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Cenev
Ediyor 

Akvam Cemiyetinde Türkiyenin Sulh 
Siyasetinden Sitayişle Bahsedildi 

~ · Ankara, 8 ( Hususi ) - Vekiller Heyetinin di1n akıam aktettiğl 
iç!~madu 'lürkiyenin Akvıını Cemiyetine girmesi hakkındaki teklifin 
muzake~e edHeceği anlaşılıyor. Hariciye Vekili Tevfik RllştQ ~ey 
yarın Mıllet Meclisinde izahat verecektir. Türkiyeyi Akvam Cemıye· 
tinde~ Loudrn Sefiri Münir Beyin temsil etmesi muhtemeldir. 

F kat cemiyetin bu aym 18 inde ynpacağı içtimaCla Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Bey bizzat hazır bulunacaktır. 

Anl.ara 1 ( A.A. ) - Cemiyeti Akvamın daveti bilhassa heyeti 
umumiyenin fevkalade içtimaına :iştirak eden muhterem azamn Tür
kiye hakkmda söylediği sözler bu mehafilindo bUyUk bir memnuni· 
yet ve hassasiyetle karşılanmıştır. 

Haber aldığımıza göre Hariciye Vekfiletince bu nazik davete 
karşı ihzar edilmiş olan nıUsbct cevabı Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Bey cumartesi günü B. M. Mecli inin tasvibine arzedecek vo 
B. M. Meclisiıı'n muvafakati üzerine telgrafla Cemiyeti Akvam Kil· 
tibi Utnumiliğine iş'ar olunacaktır. 

Cenevre, 7 - ( A. A. ) - Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin 
dünkü fevkalade içtimaındn Türkiyenin daveti hakkında ilk söz alan 
Avustralya murahhası şu beyanatta bulunmu~tur: 

"Tür~iyenin Cemiyeti Akvama davet ohıı:masına dair ileri sllrU
len teklıfe Avustralya hükumeti hararetle müzaharet eder. 

"Harbi umuminin muhnriplerinden ve Gelibolu Filistin Şam 
v Suriyede harp hattında bulunmuş bir insa~ sıfatil~ söy· 

( Devamı 8 inci sayfada ) 
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= 
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e erh mete 

ardan Ziyade 
azha Oldu ar 

"-1Ukttfata mazhar olan bahtiyar Ada •••klerl mu,terl ıa,ıyor 
k ~sta!lbulun eşekleri, köpekleri, köpekleri ve bütün hayvanları 
edtlerı ve beygirleri bugün in- himaye etmiş, birçoğunu ölüm• 

b~rlar,ndan daha bahtiyar dersek, den, milhim bir kısmını insanların 
kı nıem bize kızar mısınız? Fakat eziyetinden, binlercesini açhk ve 
ı~san b·1 . h k . c .. . ız ı e sıze a veremıyo· ıstıraptan kurtarmış. 
egıÇt. Bakınız bu rapordan bir cUm-
. ün ki biz herglin bin bir çe- Je: 

~1~ ha~at müşküllerile milcadele .. Sonbaharda, kuşların lstan· 
ıçm <rece .. d''z ug-raşırken 
Js 0 ve gun ~ .. . buldan geçtiği zaman bunların 
k!~ı.ıbu.lun e~ekl~rı, k~peklerı: binlercesi tutulur ve meze için 
b" ılerı ve saırcsı hergun yenı gazinolara satılırdı:,, 
ır muavenet, şefkat, mer~am.et, Bu cümleden sonra cemiyet 

sahnbet, himayet tecellılerıne tepşir ediyor: 
nınzNhar 1oluyorl~r.. "Artık Beyog" lu, ŞMi, Galata, 

t ası ve nıçın diyeceksiniz. B .. . . fi d kv 
1 şte size bir yığın cevap: Tabii ogazıçı tara. nrın a u.ş ara mu· 

hepinizin ve hepimiz~n m~lfimu: salla~ oln~ ıns.an. el.lcrı kırılmış, 
dur. Şehrimizde bır Hımayeı asayış temı~ edılmıştır.,,Rapordan 
Hayvanat Cemiyeti vardır. Bu devam edelım : 
ceıni etin geç~n . bir scn.e "Kuş tutanlara karşı milcnde-
zarfı ıda yaptıgı ışlere aıt lemiz geçen senekinden daha 
tanzim ettiği r~por elimize geçti. kuvvetli olmuş ve İstanbul elra· 

~u ~aporu uşen~eden başta!1 fındaki tepelerde kuş tutanların 
aşagı o.rnduk ve emın olunuz kı, d d' · b t d b b l d 
hn} ret ettik. Cemiyet neler yap· ~ e 1

1 
nısl e ~n S a b~ k u un u-

mamış neler... gu an aşı mış ır. on ır aç sene 
Bu rapora göre, bu hayır te· zar~ındaki gayretlerimizden iyi 

tekküJn binlerce lira harcamak nehceler a1ınmıya başlanmış.. " 
auretile kuşlara. kedileri, eıeklert Devamı 8 inci aayfada , 
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Yeni Ölçüler için 
Tedbirler 

Mekteplerde H;lka Ölçü 
Malumatı Verilecek 

933 ı ne inin baıında yani 
alh ay ıonra her sabada yeni 
ölçnler ratbik edilecektir. Tul 

ölçllsU metro, vezin hacim ve ölçO
ll de gram ve litre olal'ak kulla· 
nılacakbr. 

Halkı yeni ölçliler• bir an 

evvel alıştırmak için alakadar 
makamlar ıimdiden bazı kararlar 
almıştır. 

Bu meyanda yeni der senesi 
başında yeni ölçUlerl tnlebeye 
ve halka öğretmek için mektep

Jero ve ınillet mekteplerine Maarif 
Vekiileti ttarafından tebligat ya• 

pılacaktır. Şehir ve kasabada dUk· 
kAnlara levbal r asılacak ve bu 
işle Ticaret Odaları meşgul ola· 
cakbr. 

Halkevlerinde, mağazalarda vo 
umumi mahallerde afişler yapıla· 
caktır. Köylerde köy muallimleri 
tarafından konferanslar verile
cektir. 

Üçüncu Maç 
Rnshıg Klüp tlçllncn maçını 

bugün öğleden sonra Kadıköy 
st dında Fener Ye Galatasaray 
muhtelit takımilo yapacakbr. Bizim 
talamın şöyle çıkması memuldiln 
Ulvi, Yaşar, Ziya, Fikret, Nihat, 
Muzaffer, Re bil, Faruki, Zeki, 
Alil, Niyazi. 

Tarih K.:>n~esi 
DiJ.n mlllıim izalıat oeı Udi. 

Taf•ildtını 8 inci sagfamızda 
balacaluınız. 

Maksim Gorki 
Ser•erl, hıraız. rankealcl, 
mezarcı, fahl••• ktlylU ve 
fehlrll her nevi ln•anla omuz 

omuza yafamıf. 

• 
"Çocukluğum,, 

t1serind• açık üsUibu, sılılıat
li, demir mıılıakemesl da
yuşundaki samimigetl ile 
bıı alemi, bize içinde ya
şıyormuşuz gibi tanıfocaktır. 

iki Güne Kadar 

SON POSTA 
da Tefrika Edilecektir 

Türk Kadını ''Mühlik ,, Midir ? 

Bütün Münevver Kadınlar 
Bu ithamı Reddediyorlar 

----- -
İşte Bir Cümle: "Yeni Nesil Mühlik 

Olmaktan Çok Uzaktır.,, 
F azal Ahmet Bey Mecliste 

beyanatt bulunurken, " Bugnn 
kadın müstehlik olmakt n çıkmlft 
mühlik olmuştur l " demişti. Tnrk 
kadınının mUhlik vey mUstebll 
olu u mevzuu etrafınd ki fikir 
mücadele ve münakaşa ı bUylik 
alakn ile takip edildJ. 

~imdiye kadar neşrettiğimiz 
anketlerde münevver kadın ve 
erkeklerin hemen hepsi, Fazıl 
Ahmet Beyin) bu iddiasını b: 
itham mahiyetinde buldular. Ve 
bunu kabul etmediler.Bu ithamın 
ittifak derecesine varan bir fi. 
kir ittihadile reddedilmesi, 
Türk kadınının mUhlik, hatta 
mUstehlik olmadığını vazıh bir 
şekilde göstermiştir. Artık iddia• 
nın mUnaknşa edilecek bir tarafı 
kalmamıştır. Bugün son def 
olarak münevver kadınlarımızdan 
Nezihe Muhiddin, avukat Jülide, 
Biçki Yurdu Müdiresi Behire Hak· 
kı, Edebiyat Stajiyeri Nezihe 

Hanımların cevaplarını dercediyor 
ve anketimize nihayet Jeriyoruz. 

Uzun zaman Kadınlar Birliği 
Riyasetinde bulunan ve mfitend· 

32 
• 

Nez(he Muh,ddln H. 
dit eserler yazan Nezihe Muhid· 
din Hanım diyor ki: 

-
11 Altı seneye bile varmıy n 

kısa bir zaman zarfında Türk 
kadınının geçirdiği terakki mer
haleleri meydandadır. Tnrk k 
dmları bakkınd yaptığım tetkike 
göre Türkiyede 40 bin kadın 
bilfiil çnlışmaktadır. Bir avuç 
iç.ini bile doldur mıy cak dere
cede az olan bir kısım oe-

(Devnmı 9 unucy aafad ) 

1 

ır 

Bir muharrlrlmlz 932 güzellik kırahçaaı Keriman Hammla 
çok enteresan bir mUlftkal yaptı. MUl:lkata alt yazıyı sa)• 
tamızda aynen okuyacaksınız. Burada gtirdUIUnUz resmi bizzat 
kn=•llça Hanım (&on Puta ) için lmzalamı,hr. 



SON POSTA 

SERGiLER Cinayet 1 MÜZELERDE 

Temmuz 8 

Günün Tarihi 

Dahiliye Ve Adliy 
Vekilleri 

Ajana haberleri Cemiyeti Ak
.ama davet n kabul edildi
timi:ıi bildirdL Cemiyeti Ak-

'am azaları bizim Ce~iyeto 
ıririşimi:ıi memnuniyetle kar• 
tıladı, halkı mı.ı bu hususta 
fU fikirde bulunmaktadır: 

Son Sergiyi 
35 Bin Kişi 
Ziyaret Etti 

-----
Halkalida Kanlı Bir Yeni Salonlar 

ETvelki gOn şehrimize gelen Da 
laiUye Vekili Şilkrü Kaya Bey dü 
Tokatlıyan otelinde baıı ıiyaretl• 
kabul etmittir. 

Hakkı B. (Fatih Çartamba caddesi 31) 

- Cemiyeti Akvama giriyo
ruz. Gayesi awbü uzatmak vo 
yaşatmak olan bir cemiyete bi
zim de hararetle davet edilmemiz 
timdiye kadar tuttuğumuz siyase
tin mantıki bir neticesidir. Beynel
milel siyaset alemi bizim sulhçu 
bir millet olduğumuzu geç te ol
sa nihayet anlamıştır. insanlar 
harpten çok zarar görmüı vo 
bıkmışlardır. 

lnşaallah bu cemiyet arzusu 
gibi cihaeşümul bir sulh amili 
olur da beşeriyet te harp belasın
dan kurtulur, yaralarını sarar ve 
refaha ulaşır. 

Faul Bey ( Cincimeydanı GOogsrmcs 
111ahallesl 5 ) 

- Cemiyeti Akvama girmemiz 
teklifi kabul edilirken, murahhas· 
ların söyledikleri sözlerden mem· 
leketimizin hariçte iyi tanındığım 

anlıyoruz. Maamafih beynelimilel 
temasların bir kaynağı olan bu 
sulh cemiyetinde bizim de bir 
iskemlemizin bulunması çok ha· 
yırlı bir iştir. 

Mustafa Bey (Gedlkpn9a fmn ıol,ak S) 

- istiklalimize ve milli hu
dutlarımıza tecavüz edilmemek 
prtile biz sulhcu bir milletiz. 

Kendi hudutlarımız içinde 
garp medeniyetini büyütmek ve 
bunu ıarka yaymak istiyoruz. İs· 
tilida gözümüz yok. Elverir ki 
biı.i rahat bıraksınlar. Kaybetti
ğimiz vakitleri telifi edelim. 

* Kemal B. (Şchudebııtı Emin Nurettin ma-
tııltesi ) · 

- Cemiyeti Akvama kabul 
münasebetile • siyaset dolayısile • 
dünkü dUşmanlanmızı ter 
eden azanın bile lehimizde ı::. ... 1. 

söylemeleri bizi sevindirecek 
bir şeydir. lnkılAbımız kurul
duğu gündenberi daima ilerle· 
miş ve muvaffak olmuştur. Bu 
pürüzssfiz ve fasılasız ilerleyiş 
bizim beynelmilel mevkiimizi sağ· 
lamlaştır. Şarkın kapısı ağzın· 
da bulunan medeni ve kuvvetli 
bir devleti iç.ine almakla Cemiy~ 
t1 Akvam çok mUhim bir sulh 
unsuru kazanmıştır. 

tr 
Ali Bey ( Emln6otl Balıkpasarı 123 ) 

- Cemiyeti Akvam şimdiye 
kadar birçok teşebbüslerinde mu· 
vaffak olamamıştır. 

Sebebi de sulh aleminde 
bllyllk rolleri olan devletlere 
aralarında yer vermemeleri idi. 
Cemiyet gözünü açmış ve ilk 
fırsatta da bizi çağırmıştır. Bun
dan sonraki teşebbüslerinde mu-
vaffak olaağcı ıüpbesizdir. 

• 

Ziraat Odası ziral ıergiler 
hakkında lktısat Vekaletine bir 
rapor varmiştir. Oda bu raporun· 
da, aergilerin çok muvaffak ol· 
duğunu ve meseli geçen ıeneki 
sergiyi on sekiz bin kişi gezdiği 
halde, bu seneki sergiyi otuz beş 
bin kişi gezdiğini yazmış, sergi· 
lerin daha muntazam tertibi için 
Vekalet tarafından bir sergi tali· 
matnamesi yapılmasını istemiştir. 

Oda, ziraat odaları hakkmda 
yeni kanun neşri için de uğraş• 
maktadır. Oda azaları 15 tem· 
muzdan sonra Topçular, Kartal, 
Beykoz, Maltepe, BüyUkdere 
mıntakasına giderek tohumların 
ıslahı ve yeni ziraat usulleri 
hakkında köylü ile konuşacak· 
lardır. 

Tekaütlük 
Muallimlere Ait Kanun 

Çıkmak Üzeredir 
Alınan haberlere göre, mual

limlerin tekaüt kanunu yakında 
Millet Meclisinden çıkacaLtır. 
Layihaya göre, hizmeti 30 seneyi 
geçen muallimler, diğer memurlar 

gibi yüzde yetmiş alacaklardır. Mu
allimler 930 senesi Haziranından 
itibaren memurin tekaüt kanu
nundan istifade edeceklerdir. 

Muallimler Birliği IAyihanın 
bazı noktaları hakkında teşeb
büslerde bulunmayı dlişiinmek· 

tedir. 

Beyoğlu 
Hastanesi 

Beyoğlu Zükür hastanesinin 
Kasımpaşadaki eski bahriye has· 
tanesine nakledilmesi için bir 
teşebbüs yapılmıştı. 

Bahriye hastanesinde yaptırı
lan bir tetkikte burasının asri 
bir hastane haline ifragı için 100 
bin lira kadar bir para aarfe
dilmesi lbımgeldiği anlaşıldığın· 
dan Sıhhiye Vekaleti bu işle 
alakadar olmaktadır. 

Otobüs Muayenesi 
Belediye Fen işleri Mndiir

lüğU dün ruhsatiyelerini değiş-
tirmiyen 25 kadar otobüsü mua
yene ettirmiştir. Otobüs talimat· 
namesine muhalif vaziyette olan 
otobüslere ruhsatname verilme· 
miştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

-

1 ı Çocuk - Hasan Bey, 1 
aman geçmiş olsu.L Ne1'adar 
1a11flamıııın böyle I 

2 - Mutlaka ucuzdur 
bol bol yemiş yedin. 

diy• ı 

Hadise İşlendi Tesis 
Ediliyor Diln sabah Bakırk6yilne tlbl 

Halkalı köyünde tarla mUnazaası 
yüzünden kanlı bir cinayet ol· 
muştur. 18 yaşında Musa oğlu 

Ahmet (55) yaşında Akif ağa 
isminde bir zati bıçakla birkaç 
yerinden tehlikeli ıurette yarala
mıştır. 

Akif Ağa Cerrahpaşa hasta
nesine nakledilmiş, Ahmet te 
jandarmalar tarafından yakalan· 
mıştır. Evvelsi giln de Ayaza 
köyünde bir cinayet işlenmiştir. 

Lôtfi Efendi isminde bir zat 
yamnda refikasile beraber köye 
giderken Eşref isminde bir sabı· 
kalı refikasına söz atmıştır. 

Bu tecavüzden hiddetlenen 
Lôtfi Ef. eline geçirdiği bir balta 
ile Eşrefi Uç yerinden tehlikeli 
bir surette yaralamışhr. Lutfi 
Ef. de yakalanmıştır. 

Konkordato Yapıldı 
Beyoğlunda Vitoriya Galerini 

firmasının işleri bozulmuş, mües· 
sese, otoz beş bin lira tahmin 
edilen borcu üzerine alacaklıla

rile, yüzde kırk vermek sure· 
tile konkordato yapmıştır. 

Krediliyone Bankası 
Kredilyone Bankası Beyoğlu 

ve Galata şubclerinide kapadığı

nı alakadar makama bildirmiştir. 

Yeni Tütün 
Bu Seneki Mahsule Ait 

Tahminler Yapılıyor 
Bu sene tütnn mahsulünün 

geçen seneye nazaran bir miktar 
az olacağı tahmin edilmektedir. 
Alakadarların tahminleri şudur: 
Tire ve Ödemişte geçen seneye 
yakın; Muğla ve Milasta % yirmi 
Bt!rgama, Çeşme, Torbalı, Ga 
vurköyde zcriynt az, Akhisar, 
Kırkağaç, Somada yüzde 70 - 80; 
Samsunda yüzde 50; T rakyada 
yüz.de 35 tir. Bursada zeriyat 
devam etmekle beraber yüzde 
elliyi geçmiyeceği %annedilmekte
dir. Trabzonda zeriynta henUz 
başlanmıştır. 

Roma Bankasmm Sermayesi 
Tiirkiye de şubesi bulunan 

Roma Bankası on iki milyon liret· 
ten ibaret olan sermayesini beş 

milyon lirete indirmiştir. 

Haber aldığımıza göre Mil· 
zeler Müdiriyeti Kadim Şark 
Şubesinde yeniden d6rt ulon 
açmıya karar vermiştir. Bu ıa· 
lonlardan ikisini Mısırlılara di
ğerleri de Himarit ve Partlara 
ait eserlerle doldurulacakbr. 

Ancak bu tesisata, Maarif 
Vekaletinin bu sene vereceği 
tahsisatın vürudile başlanacakbr. 

Diğer taraftan askeri mllı.e 
idaresi de Abdülhamit devrine 
ait yeni mankenler yaptırmağa 
başlamıştır. Bunlardan 20 kadarı 
bitmiştir. 

Bundan başka, Meşrutiyet Ye 

cümhuriyet ordularına ait olmak 
üzere yeniden mankenler yap
tırılacaktır. 

Protesto 
Evkaftan Üç Bin Lira 

Tazminat istendi 
Belediye Su işleri Müdürlnğtl 

Y enibahçede Guraba hastanesi
nin yanındaki bostana akan ıuyu 
geçen gün kestirilmiştir. 

Bostan Evkaf tarafından ki
raya verildiği için kiracısı Ramiz 
Bey dün Evkaf mUdürlUğllnU 
perotesto etmiı ve sebzelerin 
kuruduğu iddiasile ( 3) bin lira 
tazminat istemiştir. Esasen hasta
ne, bostan ve su vakıf olduğu için 

Evkaf MüdUrüyeti belediyeye 
müracaat ederek bostan ıuyunun 
akıtılmasını istemiştir. 

Muallimler 
Kulübü 

Kız ve erkek muallim mek· 
teplerinden mezun muallimler 
kendi aralarında bir Mezunlar 

Cemiyeti teşkil etmeği dllştın
mektedirler. cemiyet, tamamen 
bir kulüp mahiyetinde olacak, 

Muallimler Birliğinin faaliyet aa· 
basile meşgul olmıyacaktır. Şim
diki tasavvurlara göre cemiyetin 

Anadolu şehirlerinde de şubeleri 
olacaktır. 

Ambalaj Mütehassısı 
Ambalaj müttehasllısı M. 

Kühl ambalajının ihtira beraatini 
yüz bin marka satmak istemek
tedir. Mütahassısın yapacağı bir
kaç tecrübeden sonra son kararı 
lktısat VekAleti verecektir. 

ŞOkril Kaya Bey bir hafta kad• 
kalarak istirahat etmek illere dii 
akpm Yalovaya gitmiştir. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal B•f 
de nvelkl gün tehrimi:ıe gelmittir• 
Vekil Bey burada ba:ıı hususi iti•• 
rlle meşgul olacaktır. 

Zekai B. Ankarada 
Milli Müdafaa Vekili Zekai B. şeh 

mbden Ankaraya avdet etmiştir. 

