

mu nınbalar, mangal, s:unavcr ' • sair 
lUzumlu CŞ}alar. Acem ve Aıı&llolu 
halıları ve sccadcleri. 

l 

i 
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İST ANBUL • GALATA, ÇİNİLl RIHTIM HAN 
SOSY ALlST CUMHURİYETLERi İTTİHADINI 

. ... ' ..._ . ·,, ·... . . ·. . . ' 

ZİYARET EDiNiZ. SOVYET 
INTURIST : Sovyet ittihadım en mükemmel ve mlisait şeraitte ziyaret ve seyahat esbabını tertip ve temin eder. 

VASi VE MÜTENEVVİ BiR MEMLEKET 
Sovyct Sosyalist Cumhuriyetler( ittihadı, vasi Ye mQtenevvi bir memlekettir. O; Avrupanın sü1ilsünü, Asyanın nısfını ve bütün dünyanın altıda bir lcısmını ihata etmektedir. Otuz bin 
millik hudutları arasında s ı. ııe güzellikleri, garabetler ve müessir tezat]arın nihayetsiz tenevvüünü bulacaksınız. 
Sevnhill; yedi deniz ile muhat ve dağları, bütün Avrupanın en büyükleridir. 1\foml~ket; vasi ormanla':', büyük nehirler, sıcak bahçeler, taze vahalarla dolanmış yakıcı çöller ve sarp 
tepe \'e !:>ayırlarla mestur ve müzeyyendir. Tarihten daha kadim şeh rleri ve bakir bir toprak silr'atile feveran eden ~aşııadar yeni şehirleri vardır. Velhasıl mazi, hal ve iatikbal; asri 
zamana delalet eden canlı bir hiidiıe şeklinde imtizaç etmiştir. So\·yet Sosyalist Cumhuriyetleri fttihadında 188 mi!Jete ve muhtelif kavim gruplarına mensup 160 milyon insan 
yaşamııl.tadır. Her b iri kendi vasfı mümeyyizi ile hareket eder ve hepsi de tabii flÜZel kostümlerini Jiibi• olurlar ve 149 muhtelif lisanda konuşulur. 
Şark ve garp, atik ve cedit, çelik ve şarkı hepsi, Hr devrialem seyahati gibi son derece mütebeddil bir panorama icat etmek için birleşir ve birkaç baftahk cazip ve ıihramiz 
seyahatin bütün g-üzellikleri ve kolaylıkları nrasında göı.leriniz öniinde canlanır. 
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LhNl>JGRAT 
MOSKOVA 
MOS:~OVA (3 

GR /. T (2 gün) 1 
~ 1 : !:~ = 

gün) LENiN- 5 242 126 -

LENINGı<AT (2 gün) MOSKO· 5 
4 INA (3 gün) 

5 
MOSKOVA (4 iün) LENiN- 7 

GRA 1 (3 gün). 

6 
LENINGRAT (3 gün) MOSKO 7 

VA (~ gün) 
1 

8 

MOSKOVA (5 gCln), HARKOF JO 
(2 güıı), KIEF (3 gün) 

MOSKOVA (5 gün)· 20 ta 

!itlik aeyahrıt, KIEF (2 112 giln), 
DNLPTR')STROY ( 1 gün), 14 

vapu in Khrer&o~'n 2l saat 'lll' 

Odesı1ya 2-1 sant, OIJESA (2 gUn: 
LENINGRAT (3 giin) MOSKO 

126 

295 157 74 

157 

210 

567 273 126 

YERLER ""'· cı. .- " ... ,, " 1 ., §· c. ndam adam cü adam a başına başına ba,ına ~ 
GiDiLECEK YERLER ::ı ~ adam 11dam cll adam 

:: ba~ıaa bnşına başına 

LENINGRAT (3 gün) MOSKOVA 
,4gün) 36 saat tren, SIV ASTOPOl.E. 
ve hava11sl BAKEHISARA Y BA-

11 LAKLAVA (3 gün) YALTA vo ha· 21 
valiıi, ALUPKA, NIKITSKY GAR· 
JENS, Al PETRI (5 gün) v.ıpur bir 
ıün, ODESA (2 gün) 

LENING:tAT (3 gün) MOSKOVA 
4 giin) N. NOVGOROT (3 1a:ıt~ 

ST ALINGRAT ( 1 gün) 22 saat treu 
ROSTOV - DON (2 gün) 15-18 saat 

12 tren, VLADIKA VKAZ (1 gün) oto· 30 
:nobil, (t giin) TIFL!S (2 gün) trcıılt 
Bııtuma, tSATUM (1 gün) (2 gün) 
vapur, YALTA ve havııliııi (2 gün' 
otomobil l gün, SIV ASTOPOL (1 
tgiin) vııpur J gün ODESA (2 gün) 
:KIEF (2 gün) 