Vali Muhiddin Bey Geldi 
Ankaraya gitmiş olan Vali Mu• 

blddin Bey bu sabahki trenle şehri• 
mlıe retmiştir. Ayni trenle Devlet 
Bankası idare Meclisi reiat Nuarıt 
O.y do gelmiştir. 

Şirketler MUdUrU 
lktısat Vekaleti Şirketler MÖ" 

dnrn Cemal Ziya Bey dün lr 
tanbula gelmiştir. • 

Doktorlar Toplandı 
Ebbba Muhadenet Cemiyeti bu 

Hbah Halk Evinde bir heyeti umu• 
mi7e içtimaı yapmıştır. 

Tasarruf Propagandası 
Milli Iktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

l'•nft mikyasta propaganda faaliy .. 
tine ~eçmiye karar vermiştir. 

ihtilas 
118 Bin Liralık Davaya 

Devam Ediliyor 
Malullerin on senelik maaşlannı 

nrlrken 118 bin liralık lhtilaa "yap• 
maltla maznun :BakırkBy MalroildilrU 
Nail Beyle Mehmet Ef. ve dfj'et 
arkadaşlarının muhakemesine Db 
Atır Cezada devam edilmiş, hali 
ıahltler dinlenmiştir. Dava, tetkikat 
için talik edilmiştir. 

Sarhosluk Esnasında 
' latinyede oturan kazancı Nuri 

Ynksekkaldmmdan geçer gen 
urhoşlukla boyacı Jozef ve La• 
zaro isminde iki şahısla çarpiş• 
IDlf, bu yüzden çıkan kavga 
neticesinde Jozef ve Lazaro Nu• 
rİJİ yaralamışlardır. 

Viyanah Talebeler 
Viyana Darülfünununa men

ıup 37 talebe muallimlerile bir
likte 23 temmuzda şehrimize g~ 
leceklerdir. 

Par lô.mentolar 
Kon/ eransında 

Ayın 26 unda ı,Cenevrede t. topla• 
nacak Beynelmilel Parlamentolar 
konferansında Büyük Millet Mecliainl 
temsil edecek olan heyet azuındaa 
Alamet Ihsan Bey ( Ordu ) dQn 
Cenevreye gitmiştir. 

Diğer murahhaslar Tokat Meb'u .. 
aa Nizım, Bursa meb'uııu Dr. Raailll 
Ferit, Elaziz meb'usu Fazıl Ahmet 
Beyler de trenle Cenevreye g idecek• 
tir. Sıvas meb'usu Necmettin Sadık 
Bey de tahdidi teılihat konferanıı 
mGaakeratma iştirak için Cenevrede 
bulunmaktadır • 

d 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

3 - Eğer üzerine su da 1 
içtiose miden adamakıllı bozul· 
mllflur. 

4 - Tabii sonra 
yatakta inledin. 

haftalarca 1 5: E asan H. - Çocuğum eenl• 
daha bir şeyden haberin .) ok, bit 
rüa ,eytana uyup otobüse b~ndinı. 

kalababk içeriainda bu bala ıelclialr 
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8 Temmuı: 

Her gün 

Münderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. -............................................................ " 

Kredi 
Banka Kanunu 

Kabul Edildi - -
Ankara 8 ( Husust) - Mil!et 

Meclisi dlln bazı Jiiyihalann mü· 
zakeresile meşgul oldu. Ez cümle 
en mlihim olarak Sanayi kredi 
bankası layihasını müzakere ve 
kabul etti. 

Bu münasebetle Sırrı B. ( lı· 
mit) söz alarak, hUkfımet serma· 
ycsile vücut bulan müesseselerin 
hususi müesseselerle rakabete gi· 
riştiklerini, halbuki lktısat Vekilinin 
böyle bir iş yapılması hakkında 
evvelce teminat vermiı olduğunu 
ıöyledi. lktısat Vekili Şeref ve 
BUtçe Encümeni Reisi Hasan 
Fehmi Beyler bu sözlere 
cevap verdiler. 

Vasıf Bey ( fstanbul ) banka 
için konan sermayenin azlığına 
itiraz etti. Sermayenin esas 
kısmım makinelerden alına• 
cak gUmrük resmmın teşkil 
edeceğini sönledikten sonra 
havagazı, elektrik v_, saire gibi 
müesseselerde halk tarafmdan 
verilen depozitolar yekununun 
500,000 liraya baliğ olduğunu 
bildirdi, bu parnnın banka em· 
rine verilmesini istedi. 

Hasan F elımi Bey sermay~sl 
olmıyanların banka meclisi ida· 
resinde bulunmasının doğru ol
madığı mukabelesinde bulundu. 

Bundan sonra Sırrı Bey (fz
mit) tekrar söz alarak beyanatı
nın yanlış anlaşıldığım söyledi. 

Bunu müteakip maddelere 
geçilerek IAyiha aynen kabul 
edildi. 

Meclisin gelecek içtimaı cu· 
martesi gilnü aktolunacaktır. 

Cumartesi içtimaında vapur
cular layihası, tahlisiye idaresi 
lAyibası ve Cemiyeti Akvama 
davetimiz meselesi görllşülecek· 
tir. 

Bundan ıoura 1 teşrinisanide 
toplanılmak Uıere tatil karan 
verilmesi muhtemeldir. 

Yunanistanda 
Bir Hadise 

Ar ( ına. 7 A.A. ) - Kava-
ladan gelen bir habere g8re Ta· 
ıoz adasına asker gönderilmiıtir. 
Moryes köyU ahaliden aleJAcelo 
tahliye ~edilmiştir. -·---

Ba şma Sopa indirmiş 
Kadıköyde sandalcı Hasan 

ınd Uşteri almak meselesinden san· 
alcı Kadiri sopa ilo başından 

yaralamıştır. 

Evkafta Maaf 
1 

Evkaf Müdürlüğü dün memur-
a~m.ın Temmuz maaşlarım ver· 
mıştır. Yarından itibaren hayrat 
hademesinin haziran ücretlerinin 
dağıtılmasına başlanacaktır. 

Şeker Ve Kahve Meselesi 

SON POSTA 

~n Postanın Resimli Makalesi • Görme, işitme, Söyleme • 

1 - aazı hnller vardır ki, gördn

ğümüz halde gözilmüzil kapayıp gl>r• 
memek isteriz. 

2 - Bazı sözler vardır ki, işitti· 

timiz halde, kıılağımuı kapar işit· 
memiyc çalıtırız. 

ı============================~~--

Bir Nahiye •• ur 

3 - Fakat en ziyade Jaz ım olan 

şey, i şitip görmek, fakat dilsiz ol• 
mnktır. 

• 
~ERi 

ah A 

um 
• • 

Bu Zatın Kaçakçılık Yaptığı, ihtisas 
Mahkemesinde Sabit Oldu 

• Malatya, 8 ( Hususi ) - Şehrimizdeki ihtisas 
Mahkemesinde çok şayanı dikkat bir kaçakçılık 
hadisesinin muhakemesi yapılmış ve resmi vazifesi 
olan iki zat hakkında mahkumiyet kararı verilmiştir. 

Mesele şudur: Bundan bir müddet evvel bu 
civardaki nahiyelerden birinin müdürü ol<m Zeki 
Beyle tahsildar Hakkı Efendinin kaçak rakı kul
landıkları §eklinde bir iddia ortaya atılmış, alaka
dar makamlara ihbar edilmiştir. 

Gerek Zeki B. ve gerekse Hakkı Ef. bu ihbar 
iizerine ihtisas Mahkemesi huzuruna çıkarılmışlar
dır. Yapılan muhakeme neticesinde Nahiye Müdl\rll 
Zeki Beyin kaçak rakı içtiği ve bazı tasniatta 
bulunduğu sabit olmuş ve hakkmda on beı ay 
hapis cezasına hükmedilmiştir. 

Tahsildar Hakkı Efendi hakkındaki iddialar dn 
sübut bulduğu için bu da Uç ay on beı gün hapis 
cezasına mahkum olmuştur. lh1a• 

------ -- -
ave Bozu acak 

Nafıa Vekili Dün Çıkan Mühim 
Bir Şayiayı Tekzip Ediyor 

Dün mühim bir ıayia ortaya hatlarını inşa eden İsveç gurupile 
atıldı. Memleketimizde timendi· hükumet arasındaki mukavelenin 
fer inşaatile meşgul olmakta bu· feshedileceği hakkmdaki ıayia-
lunan mllhim bir şirketle bUkfı- larm ash yoktur. 
met arasındaki mukavelenin fes· Ankara. 1 - Nafia Vekili 
hedileceği ihtimallerinden bahso· Hilmi Bey, fsveç şirketile hükü-
lundu. Fakat Ankaradan gelen en met arasındaki mukavelenin fes· 
son haberlerden, bu şayianın aslı hedileceği ~ayialar~nı kat'ı bir 
olmadığı anlaııhyor ı lisanla tekzıp etmış ve tunları 

Ankara, 8 (Hususi) - ·Irmak· söylemiştir : . 
Filyoı ve Fevzipaşa • Diyarbekir '' Feshedılecek bir mukavele 

yoktur. lsveç grupunun mukave
lesinin feshedileceği haberi de 
doğru değildir. Ne lsveç grupu
nun, ne de başka bir grupun 
mukavelesi feshedilmiyecektir. 
Yalnız biliyorsunuz ki. V eki· 
Jet, grnplarla olan mukavelelerin 
bugUnkU mail vaziyetimize uydu· 
rulması için milzakere yapıyor. 
İsveç ve Alman grupları da bu 
cümledendir. Fakat fesih yolunda 

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

Adanadan 
bir hareket yoktur. 

İzmirde 
Bir Polis K;rakol içinde 

Adam Öldürdü 
lımir : 7 - Dün geceyarısı 

Karııyakanın Bostanlı cihetinde 
feci bir cinayet olmuştur. Kara· 
kolda vuku bulan bu cinayet et· 
rafında aldığım malumat şudur: 

Polis memuru Yusuf Ef. Bos· 
tanlı Halk Fırkası Reisi ve Ti· 
eıreti Bahriye MUdürlllğü Mü
meyyizi Kemali Beyi iki yerinden 
beylik tabanca ile ağır surette 
yaralamıştır. 

Kemali Bey alHığı yaralardan 
derhal vefat etmiştir. Cinayet 
Bostanlı karakolunda yapılmıştır. 

Bu hadise mlinasebetile cina• 
yetin sebebi, resmi ~lbise il~ 
rakı içen Yusuf Ef. yı Kemah 
Heyin komisere şikayet ve 

Ha/ebe 
Adana 8 ( Hususi ) - Şehri· 

mizin en kuvvetli kliiplerinden 
biri olan Toros spor klübü futbol· 
cüleri birkaç maç yapmak ilzere 
bugün Halebe hareket ediyor. 
Bu maçlara ait tafsilitı ıırasile 
bildireceğim. Sallhattl• 

Şeker Konferansı 
üstende, 1 (A.A.) - Bey· 

nelmilel ıeker konferansı Chad· 
bourne planını tetkik etmek 
nzere üç veya dört gün mUddet· 
le içtima etmiştir. 

İSTER İNAN, İSTER 

Casusluk 
Paristeki Tahkikat Ehem

miyetli Bir Şekil Aldı 
Paris, 7 (A.A.) - Casus Fan· 

tonıas meselesi dolayısile istintak 
hAkimi. Lehli Stronu ve Ro
manyalı Melleri isticvap etmiştir. 
~tr?n ke~di~inin masum olduğunu 
ıddıa etmışlır. Meller siyasi bir 
maksatla harp aleyhinde mUca· 
d~le. etmek istediğini ıöyleme
mıştır. Stron ve Meller, Fantomaa 
ile mu\lacehe edilmiştir. 

Anadoluda ihracat 
Muğla, 7 ( A. A. ) - Haziran 

ayı zarfında Kfillük, Bozburun, 
Dalyan iskelelerinden Yunanis· 
tana ve Adalara 729 kara sığır. 
225 lco~un, 165 keçi. 776 tavuk ve 

25000 kılo gübre ihraç edilmiştir. 

İNANMA! 
Bu sabah tramvayda iki kişi konu1uyorcfu. Müki

lemelerinden öyle anlaşılıyordu ki bu iki arkadat 
"a· d . ıra er, yaşadık. Almanya, Fransilya metelik 

vermıyccekmiş. Biıim Almanyadaki sefirimiz bundan 
iıtifade edip Almanyadan para istiyecekmişl •. ,, Ve 
bunun gibi daha bir takım saçma lalnrdılnr. 

dünya hidiıelerlnin gazete sOtunları ilzerindeki 
tafsilatı veya hulisalarile alika~ar değillerdir. 
Kelli, felli birer kıyafet~ bürünmüt olmalarına rağ· 
men hadiselere kartı gösterdikleri alakasızlık iz'an 
erbabını ınütee11Jr etmemek mümkü değildi. işte 

bunıarın mutıavere•İn~ ttak .. tı'/ NAN, I 
Yatamak için dünyayı anlamak ve bunun için do 

hl.disclerl gazetelerden takip etmek lizımdır. Aksi ttt bu &r~·I 'NMC i' lı;. 

1 Temmuzdan evvel ihraç 
edilmiş olan eşya mukabilinde 
Türkiyeye şeker ve kahve ithal 
edilip edihniyeceği hakkındaki 
suale Anlcaradan cevap verilmiş· 
tir. Bu. cevaba göre Temmuzdan 
evıl{el Türk malı ihraç eden mfi. 
esseseler eski ihracatlarına mu· 
kabil şeker ve kahve ithal ede
bileceklerdir. ~------------~~----------------------------1 

Sayfa 3 

özün Kısası 

fstanbulda 
Ve Avrupada 
Hasta Parası 

·--------·--------A. ~ Daha beş altı giln evvel Ad-
liyenin önUnde gördüğüm bir 
arkadaşımdan zarfının llzerinde 
Macar pulu ve (Peşte) damgaıı 
bulunan bir mektup alınca hay• 
rete düştiim. 

Dostumu ani bir seyahat icra· 
sına sevkeden sebep şudur: 

Refikasının bir kadın hasta• 
nesinde yatması icapetmiş, te
lefonu alarak ismi söylenen 
başlıca nıilessese1ere sormuş ve 
öğrenmiş ki. bir odanın ücreti 8 
ile 14 lira arnsında tehalüf et· 
mektedir. 

Arkadaşım 12 liralık bir 
odayı seçmiş ve hesap etmiı ki, 
refikası yirmi gün yatacağı 
için 240 lira ücret verilecektir. 
Fnkat masraf sadece bundan 
ibaret değildir. aynca doktor ve 
levazım ücreti olarak 100 lira 
daha sayılacak ve tesadüfen bir 
de ameliyata lllzum g&rülllrse bu 
yekuna bir okadar daha illve 
edilecektir. Yani masraf 440 lira· 
yı bulacaktır. 

Dostum bu rakamın heybeti 
karşısında evvel4 sinmiş, ıonra 
kızmış, daha sonra da Sirkecinin 
yolunu tutarak Peşteye 2f .. 
dip gelme iki kiıilik bir 
bilet almış ve görmftı ki orada 
modern bir kadın hastanesinde 
ücret günde 18 Pengn. bizim 
paramızla (6) liradır. 20 gün ika
met 120 liraya masarifile ( 160) 
liraya mal olacaktır. 

~ 
VakıA bu miktara iki klılnln 

Peşteye gidip gelme şimendifer 
iicreti olan 280 lirayı ve ayrıca 
diğer bir kişinin 20 günlnk otel 
ve yemek masrafı olan asgari 
l 00 lirayı ilAve ederseniz mas
rafın hayli kabardığını görtlr· 
sünüz, fakat arkadaıım mem· 
nundur. ÇünkO lıtanbulda 
sadece hastane Dcreti olarak 
istenilen paranın az fulasile iki 
kişilik bir Avrupa seyahati yap-
mış, fazla olarak ta zevcelİni 
ınodern bir Avrupa mnesıeseıin· 
de tedavi ettirmİf olacaktır. 

* Son Postada okudum : Maarif 
Vekileti tmemleketimizin muhte
lif şehirlerinde leytt mektep 
ücretlerini tesbit etmif Ye bu 
listenin fevkine çıkılamıyacatını 
bir tamim ile bildirmif 1 

Bana öylo geliyor ki Sıhhiye 
Vekileti de ayni eaere ittiba et-
meli. hususi hutabaneler içlu 
azamt bir ncret listeal yapmaladar. 

Gül yağı 
Avrupaya ihracat lmkin

ları Araştırılıyor 

Esans ve kokulu aabun ima
linde ku\lanı· a ı ve lnb ihtiyaca 
tekabül eden gillyağı fiatleri IOD 

zamanlarda çok ıukut etmiştir. 
Fiatin ıukutu ile beraber 

istihlak azlığı. ıatıılan gtıçlqtir
mektedir. Almanya, Amerika, 
İngiltere, Fransa, lniçr~ ve ltal· 
yaya ihracat imkinlan aratfta
rılmaktadır. 

Tarih Kongresi Müzakereleri 
Maarif VekAleti Ankara tarib 

kongresinde irat edilen konfe
ranslarla mUıakere ve mOnakaıa
ları kitap halinde neşretmiye ka
rar vermiştir. 

Talep Reddedildi 
Neşriyat davalarından dolayı 

mahküm olan Yarın gazetesi 
mes'ul müdürü Süleyman Tevfik 
ve muharrilerinden Burhanettin 
Ali Beyler yeni matbuat kanununa 
göre kendi'e inin tahliye edilme
leri hakkında mllddeiumumtliğe 
mUracaat etmişlerdi. Müddeiumu
milik bu talebi reddetmiıtir. 
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Memleket Manzaraları 

Rizede 
Portakal 
Zira ati 

Karadeniz sahilimizin birçok 
lncilerindenbiri olan Rize, öte
denberi portakallarile meşhurdur. 

Son zamanlarda Rize Ticaret 
Odası bu havalinin portakalcılık 
vaziyeti hakkında, etraflı tetki
katı ihtiva eden bir rapor hazır
lamışbr. Bu raporun mühim gör
düğümüz kısımlarım buraya ya
ııyoruz: 

" Raporumuzda limon hakkın
da malumat vermeği pek faideli 
bulmadık. Çünkü istihsali azdır. 
ihraç edecek kadar fazla değil
dir. Ancak 9 - 10 bin adet kad< r 
istihsal vardır. Bu itibarla vilaye· 
timizin portakal ve manderin 
mahsulleri hakkında malumat 
Yermiye çalışacağız. 

Portakal ve mandarinanın 

muhtelif seneler zarfındaki rekol
tesi değişiktir. Fakat umumiyet 
itibarile 30-45 milyon adet ara· 
ıında tahavvül eden rekolte 
mevcuttur. Son üç sene içinde 
tespit edilen rekolte miktarlan 
ıunlardır ı 

Portakal: 

Sene Adet 
1929 30,095,000 
1930 36,500,000 
1930 45,300,000 
Mandarin: 
1929 20,940,000 
1930 26, 100,000 
1941 38,177,000 

Kilo 
4,299,285 
5,070,428 
6,471,428 

139,000 
17 4,000 
554,513 

2 - Portakal ve mandrinanın 
muhtelif ıeneler zarfındaki harici 
ticaretile dahili ticareti miktarla
nnı gösterir tablo da fU suretle 
16ı•erilmektedir: 

Harici ticaret Dahilt ticaret 
Kilo Kilo 

1927 28,020 2,208,827 
1928 149,022 1 ,359,996 
1929 168,092 1,297,644 
t930 62,222 2,527,614 
1931 1,906,254 

Mandarin: 

1927 
1928 
1929 
1930 
1931 

J,325 
9,718 

10,920 
11,380 
15,980 

,. 

Tabloda mebde kAnunusanldir. 
Bu itibarla bir mahıul ıeneainde 
yetişen miktar mUteakıp ıenenin 
mahsul miktarı ile kanşmııtır. 

Bilhassa 927, 928 senelerinde 
YilAyet hesabına tevzi edilen por-

takal miktarları yarım milyon 
kilo iken tabloda bu mik-

tardan dun gösterilmesi, ye
tişen mahsul ıenesiden bir 
kr~ "" mahsulün mllteakıp 
ıe~enin ihracatmda kayit ve bir 
kısmının da vilayet gllmrüklerin
den imrar edilcniyerek İstanbul 
gümrüklerinden ihraç edilmesin
dendir. Mandarinanın harict tica .. 
reli yoktur. Çünkü miktarı pek 
az ve henüz kendisine mahreç 
temin etmemiştir." 

Veba Tedbirleri 
Berutta 29 Haziran 932 ta

rihinde bir veba vak'ası daha 
görüldüğü haber almdığmdan te
kerrür eden veba vak'alnrından 

dolayı mezkar liman muvareda
tına muayenei tıbbiye ve itJafıfar 
tedb:rleri konulmuştur. 

Hadiseler Karşısındı 

1 

--Bl!m!~~21!!'.i11--------------• Şöhret 
Havzanın Kaplıcaları A~~~!'m•rdiveni hiç ı 

dettJdir. O merdivenin yal 
buamaklarmı bir hatip temki 
hesaplı hesaplı çıkmak mecb 
yetini unutanların vay haJI 

·---
Şimdiye Kadar Bakımsız Duran Bu 

• 
Meşhur Kaplıcalar Tekrar işletilecek 

Havza, (Hu
ıusi ) - Geçen· 
lerde gönderdi
ğim bir mek
tupta ıehrimizin 
meşhur bir (su) 
memleketi oldu· 
ğunu, fakat Be-

lediye bUtçesi
nin darlığı yU-

zünden bu gD
ıel sulardan is
tifade edileme
diği şif ah kaplı-
calarımızın bakımsız ve mu-
attal durduğunu bildirmiştim. 

Vaziyeti nazan dikkate alan be
lediyemiz, tabiatin Havzaya hah· 

ıettiği güzel kaplıcalardan istifade 
imkAnını aramış ve bunun temini 
için de lazımgelen teşebbüslere 

girişmiştir. 

ilk iş olarak Ankaraya bir 
heyet gönderilmiş, heyet bükü-

Karamanın 
•• 

Uzümleri 

Bu tetkikattan 
ıonra derhal ln
ıaat faaliyetine 
geçilmesi ümit 
ediliyor. Beledi· 

ye bu işe timdi
Iik 60 bin lira 
tahsis etmiıtir. 

Kaplıcalar pa
rasız olarak Ev
kaf idaresine de· 
vrolunacak, bu· 
na mukabil EY· 

GUzeı havzadan bir manzara kaf idaresi de 
met merkezinde alakadar makam- inşaat itini doruhde edecektir. 
larla temas ederek geri dönmüş- Bütün bu işlerin iki acne zarfın-
tnr. Şimdi memnuniyetle öğreni- da tamamlanacağı Umit ediliyor. 
yoruz ki, hllkiimet Havza kaplıca- Esasen bizim kaplıcaların töh· 
lnrile çok yakından alAkadar ol- reti çok eski ve çok geniştir. 
muş, kaplıcaların tekrar faaliyete Kaplıca faaliyetine tekrar başlan-
gcçmesi hususunda icap eden yar- dıktan sonra Havzamızın hakiki 
dımın esirgenmiyeceği hususunda bir zenginliğe mazhar olacatını 
teminat vermiştir. Birkaç gün son- tabiidir ki ıöylemiye hacet 
ra buraya Ankaradan bir mimar yoktur. 
gelecek ve tetkikat yapacaktır. M. K, - - ~~~~~~~~~~~~~-

Malatyada İrfan Hayatı ·-
Karaman (Huıusi) - Burada 

çok nefis lizUmler yetişir. Her 
ıene istihsal edilen Uzüm miktara 
ehemmiyetli bir yek<kn tutar. Ge
çen sene Oıümlerinin bir kısmını 
Müskirat inhisar idaresi ıabnaldı. 

Bu Şark Beldemizin Bir 
1 Liseye İhtiyacı Var 
l 

Köylüyü çok memnun eden 
bu mubayall işi tamam yUz va· 
gon kadar tuttu. Diyebilirim ki 
bizim Karamanda bu mubayaa 
aayesinde buhran hemen hiç hls-

ıedilmedi. Müskirat İnhlsarınm 
bu ıayanı tllkran hareketinin bu 

ıene de tekrarını bntnn bağ 
aahiplerl Ye k6yl0ler temenni 
ediyorlar. Bu sene hububat 
yaziyetinden pek memnun 
değiliz. ÇUnkl yağmurların 
az yağma11 yüzünden mahsu 1 
biraz eksik olacakbr. Eğer önü
müzdeki ıonbahar mevsımıne 

doğru mOıkirat inhisara buradan 

tekrar llztlm alırsa k&ylnnUn zararı 

telAfi edilmiş olacak ve hiç ıı-
kınb çeki'miyecektir. M. T. 

Çeşmede - - . 
Kara Sularımızda Balık Av-
ıy anlar Mahkum Oldular 

Çeşme, ( Hususi ) - Sakız 
adasına mensup bir Yunan ka
yığının kara sularımız dahiline 
girdiği ve kayıktakilerin buralar
da balık avladıkları haber alın
mıştır. Yapılan takibat neticesin
de kayık yakalanmış ve kayıkta
kiler de adliyeye teslim edilmiştir. 

Yapılan muhakeme neticesin-
de geminin kaptanı lstenıat ile 
diğer tayfalar birer ay hapis 
cezasına mahkum edilmişlerdir. 
Ayrıca kayık ve kayıkta bulunan ov 

malzemesi mlisadere edilmiştir. 

Yerli Kiremitleri 
Afyon Karahisarda, İzmir civa

rında açılan yeni kiremit imalat
hanesi geçen hafta imalata baş
lamıştır. Bu imalathanede Marsil
ya kiremitleri tarzında kiremit 
yapılmaktadır. 

M•latyada Ortamektep bin••• 

Malatya, ( Huauıl ) - Şehri- ı rine devam edebilmek için Uae 
mizde maarif faaliyeti her. tene bulunan ıehirlere gidiyorlar. Eter 
biraz daha terakki göstermekte- bizim ortamekteblne llae ıınıflan 
dir. Burada elyevm muhtelit bir ilAYe edilecek oluna tahsil he-
ortamektep vardır. Bu ıene veskArlarının adedi bir miktar 
mektepte 199 erkek ve 31 f kız daha artacakbr. Şimdilik maarif 
talebe ders g~rmilştUr. Mektebin, huıusunda temennimiz budur. 
klltüphanesl çok zengindir. fb ... 

Kitap yekünu 2000 den fazla
dır. Önümüzdeki ıene içinde de 
birçok yeni kitap alınarak kn~ 
tiiphaneye konulacaktır. Bu mek
tepte tatbikata çok ehemmiyet 
veriliyor. Mektebin mnkemmel 
bir fizik tecrtıbe aalonu vardır. 

Aynca fen bilgileri ve atelye 
daireleri de mevcut olup talebe 
tarafından yapılıp buralara konu
lan el işleri çok cazip bir man
zara veriyor. 

Mektepte sıUzel bir mUtalea 
ealonu, ayrıca müsamere ve tem· 
sil salonu vardır. Arzu eden ta
lebeler teneffüs zamanlarında 
mütalea salonuna çekilerek sU
lcün içerisinde kitap okumak 
imkAnmı bulurlar. Bizim orta
mektep spor faaliyeti itiba
rile de olduKça Eengindir. Tale· 
benin çoğu spora karşı büylik bir 
alaka ile bağlıdır. Biitün bun
lardan sonra şunu da söyleyim 
ki bu mektebi bitirenler tahsille-

Kırkağaçta 
Spor Eaaliyeti Tekrar 
Canlanmıya Başladı 
Kırkağaç, (Husuıl) - Bundan 

birkaç sene evvel burada birkaç 
ıpor klübil vlfdr. Bu kltıplere 
mensup gençler çalışıyor ve mu
vaffak oluyorlardı. Fakat ıon ıe
nelerde nedense nazar değdi ve 
bu klüpler kapandı. 

Ancak timdi memnuniyetle 
haber vereyim ki bazı mUteşebbis 

gençler (Ylldız) isminde bir ıpor 
klübü vücuda getirdiler. Bu 
klüp teşekkül edeli birkaç ay 
olduğu halde iyi faaliyet göıter
miş, muvaffakiyet kazanmıştır. 

Sıcaktan Bayılanlar 
lzmirde Ziraat MüdürlüğO me

murlarından Emine hanım ııcak
larm lesirile bayılmııtır. 

ae ••• 

Emin olun ki bunlar daha 
buamaklarda bir zelzele sarsı 

ılle paldır küldür yuvarlanır.Ga 
fU ki bu müthiş sukut ebedi 

Songilnlerde bu merdiveni 
manmıya yeltenen bir şöhret 
cm ıörüyoruz. 

Bu zavallı, öyle görlllüyor 
vakarla insanların muvaffakı 
mlannı henüz bilmiyor. 
ılphe etmiyelim ki bu cehil o 
,ok pahalıya mal olacak. 

Dl. ••ktebe .ardı bugUn Gıtat lo'ayıın 

Şu tek satır senelerce evv 
86ylenmiştir. Bugün ben, lbu ş 
ı~ıllnll maalesef, bu zavallı ha 
landa kullanıyorum. İbretin ku 
retlni inkftr edenler daima teşh 
hlcabile karşılaşırlar. 

Şnphe etmeyiniz ki b 
yeni avcının da hazin 
ellm akıbeti böyle olacaktır. 
kat acaba yüzü kızaracak 
denfniz? 

Oıtatların eteklerine yapışı 
huı almak istiyen bu garip huyl 
aYcuya burada ablAk dersi v 
mek benim harcım değildir. 

Fakat okuyup feyiz alacağın 
emin olsaydım, bugün klitüphan 
raflarında müşteri lbekliyen bi 
lerce kitaptan bir tanesini orıt 
s&aderirdim. 

• Kendisine gelmesini bilme
J Jealer, hele bu kımıldanışın vak' 

ti mwbununu tayin edemiyeolef 
ıamanın acı sillesine namzettir! 
Ye ıukut gibi bu sille de ebedi 
dlr. Nasihat verirken tecl' 
Yb edenlerin eksik terbiyed 
olduklarına niçin hükmetmiyefün1 

Cehalet bu devirde ayıptır• 
Aneak cehlini giderenler bu ayıbl 
uar uar ıilerler. Fakat terbiye" 
lbllk her zaman ve her de
'f'lrcle iğrenç telakki edilmir 
tir. Hele uluorta adam çekiştir" 
melr, dedikodu çukuruna dnr 
melr... işte bu ıonuncuıu, eVY.-

11 ahlAksızbk, eaniyen haksızbll 
Y• aaliıen hiç affedilmiyecek bit 
ıuçtur. 

Ahlakın reddettiği, kanumıO 
caa koyduğu ve vicdanın müsl" 
maha gösteremediği bu cürmli' 
mllcrımini aramızda görmelı 
bana çok ağır geliyor. 

N. F. 

Menemende 
Bu Sene Ne Kadar Mahs.J 

istihsal Edilecek ? 
Menemen kazasının 932 seneti 

muhammen istihsalatı kilo itibaril• 
f6yle tespit edilmiştir. 

Buğday 2226900, arpa 13t2oo0 
çndar 29000, yulac 188000, baki• 
16000, burçak 560000, noh\Jt 
400000, araka 360000 kilo. 

Yazlık zeriyat miktarı da dÖ"' 
ntım itibarile şöyledir ; 

Tütün 11000, mısır 17000. 
börlllce 1100, fasulye Z.50, met' 
cimek 125, patates soo·, soğııd 
3200, soğan tohumu 160, sarınr 
uk 200, karpuz 7000, kavl>ıl 
9000, pamuk 2JOOO dönüw 
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HARİCİ TELGRAFLAR Gönül işleri Siyaset Alemi l 
Akvam Cemiye
tine Girişimiz 

• 
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/yi Karşılandı 
M. Mak Donald, Lozanda Yeni Bir Ta- 'İhanet Eden 

Kızlar 
Cenevre, 7 - Umumi celse

nin verdiği karar üzerine Cemi
yeti Akvam Başkfttibi Türkiyeyi 
cemiyete girmiye davet etmiştir. 
Umumi içtimaın verdiği bu ka
rar, bütün heyeti murahha!alar 
tarafmdan memnuniyetle karşı
lanmıştır. Heyeti murahhasamız 
18 temmuz celsesinde aza ııfa
tile mevki almıya davet edile
cektir. 

vassutta Bulundu Ve Nikbinliği Arttırdı 

Amerika - Berfin 
Hava Seferi 
Yapıldı 

Berlio 7 - DevriAlern sürat 
rekorunu kırmıya teşebbüs eden 
Amerikan tayyarecileri Mettern 
He Griffin dün saat 17-42 de 
Tempe hol tayyare karargahına 

· inmişlerdir. 
Ne,,yorlda Endlfe ı 

Nevyork. 7 - Moskovaya 
mlltevecclhen hareket eden Ame
rikalı tayyarecilerin akıbetinden 
haber alınamadığından burada 
bOyük bir endişe hilkUm sür
mektedir. 

Almangada 
Gazete Hürriyeti 

Berlin 3 - Prusya Diyeti, 
kapatılan gazetelerin set kararı
nın hemen kaldırılması için ko
münislerin verdiği takriri kabul 
etmiştir. Takrir komilnistlerıe. 
Nazisler tarafından kabul edil
miştir. Maamafih bu reyin umu• 
mi bir neticesi olmıyacaktır. 

Ottava 
Konferansı 

londra, 1 - Lozan ve Ce
nevre Konferanslarının nihayet 
bulacakları gün yaklaştığı şu 
sıralarda beynelmilel ticarete nit 
mühim meselelerin milıakere 
edileceği Ottawa konferansı İn
gilizleri meıgul eden dDşüncele
rin ilk safında bulunmaktadır. 

Sanayi erbabı mehafilinin bu 
konferansa atfettikleri ehemmiyet 
bu . mehafile ait menfaatleri 
temsıl eden ~imselerin faaliyeti 
ile .açıktan açıga tebarüz etmek
tedır. 

B~. cümleden olarak pamuk 
lanayu marahlıaa heyeti Kanada-

~· avdet etmiı ve maden sana
yii mümeuilleri de daha timdi
den iki domlnyonda kendı1erini 
temsil ettirmek içia murabha• 
l~ermiı bulunmaktadırlar. 

Konferan 
Müsait Safhaya 
Giriyor Mu? 

Lozan, 7 - M. Mak Donald, 
götürü meblağın miktarının tes
biti hususunda mukabil müsaade 
göstermeleri için M. Heryo ve 
Fon Pape.o nezdinde yeniden bir 
mÜJ.acaatte bulunmuştur. 

M. Hervo imza edilecek iti
lifnamenin. metni üzerinde itilaf 
edildikten sonra götOril miktarım 
mfinakaıaya muvafakat edeceğini 
söylemiştir. 

Bu vesikalar derin bir tetkike 
ihtiyaç göstermektedir. M. Heriyo 
Almanyanın bilvasıta veya bilA· 
vasıta talep ettiği siyasi şartlar 
hakkında hiçbir hükmil ihtiva 
etmiyen maddeleri imzalıyacaktır. 
Celse bu şerait albnda nihayet 
bulmuş ve bu sabaha talik edil
miş tir. 

Tamirat bedellerinin yekünu 
üzerinde ihtilaftan ziyade, Ver
say Muahedesinin prensipleri 
üzerindeki eaaalı noktai nazar 
ihtilafları konferansı akamete 
uğratabilir. Bftttın Fransız gaze
teleri M. Heryoya muzaheret 
etmektedirler. 
Grandi ile Makdonald Arasında 

Lozan 7 - Gece M. Grandi 
ile M. Makclonald arasında yapı
lan mülakabn memnuniyet bab
şolduğu söylenmektedir. 

Bu miilakatta prensip itilAfı 

müsait bir snrette tetkik edilmiş· 
tir. Alacakli Avrupa devltıtleri 
arasındaki mali münasebetler 
dolayısile iki heyet arasmda 
mevcut milşküUerin milsait bir 
safhaya girdiği söylenmektedir. 
Mükalemelere Devam Edilecek 

Paris 1 - Reddedilen Alman 
teklifi ile mukabil Fransız tekli
fini takiben İngilizlerin ileri ıür
diikleri teklifler hakkmda kon
fransa nihai bir karar verebil
mesi için mükAlemelere bir iki 
gftn daha devam edilecektir. 
Fransızlar Sebat ediyorlar 

Lozan 2 - Alman Başvel{ili 
Fon Papen, yanında Fon BloY 
olduğu halde bu sabah M. Heryo 
ile iki saat görüşmüştür. 

Fransaz Başvekili liıçbir siyasi 
şart kabul etmemek husuıundaki 
evvelki vaziyetinde sebat etmiştir. 
Bu mülakatın, konferans hakkua· 
daki bedbinlikleri ortadan kal
daracak mahiyettedir. 

Mak Donald Rahal9ız 
Lozan 7 - M. Mak Donald . 
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:~=::-=:=:=:=::=: Muharriri: Knat Hanuu11 Naldedu: H. Ş· 

Fakat bunu niçin yap:yorum etmifti. Fakat ben yazmayı ter-
lanki? Bunlar .m alakadar etmez cih ettim. Hem hastalıktan ev-
iri.. Hem aiz yazdıklanmı okurken velki şeklimin hayalinizde kal· 
b~n artık hayatta olmıyacağım. masını istiyordum. Öyle zannedi· 
Ahi Ben yalnızlığımı unutmak, yorum ki siz benim gözlerimi ve 
son nefesime kadar sizin yanı- kaşlarimı ...• · . · · ( Mektubun 
n.ız.da olmak isterdim. Hayalimde burasında birkaç kelime silinmiş· 
.m bu mektubu okurken görü- tir) Fakat gözlerim de eıkisi 
yorum. Omuzlarımzı, mektubu gibi değil. işte bunun iç.in sixin 
tutan elinizi, sayfalan çe'Y.İrfinizi gelmenizi istemedim. Beni tabu· 
farkediyorum. Sizi yanıma çağı- tumun içerisinde bile gelip gör-
ramnzdım, buna hakkım yoktu. memenizi rica edeceğim. Şüp-

lki giln enelsi, annem size hesiz orada bayattaki halimi 
uber aöadermekliiimi tavsiye muhafaza edece~iru. Yalnız 

-.:ao·-""'-••·'~ • 
! 

Bu karikatür bir Rue gazetesinden 
alınmıştır. Karikatür, Lou11 ve 
Cenevre konferans );:ırının akıbetini 
tehlikeli göstermektedir. Bu gaı:e· 
teyo göre, Lo:ıan konferaneında aon 

Japonganın 
Vaziyeti 
Fena Anlaşılmış! 

Tokyo 7 - Yeni Hariciye 
nazırı Uşida beyanatta buluna
rak, Mançuri hadisesindenberi 
Japonyanm başka devletler tara
fından fena anlaşılmış olduğunu, 
fakat gerek Mançuride ve gerek 
Mogolistanda vaziyet tavazzuh 
eder etmeı Japonyanın bUtnn 
cihan tarafından layıkile anlaıı· 
lacağıoı nmit ettiğini söylemiştir. 

Olen Alman Askerlerinin Hatırası 
Bern 1 - Büyük harp esna

s nda Alman müstemlekelerinde 
c>lmüş olan Alman askerlermi1ı1 
hahrasmı teyit için yapılan abi
denin kilşat resmi yapılmıştır. 
Merasimde Hindenburgun bir 
telgrafı okunnıuştur. 
ıı::::ı~==================:::=. 
konferas dolayısile fazla mesaiden 
rahatsız butunmaktadU'. Bltilın 
sabah vaktini yatakta geçirmiştir. 
Gözlerinden rahatsız bulunan 
konferans reisinin bastalığmıa 
geçici mahiyette olduğu lemin 

edilmektedir. 

yüzüm biraı daha solgun 
olacak ve üzerimde tan renk 
elbisem bulunacak. Bununla be
raber cenazem• gelirseniz bu 
hareketinin belki billbare nadim 
olanunm diye korkuyorum. •. 

Ba mektubu bugtm birçok 
fasılalarla yaulım, buna rağmen 
saylemek istediklerimin binde 
birini bile izah edemedim .. Ölmek 
bana çok korkunç geliyor, iste
miyorum. Allabın inayetile bir 
parça iyileşeceğimi, ilkbahara 

kadar yaşayabileceğimi Uınit edi· 

yorum. O zaman hava berrak 
ve ağaçlar çiçeklenmiş olacak. 
Bu sefer iyileşirsem, emin ol ki 
sana karşı eskisi gibi merha· 
metsiz olmayacağım, Y ohan f 
Bo11lan hatırladıkça göıyaıı dö-

ı\lnı;ın teklifinin Fran• 
aız.lar tarafından mü-
nakaşaya bile taham· 
mülü olmadıtı cnabile 
karşılanması konferansı müş

kül bir çıkmaza •ilrilk-
1 emek üıeredir. M. Mak· 

donaldın mütemadi t•mHları 

bir ;tilaf ve anlatma temin 
edemlyecek olursa, konfe· 
ranı müıbet bir netice al· 
madan datılmıt olacaktır. 

1 

Bu vaZİjette bütün dünyanın ımra· 
bmı telıvin için neticeainl dart röıle 
beklediği ba konfe,.anı ta bir ıu
kulu hayal dofurmaktan batka biz 
şey yapmıyacak demektir. 

IRusganın 
Muazzam Bir 
Teşebbüsü 

Roma 6 - Sovyet hDkômetl 
tarafmdan davet edilen ve mü· 
hendis M. Dinodes•in idaresi al• 
buda bulunan ltalyan fen he-
yeti Erivan'a vAsıl olmuştur. 
MOtehassıslar sathı bahirden 
2 metre yüksekliğinde bulunan 
Sevan gölünün sularından is· 
tifade etmek üzere hazırlanan 
projeyi tetkik edeceklerdir. 

Projede, senevi iki buçuk 
milyar kilovat saat zarfında idro
elektrik merkezi ihdası dUşiinlll
mektedir. Projeye 130,000 hek· 
tar arazinin sulanması meselesi 
de dahildir. 

Budapeştede Bir Bomba 
.Badapeıte, 7 (A.A.) - Dün 

akşam Adliye Nezareti metha
linde bir bomba bulunmuştur. 
Tahkikata başlanmışhr. 
.. 1 ................ .. 

Harici Haberler 
Bııradu ti • 'i liU/en 6 ıncı 

sa.ı;, a ıa okuyunuz 

küyorum. Oh! O vakit sokağın 
ta.flannı elimle olqıyacağım, 
merdi•enin ba.samaklarım öpe
cejim, hiçbir şeyden fikiyet 
etmiyecejim. Oh! Hayır, beni 
diyecek olanlara bile tebesetım
le mukabele edeceğim. Hayabma 
bana bağlfladığı için Allaha şük· 
redeceğim. 