ı2 No. devrin aynidir. Klslovodsk 

T. L T. L T. L. • 

860 200 

1240 610 295 

!MOSK<., VA (3 gün) VLADIKA V· 
KAZ (l gün) otomobil ı glln, TIF-
L]S (2 gün) Erivana trfn 16 ıaat, 
Erıneniıtanın mütcba!d memleket· 20 

14 'eri seyyahların arzusn veçhile Tlf· 
ilıı'te veya Erlvan'da tanıim edile· 
blllr. fuivan'dan Tiflia'cı trenle v~ 

oradan Batum'a BATUM (2 gün' 
BA TUM (2 gUn) Tiflia'o trenle ve 

Orlldan ~rivan'a Ermeniıtan'ın B 
günlük memleketleri ıeyyahların 
:ırzusuna glire Tifliı'te veya Erlvan' 20 

14 Ada tanı.im ~dilebilir, Erlvan'dao 
Ti'lise trenle 16 aaat, T1FLJS(2 gün) 
otomobil 1 gün VLADIKA VKAZ 
(l gün) tren 2 gün MOSKOVA 
3 gün) 

SANA YI MERKEZLERi 

T. L T. L. T. L 

820 400 190 

400 190 

1 9 VA (5 giln) 32 saat tren • ROS-
16 

• 
TOV-DO~ ve h va isi (3gün) 28-

650 315 147 şehrini 2 gü'l ziynrct edilmek ü:ıere 
12 A 'ıtiınnen Rostov • Doııla ikame 30 12.ıo 61? 295 

LENfNGRAT (3 gün) MOSKOVA 
(4 gün) Jv ANOVO • VOSNE • SE- 23 
NSK (1 güu) ufak Khıırkov'a trenle 
KHARl<OV (2 gün) 14 ıaat tren!~ 

9t5 462 
1 

l30 sut tren • KIEF (2 giin) 
LEN~NG~AT (3 gU:ı) MOSKO· 

VA (S gü ı) N. NOVGOROD (1 
10 illin). 4 giin vap'.tr, S'f ALIN- 16 

GRAT (1 giln) trenle MOSKO· 
VA'ya 40 saat 

315 147 

edilmiştir, 

LENlNGRAT (3 gün) MOSKOVA 
~4 glin) 2 gün tren VILADIKAV-

13 KAZ (1 gün) otomo:.ıil 1 gün TIFLIS 2.ı 
K2 gün) BA TUM (1 gün) 2 glin va· 
;>ıır, YALT A ve h:ıvalisi (2 gün) 
vcpur l gün, ODESA (2 gün) -

937 483 

15 RCSTOV - DON (3 gün) 16 Hnt 
tren, DNEPROSTROY (1 gün) oto
büs 3 saat, Dneptropeuovsk (2 glln) 
tren 20 aaat KfEF (2 glin) 

- --
8, lO, 12, ıı A. 13, 14, 14 A ve 15 rnci rlevııler için "1,, sınıfına kaydı, ns~al'İ beş kişi beraberce seyahat ettiği takdırde kabul edilebilir. 

'·ıNTURIST,, azimet ve av~ette Sovyet vize muamelatuıı~ı temin eder. ~~ak~.ı 1 O kışili grup seyahatlerinde 'INTUR ST,, alihazır 1~~!1e;~~c:kti~ hha tenı.ııtt 
ŞERAiTi UMüMCYE 1 nır.ncl ııınıf, (Vagon il tıpıude) Sleplng,, lerle veya bu vaeoolar 1 Mahalli maksuda azimet ve avdetle OTOMOBiLLER. 

FİA'fL \R: So\rl'.et Sosyall~.t CUmhuriyetlerl ltlihad_ındn ikamet mevcut olmıyan hallarda kabarık koltuklu ve geee gayet raht t 79t k· BAGAJ • Adam başına 32 kiloluk bağajlar gerek vapurla ve ge-
Ucrı!tlerlnde So\yet vızcsl, en mukemmel otellerde panıııyon komple lam kablli tahvil vagonlarla. . S 11 t Cü h i ti 1 lttlh d kll meccanend'-
(gü d 3 d f ı ) t .. hb hl 1 ı Uı 1 1 ıe ni' •I reı<se trenle Sovyet oıya ı m ur ye er a ına na ır. n e e n yeme< ercu?'an, r~ er, şc r ~r • m ~ e.r • ro ıe. • ikinci sınıf, kabarık koltuklu ve gece )"Dtnklara kabili tahv:I vagonlarla 
tiyatroları, ,ınemaları ve saırcyl z.ıyıır.et maıorlfı de dahl. dı~. () .. - f k b k l . f k t t ; k b"ll t h . SWJF TFBDILI - Yolcu hareket tarifesi mucibince mafevk 11nıfua Sovyet Sosyalist Cümhurlyetlerı lttıhadında şlmendıfer ucurotı çuncu ımıı ı il arı o mıyan ve h a gece ya ııga a ı a vı · 
lntlhep edılecek ıuufa göre tebeddül eder. Şöyle ki: ltoltuklu vııgol'larla. forkmı tediye ederek aınlfı tebdil ile ıeyabate devam edebilir. 