Bu kadar az müddet yqadt
ğım ve hayatımda hemcinsime 
bu kadar az eyilik edebildiğim 
halde, şimdi bu ömfir de sönmek 
üzeredir. Ah! Ölmekten ne çok 
korktuğumu bilseniz belki de siz 
bana karşı bir çare arar, eliniz· 

den geleni yapmak istersiniz .. 
Şüphesiz arhk benim için eli
ırizden hiçbir fey gel1:1ez. 
P akat belki do ıiz ve baı· 

"Bundan iki sene evvel bir 
kızla karşıla~tıın. Baltanın lıirı ok 
giinli lıuluştnor, gezİ}or, fikirle
riıııizi birihirimize açı)orduk. Git-
ıikçc onu -.e\ mi ye b.1..Jadım. O da 
lıeııi :-eviyordu ... Benimle ilelch6t 
ya:;-ı) acağııııJ ve beni mes'ut ede
t:e~iui ka\•i sözlerilc daima teınin 
cd(•rdi... AiJeın nımafakat etme· 
diği halde nişanlandım. Onunla 
lllf'::ı "tıt bir yuva kurmak en bü) ük 
Lir ~ayemdi. Bir halta sonra tlil
ğüııiiıııiiz olacaktı .•. Bir gün onun 
lıiç ümit etmediğim hareketile 
kar;;;ıla~tam, açık söyliycyiın 
( ill'lııetile) ... 

.\ )rılrnak, evet. İ.!Steıniyerek 
ayı ılmak ıııedmriyetiııde kaldım. 

Şimıli ailem beııi kendilerinin intihap 
ellik ı~ri diğer bir ile '•vlendirnıck. 
i:;tİ) orlar. Beri tarafıt.ın eski ııi

şanlıııı güz ) aşlarile af istiyor, hu 
iki iııdcn haııgisini lPrı·ih eder cıu 
me ut olurum." 

şı,ıı - F.Z. 

Mes'ut değil, hangiıile daha 
iyi bir yuva kurabilirim diye so· 
runuz. Saadeti hangisi temin 
eder bilinemez. Fakat nııanlım-
zııı yapbğma nadim olması, onun 
için alınacak dersi almıı oldu· 
ğuna alimettir. Hatta bir daha 
tekerrür etm~ınesl için bir temi
nattır. Bence tanımadığınız, sev· 
mediğiniz bir kızla evlenmekten· 
se, ynplıgma nadim eski mşan· 
hnızı tercih ediniz. 

)#. 

"Deş sene evvel lıir kızla ~e
vişmİ)itim. O vakit kızın abla ı bu 
sevcl.ımızı kı:::.kaııdı. Annesi ile b~ 
leşti. Aramızı bozdular, ayrıldık. 
Neden sonra kı-ı heni tekrar buı. 
du. Bu defa evlenmi ti. Fakat ev
lilik hayatından memnun değildi, 

evini bırakıp benimle birleşmek 

istt>diğini söyledi. Ölüme razı ol
duğunu, fakat şimdiki hayatını 
idame edeıniyeceğini söylüyor. 

A.Ş. 

Bu kızla evlenirseniz sizin de 
mes'ut olacağınız neı maldm? 
Kurulmuı bir yuvayı bozmak 
kadar büyUk günah olamaz. En 
iyili kızın gözOnden kaybolunuz, 
sizi görmezse bugllnkft hayatına 
razı olur ve mes'ut olmıya çalışır. 

HANIMTEYZK 
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kalan benim için dua etseniz Ce
nabı Hak hayatımı bana rltt\ğıı
lar... Annem yanımda oturup 
ağlıyor. Dftn gecede mfttemadiyea 
ağladı. Bu bana biraz teselli ve
riyor, ve aJfPılığm acılığını biraa 
teıkin ediyor... Bugfin hahnma 
bir ,ey geldi; eğer, iyileştikten 

sonra bir gün size rastgelsem, 
evvelden tedarik ettiğim bir gülü 
size takdim etmek istesem ve sizi 
incitecek hiçbir teY söylemesem 
siz benim bu hareketimi ne su
retle karşılıyacaksınız .. 

Fakat artık bunun mümkün 
olmıyacağını ve benim için bu 
dünyada yapılacak hiçbir şey 
kalmadığını düşiindüm. Çünhtı 
benim için artık son nefes! 
kadal' iyileşmek ihtimali yr' 

(Ark,_ 



Bir idare Bahsi 
1 f 

Koo,verati.1 
~ 

idaresi 
-7-

Bir istihlak kooperatifinin ida
re kadrosunda miidürden sonra 
en mühim mevkii muhasebecilik 
teşkil eder. 

Muhasebeci iş üzerinde mU-

düriln muavini ve gaybubeti ha· 
Jinde en tAbii vekilidir. Binaen
aleyh mlldür kadar liyakati haiz 
olmalıdır. Ticaret muhasebesine 
bihakkan aşina olması icap ede· 
ceğiui kıtyde lüzum yoktur, zan
nederim. 

Şunu da hayret ve tees,Urlr 
kaydedeyim ki bizde ıuebzul~o 

muhasip yetişemiyor. Belki de 
doktorlar.rmzm adedi muhaıiple
rimizden fazladır ! Çünki ticaret 
aiyasetimize "tekniğin,. kat'iyetle 
nüfuz edememesi muhasebenin 
ehemmiyetini henüz takdir ettir
mıyor. 

HAii defter tutmak usulüne, 
rakamların Jisanile konuşmıya 
karşı umuml bir isteksizlik göa
teriyoruz. Ticari faaliyetimizi vU· 
cuda getiren tacirlerimizin kaçı 
muhasebeden anlar? 

Halbuki ticaret bir hesap itidir; 
muhasebe de ticaretin gBzUdUr. 
Nitekim batan müesseselerin yüzde 
doksanı muhasebesinde· intizamsız
lığından o hale dUştüğUne şUphe 
etmemeli. Muhasebe muntazam ol
mazsa, heran mllesıesenin ıeyrini, 
bulunduğu vaziyeti göıteremezse 

ona sarfcdilen paraya yazıktır. 
Bir muhasebe ya muntazam ol
malı, ya hiç olmamalı!. 

Bu satırları uzatııımızın aebe· 
bi vazifenin ehemmiyetini anlat
mak içindir. Mükemmel bir mll· 
dire malik olursak muhasebeci, 
mesleğinin ehli olmak ıartile 
tecrUbesiz de olsa kabul edebili
riz. Müdirin yanında yetişir, ev
aafı }Azimeyi ikisap eder. 

Para muamelAtmın, emtia 
harekatmnı meı'uliyeti birinci de· 
recede muhasebeciye aittir. Çif
te anahtarlı kasa kullanılıyorsa 
biri muhasebecide, diğeri vezne· 
darda bulunur. Binaenaleyh mu· 
haıebecinin de kuvvetli bir ke
falet vermesi lAzımgelir. 

Şimdi kadromuzu doldurmıya 
devam edelim : 

Veznedar.. Muharebeci nam-
ıedidir. Hesap ve muhasebeye 
hakkile aşina olmalıdır. Veznedarm 
mümkün olduğu kadar vaktihaJi iyi. 
ahllkı mazbut insanlar arasından 
intnhap olunması iktıza eder. 
Veznedar kcf aletinin nakit, ipo
tek ve banka tcminatile müeyyet 
olması elzemdir. 

Sıra mağaza Amrine geldi! 
Bu çekirdekten yetişmiş bir mU
tehassis olmalıdır. Vitrin taozi· 
mine, emtianın teşhir ve muha· 
fazası usullerine IAyikile vAkıf 

olacakhr. Mağazama dahili terti
tibatından, inzıbatmdan, temizli
ğinden, mUşterilere karşı gös· 
terilecek muameleden birin· 
ci derecede mes'uliyet ma-
gaza amirine terettüp eder. Bu
nun için maiyeti üzerinde lcrayl 
nüfuz edecek kabiliyette, müte
yakkız ve müdebbir olmalı. Ma
ğazanın eksiklerini, çeşit nokaan· 
tarını reyyon şeflerile birlikte 
tesbit ve vakti zamanile mUdiri
yete tebliğ etmek vezaifi asliyo
ıindendir. 

Keza mağazaya teslim edile-
cek emtia ile satış bedellerinin 
mes'ullyeti mağaza Amirine tahmil 
edileceğinden hesap ve muhasebe 

lerine oldukça akla ermelidir. 
Mağaıa Amiri do kef af et vcr-

llh5' • d 1 . b ı \cap e en erıo aşında gelir. 
Ah et Ekrem 
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Taı ihin muhtelif fasıllarını ka
rıştırdığı ı;.ız zaman, bnglin bizce 
izahı kabil olmayan birçok val<'a
lar karş!.cımda kalıyoruz. Bunla· 
rm bir k: smı, o vukuatı izah 

Hazı ıyo 

l 
çok mliştr.k oıduj'~ fey, au&., 
ıefkati idi. Halbuki M~ri 
Luiz, elem çeken '-'ilunun 
kalbine merhem ıü:-eceğine, Vi-

edici vesikaların elde bu· 
lunmamasından ileri geliyor. 
Biiyük hir kısmı ise, vukuatın 
kast~n karanlıkta kalması tercih 
·edildiği için anlaşılm1yor. 

Çüııki, şi•ndiye kadar .' :ge· 
len tP.rih, vakaların, kitle ha. cket
lerinin tahlili ve terkibi izahı 

olmaktan ziyade eşhasın ve 
hüki.imdarların hayatlarıııı ifade 
eden bir ne\•İ destandır. 

Bu destan kahramanlarının 
küçiikliikleri anlaşılmamak için de. 
bizi tenvir edici eserler, büyük 
bir itina ile ortadan kald nlmış-
lardır. 

Bunun· bir misa!iııi. · :ıı 
Fransada ortaya atılan ı r 
iddia ile bir defa daha g, r . 11ş 
oluyoruz. 

* Malum olduğu Uzere Fransız ı ... uma Kırafı 

Uşakta T aledelerin 
Güzel Bir Eser· 

l 

.. 

Uşak (Hususi) - Den ıeneıi tamam olmuı, ilk ve orta mek· 
teplerin imtihanları neticelenmiştir. Uşak Ortamektebinden 31, ilk
mektehinden de 90 talebe mezun olmuştur. Gönderdigim resim 
Gazi İlkmektebinde, gayretli idare heyetinin faaliyetile yavrularım•zın 
vücuda getirdikleri elitleri ıergiıioi göstermektedir. Sergi, çok 
beğenilmiştir. ş. Kaya 

yana aaraymın sırmalı yaverlerile 
flört yapmayı terc:b ediyordu. 

Raştat dokası, hayatını, işte 
böyle marazi buhranlar içinde 
geçirdi \'e yirmi bir yaşında 
gözlerini ebediyen kapadı. 

Şimdi Fransada leşekkiil 
eden bir cemiyet, hayatta nagtıın 
kalan imperator zadeyi, Pariste, 
Envalit sarayında gömülü bulu-
nan babasının yanma nakletmek 
istiyor. Fakat buna muhalef et-
mek için ortaya çıkan bir hiıip, 
fU garip iddiayı meydana atmıttJr. 

"Napoleon Bonapartın oilu 
yoktur. Raıtat dokası çocuğu 
olmıyan Napoleon tarafından ken
disine varis olmak Uıere ortaya 
çıkarılmış uydurma bir çocuk
tur. Onun başkasına ait olduju
nu anlamak için, mucize yapnıı
ya lüzum yoktur. Anasının ken-
disine karşı olan şefkatsizliğini 
düşünmek kafidir. Öyle bir f ef-

J/ngiliz Harbiye 
Riyaseti 

Londra, 7 - imparatorluk 

Erkim Harbiye Reisi Sir Jorj 
Nilnin yerine Hindistan Ordusu 

Kumandam Sir Filip Şetvodun 
iolirileceği söylenmektedir. 

Romanya • Rusya 
Bükreş, 7 - Dinyester hu

dut hadiselerini halJe memur muh

telit Romen-Rus komisyonu Basa
rabyada kain Tiginada toplan
mıştır. 

içtimadan makaat ıon gün
lerde üzerinde vulrna yelen muh· 

telif hAdisder hakkında tahkikat 
lcra etmektir. 

Rus heyeti, son hadiselerin 
her zamanki hldiselerden çok 

daha vahim olduğunu naıarı dik· 
kale alarak Odesadan gelecek 
yeni talimata intiıaren mesniıinln 
tehiri teklifinde bulunmuı tur. 

Temmuı .!..,..--

Kari Mektuplorı -1t---- ---
Maç Seyretmek 
Zevki 

Hayatta yegane duydutUIJl 
zevk, maç seyretmekten ibarettir. 
Ezilmeyi, çiğnenmeyi göze alarak 
maçların bir taneainf bile kaçır-
maoı. 

Fak at u stadyoma ne girme· 
sini ne de çıkmuıoı bir türlÔ 
öğrenemedik.. Gazetelerde oku
yorum, 6İnemnlarda görüyorum 
Avrupa ve Anıerikada on bin
lerce h Ik hiç biribirinJ incitme
den bu kabil yerlere giriyorlar 
ve ayui tekilde çıkıyorlar. Bunu 
biz neden yapamıyoruz. Bu ter" 
biyeyi biz neden alamıyoruz? 

Bu hususta Stadyom idaresi 
veya Belediye blrşey yapamaı 
mı ?. Hiçbir tertibat bu iıdlha· 
mın önünü alamaz mı? 

Kariini:u Refi!& 

l(ltap Sat:'ı Na11I Artar? 
Gazeteler arada •ırada, bizde 

kitap neşredilmiyor, diye ıiklyet" 
Jcr yapiyorlar. Ben bu derdi keıı· 
di noktai naıat"ıma göre izah 
edeceğim. Kitapçılarımızın bas· 
takları kitaplar cidden çok pa
habdır. 

Herhangi bir roman alabil· 
mek için bir buçuk iki lirayı 
gözden çıkarmak Jizım. Halbuki 
gazete fiatleri, kitaplarla muka· 
yese edilirse kitap fiatlel'inin ne 
derecede yüksek olduğu pekaltl 
anla ılır. Meseli ıizin gazetenizin 
on altı sayfasını ıekize katlıya· 
cak olursak 128 ayfab bir kitap 
vücuda geHr. 

Demek ki 128 aayf alık bir 
kitabı beş kuruşa aatmak imk4nı 
varmi§. Bugün piyasada 128 
sayfalık bir kitap alabilmek içip 
75 .. 100 kuruş •ermek IAzımdır. .. 
Bu şerait albnda elb tte kitap 
basılamaz. 

Kitapçılar ıuna emin olma· 
lıdırlar: Kitap fiatlerlnl indirdik
leri gUn kitap aabşlnrının adedi 
on beş yf rmi miıline baliğ oı,. 
cakbr. Bu tem~nnlyi tamamile 
kitapçıların lehine yapıyorum. 

Muallim Şefik 

Sandallara Bir Narh 
Konamaz Mı? 

Bizde aandal kiraları çok p • 
halıdır. Bilhassa yaz mevsiminde 
aandal kiraları her emtte m te· 
havvildir. Mesel Bebekle, 
Kumkapıda ve Adadaki flatleri 
mukayese ederseniz hayret eder• 
ıiniz. 

Bu hiç doğru bir ey değildir. 
Belediye otomobil flatlerlne mü
dahale ediyor, ve otomobillerf 
takse taktirıyor. Acaba s ndaf .. 
lara da takse takhrmak vey 
bunların saatine muayyen btr 
narh koymak, ve ffati tespit et· 
mek kabil değil midir. 

Bebek M. N. 

Mersinde Benzin Fiati 
Şehrimizde iki kumpanya bu 

sene benzinin tenekesini 370-375 
kuruşa satmaktadır. Bu vaziyet 
bir tröst ve ihtikar hissi uyan
dırmaktadır. Benzin ve gaz fint
leri bu sebeple çok pahalıdır. 

Mersinde halk yazın sayfiye· 
lere gider. 

Esldden yayla ve sayfiyelere 
hayvan sırtında gidilirdi. Şimdi 
yollar yapıldığından otomobil ve 
otobUsler işlemelctedir. Bilhassa 
bu ihtikôrdnn biz şoförler çok 
müteessir olmaktayız. MerciiniP 
nazarı dikkatini celbetmenizi rica 
ederim. 

Mrrılıı Camllterlf r.ıa!ıaılul .. d• 
ıofarler aanuna lı.arUafıı; Alım•t lr!•• 



1 Temmz 
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Diingada Spor 

Namağlup 
Zenci 
Yenildi. 

1 

Milinda icra edilen bir mi\
aabakada tUy siklet sabık İtalya 
ıampiyonu ( Tamagnini ) maruf 
dünya şampiyonu zenci (A. Bravn)ı 
aayı hesabile mağlfıp etmiştir. 

Bravo kendi sikletindeki bok
ıörlerle bugüne kadar yüzlerce 
müsabeka yapmış, hepsinde de 
galip gelmişti. Bu miinasebetle 
kendisine " na ınaglüp ,, lakabını 
takmıtlardı, fakat bu sefer halyan 
boksörlerinin karşısmda yere se
rilmiştir. 

Olimpiyat Yolunda 
Löbavr, 6 - ( A. A.) -. O

limpiyatlara iştirak edecek olan 
Fransız heyeti, Nevyorka müte
Yeccihen La F ayet T ransatlanti
fine binmiştir. 

Meşhur Müsabaka Başladı 
Pariı, 6 - ( A. A.) - Fran

aa etrafında bisikletle devir mü
aab·akası, bu sabah saat 9 da 
yağmurlu bir havada başlamıştır. 

Kadın Cokeyler 
Pariı, 3 (A. A.) - Dün meş

hur Mezon Lafit meydanında at 
yarııı galası tes'it edilmiş ve 
Fransada ilk defa olarak kadınlar 
ıbt binerek yarışa iştirak etmiş
lerdir. 

Ötleden biraz sonra çıkan 
fırt.naya ve yağan yağmurlara 
rağmen yarış zamanında güzel 
bir gUneı, bahsi müşterek yapıl
mamakta olduğu halde yine yarış 
meydanına titap etmit olan me
nkhlardan mUrekkep kOtlenin 
baıları llzerinde parıldıyordu. 

Angelman Galip Geldi 
Pariıte yapılan bir boks mü

aabakaaında Angelman hasmı 
Huguenini aayı heaabile mağlüp 
•tmittir. 

Nurminin Yeni Rekoru 
Helıingforata yapılan bir ma

raton koıuıunda Nurmi 2 28 4 
aaatte birinci olmuıtur. 

Bu derece, yeni dilnya rekoru 
olup eski rekor 1920 Anvera 
olimpiyadında yine Finlandyala 
( Koleimay ) in yaptığı 2,32,352/S 
aaat derecai idi. 

ltalyan Atletleri 
Seçme Komisyonu ahiren ltal

Y•yı 1932 olempiyadında temsil 
•.dec:ek atletleri ıeçmiştir. içle· 
nn~e Be kaili, F acelli, Barlolini, 
Furıa, Lippi, Fanelli, Rokatti, 
Tomaa. Tabai aibi meşhur at· 
letler vardır. 

Bir Tebliğ 
l.tanbul Mmtakasından tebliğ 

edilmiştir: 
Son zamanlarda nizamnamenin 

değiımesi lizımgeldiği hakkında 
vaki olan neşriyatm tesirile ge-
rek klüplerimizin ve gerekse 
müttefik azanın mzamnameye 
kartı olan hürmet hissi ve itaat
lerinin duçarı tezelzül olduğu 
müşahede edilmektedir. 

Ahiren Ankarada io'ikat eden 
ittifakı umumi kongresi nizamna
memizde tadilat icrasına lüzum 
görmemiş olduiundan nizam ve 
intizama tabi olmak ve ihtiyari 
itaat dissiplinini kuvvetlendirmek 
eaaıları üzerinde yürfiyen sporcu
larımızdan ırayrinizami bir hare
ket beklemediiimlzl arz ve bu 
lauıuaa her zamandan fazla itina
ktr bulunmalınnı temenni eyleris. 
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Keriman Hanım, En Çok Elişlerini 
932 ANLATIYOR 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece -
Ve Sükiinu Seviyor mizi Doğru 

Hayatta G-ay-esi De, İyi Bir Ev Kadını Ve İyi Bir Ana Olmaktır Halledenler 
1932 güzellik kıralıçasını gör

mek için Fındıklı apartımanmdan 
içeri girince hava birdenbire 
değişti. Hürriyetten istibdada 
geçişimi ilk defa merdivenleri 
çıkarken hissettim.. Öyleya, bir 
k ralıça, ancak kıralhğın bir ya
digarıdır .. 

Beşinci katın kapıı 6nUnde 
benim aradığım ve dilşllndüğUm 
hiç kimse yoktu: Ne bir teşrifat 
nazırı, ne bir musahip ve ne de 
siislii, cicili bicili elbiselerile
laş gibi dimdik duran kıralıçamn 
bendeganı ... 

Bu istibdat bavaıı içinde 
kapı açılınca, kıralıça aade, te .. 
miz ve şık evliğile başını uzattı, 

gözlerde sordu.. Ve derhal an
ladı: 

- Buyurunuz efendim.. Bey· 
babam sİLİn geleceğinizi ıöyle
miş'erdi .. 

Beni, has bir Türk cvme 
yaraşan temiz ve güzel bir odaya 
aldılar olurdum. 

Ortadaki mas~da Keriman 
Hanımefendinin küçük kardeşi 

hocasmdaıı fransızca dersi ahyor, 
başını kitaptan kaldırmadan oku· 
yordu: 

Hoıın 111 ıı. ıı, tu 's tout 1 ır 
moi ! 

Dışarda tramvay ve otomobil 
gürültüleri.. Kıralıça biran ıçın 
odaya girerek miisaade rica edi
yordu: 

- Bir iki dakika IQtfederse
niz .. Yapılacak provalarım var da .• 

- Estağfurullah efendim .. 
KliçUk " prens ,, durmadan, 

hocasına dersini veriyordu. 

Odanın dört köşesinde muh
telif resimler var.. İleride Halis 
Beyin büyük bir portresi.. Dipte 
sOslU ve şık bir piyano.. saksılar, 
biblolar.. Kenarda uzun bir şez
long.. Koltuklar ve saire ... 

Keriman Halia Hanım, birkaç 
dakika sonra odaya girdi ve 
karşı karşıya konuşmıya bqladık. 

Türkiye yeni güzellik kıraliça· 
sına müsabakanın kendisinde ka
lan intibalarım sordum. 

Bedii bir güzellikle açılan ağ
zmdan bir musiki fibi ince ve 
ahenktar tonlar çıkararak cevap 
verdi: 

- Bu müsabakaya girmemi 
kuzenlerim Uç ıenedenberi müte
madiyen ısrarla istiyorlardı. Bil
miyorum nasıl oldu?. Bir 
an karar vermiı • bulundum, 
bir yığın ümitsizlikle mü-
aabakaya girdim.. lnaan ne 
tuhaf oluyor ?.. Yaşayıştan, du
yuştan, nefes ahş ve varhktan 
birdenbire sıyrılıyor, mücerret 
bir cisim gibi kafasının ve 
hislerinin zebunu olarak 
yalnız müsabaka gürültü-
lerile alalcadar olabiliyor.. Başlca 

hiçbir şey, hiçbir hadise ile 
mesgul olamıyor.. Ümitsizliğim 
son dakikaya kadar devam etti .• 

Karalıçalığıma ittifakla karar 
verilince ben de şaştım inanamaz 
oldum, ve şaşırdım da galiba ... 

Keriman Halis Hanım birkaç 
saniye nefes alarak temiz bir 
gülUıle tebeuUm etti ve pence
reden dıprı baktı. 

- En çok hotlandığanız ıey 
nedir? Hantmef .. dl •• 

1 1 
bilaepiz nekadar cana yakın ve ( Dünkü nüshamızdan duam ) 

gtlzeldir.. Bilhassa amcamın bir Muhtıra defteri alacaklar: 

932 kırallçasının bafka bir pozu 

- Drnyada sevdiğim en gü· 
zel meşguliyet " el işleri ,, dir. 
Gezme) i, sinemayı ve tiyatroyt 
kat'iyyen clişlerime tercih ede· 
meın. Zaten ben daha zi) ade 
sii ditu se\ en bir kızım. 

Arasıra rnkit geçirmek için sine
nıa} a ve tiyatroya da giderim .. 
Fakat müfrit bir al.ika ile değil... 

- Musiki ve edebiyatla aramı 
nasıldır efendim? Her halde nıeş· 
gul olmuşsunuzdur? 

- Musikiye bayJlırım.. piya
noyu eh şöyle böyle çalarım .• 
Zaten derslerimi de amcam Muhlis 
Sabahattin Beyden muntazaman 
aldım.. Şiirde de ekseriya Ab
dülhak Hamit Beyi okur ve çok 
beğenirim .. 

- Abdülhak Hamit Beyin 
lisanı size müsait geliyor mu? .• 

- Daima onunla meşgul ol
duğum için, evet... Çünki Hamit 
Beyde çok büyük bir şiriyet 
var.. Onun ahengi ve kuvvetle 
hissettirdiği kalemi, bana çok 
yakın ve güzeldir. 

Bu sırada kapı açıldı.. Ve 
Muhlis Sabahattin B. monoklu9uu 
dilzelterek içeri girdi. Elimi 11· 

karken, bize şimdiye kadar din· 
Jettiği operetlerinin en kuvvetli 
bir parçası gibi, kelimeleri süze 
süze ve bir demir gibi öttüre 

öttüre: 
- Beyefendi, dedi, biz ço-

cuk'arımızı hep şu eski ve asil 
terbiye ile bilyüttuk.. Eski usul 
bize daha yakın \•e cazip ol· 
duğu için, tercihimizde bata el• 
medığimizi zannediyoruz •• 

işte siz de, konuştuklarınızı bu
gUnkU şekle. bugimü lisana ifrağ 
buyurun, Muhlis Bey, piyanonun 
yanına kadar gitti, birşey aradı 
ve buldu galiba.. Tekrar döndü, 
ve müsaade alarak çıktı. 

Muhlis Sabahattin Bey kapı
dan çıkar çıkmaz, yeni kıraliça
mıza sordum: 

- Türk musikisi için ne dü
tünürsünüz ? .. 

Keriman Halis Hanım, batını 
nazlı bir kuş gibi hafifçe ar
kaya bıraktı, saçlarını büyük bir 
güzellikle omuzlarına düşürdü ve 
bir harika olan gözlerini açıp 
kapatarak: 

- Tlrk muaikiai, dedi. Ab 

çiçek gibi tekil verdiği ve Avru· 
paileştirdiği musiki, bence tercih 
edilecek en kuvvetli ve harikulA
de musikidir .. 

Kapı yavaıca tekrar açıldı 
Keriman Hanımefendinin ikinci 
küçük kardeşi girdi. Elindeki 
kahve tepaiıine bakarak, ağır 
alır yaklath ve kahvemi uzattı .. 
Kahve biraz tabağa d&kUlmllttü; 
kırahça tallı ve olqayı<.:ı bir sesle 
kardetine ihtar etti: 

- Bak, kahveyi döktün .. Dik
kat etmiyoraun? 

Kuçnk " prens " l mütklll •a
ziyetten kuı tarmak için kıralıçaya 
yeni bir aual daha sordum: 

- Evliliğimi bekarlığa, yokN 
bekirhğı mı evliliğe tercih eder
siniz? .. 

Gilzel kıraliçamız, beni önün
de huşu 'e hürmetle eğecek bir 
güzellikle güldü: 

- Herhalde bekirlık bence 
giyilecek rahat ve sade bir kaf
tandır. 

- Bilha&Sa bu beklrlık fs
tanbulda geçecek olursa... Bilir 
misniz, beni fstanbuldan alıp ta 
diinyanın en güzel bir yerine gö· 

tilrseler, muhakkak, muhakkak 
ölürüm .• 

- Ya dünyaya erkek olarak 

gelseydiniz ne yapardınıı? 

- Erkek olarak mı.. Aman, 
erkek olmayı hiç istemiyorum. 

- Meseli diyorum.. Faraza 
böyle birıey olsaydı. 

- O ıaman İf değişirdi, btı
yUyllıDm, tahsilim, yaıayışım 
tamamile bambaşka olurdu.. Size 
kısaca cevap ver~yim: Herhalde 
iyi ve temiz bir erkek olmıya 
çalışırdım .. 

ikimiz de gtıldnk. Karalıça 
etekliğinin ucile oymyarak aoru· 

yordu.. Bir anda bllyUk çok bn
yük bir san' atkir olmak isterim.. 

Öyle bir ıan'atklr ki, birkaç 
fırça darbeaile, bir iki renk
le bu bedii gllulliği zapte-

debiley im, ve aonra, en bllyük 
eserim diye ar6iı0mll kabarta
bileyim .. 

Kraliça ile tekrar konuşmağa 
baıladık.. Seyahati 23 gUn sil
recekmiş, babası Halis Bey kendi-

ıine refakat edecekmiş.. Sükunu 
ne kadar çok seviyorsa, hariku

lade ıeylerden okadar nefret 
ediyormuş. Birdenbire "Peki am
ma, ıiz de bir harikasınız ? ,, 
diyecektim, ıustum. 

Keriman Halis Hanımefendi 
bRna verdiği fotoğrafını imzalar
ken, son bir sual daha sordum: 

Hayatta 
hanımefendi? 

gayeniz nedir 

Başını çevirdi ve düşUnmeden 
cevap verdi: 

iyi bir ev kadını ve iyi 
bir ana olmak istiyorum. Dedi. 

Aparhmanm kapısından çıkar
ken iki hisle sarsıldım: müteessir 
olmuştum. Çnnki bir mabudu 
terkediyodum, ıevinmiıtim; çlinki 
artık bllktımdarlıtın eaaretinden 
kurtulmuı, hOrrlyete kavutmuıtum. 

Raııp Şnkl 

Galata Posta kutusu ı 36:? fuat, 1 
taııbul hı;,o. Ortamcktebi t lebe inde 
3i1 Ilikıııet, Tarsus Pol' Komi c 
oğlu i\lıızaf er ltuhi, He) bel"ada BedriJ 

ye llırahim, Zonguldak ııwrkcY. M.ılın ı• 
<lfınl '1\' fik Uey oğlu H kkı. Berfl, m 
llul ıık Hakimi 1zıet Bey OJIU 1 ahir 

Çorlu J\ .. keri Jıastahaııo operatör 

Holu;et Be~ km tela!, Erı>ııküy 'f.th 

sokak ııumara G2 Ayhan "'.wıi, M an is 

'J'op~u Emir Z!\lıiti Ut ıı 1.ı Btt) Ol{l 
KAıniran, Trabzon Nafıa. lJ t mıihoııdJ 
i Neeıııcttiıı Hey keriınflsi llelllba 

llaıııııı 'o J3e~ lor. 

Birer albüm alacaklar: 

HaJdarpa~.\ Halınuml'U kötk 
~eııiha ~a<lettiıı. Beyoğlu ikinci 

ıııektop talfl •<' ıııdon 57 ~ezahet, Cey• 

lıaıı ~l:ılh o 'aridat k tilıi Hemzi, 
ı:rcnkö' Koı' atağı Halit lfo) iu ktlt• 
kurıdc HS Xerrnin, lzıııir Karaııtın 
tr. ıın .l~ ı .ıudc i 541 ı t Bııa, B ı 

dırııı.ı s .ız o' 1 r !tıs. ni ı ıahnlles 
ıııını. ra -O ~ornil a, Salılılı Mıth. tı at 

cadclcı ıı tlcı \rif cfoııdı 

cor, G. i ı ı,rnl' ~a Ort. 

rc.:miııi Tat ıktı) ı Gurd 

161 ııuı ı. r ~luaınmcr ~ lal ttin Bey 
lO H.11111 1 r. 

Birer kart alacaklar : 

Gazio~manp:ışıı Ortauıcklebi tal be--

inden fü)1 Mehmet, lst:rn\.ıul 49 ı\lnllu 

mektep talolıesindeu 32 )'a9ar, An .a• 

ra Cet cide Do~tyolda numara 00 

Sabahat, Sn a Nafıa m !Jheııd isi A~ 

Bo~ mahdumu Cemil, Bebe!. llk R m 
mektebi UçUncfl sınıftan Hıristo, a• 
ğaloğlu Oeridehane sokak doktor Rifat 

Salih Bey kız.ı Miral, Jzmir Dcğirm• o· 
dağı Zh er Hey sokak numara 8 Muz f .. 

fer, J'atib Mncar kada.tlar caddesi 
numara 62 leınnil, Topkaııı 'fram\ ay 

yolunda. 119 ııuınarada Galip, Şebreınt· 
ni 'fraıın ay caddesi 862 2 Mılııir o;thı 

.aha.bettin, ~fustnfa Kemal Patıı k. ı 

llkıııektop be9iııci ıınıftaıı 234 Hukiye, 
Salihli Dava \ekili Etem Bey katibi 
Kadir, "'\Al 12 inci fırka anbaruııla 

Zabit ' kili Mustafa, Aksaray Tat ,\• 
ıı.p lıııııuı ıokak 11 Hflseyiıı Abdı, 

Çorlu '1'.Lpu MtldUr!l oğlu Mu tafa. l'a
tih Kıztatı Açıklar sokak 21 Tarık. 

lzıair, fülıtıın idaresi mcıııurlarınd o 
Ihsan, Adana Eski hamam mahalle in· 

do berber lbralıill\ kızı lla) rİ)e, Ada
na ) oııiadana matbaasında JWıUJ, 

Eskitolıir posta kutusu 2.3 Vasfı~e, 
fülreınit tclgraC mflveııl J\eın:ıl Bey 
':ıcııt:ı.&ile Necdet, Samsun Kazım tu· 
'alet nlonuııda Vacip, Salihli bakkVl 
Mohın t RH~lil efendi hemıircsi }'atma 

lstaııLul Erkek Muallim Mektebi ta e
lı~ iııdcn 167 Melih, Ankara Hak·mı· 

) di ~lilliyo matbaa ınd.t mtlr ttlp 
şm, rU BeJ o"lu Muzaffer. f skit bir 

i t. ) on (' ı lüfcttiıi Acl 11 ne) 
hı K<'tı. 1, \or ı li4 t n ı lay ır 

'I.' biti ( n; t, J\.ırtal 11 ili<' t p bir ı ı 
ııııft:ın li2 Bch~ t, D. rılş 

1 <' ıırl i ıa11. S ı ı"ırlıJ, Bor. ıt ma· 
<h n teri a bar ın ımıru it r. hım lley 

oı,1 ı s.ıJahattin, K. tecik c mı Do

~. n Ada ııa Postaluıno rı'. rı ıda. ) ı1 

'\ ıldıı kmı..\t hane inde ı <'l I, !'\ a 
Mahmut hoca ınnlulumu !':"lıı n. l't .l~ 

lı Demirci llu e~ in Efı•ıııli oglu Ö11.1ır 
LQtfi Bey ve u- · .... 
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•••• 
bülhüda Efendi Huz ra Çıktı 

Ebü hüda, Şeyhülislam Olmak İçin Yanıp Tutuşuyordu. 
Sadrazam Kamil Paşayı Da Çekemiyordu 

Muharriri lf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-60-

'akat iş bu kadarla kalıp ta 
'kapanmadı. Bu hususta Abdül· 
hamide yeniden jurnallar yağmıya 
haşladı. 

Zaten sarayda adetti. Böyle 
mühim bir hAdise oldu mu, bir· 
çokları ondan kendi hesaplarına 
da istifadeye kalkarlar ve o me
sele etrafında Abdülhamide jur· 
nallar yağdırırlardı. 

Ebülhüda Efendi, kavuğu bas· 
1ırınca derhal huzuru humayuna 
dayandı: 

- Bu, ne gaflettir, padişa· 
hım... Şeyhülislam olan zatin bu 
gibi mühim mesaille alfikndar ol· 
ması icap etmez mi?. Bu arzuhal 
sahibi olan adam, evvelce de 
ayni mealde iki istida tertip 
ederek sadrazam Kamil Paşaya 
vermiş. O da böyle tehlikeli bir 
talebi havi istidaları doğrudan 
doğruya makamı meşihate ve 
evkaf nezaretine havale etmiş. 

Şeyhülislamın hali malum. 
Haydi onun yaptağınn gaflet di· 
yelim. Fakat Kamil Paşa gibi 
2eki ve müdekkik bir adamın bu 
suretle hareketi, açıktan açığa 

bir ihanet değil mi ? ... 
Diye Abdülbamidin evham 

ateşlerini körükliyecek telkinata 
başladı. Ebülhüdanın bu suretle 
hareketinde iki maksat vardı. 
Birincisi, bu adam şeyhülislam 
olmak için yanıp . tutuşuyordu. 
ikincisi de sadrazam Kamil Paşa
yı bir filcan suda boğmak isti· 
yordu. Bunun için Abdülhamide 
karşı müfrit sıyanetkar gö
rünerek teveccühünü celbede· 
cegım ve şeyhülisfimı azlettire· 
rek onun yerine geçebileceğini 
limit ediyordu. 

Herkesi söyleten, herkesi din· 
c::====::=:==================~ 

lstanhul Havagazı ve Elektril< 
ve Teşeb?üsata Smaiye Tlirl< 

Anonim Şirketi 
(SATGAZEL) 

(SA TGAZEL) lstanbulda Ha
va gazı ve Elektrik ve teşebbii

satı sınniye Türk anonim Şirketi 
ahiren en iyi tesisat ile teçhiz 
edilmiş olan Yedikule Gazhane· 
sinde istihsal edilen taktir olunmuş 
katran, zift, petrol, hafif yağ, naf
talin ve saireyl Viyasaya çıkarmıya 
başladığını muhterem ahaliye arz 
ile kesbi şeref eyler. 

Mezkur gaz.hane, aynen (car· 
bolineum) un evsafını haiz olup 
mükemmel bir surette onun yeri· 
ne kaim olabilen Satgazel de is
tihsal etmektedir. 

Şirket, hariçten gelenlerden 
hiç a~ağı olmayan bu yerli sanayi 
mahsullerinin muhterem ahalinin 
rağbetine mazhar olacağım limit 
eyler. 

Toptan mubayaat için Beyoğ· 
Junda Şirketin idare Merkezi olan 
Metro Hanında (Müşteriler dairesi) 
1 inci katta 12 numaralı odaya 
L! . .. huyurulması mercudur. 

l 
liyen ve fakat yine kendi dü· 
şündüğünü yapan Abdiilhamit, 
Şeyhülislam Bodurumi ıade Ö
mer Lütfi Efendi ile Sadrazam 
KAmil Paşayı derhal azletti. Fa· 
kat.. bu iki zatin azli, EhUlhiida
nın telkini neticesi olmayıp, esa
sen Abdülhnmitçe musammemdi. 

Çünkü, Ömer Lfıtfi Efendi, 
dünya cntirikalarından bihaber 
ve devriş meslek bir adam oldu
iu için esasen vazifesinin incelik
lerini ihata edemiyordu. Güniin 
birinde bilrniyrrek tehlikeli bir 
vaziyet ihdrı edivermesi 
muhtemeldi. K!irnil Paşaya 
gelince: O da. iki seneden
beri gemi azıya almış ma
heynden tebliğ olunan iradele· 
re karşı mütearrız bir vaziyet 
takmmışh. Bu esbaba binaen 

İstanbulun Hayvanları 
Şüpli esiz Ki Bahtiyardır 

(Baş t rO'fı 1 inci ı;a}fada) 

Raporun asıl can alacak nok
tası, Ada eşeklerine tahsis edi· 
len kısımdır. Dün de kısaca 

bahsettiğimiz gibi cemiyet Ada· 
lardn iyi eşek yetiştirenlere bol 
bol mükafat vermiştir. Yine ra
pordan devam cdiyomz: 

" Müfettişlerimiz üç dört gün<le 
bir Atpazarını teftişe devam ~t
mişler ve henüz sakat atlara sa· 
hibinden almak hakkım z olma
masına rağmen bunun birçok 
hainliğin öni1nü almıya faydası 

olmuştur. 

Bütün kabili tedavi olmıyan 

sari hastal klı atlar Belediye ta· 
raf andan öldürülmek için hasta· 
nemize gönderilmektedir. 

Filrnranın hayvanları için kli· 
nikteki işimiz gittikçe çoğalıyor. 

Bu sene t 368 hayvana bedeva 
bakılmıştır; bunların 55 i ameliyat 
icap eden yak' ulardı.,. 

Şimdi biraz da rakamlardan 
bahsedelim. Eldeki rapora naza· 
ran cemi) et hastanesinde ge
çen bir sene zarfında 1303 hay
van bedava tarafından teda\ i 
edilmiş, 1506 köpek insani ~e· 
rait altında öldüriilmüştiir. 

Yine bu şeraite tevfikan 1544 
kedi, 28 at, öldürülmiiş ve 66 
hayvana da ameliyat yapılmışhr. 

Cemi) etin mali vaziyetine ge· 
lince; emin olmak 15.zımgeliyl r 
ki himayei hayvanat cemiyeti, 
insanlarla alakadar olan hayır 

cemiyetlel'inden daha bahtiyar
dır. Çünki bu cemiyetin eline, 
bir sene zarfında tam 5500 
lira kadar para geçıııiş ve 

bu para tamamen hayvanlara 
muavenet, şefkat, merhamet, 
hiınayet ve sahabet uğrunda 

sarf edilmiştir. Ne mutlu onlara!.. 

Arzı Teşekkür 
Avrupadan avdetle Hıırbiycdo BclvU 

Bahçesinde icrayı nn'aıimiz ınün ııebc

rne gerek Anadoludan gcrckın rnem:ılikl 

Ecncbiyeden tclıraf ve mektupla tebrik 

ICıtfunda bulunan zevah mulıtcrenıcye 

ayrı ııyn mukabeleye imkan Lulur · 

madığındıın teşekkür ve hürmctle-

rlmi:dn ibldğına gozeteııh::o tavauut bu· 

yurulmasını rica ederi'4 
Kemani Sadi, .Mugannlyeı 

Denls Kızı Eftalya 

Abdülhamit, flikisini de azletmek 
istiyor, bunu y1tpmak için mUhim 
bir sebep bekliyordu. 

f,te, iki kelimeden mürekkep 
olan bir tevatür beyyinesi, bir 
müfıidin elinde mtihim bir tezvir 
aleti, biribirine merbut olan bu 
mUhim lıAdisah husule getirdi. 

* Süreyya Paşa, ilim ve irfan 
sahibi olan birçok zevatı himaye 
ederdi. Bütün dostları, temiz 
adamlardan mürekkepti. Bilhassa 
Abdurrahman Şeref Beyi pekçok 
ıeverdi. Ekseriya Süreyya Paşa 
olmasaydı, bu kıymetli tarihçimi
zin feci bir akıbete uğrıyacağı 
muhakkaktı. 