Fazla tafsilat ve seyahat programını, hnsusi seyahatler için tertip edilen musavver katalogları almak üzere zirdeki aelrese müracaat olunması; 

~ "INTURIST,, Şarl<ı l{arip Mümessi!tigi: GALATA ÇiNili RIHTlf~ HAN 
TELGRAF ADRESİ; INTURIST ·• JSTANBUL TELEFON: BEYOGLU 2501 

( 

SİVRiSİNEKLERİN 
KANATLARİLE ~ 

sevahat eder. 

Jı y&Y&f Jl'&f " mutbit acılı; içinde 
Dren hastalıklar ıiYriıineklerin hortum-
vasılaslle aaJdoluıur. Her sene binlerce 
n ölümüne sebebiyet veren bazı mu~ 

~lir aıtmalarıa sirayetine vasıta olanlar 
ılvrisineklerdlr. • Bunun ,fçla kendinizi ve 
~efradı ailenizi bunlardan koruyunuz ve bu 
'ılllhlı kaUllerl imha ediniz . . 

Sinek • sivrisinek Ye bilcümle haşaratı 
~ıur:aue ve kat'ı surette öldürmek içi~ en 
emın vasıta, bütün dünyaca tanınmış olan 
fLIT'tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Etibba Odası Riyasetinden: 

Bit is'te 
Yılmaz kitap evi 

ve pazarı 
surat, intizam, ehvenlyet 

ZMi 
..,., 

TUrkocağı bahçesinde 

HAFIZ BÜRHAN B. 
GUzcl scsilc te1rcnnünıc haşl:ı.nııştır. 

Ayrıca 
nus \ :ıryctcsiııin uum.ıral:m 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım temin c•dor 
mide \·o baraakları toıniztor .. 
Basuru kökünden lteser. 
'f:ıaıııı 11\tif ,.o zovkle i~ilobillr 
Mazon ismine dikkat ediniz. 

Büyük tlteal 100 kuruş. 
Deposu: J, Bankası ark:tıında MAZON 

-~ Botton ecza depoıudur. ~--· 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tıraş olmak, yll:ıUnUı.Uo teravetint 
muh:afaı.a, kırmıtılık ve çıbanların zail 

-
ltiZiili 
~ kremini mutlaka liul:nnınn: ..... ı 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATiE..--
~ ..... _ ···------------

Son Posta Matbaası 

Sahlplerlı Ali '1aem, Selim Raııp 

Vaınız ICUt 
.._ Ucuz :hya l<lreınıdı 

~ , aoıaın, ev k111Janı111z 
rab '/ı - 8Dfç • 

fi canın lıtanbul -- ~ eınaalJne fak 

Aceııte/ik/er : /zrnfr ı::aya /Baııke.ır/ M ,. · 
r""iiiiiiii;:::~ ı A ı. fchir b ilnls:ı/!1 IJıı-ara Ça RtJdrraıa K ' e11e,11 alcrr1 Alch aaa!>a c, 

faar Salihli. 

VEREM 
Göğilfilori ıayıf ol:.ı.nlnrdaki öksilrükloro 

ohomıniyet vcrm Jidir. KATRAN HAKKl 
tehlikenin tinOno geçer. 30 senelik 

bfiyilk 

EKREM 
tecrübe· 

Satılık Haneler ve Yalılar 
Bebekte lıir tarafı fırın diğer tarafı Millet bahçesi Onündoki Tramvay mey· 

danile muhat olan ad:ı.yı tcıkil odon 1400 metro arsa Oıorine mebni 13 - 2~ 
numaralı yedi bap hane ile Boyacı köyünde tiç lı:ıp sahilhane toptan ve pe
rakende acele satılıktır. Boyacı kOyOndo llalim Paıa akaretlerinde Moiım•' 

Oda Heyeti Umumiyesinin 8 '"'Temmuz 1932 cuma gilnü sabah 
aaat 10,30 da Cağaloğlunda Halk Evinde birinci içtimaı mukarrer 

ı--~~~~~~-----l-ı'lılaP~ll-lll~~ı.......-.~l-4"~--~--_, 