[Arkını v:ı.rl 

Hariciye Vekili Cenevreye 
Hareket Ediyor 

(Bnş tarafı 1 inci snyf ada) 

Jiyorum; Türk askerinin müdafaa
daki emsalsiz kahramanlığını ve 
hücumdaki kudret ve kabiliyetini 
hayretle görmek fırsatlatına nail 
oldum. 

'' Celiboluda arkadaşlarım ve 
ben Türklerin cesaret ve muka
vemetleri karşısında mükerrer de
falar l ayretler içinde kaldık Türk 
ordu :ırının Avustralya mitral
}Özleri · korşı ve Britan) n c!o
ı anmasın n gülle yağmuru n!tında 

ervas zc.ı ileri atıldıklarını ı:;öı
c Ü •• 

" Tüı k\erin keymet ve mukave· 
r.et kudretleri hakkındaki yüksek 
düşünecelerimi işte ben bn su• etle 
Pide ettim. Harbin fecayiini bu 
kadar yakından gören, bu mille· 
t n i t ıkba i ıi harbe mani olnııya 
hasredeceği kanaati, o zamandan
beri diğer herhangi bır hissin 
fevkinde olarak bende kat'i su
rette yer etmiştir. 

" Cemiyeti Akv mın meslt ği, 
ha. bı kanun harici addefo1ek v .! 
beyndınilel ihtilafları mu::l hJne 
vasıtalarla halley1emeklir. 

"1 ürldyenin Cemiyeti Akvama 
girmesi, bu memleketin isHkba· 
lini, bu mefkfırelere hasredece· 
ğini gösterir. ,, 

Fransız murahhası M. P!>l 
Konkur, şu beyanatta bulun-
muştur: 

"Türkiyenin daveti için beyan 
olunan hissiyata iştirak etmek 
fo:ere Fransa nam n ı bizzat gel· 
ı e istedim. Avrupa ile Asya 
r«s ırla bir rabıta teşkil 

eden bu çok eski memleketin 
bu yeni iltihakı, takip olunan 
cihanşi' mııl eserin bir remzidir. 
Birçok ar'<adaşlarımın Türkiye ile 
olaıı eski ve yeni dostluklarını 
yadettiklerini işittim. 

" Memleketimin bu husmt 1 

en kadim dostlukta lıaşml t i 
hulnnabilecck bir memleket o'
duğunu zannediyorum. Çiinki bu 
dosl'uk'tn Haşmetlu Hristiyanlık 
Km ı ı•n müminler rei!llini selam
laclıi ı ve bazı ısknudalları ıııucip 
olduğu zamana kadar çıkmak· 
tadır. 

"Bu Cemiyeti Alcvamın bir 
mlijdecisi idi. Bu Un memleket
lerin medeniyet H k 1t ve dinle
rini sulh ve müspet teşkilAt vü
cucle getirmek arzusu ile mez· 
cediyorıız. 

İngiliz murahhası Lord London 
Derri demiştir ki : 

"Türkiycnin Cemiyeti Akvama 
kabulD cihanşümul bir memnuni
yet tevlit edecektir. 

.it ~ 
---~-- __. 

fcmmuz 8 

Büyük Tarih Kongresi 

o··n Sadri a d. y 
• o 1 

• 
Bugün Türk Irkı Vazıh Ve arih Bir 

Vaziyet Almış Bu onuyor 
Ankara, 7 ( A.A. ) - Tarih 

miiderrisleri ve muallimleri içti· 
~aı bugün de devam etmiştir. 
Öğleden evvel Türk Tarihi Tet-
kik Cemiyeti azasından Pr. Sad
ri Maksudi Bey tarihin amil
leri, Budapeşle şehir kitaphnne
si Şark Eserleri Müdürü Mösyö 
Zayti Fere na tarafından Hint 
Akraba kavimleri arasında me\'· 
zulu birer konferans verilmiştir. 
Reisiciimhur Hz. , Başvekil İsmet 
Pş. Hz. kongreyi teşrif buyur· 
mu~lardır. 

Sadri Maksudi Bey kon· 
feransında beşeriyet tarihinin is· 
tikametini tayin eden beşeriyetin 
inkişafında miiessir olan amiller
den bahsetmiş ve Sosyoloğlar ta· 
rafından bu hususta ileri süril
len noktaları hulasa et· 
mittir ve neticede tarihi hA
diseleri bir tek amilin lesi· 
rile izaha kalkışmanın doğru 
olmadığını bütün içtımni ve ta· 
rihi hadiselerin birçok amillerin 
muhassalası ve en mühim amil· 
ı ·rinden fizik ve coğrafi amilleri 
büyük mefkflreler icat ve taklit, 
iktısadi amiller, şahsiyetler olduğu· 
nu söylemiş ve bug·ün rabbani 
irade nazariyesinin yanlış olduğu
nun anlaşıldığını izahtan sonra 
iktısadi münasebetlerin yegane 
amil olduğuna dair nazariyenin de 
çek mahdut bir telakki olduğu· 
nun isbat edilmiş ve tariht 
maddecil'lc nazariyesinin ilmi kıy· 
meti sarsılmış bulunduğunu ilave 
etmiştir. 

Sadri Maksudi B. halk ve 
fütuhatın da diğer limillere inzi· 
mam suretile tesiri olduğunu ve 
müstakillen bir cereynn yaratan 
halka tesir eden şahsiyetlere 
büyük şahsiyet namı verildiğini 
ve büyük şahsiyetin tecessüm et· 
rniş bir mefkure milletin veya 
beşeriyetin ayni zamanda bir 
rehberi olduğunu söyledikten 
sonra maddi amillerin mefkfı· 
revi fımiler tarafından mağlup 

edi eliğini ve beşeriyet tarihinde 
m fkure için kurban olanlar adedi

n n maddi menfaat için ölenler· 
den fazla olduğunu ilave etmiş· 
tir. Sadri Maksudi Bey ırki 5mil· 
lerden bnhsederken ırkımızın va· 
zıh ve sarih bir vaziyet aldığını ve 

İngiltere hükumeti Türkiyenin 
mühim bir istikrar ve sulh un· 
suru olduğu kanaatindedir. Tür· 
kiyenin teşriki mcsaısı yal
nız coğrafi vaziyeti itibarile 
değil, ayni zamanda Gazinin çok 
mümtaz idaresi nltında takip 
e' tiği siyaset itibarile de elzemdir. 

Gazi milli bir eserin, mutlak, 
dar bir milliyetperverliği icap 
ettirmediğini görmüş ve millet
lerin içtimalarmda Türkiyenin 
oynaması Jazımgelen rolü derpiş 
eylemiştir. 

E~ki düşmanlıklar u'.lµtulmuş 
ve eski dostluklar ihya olunmuş· 
tur. Türkiye tarafından katolunan 
yeni merhaleyi memnuniyetle kar
şılıyabiliriz. 

Türkiy devleti is'af ederse, 
haşmetlu Britanya Kralı Hazret
lerinin hükumeti, onu kabul ede· 
ceklerin birincilerinden olacaktır. 

Roma, 7 (A.A.) - ltalya ga
zeteleri Türkiyenin Cemiyeti Ak
vama girmesine dair heyeti umu· 
miye içtimaında ltalyanın hisse
sini eheınmiyetle kaydclmekte ve 
bilhassa Türkiye ile İtalyayı bu
gün biribirine bağlıyan samimi 
rabıtaları hatırlatan Scialojanın 
nutkunu tebarüz ettirmektedir. 

beşeriyet içinde medeniyeti ncş· 
reden insanların Oı ta Asyadan 
neşet eden bugünkü Türk ırkının 
eslafı olduğunu söylemiş ve bü· 
dik şahsi• et ' .... r kısmında Türk 

r m:J'.e:inin m. ka deratıııa yeni ve 

l me.;'ut istikaıtı..:t veren Gazinin ismi 
üzerinde hiirmetle durmuştur. 

1\1. Zayti F ercna projeksiyonla 
konferansında Hint vesaikinin ve 
ahfadının Hindistanı işgalin· 
den bahsetmediklerini bilakis 
Türk kavimlerinden yalnız 
milattan bir sene sonra Mah
mudu Gaznevi ve ahfadının Hin· 
distanı işgalinden babsetmedikle· 
rini, bilakis İslamiyeti devrinde 
rol oynıyan Türk unsurlarının zik· 
rini bir tarafa bırakarak t 200 
senedenberi Hint halkı mu· 
kaddea yazılarının ilk cil-
dinde çok defa Türkiye kralı 
olarak Efraşiyabın zikredildiğini 
söylemiştir. Pr. mevzu Uzerindo 
tarihi esaslara müstenit bazı 
malumat verdikten sonra 
Hindistanın en eski kavim· 
!erinden olan Selt hunların 
Türklerin oturdukları bütün yer
leri ziyaret ettiğini ve gezdiği 
yerlerde şayanı hayret derecede 
etnogra.fik ve antrepolojik aynim 
yetlcr müşahede ettiğin~ söyle· 
miş ve sözünU Hindistanda 
şimdi başlı}'an yeni bir cereyana 
naklederek Hinduleri din noktai 
nazarından değil ırk noktai na
zarından tetkike girişmiş ve TUrk 
ırkının tarihi fail<iyetinin ispat 
edilmiş olduğunu, bugün Hindis
tanda yapılan tetkikat naz ran 
Tiirk ırkına mensup 150 milyon 
insan bulunduğunu ilave etmiştir. 

Pr. bu münasebetle mensubi
yetile müftehir olduğu Macarla· 
rııı da Altay ırkından göçen 
\Y/ osun Türklerinden olduğunu 
ve bu itibarla bütün mana-
sile hepimizin Türk cami· 
asından bulunduğumuzu söy· 
Jemiş ve tetkik seyahatine mü
teallik resimler göstererek her
biri hakkında izahat vermiştir. 

Öğleden sonra Darülfünun 
Müderris Muavinlerinden Zeki 
Velidi B. tarih devirlerinde Orta 
Asynda kuraklık olduğu hakkın· 
daki itirazını tekrar mfidafaaya 
çalışmış ve bu münasebetle kum
lar altında kalını~ şehirler hak· 
kında bazı izahat vermiş ise de 
ınüteakıben söz alan Türk Tarihi 
Tetkik Cemiyeti azasından Reşit 
Galip, Sadri Maksudi, Şemseddin 
Beyler bu tezi mUdafaa yolunda 
Zeki V elidi Beyin istinat etmek 
istediği müelliflerin tamamen bu
na muhalif kanaatte bulundukla
rını isbat ederek bu itirazı red
detmişlerdir. 

Balıkesir orta mektep tarih 
muallimi Melahat Hanını, Timur· 
lenk devri hokkında bir konfe· 
rans vermiştir. 

Konferans nihayetinde Cemi-
yeti Akvama davetimiz için ce-
miyet heyeti umumiyesinde mem· 
leketimiz hakkında s6ylenen 
muhabbet tezahüratile dolu nutuk
lara dair Anadolu Ajansının ver· 
miş olduğu haber okunmuş ve 
şiddetle alkışlanmıştır. 

Kongre murahhaslan yarın 
Ankarada bulunan tarihi eserleri 
gezecekler ve saat t 7 de Türk 
Tarihi Tetkik Cemiyeti tarafından 
Gazi Orman Çiftliğinde verilecek 
çay ziyafetinde hazır buluna· 
caklardır. 

Reisicllmhur Hazretleri ve Baş
vekil ismet Paşa Hazretleri kon
gre müzakeratını sonuna kadar 
takip buyurmuılardır. 
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İki Binden Fazla Muharebe Fili Korkunç 
Bir Savletle İstila Ordusuna Saldırdı 
Mızraklar, Kıl çlar Fillerin Sert Derisinde Kirılıyordu 

Ve birdenbire sesini sert leş
tirerek iliive etti: 

- Şunu da bil ve bildir ki 
oğluma birşey olursa Hindislanda 
canlı bir kul bırakmam. Haydi 
yürü! 

Üç giin sonra Türk ve Hint 
orduları karşı karşıya gelmiş 
bulunuyordu. Cihangirin yüz bin 
esiri birden öldürtmüş olması 
Hindulara hem tethiş, hem t ehyiç 
ettiği için De lhi ordusunda Umit
sizlere has olan müfrit bir cesaret 
havası uçuyordu. Herkes ya mu
zaffer olup iut i am almayı, yahut 
ölmeyi tasarlamıştı. Mağlubiyetin 
muhakkak ölüm olduğ'dna kanaat 
getirmek bu hummalı irndeyi 
doğuruyordu. 

Timur, bütün harplerinde ynp
tığı gibi ilkin düşman ordusunu 
gözden geçirdi, alınan mevziler 
ve askeri tertibat arasmda icap 
eden mukayeseleri yaptı. Sonra 

,kumandanlarile müzakereye girişti, 
nerede müdafaa ve nerede taarruz 

edileceğini kararlaştırdı, derin 
bir itimat ile harbin neticesini 
beklemiye koyuldu. Ruznameyi 
yazmıya memur olanlar, askeri 
nıÜfavirler gibi yanında Vl )"a
kınında bulunuyorlardı. Arasıra 
onlara teveccühle emirler verı
yordu: 

- Görüyorsunuz ya, sağda 
filin Ye solda falan var. Kuvvet
lerimizin mecmuu şudur. Düşman 
da şu vaziyettedir. İyi zaptedin. 

Hllcum emrini Delhi hUküm
dara verdi ve iki binden fazla 
muharebe filinin korkunç bir ho
murtu ile istila ordusuna saldır· 
dığı görüldü. İyi terbiye edilmiş 
olan bu filler, gülle gibi değil. 
müteharrik birer kale gibi iler
liyorlar ve tesadüf ettikleri ma
niaları tarumar ediyorlardı. Ne at, 
ne insan, bu canlı \'e heybetli 
dalgaların sadmesine tahammül 
edemiyordu. 

Mınaklar, kıhçlar onların sert 
derilerinde kınlıyor, süvariler 
ve piyadeler, hortumlara takıla
rak havaya atılıyor ve yere dü
'enler, yüzlerce kilo ağırlık tem
ail eden kalın t~puklar altında 
tziHp gidiyordu. 

11mur, bir müddet fillerin 
viicuda getirdiği kargaşalığı sey
retti. Ordusunun. coşkun bir 
nehir onune tesadüf eden 
kuvvetli bir set gibi muharip hay
,.cınları göğüslediğini, lakin o 
Eıeddin yavaş yavaş sarsıldığmı, 
Y kılmıya yüz tuttuğunu sezdi. 
Bu sarsıl ·ş ve yıkılış, şüphe yok 
ki, müthiş bir facia olacaktı. 
Şöhreti, haysiyeti, saltanata, ha· 
yalı ve her şeyi, bu amansız 

hortumların ve bu insafsız ayak· 
lar.n hamlelerine hedef olmuş 
gibiydi. 

Ordunun o kahir hamlelerle 
inhiznma uğramasile beraber yaz
dığı tarih te sönecekti. Bu teh
like gerilerde, Efgan ve Tfirkis
tan topraklarmda yliz gösterse, 
muhtemel facianın hududu şim
diki kadar geniş olmazdı, • telafi 
çareleri bulunabilirdi. Fakat bu
rada, Hindistanın bu meş'um 
noktasında kimden yardım iste
nebiJirdi, dağılan orduyu nere-

lerde 
olurdu? 

---
barındırmak mümkün 

Cihangir, fillerin gittikçe zi
yadeleşen ta1.yikt altında sarsıl

mak emareleri göstermiye baş
lıyan ordusunu gözden geçirirken 
bu ciheti de düşiinüyordu ve 
mütemadiyen: " Sebat, sebat ! ., 
diye ileriye emir gönderiyordu. 
Filhakika dayanmaktan başka 

çare yoktu. Lakin, dayanmak 
kabil miydi? 

l 
Timur, bu imkan nı • ec;ini 

tetkik ederken ıöıllne bir fi l 

sürücüsil çarpb. Elindeki değ-
• nekle fili tahrik eden bu adam, 

o kudurgan nehrin idaresine 
memur bir zebaniye, cehennemi 

bir mahlüka ben:ıiyordu ve filini 

öbfir fillerden birkaç yllz hatve 

ilerde bulunduran mDthİf ham
leler yaphrıyordu. 

( Arkuı nr) 

Türk Kadlnı ''Mühlik ,, Midir ? 

evver Kadınlar 
• 
it amı R~ddediyorlar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

şehir kadını da müstehlik vaziyet
tedir. Fazıl Ahmet Beyin muhte
rem zevceleri ve tanıdığı kadınlar 
öyle yüksek foıilet nii ınuneleri 
göstermişlerdir ki, bunlar, ona 
Türk lcadınının müstehlik ve 
mühlik olmadığı hakkında ölmez 
bir iman vermiştir. Kanaatime gö· 

re Fazıl Ahmet Hey, Türk kadınını 
itham edic·i bir maksatla müstelı
Jil< veya mühlik dememiştir. Oun 
gibi memleketin bünyesini yakı
nen tanınmış olan bir zat bu 
kelimeleri sarfedemez. Kendisile 
geçen gün görüştüm. 

Mecliste bir terbiye meselesi 
konuşulurken söylediği bir cüm· 
leniu yanlış anlaşılmasından şildi
yet ediyordu. 

Türk lı:admının müstehlik ve· 
yo müh!ilc olmadığım tesbit için 
uzun boylu tetkikat yapmak 
lazımdır. Bu itibarla bu hu
susta söı söylıyenleri de salfıhi
yetsiz göriiyo rum.,, 

JUlide Hanım Ne Diyor ? 
Gen\'. avukatlarJmızdan Jülide 

H. suallerimize şu cevapları verdi: 
-11 Fazıl Ahmet Beyin mühlik 

kelimesini ne maksatla ve hangi 
kndıulnr hakkında söylediğini 
bilmiyorum. Bildiğim bir şey 
varsa o da şudur: 

Türk kadını, düne nazaran 
bugün daha müstahsil~ir. Hayati 
zaruretler Türk kadınını lıer
gün biraz daha iş sahasına 
Çekmekte ve iş sahas111daki ka
dın, herg·lin bir az daha kendine, 
ailesine, vatanına, milletine fay· 
dalı olmaktadır. 

Müstahsil kadımn ahlakan da 
mühlik olmaması icap eder. Bu
günkü kadm, dünkü kadına 
nazaran daha muktesit, daha 
sade giyimli ve sade yaşayışlıdır. 

Mekteplerde yetişen genç 
kızlar hakkında da iyi müşahe
delerim vardır. Yeni yetişenler 
iı fani ve ahliil< sahasında kuv
vetli 'fetişiyorlar. 

İstihsal sahasmdaki kadın, 
evmde uğraşan kadm, yeni yeti
şen nesil mühlik olmadığına 
göre Türk kadınına mühlik denil
mesini doğru bulmam.,, 
Behire Hakkı Hanım Diyor Ki: 

Biçki ve Dikiş Yurdu Müdü
rü Behire Hakkı Hanım bu mev
zu etrafında şunları söyledi: 

-
11Kadının müstahsili, müs-

tehliki, mühliki de var, mühlik 
olmıyam da var. 

Türk kadını umumiyetle iyidir. 
Başka milletlerin bazı kadınları 
gibi milsrif değildir. 

Bilhassa, son seneler zar-
fmda, büyük şehirlerdeki" Türk 
kadını da, köylerde çalışan ka
dınlar gibi müstahsil olmuştur. 

Evinde çalışan kadana müstehlik 
di}•emem. 

Yeni yetişen kızlarda eski 
~~rbiyeyi arıyorlar, bularnadıkları 
ıçm de mlihlik diyorlar. Bu da 
doğru değildir. Genç kızlar za
man ' arının icap ettirdiği terbiyeyi 
alıyorlar ve gördüğüme nazaran 
da iyi yetişiyorlar.,, 

Nezihe Hanimın Fikri: 
Edebiyat Fakültesi stajiyerJe

rinden Nezihe Hanım anketimize 
şu cevabı verdi : 

-
11 Ufolc bir grupu hariç tu· 

tacak olursak diğer Türk kadm
lım. bilhassa, Anadolu kadınları 
mLstehlik, mühJik değil; birer 
müstahsil, birer yaratıcıdırlar 

Ası~ hayatı yanlış lelikki 
e~~n bı~ta~ım kadınlar [vardır ki 
nıustehlıktırler ve binnetice mUlı
liktirlcr. 
. _Bunlar da ~ncak bir iki şeh
rımızde ufak bır zümre oldukla
rından içti.m.?! ve _ildısadi haya
hrnızda. bliyu:<_ tesırleri yoktur. 

y ~nı . rt.h~en genç kızlar, 
ekserıyet ıtıbar~fe iyi yetişiyorlar. 
Hullisa: Evdclu, iş hayatındaki, 
Türk. kadı~!ar~ ve yeni yetişenler 
müblık degıldırler.,, 

-RADYO== 
8 Temmuz Cuma 

istanbu) - ( 1200 metro ) 18 Gra· 
mofon, l!l,5 :ıl:ıturka saz Vedia Hiza ve 
Cennet Ua.ıııııılano ittiraklerile, 20,5 
grauıofond:ı, Al.adanı Butt.orğey operası, 
Ajans balıorkrı, saat &)"arı, 21 alaturka 
saı, inci vo Belkıs Hanımların i9firn· 
kilC'. 22 tango orkestrası. 

Bükref - { 894. metre } 20 Tiyatro 
21 orkestra, 22 Ajana . 

BeJgrat - (429 metre) 20,~0 Kome· 
dı 20 50 koıu:ı.n kon geri, 21 ,30 konser. 

' Ro'ma - ( 441 metre) 20,15 lleın
lekct lı:ıberlerl, 21,43 komedi, 23, 15 
kon er. 

Prağ - ( 488 metre) 20 Şen gece, 
20, l:J konferans, 21,5 keman konseri, 
22 $ C'renad . 

Viyana - ( 017 metre) 20,20 Koıı· 
fernns ve haber, 21 Amcrikadan nakil, 
21,15 köyJO konseri, 22,5 ak9am kon· 
seri. 

Peşte - ( 650 metre) 20,10 Konfc· 
rans, 21 ,30 konser. 

Varoova - ( 1411 metre ) 20,40 
Vilnaflan nakil, 21 ııenfonf, 2S dans 
havaları. 

9 Temmuz Cumartesi 
fatanbul - ( 1200 motre ) 18 gra· 

mofon, 10,5 alnturka saz, Hafız Ahmet 
Boy heyeti tarafından, 20,5 gramofon 
opera parça.ları, Ajans haberleri , saa t 
ııynrı, 21 Hafız Ahmet Doy heyeti ta.-
rafından iki ncı k ısım eaı, 22 orkestra . 

Bükreı - ( 391 metre) 20 Muhtelif 
konsor 20,5 konferan t1, 20,45 tarlo 
21, 15 orkestra. 

Belgrad - (429 metro) 20 .Milli ,nrkı· 
lar, ~0,5 konferans, 21 Stra vs ile Lohar 
den muhtelif operetler . 

Roma - ( 441 metre) 21,45 Opcrn· 
dan naklen Markon operası . 

Prağ - ( 488 metre} 20,05 Aka-

Sayfa 9 

Hiç Yoktan Meydana Gelen Bir Ese . -

Adapazarlılar, Bankala-
rını Nasıl Teşkil Ettiler 

Bankamn lstanbul fulte•I erkAnı ve ba.1ka ml.am{c;ıcuandan bir intiba 

18 •ene evvel Adapazarmda zar Türk Ticaret Bankasının bu 
küşat edilen Türk Ticaret Banka- faaliyetinde, İf başılarının ve Umue 
aı dün lstanbul ıubeainin 8 inci mt Müdüri Asım Beyin tecrübeli, 
açılma yıldönümilnü tesit etti. vukuflu idaresinin bübilk hissesi 
Misafirlere, mevduat sahiplerine vardır. 
ikramlar yapıldı. c== 

Bu münasebetle merasimde c::::========::::ı::1:====ı::=-=-
bulunan Meclisi idare azasından 
Kavalah Mehmet Kimil, mllrakip 
Behçet, Bankanın İstanbul Müdürü 
Namık Beyler, hazıruna Adapa· 
zar Türk Ticaret Bankasmın ta
rihçesi hakkında biraz malumat 
vermişlerdir. Bu malCimata göre 
Banka 18 sene evvel Adapazarm
da teşekkül etn.ıiıtir. O vakit 
Adapazarı halkından birkaç kişi 
Ermeni milrababacılarından kur
tulmak için toplanmıılar ve 7 5 
bin lira sermaye ile Adapazar 
İslim Ticaret Bankası İ•mini ve
rerek bu Bankayı tesis etmişler
dir. Banka evvela komandit ola· 
rak teşekkül etmiş, fakat biliha
ra Adapazar Türk Ticaret Ban
kası ismile nnonim firkete ta
havvül etmiştir. 

Bugün tamamen tediye edil
mit 1. 200. 000 lira Hrmaye ile 
it görmektedir. 

Hissedaran heyeti umumiyesi 
sermayenin iki milyon liraya ibJAfı 
için Hllkiimete milracaat etmiıtir. 
Muamelesi hitam bulur bulmaz 
bu sermaye He i' g6recektir. 

Bankanın Merkezle beraber 
2J ıubesi vardır. ilk fUbe lzmitte 
açılmııtır. Bilihara Hendek, Düz
ce ve Villyetin her kazasında 
balkan arzusu tizerine küşat edil
miştir. 

Banka sermayesinin bir milyon 
lirası nama muharrerdir. ikinci 
milyonu hAmiline ait olmak Uzere 
kabul edilmiştir. Bu auretle halk 
fazla miktarda alakadar olacaktır. 
Bankanın Adapazar, DUzce, Es
kişehirdeki binaları kendi malı
dır. Peyderpey diğer şubelerinde 
de banka olabilecek halde bina
hır yapılacaktır. Bundan başka 
Bdapa:ıar Bankası, Adapazarı 
Belediyesile Adapazarının tenvir i 
işinde ortaktır. Büyükderbenlte 
kendi malı olan kereste fabrika
sını işletmektedir. 

Bir buçuk aydanberi Banka 
komisyon işlerine de başlamışhr. 
Sessiz ve sadnsız çalışan Adapa-

deminin konseri, 23,20 radyo fılmi. 
Viyana - (517 motre) l ü,30 ., ri- ı 

konseri, 20,5 çifte piyano, 21 ,3.; J,o•ı r. 
Peşte - (550 metre) 21 Koıı r, :.! t , 3 

ettıdyocla komedi. 
Varıova ( 1411 metre } 2 1 11.ıf ı f 

nıusikl, 22 konser, 23,öO dans lı.I\ darı 

Resminizi Bize Gönderini 

.. * Size Tabiatinizi Sögliyelim 

Ra,el H. ı Acul ve U) .. ,ıl dır. 

• 

Çabuk k ı z.t r 

ve darılır \O 

çabuk haı l !-ı tr. 
Kızdığı zama11 

dik ve tok 
söyler, Mizl6· 

rini esirgeııwz, 

sevgı m<'"'a
ilinde kıskanç-

~Jk göst<'rir. 

Davlt EL: Ç lı ~ kandır, nu·n-
f aat temin N

ıniyeıı h.ı, ai 
şeylerle meş
gul olmaz. 
Ameli 'lfe otu· 
rucu olnıı ~an 
İ§lerde m ın af· 
fak olur: ı .lha· 

tına pek dıı ~· 
künlük gö-.ter
·"ez, tas.ırı ufa 

riayetkardır. Çabuk parlar. 

94 M. Selim Ef' (Talebe) ( l 'o
toğrafınm dercini jsteni;iyor.) Z·-- ki 
ve hassn tır. Çabuk nlınır, ı ı• · ,ı· 

reti mcdeniyesini i ~t imnl t t 11 ·z, 
ınc 'uliyctten ten kitten Ç"kin ı r, 
arkadaşlarına pek f;okulmaz~ k ,ıl.1-
halı kta11 lınzzetnwz, kafosıl< ı ·,ı
lı ı. ııınkta ' e otu ı ucu işlerdr nı u
rnffak olur. • 5 Zeynep H.: B.ıha) ani hir c \ k.t-
dı ındır. Görd liğlinu, bildi~inı l.tl· 
bik edtr, kendili• in l n bir~ ıl :i
vr P t nırz , din ın · ilind • t 
gô teı ir, tutum 1 , parn 
olm ::;1111 hılir, ( ' · ııu lı ii -. 111 ı .... 
ti mal rd •r. 

f oio~raf Ta lı l Kuponunu 

11 inci Savfamız l :a bulacaksı ı.. 
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ÇANAK ALE 
Jnglltere RtıktlmeU tan.hodan Ga.• 1 

Hı. ne hediye edilen eııerln tercttmesf. 

Yazan r 
C•n eral Oıland•r 
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s • 
1 , 

di. B s 
Bu beş noktadan Bolayırin 

iki mil şimalinde bulunan 
Bakla köyü işe yaramazdı. Ç ün· 
kü nakliye gemileri sahilden bir 
mil uzakta durmak mecburiye
t inde id iler. Sahil Türk ateşine 

a çık kalacaktı. 
Ayni zamanda dlişman, bu sa• 

hilde asker ihracına muhalefet 
için her yerden ziyade tertibat 
almıştı. Halbuki ayni mmtakada 
İbrice veya lnos sahillerine as• 
ker çıkarmak ayni mahzurlan 
dai değildi. Yalnız lnos Bulgar 
hududuna çok yakındı. Bul• 
garlarm Türklere iltihakı tak
dirinde Bolayıra doğru yUrll
nı ck güçleşecekti. Çünki ordunun 
sol cenahı Trakya tarafından 
diişman taarruzuna açık buluna· 
oakb. Y nrımadaya girdikten sonra 
da Bolayır boyunca tesis edilen 
hatları yarıp geçmek lbımdı. 
Ayni zamanda Türklerin Ya· 
rımada ile olan muvasalaları de
niz tarikile olduğu için Bolayır 
hattının zaptı Gelibolu Yarıma• 

dasmın zaptını intaç edemezdi. 
Hatta BoJayır hattının suku· 

tundan sonra bile Türkler Boğaz· 
lar üzerinde hakimiyetlerini mu
hafaza edecek ve ordu, hin mliş• 
külatla Yarımadada müşküllerle 
)"arp ışrnağa, Kilidülbahre hiicum 
etmeğe mecbur kalacaktı. 

Sulva kurbündeki sahil daha 
cazipti. Fakat oradaki Tuzlu 
, öl bu mevsimde su dolu idi ve 
mlinıru mümkün değildi. Harita· 
<~ ı Sulvanın cenubundaki yol 
S.ı ıb.,.yırla deniz arasında bir 
patika halinde 'görUnüyordu. 
Sarıbaymn şarlnndakl yol do
l a mbaçlı ve çetindi. Ayni za· 
manda bu yol tahkim edil
mişti. Burasını zapt için donan• 
nrnnın yardımından istifade 
c{li lemezdi. 

Balıkçı köyil ile Kabatepe ara· 
sındaki sahile gelince, sahil fena 
olmakla beraber buraya yapıla· 
cak ihraç ameliyesi düşmanın 
iz'acatından masun lc:alabilirdi. 
Bu sahada daha az müdafaa 
te ·ti batı almmıştı. 

Kabatcpenin cenubundaki · 
rnlikemnıel ihraç sahası, Kilidül
bRhre giden yolda olduğu için, 
burası terkedilmişti. Burada si
perler ve tel örgüleri denizden 
bile görüniiyordu, sahil Türk top-... .... ........ 
~iON POSTA 

'Y urnıt. dyıtsl, Havadis n ll1:Llk 

ga:r.otesl 

ı dara: Js ta nbul: Egkl Zaptiye 
~'atalçeşmo sokağı 25 

Telefon İstanbul - 20203 

Posta ku tusu: İstanbul - 741 

Telgraf: ls tanbul SO~ POSTA 

ABONE FlATl 

1 l'HK1YI-~ Ecnebl ---1400 Kr. t Seno 2700 Kr. 
750 ,. c; Ay 1400 ,. 

41)0 ,. 3 ,. 800 .. 
ljJ .. 1 .. aoa .. 

Gelen evrak geri verllmeı. 

ılinl:ı.rdıı.~ı mes' uliyet alınm ıu 

ct• ı ıp içi n moktuplarA 6 kuruılu• 

l'ul il tl\'eııi JAıımdır. 

l "'' dr~,tiril rnesl ( :?0) kur ııtt ıu. 

11 -.:il----··--.. 

o a ının Ateşi ı da 
··himdi 

Çanakkalede avcı hattmda Mehmetçiklerimiz 

larınm ateşi altında idi. Tiirkler kadar bütün sahu, diğer !:iahalarst l 
buraya fazla ehemmiyet vermiş• nisbetle daha düz ve daha arıza• 
ler ve kuvvetli tahkimat vli da cu sızdı. A ~kı·r bir <lafa sahile çık· 
aetirmişlerdi. tı mı, gerek nrkndan, gerek iki 

Yarımadanın cenup köşesin· 
deld sahil tercih edilmişti, bura· cenahtan deniz tarafından himaye 

görecekti. 
nm tercihi sebebi olarak başku· 

llarekatı a~keriye için onlara, 
:-;aha dardı, fakat diğer sahalar 

mandanın raporunda şu mütalea• 
lar görülmektedir: 

" Buradaki ihraç salıası, e\'\cl
ce zikredilen )<>rlcrden daha ge
ui'ıi olmam akla beraber, diğer ta
raftan birçok müsait şaraiti ha
izdi. Asker ih racı \'e miileakıp 
harekat e~na~mda iki cenahtan da 
doııa111n.ımıı )ardı ııırnı t <'ıni rı d· 

kadar <lnr da değildi. Kilidülbahir, 
~imal tarafından olduğu kadar, 

cenup tarafın<lan da korkunç gö
r iinmiiyor. Dii~ınan Ahı bahada 
km·\•ctli hir miiılnfaa lıatti tesis 

(•l ıniş olabi lir. Fakat bu hat, Bo
layır hattı kadar ku \\'etli olamaz.,, 

ınek miimkiiııdii, Ahi haLnya ( Arkası var ) 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

EMLA VE EYTAM BANKASI 
ŞUBESİNDEN İSTANBUL 

Taksitle Satılık Köşkler Ve Arazi 
Ve Arsalar 

Esaa Mevkii ve Nevi Teminat 
28 Bebek Nisbetiye kasrı 1000 
33 Maslak kasrı 2500 
23 Zincirlikuyuda 80 dönüm arazi ve mebanl l070 

160 Boğaziçi Tarahya Kalender kasrı 2500 
36 Beşiktaş Kaptan İbrahimağa mahallesi Aziziye ıo· 

kak 42 ili 76 No. arsa 450 
161 Beşiktaş Cihanniima mahallesi Bostan sokak atik 

1 • 2 · 3 - 4, 11 No. bostan. 700 
27 Dolmabahçe Fatmahatun - Ömeravni mahallesi Kışla 

caddesi 9 -1 J No. Kok kömüril imalathanesi arasası 280 
212 Feriköy ikinci kıstın mahalle Şişli - Kağıthane cad· 

desi 45 No. arsa. (Bulgarçarşm karaJcol ittisalinde) 300 
162 Nişantaşı Ekmek fabrikası 5000 
213 Kasımpa~a Bedrettin mahallesi Ambar arkası so· 

kak 45 No. arsa 850 
Balada yazılı emlak seki~ taksitle ve (kapalı zarf) usule) 

bilmüzayede satılacağından talipleri ı JP.7.932 Cumartesi günU 
saat 16 ya kndar Şubemiı.e mUracaatleri (30) 

* Büyükadada Taksitle Satılık Emlak 
Esas 
119 

151 
152 
153 
154 
155 
256 
296 

294 

Mevki ve nevi Teminat 
Büyükada Yorgola Çamlık bostan ve gazıno 

1-2 hisse 250 
Büylikada Nizam 34 - 36 No. ma dükkan oda 100 

,, Ayanikola denizden dolma rıhtım arsası 5 
., ,, 32 m. bağ 480 • 768 sehim 50 

" 
" 
" 
" 

" ,. ,, ,, 
Kamino eski bağ 
Camiçıkmazı 16 No. lı 95 m. arsa 
Maden Ayanikola 15 No. Dalyan 
ğuşu ve arsası 

20 
155 

5 
ko-

225 
Büyükada Meşrutiyet mahallesi ZUhre sokak No. 7 

No. 571 m. arsa 30 
320 BUyiikada Çınar caddesi 3J-J5 No. 66 m, arsa. 17 

Ba!ada yazılı emlak sekiz taksitte bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ihaleye müsadif 20·7-932 çarıamba a-ilnll aııat on altıda 
şubemize müracaatleri ( 28 ) 
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BIKAY 
Bu Sütunda Hergün 

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

Hullsa: Hasan Necati Bey 
riyazıye alimidir. Nüfus daire· 
sinde ilçüncil sınıf masa kAti· 
bldlr. lıl• falan meşpl değildir. 
Çantasından çıkardığı kitaplıu 

ve kAğıtlarla meıguldür. Daire· 
ler mllaellealer çizer durur. Mil· 
meyyiz, Huan Necati Beye kız· 
maktadır: AlimH burada ne iti 
var bu adamı bizim başımıza 

musallat ettiler. Demektedir. 
Fakat arkadaşları onun hakiki 
bir alim olduğuna kanaat getlr
miılerdir. 

ll--
Zaman böylece geçiyordu. 

GtınUn birinde mllhim bir haber 
duyuldu. Ha1an Necati Bey evle· 
niyordu. 

Müstakbel karısllo fÖylo bir 
mukavele yapmışlardı: 

Karısı riyaziyeye çalııtığı za· 
manlarda kat'iyen kendiıini ra
hatsız etmiyecekti. 

- Hasan Necati Bey, böyle 
mukavele ile evlenmek te hiç 
görme diki. 

- Ne yapalım azizim biz ilim 
adamıyız .. 

- Hakkın var 1 •• 
Yalnız mümeyyiz hak vermiyor: 
- Allah ona da, onunla ev· 

lenene de akıl fikir versin, dl· 
yordu. 

)$. 

Gel z&ıııao, git zaman derken 
düğün giinii oldu .. 

Bu düğün ne pek alaturka, 
ne de pek alafranga idi. 
İkisi ortası bir şey.. Gelin' 6ğle 
vakti otomobille Hasan Necati 
Beyin evıne gelecek, koltuk 
merasımı yapılacak... Alaturka 
saz bir fasıl çalacak, arzu eden 
olursa gramofonla Öansedilecek •• 

* Saat on birde davetftlerln 
hemen hepsi gelmişlerdi. 

Hasan Necati Beyin daire ar
kadaşları .. Mahalledeki komşulan, 
eski bir vali mütekaidi ile karıaı, 
ahbaplardan birkaç tano genç 
hanım.. Ve bunlardan baıka 
Hasan Necati Beyin fazla ıararı· 
na dayanamıyarak davetini ka· 
bul eden mümeyyiz bey •. 

Bir Faninin 
Kadehleri 

Yozgat Meb'usu Ahmet Cev

det Bey son hafta içinde bir ıiir 

risalesi neşretti: Bir faninin ka· 

dehleri. Kısaca söylemek lAzımge· 

lirse hiç tereddllt etmeden diyebi· 
liriz ki şair Ahmet Cevdet Bey 

çok yilksek bir m~vzuu içli ve 
hisli mısralarla bezemiş, bize gll· 

zel, nefis bir şiir demeti halinde 
sunmuştur. 

Şairin "faniden baldye"hitabın 
daki ateşli ve özlU satırlara, "onun 

sesi,, ni bize duyuran ve doyuran 
mısralara, son seneler zarfında çı 

i smet Hulusi 
A 

1 
Öğleye doğru Hasan l'+Jecatl 

Bey ortadan kayboldu ve bir 
dalıa görünmedi .. 

Biribiri arkasına dizilmiş g~ 
Jin otomobilleri tam saat on 
ikide geldiler. 

Damat meydanda yoktu. 
Evin içinde bir telaş başladı .• 

- Acaba nerede? .. 
Küçük bir kız çocuğu haber 

verdi: 
- Ben şu odaya girerken 

görmüştüm .. 
Davetliler hep birden odası• 

nm kapısına gittiler.. Kapı içer
den slirmeliydi .. 

- Hasan Necati Beyi.. 
- Hasan Necati Beyi.. 
- Hasan Necati Bey gelin 

geldi .. 
fçerden Ha1Bn Necati Beyin 

sesi duyuldu: 
- Şey biraz meıgulUm de! •• 
- Gelin geldi canım .. 

1 
- Mühim bir riyaziye mese-

lesi. 
Biraz beklesin.. Aman rahat

sı z etmeyin. 
Davetliler biribirlerinln yUzl~ 

rJne baktılar. içlerinden biri ı 
- Rahatsız etmesek, Hasan 

Necati Bey ilim adamıdır.. Böyle 
hallerini mazur görmeli. Arşimet 
hile maylahn tazyikini keşfettiği 
zaman hamamdan çmlçıplak 
fırlamışta .• 

Mümeyyiz adamakıllı kızmıştı. 
- ilim, Arşimet bilmem. 

dedf, vücudunun blltlhı slkletilo 
kapıya dayanınca kapı kırıldı. 

- Ne yapıyorsun Hasan Ne
cati B ... 

- Şey, mUmeyylz B., meısıu· 
IUm de ... 

- Ne ile meşgulılln ? .. 
- Riyaziyeye ait mllhim bir 

bahsi öğreniyordum. Bu kadar 
senedir çalıştım, şimdi tam öi
reneceğim sırada kapıyı kırdınıı 
yine öğrenemedim. 

Acaba bir miiselleain mesaha) 
sathiyeıl kaidesinin irtifaıua dar
bına mı, yoksa taksimine mi mtı
savl idi? •. 

1 
KadıköyUnde Sünnet Doğunu 

Kadıköy HilAliahmer Sünnet 
düi'linU 11 Afıustoı perşembe 

gUnQ Mt1ırlıoglu bahçesinde yapı• 

lacaktır. Eski senelere faik bir 

etlence proframı hazırlanmııtır. 
Siinnet olacakların kaydı herrtın 
öğleden sonra kaza tube merke

zinde yapılmaktadır. 

Attila - Marccl Brion tarafından 

telif olunan ve bily iik TClrk kahrama

nı Attill\ lınkkında vesikalara müstenit 
en ctrnflı ınallımatı ihtiva ed en bu eser 

ahiren Matlın.acılık YO Netriyat Türk 
A n on i m şirJ, cti tarafından nefis bir 

şekilde kitap olarak basılmıştır. Her 
'l'ti rk Evinin kütUpbtııı esindo on muh· 

teroın mevkii işgal edecek bir eserdir. 
Ehoınmiyotle tavsiye ederiz. 

kan edebi eserlerde tesadüf etme· 
diğimizi söylersek bizi milhalaga Holivut 

ile itham etmenize hak vermeyiz. 
Ve nihayet "gittiğimiz yol,, un 
istikametini gösteren çizgilerdeki 
ssrahate burada işaret etmeyi 
bir dilrüstlllk vazifesi bildik. 
San' ati idealle birleıtireıı bir 

Holivut'un Rıı.sing klOp fOrefine 
~ıkardığı fevkaUldo nüshası intitar et
miştir. 

eser. Tavsiyesile beraber muhar
ririni de tebrik ederiL 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Edgar Pip Dirildi •uharrfrtt 
A .. nold Oalopen 

-43-

Benimle Karakola Kadar Geleceksiniz - Uysal Bir Müıteri - Bir Sayıklama 
Ve Bir Davet - Rüya Görmek Te Fena Şey - Beı Sene 

Mahkiimiyet - Hapishanede Elbiseleri Çıkanyorlar 

llalaeldrak ba poU. mlfetlifi 
~ok nazik bir adamdı. lltifabna 
tqekkllr eder ıekllde bo)'DUIDl1 
etdllrf en IOlll'a: 

- Aziz llatadua, aramada 
bir lllitefebbllm olduğuna tlrlY• 
rum, dedim, mllucle edenenb 
ıize bir ild kelime ile izah ede
bilirim. 

- Nafile aahmet etmİf ol.-
ıunal Zira lbi dinle · aall-
b

. • ....,. 
ıyetim Joldar. Vazifemin lut-

duda Iİli Bow Street caddal 
karakohma kadar aötlrmelıten 
ibarettir. 

Bir anlak 1akak peDC:ereliae 
bakbm, fırlıyarak ablmak iftea 
bile değildi. Fakat oda d6rdilncl 
katta olduğu için cearet ede
medim. 

Çare.iz. taliia tecellİ8İllİ oldu
tu gibi kabul edecektim. Bunun
la beraber meraktaydım: 

- G&ilyonanaz ya aysal bir 
.. mutt-t " Jİm. hiç muhalefet 
etmeden timdi 8izinle birlikte ka
rakola gideceğim, fakat beni bu
rada nasal bulabildiğinizi merak 
ediyorum. Uysallığıma mllkAfaten 
ıayler misiniz? 

Polis müfettişi: 
- Oh, ıualinizin cevabı 

pek kolaydır, dedi. Evvelemirde 
izinizi kaybettiğimi 16ylemek ll-
11m. Hatta ıizi bir daha ele ge
çirmek llmidinden bile vazgeçtim. 
Fakat tam o _..ela telefon çalclı, 
hakbm, meğer bizzat siz beni 
davet ediyormuşsunuz 1 

- Üstadım benimle alay mı 
ediyorsunuz ? 

- Hayır, kat'iyyenl Sadece 
hakikati ifade ediyorum. Maama
fih biisbütün doğru olmak için 
beni bilmiyerek, istemiyerek. far
kında olmıyarak davet ettiğinizi 
de söylemek llzımdır. 

Ah Mister Pip bazao rüya 
ıörmek ve rllya esnasında da 
•ayıklamak tehlikelidir, bilhassa 
otellerde... Malum ya yerin ku
lağı vardır, derler. 

Anladımz ya? yorgunluğun te
ıirile ıayıklamışhm, rilyamda 
Lnttın yapbklanmı 1ayıp d6!t
llltitt0m. Söylediklerim bitifik 
odadan işitilmişti, polise haber 
•erilınişti ve fİmdi kendi dilimin 
cezasını çekiyordum 

ikinci Kısım 
Size davamın muhtelif saflaala

hnı &'l'atacak değilim. O sırar .... ~ a gazetelerde o kadar 
llıe\•zubahs olmuştur ki el· 
~ette okumupunuzdur. Yalnız 
kısaca 13yliyeyim: Zabıta •e ad• 
liye Robenaon ticarethanesi hl-
diıeıindeo haberdar değildi. Sa-
dece Mia Mellia meselesini takip -

l'otoll'fl/ I aAlill Kupona 

Tabiatfnfzl ağrenmek fıtiyorsanı:ı 

fototrafını• 5 ade& kupon ile bir-

likte gDnderinls. Fotoğrafınıı ııraya 

tabidir n iade edilmeı. 

lııim, mt' lok 
veya u.n 'at? 

Hangi ıuallerin 

ee·nbı P 

Fotofraf lntlpr 
ede.-ek mi ? 

Fotofraltn t.u,..ı 80 kurıqlıık 
pul mukabilinde ,daderilebDfr. 

ecll,..-da. Bu itibarla yalnız bq l ltinlerlm de eldu git.itti. fakat 
ıene hapse mahkiim oldum. De yapar•nız, btlandua: 

Mahkemede hükmla teflıiminl _ ln-nab ek il e ıe-
k b • Ridi d t ,... t rar • m mlltea ıp enı ug a ım atı· . F k t 

JD bapialumeJe ıltlrclll•., Tev- çer !emennisile iktifa etti& a a 
kilim eauında llzeri111cle bulu- lzenme mahkOmlua .... 119 

DllD elbiselerle paranın nereden elbiseyi giyerek elbime ... den 
geldiği anlaplmadıfı için adliye çıbca;u. urada ı.adllea ltir 
bunlara el sllrmemqti. fey ljrenclim ki, tak eamwı 

Fakat hapishane idaremin ilk llktı: 
işi paralarımı al•ak umıma Meğer bu hap .. ...a. ..... 
kua.ra yatırmak oldu. Bunu kiimlann elbileleini " pPtlalerial 
mntealap elbi1elerimi çıkumak- gizden geçirirler, tamire • .ıataç 
lığımı emrettiler, potinlerim de iae, parasuu bilihue ..ıaktmclan 
dahil olduia halde hepsini çıkar- almak 6zere tamir ederlermif. 
dım. Aldılar, üzerine bir etiket 
yapıştırdılar, bir de numara koy• (Arkuanr ) 

dalar: 
- Müddetinizin hitamında çı· 

kacatmız 1111'8Ga bunlar me iade 
edilecektir, dediler. 

Dikkat ediyorsunuz ya içinde 
milyonluk bir seneti taşıyan po 

Her işe Elverişli Mağaza 
Mahmutpaıa caddesinde Çarıı 

kapısında t6 numaralı mataza kira· 
lıkhr. Çiçekpazannda l.t1rad1adlı 
hanı No. 8 Talil Beye mGracaat. 

1 MAHKEME ve iCRA iLANLARI 1 
OakUdar Hukuk HAklmlljln

den ı 
ll kim: Suplıi Bey. Türk milleti namı

na icra) ı kazaya memur üs
kUd:ır Hukuk il ıkiıni. 

Davacı: fstanliulda Şchre:miııindc Ergili 
mahall sinde Masura sobğınd,ı 
11 No. lı evde z~ rifo ilanım. 

Dava olunan: Kadıköyilnde Hı iıııpaş' 
mahalleain o Yeld ·r· 
meni 8 n tqı o 
da 11 No. evde Tevfık B. 

Kocası Tevfik Bey ile aralarında 

lı. ş go::;tcrcıı geçimsizlikten clol ) ı bo
ş. nmal:ı.rına. dair mukaddema ikame 
eylediği davanın ccroya.n eden nıuha· 

keın<' 1 neticesiııdc: Bir sene ınudd tlo 
&) rılıklarıııa karar 'erilmiş ·ve bu müd
det. geçmit ve mumaileyh Uç buçuk 
s ıı cdir ga) bu bot ederek nerede bu· 
lunduğu da meçhul bulunmuı oldu· 
ğund:ın bahsilo boşan mala.rına karar 
'erilmesi hakkında Zarife Hanımın 

ikame 6) ledigi dava ilz6rine mumai • 
leylıin ikametg. hı meçhul bulunduğu 
telıli0 ilmiihaberine verilen meşrubat· 

ta beyan olunmasından nqi dava ar
subaline kı.rar ) irnıi gün sarfında 
cevap vermesi vo kendisinin iıtimaı 
için de mahkemeye gelmesi için arzu· 
hal sureti ve davetiye varakası mah· 
keme divanhanesine talik ve gazete 
ile de ilanat icra cdilmit iken mamal· 
le) b icabet etmediğinden ~ahkikatın 
gıl ahında icrasına karar verilerek ay· 
rılık kararına mutazammın 929 101 
No. lu do ya kalemden buldurular&k 
t tkik edildikte mumaileyba Zarife 
Ha um tar rıııdaıı vuknbulaıı dava 
ez rino tar feyn beyninde ıidd tb bir 
gctimsizlik hasıl olduğu bilbeJ yine s:ı· 
bit vo barıımak ihtimali mevcut oldu
ğundan bir ne müddetle ayrılıkla.rına 
25 Haziran 929 tarihinde karar verildi· 
ği görülmekle itbu tetkikata kartı yirmi 
glin zarfında itirn etmediği ıurettı 
lıadcma mahkeme,> e k:ıbol edilmiye
ceef tasr h ile l azıtan gıy pDkararı 
keı.alik mahkeme dh·anhanes ne talik 
ve gazete ile ile ilin edilm k ıuretile 
müddeaalcyhe t blı~ olunduğu halde 

bır guna itirazatta bulunmama ıra meb
ni H. M. U. Kanununun 408 inci 
madd ıne t cfikan ayrılık hükman
d n sonra barıımadı larına dair olan 
mUddeis nin idd' ını m dd :ı:ıl .>hin 
mukir addile kanunu m deniııin 
ı ıo ıncı wadd ne tevft an tar. fey
nin t nm arına ve 142 inci m d
d si m cibinco n · lcleaales h;ıı bir 

8 ne mOdd tle e•I nmcmc ne ve 
ayrılık müddetinin buna mahsubuna 
ve aşağıda. mflfredatı yazılı ku
rut muhakeme masrafının müddea· 
aleyhe aıt olmaaına temyiz edilebil-
111ek Ozore 4fl 982 tarihift'8 karar 
•erilerek müddeiyeye tefhim kılandı. 

l.tanbul DördOncl len Memur· 
lutuudan: 

Milliyet gazeteahıin 2 Huiran 9ı1'l 
tarih •e ~265 rıumaralı nuıbaıının 
beılncl 1ayfa11mn ıon ıtltuauncla •• 
Son Poıta gazetesinin 2 Haziran 932 
tarih ve 66S numaralı nuıhuının 
on dördOncl sayfa1111ın ıon ıütunu· 
da dairemize ait 932-71 nnmaralı 
Ulnında tamamı (1954) Ura luJ
•etJ ....._mmla•ll F••cle Tnldi
eafer mala.UHlnde Flrenkotlu 1~ 
katında eski 3 ,ı 5 ennumaralı tev
ıiili kayen sehven bir b~p hane ha
len maababçe bir l.ap •aa•ba ta
mamının 16-7-932 tarihine mGHdil 
Cumarteai günO ıaat 14 ten 17 ,. 
kad.r dairemizde açdc utbrma ile 
Hhlacafl ıJjn edilmifSe de mezkGr 
.annn reımf tatile teaadaf etıaal 
haıeblle lıbu 1'•1rimenkuli1n 1ah11nın 
erteai ılnG olan 17-7-932 tari•m• 
teaadOf eden Puu ıGnG 1aat 14 tea 
17 ye kadar dairemizde icra ed le-
lecetl keyfiyali 932-71 doıya nama· 
ruile U•n olun ur. 

İstanbul Mıntakası 
Sanayi Müdürlüğünden: 

ı - 931 mab 1e11ui ihtiyacı 
için Gtımrük reuaind• muafiyeti 
tudik edile• mevaddı iptidai
yeden mezklir ıenede ftleneme
JİP te 932 mali meneslne dene. 
dilen menddı iptidaiyenin dm 
ye miktarlan ile 932 mali ıe
nesi ihtiyacı için talep olunan 
mevadda iptidaiyenin cim ve 
miktarlarım g&aterir ikifer no .. 
ha beyannamenin 15 gl1m ar
fmda lkbsat V ek Aletine g6n
derilmeai. 

2 - 12863 numaralı lthalib 
tahdit kararna:aeaine merbut 
(B) listesinde yazılı olup ıınaf 
m6eueıelerin mevadclı iptidai
yaioi teşkil eden mevaddın 
Gnmrilk resmi verilmek rtartile 
tahdit harici olarak ithaline 
miisaade verilmek lizere iki 
nüsha talep beyannamesile bir
likte lktısat Vekiletine mDra
caat edilmesi vekaleti mlişaril
nileyhadan tebliğ edildiğinden 
alikadar aınal milesseae lahip
lerinin yukanda izah edildiği 
veçhile beyaanamelerini tanzim 
ederek lkblat Veklleti ceW.. 
IİDe fladermel.I ha ..... 

Sayfa 1: 

S t> O R 
.,.,.... afftalaak •• ..... .. 
ıeU.ı,.....•claalb91 ....... .. 
k•wwcttea .... rmnaekle •• n ... 

•k Stı.MUatst •• ....... • fl#r 
tet'tllilitaPiJ• faaUJ.do 
... le.yit ~ .. ka~lıln 
•• 1116,.U.r tw4 ,_ ................ 
Uicı...,.,....._ 

Arseno rratos ............ 
Mcr ....... llHr. 

TUrk 
SÜT 

MAKiNA ıurdı 
PASTORIZASYON 

Makinalari, komple telİlaL 
Kalorifer teılıab Galata 

Bahtiyar Hau 
Telefon 

Sdalal 
Buı •• Frl.orlftk teıi1ab 
Menıucat makineferl 8. o. 1757 

Pazarlıkla Satılık Ot 
Bakırköy Malmüdilrllljünden : 
Hazine matlubunan temini tahsili için mahcuz bulunan tahminen 

(300000) Oç yllz bin kilo kuru ot 10- 7 - 932 tarihine mOıadif pazar 
g6nü pazarlık auretile satılacaktır. Taliplerin ıeraiti anlamak için 
hergUn tahsil memurlufuna, müzayedeye iştirak için de ihale günO 
pey akçelerile beraber Şamlar kariyesinde Satış heyetine mllracaatları. 

~, 

-
Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

I Şükôfe 
Lo•gonlaruu Yarattı I 

Blltlln Şlikafe Losyon, ekiıtre, 

parfünlerinio esası tabii çiçek 

uanslanclar. 

UKUFE 
ITRiYA.TI 
~ tab9kanın ....._. ,.rlkamtlır. ...,_.. ••rlle 1119blr 
ecnebi markHI '°KOFE mll.W.Zarmna leleYYuk ed••ız. 

"' lstanbul Belediyesi ilanları * lataıabal · ..met..: icra edilmekte olan kanali BeJediy ZUJ OD ame-
liyab do&a,..U. 9 temmm 8.12 tarihinden itibaren Mercanda lame
tiye cacfcleejejg hilclmle vesaiti nakliyeye kapalı W •cajl 
illa olunur. 

stanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
1 - Bahçekapwnda 4 cQ Vakıf h•n dahilinde 17 • 66, 4 • 12. 9-4, 

16- 15, 7-14, 5-22 No h majazalar ile dilkkAnlar. 
2 - Hama tahtında kebir bodrum 1 No b klçlk depo cipten 

2- ci direte kadar. 
3 - Hanın uma kabnda 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 31, 33, 35, 38 

No. h odalar. 
4 - Hamn 1 - ci kabncla 1-8, 16, 18, 28, 'n, 28, 32, 35, 36, 37 

No. h odalar. 
5 - Hamn 2-d kabnda 1- 8, 4, 6, 10, il, 26, 27, 28, 29, 30, JI, 32, 

34, 35, 37 39 No. h odalar. 
6 - Hanın 4 - c6 katında 1-8, 7, 8, 9, 10 12, 14, 16, 18, 22 No. h 

odalar. 
4 - cft Vakıf han dahilinde balida yazılı olan mağaza, dllkkln ve 

odalar ayrı ayrı 933 - Mayıs gayesine kadar kiraya verilmek tlzere 
müzayedeye konmuştur. lbaleleri Temmuzun 11 - d pazartesi günO 
saat 15 • te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkme kadar 
Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akarat kalemine müracaatları 

Devren Kiralık Odalar Betlkt .. icra dalr ... ndenı 
Bir salon Qseriııde birinden dit n 

ne g çilır her türlü konforu havi v 
Evka.f idaresile allkası bulunmıy&n 
birit ci Vakıf Hanında gayet ucuz 
ftatfe ve bir seneden ~ ıeneye kadar 
dnren kiralık udalar vardır. Mezk6r 
banda 11 numarada Adil Bllit Beye 
•UrM&at. 

.. aheJHl Hanıma borcunu 
d tinden dolayı Malike Hanımı 
cus bulunan bir kUpe bir ylı k vo 
bir altın gerdanlık 11/7/981 tarihı de 
Sandal bedeatanıada 14 saatte aattla· 
catından yevmi aıtet.kArcle talip olar 
Jann hazır bulanmaları ilin olunur. 
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YALNIZ KÜTAHYA 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

ff cuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir 

• ay e 

F ABRIKANlı' 
ACENTALARI 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 
BALIKESIR 
BANDIR~A 

AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

Baka orya ve S nıf Ders eri 
İkmal İmti an arına H zır1ıl< Kursları 

Kurslar erkek ve kız talebeye de mahsustur. 
Bütün Türkiye Lise ve Orta mektepler birinci ve ikinci devreler mezuniyet imtihanlarına giren 

talebenin muvaffak olmad1ğı guruplarla diğer sınıflar talebesinin ikmale kaldığı derslere 
hazırlık kursları açılmıştır. 

Hayriye Lisesinde açılan bu kurslar aşağıda isimleri yazalı memleketimizin kıymetli muallimle-
rinin teşkil ettiği talim heyeti tarafından idare edilecektir. 

RIY AZIYE Hasan Fehmi ve Haydar Niyazi Beyler 
FiZiK - KIMY A Ali Hikmet ve Hulusi Beyler 
TABİYE Doktor Ziya Cemal Bey 
TÜRKÇE - EDEBIY AT Ali Sedat Bey 
FELSEFE -IÇTIMAIY AT Hilmi Ziya Bey 
TARİH - COGRAFY A l\1ükrimin 1-Ialil ve Necmettin Beyler 
YABANCI DiL NurulJah Ata ve Şehap Beyler . 

Kurs 10 Temmuz Pazar gllnü başlıyacaktır. Fazla tafsilat, ve tedris hakkındı1 malumat olmak 
istiyenler hergün Saraçaiumebaşında Münirpaşa sokağında Hayriye Lisesi Müdürlüğüne 

m "racaat etmeleri. 

Edirne Vilayeti 
, 

Daiı "" 1 n-
eninden: •• cu 

Edirne Memleket hastanesi cczanesile Rontgen, Bakteriyoloğ
hanesi için bir senelik eczayı tıbbiye ibtiyacatı miinakasaya çıkarıl
mıştır. Taliplerin tarihi ihale olan 24 temmuz 932 pazar günü saat 
on bPşe kadar müzayede ve münakasa kanununun maddei mahnu· 
snsı mucibince tanzim edilecek teminat mektuplf!.rile Edirne Vilayet 
Encümeni daimisine ve şeraiti anlamak için ele Istanbul ve Ankara 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdüriyetlerine müracaatları lüzumu 
ilan olunur. 

NAtM VAPUR İDARESi 
lzmir surat PostasJ 

( 20 caat ) 
Lüks 

AD AN 
vapuru 

Her Perşembe gtlnlcrl Galata 
hafta rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle dojYu 

I Z A1 / R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den ~aal 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, GUmrük 
karş·srnda Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Banyo Merak ııar&na: 
Yorguıı'uğ'u ve asabiyeti 
tahfif, ylireğl ıc:filı, gunc~ 

ça:pnıasını, uatura yanığını 
lı.ale eden en birinci 

t'RIKEfvON 
PARFUMERI 

MODERNE 
müııtııhzaratından limon ve 
portakal v. ı. ccvhı:rlerlo 
lıuıuııt form ili Ilı erine 

yapılan 

FLORA 
KOLONYA SUYU dur. 

Satı,: Bcyoğlu-Pa9nj Knrlman 
B:ı:ıar du Levan•. Aııkarn -
Anııfarlııinr caddesi AHMET ENVER; Uınu
ml depo - lat. Uahçolrapı Ccrmnnya han 
No. 40 Şubesi Kadıköy (MODA BAZARJ) 

M uay(lnehaıı esi : 
Eminönü ı Eminönü han 3 üncü kat No. 8 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı AH il.krem, Selim Raııp 
Netrlyat MüdGr' HaW LOtfi 

Temmuz 1 -- - -:-==..,_..====-===::c-===::::::c:oı-

Deniz Kızı 

EFTALYA HANiMi 
ve Kemani S A D 1 B E Y İ 

ll()r hafta Cuma, Paı.ar , I azartcsi Çarşıırulıa '\'C Pcrşonıbe gtiıılori 

Harbiye'de B E L V Ü bahçosiodc 

Yaşlı amma, onun da hakkı var 

• • gaz 
dünyayı 

mevszmznın 

saran renk modası 

•• •• 

No. 444 dü Krep primver 'terde tatbik etti 

F 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazan m zştzr. 
Irak Cava ve İngiliereye ihracat yapan, 

şifalı hassası tanınan bir sudur. 
Umumi deposu: Yenipostane karşısında 

Eskizaptiye 
~ caddesi No. 20 C 

M AZ O N M EV VA TUZU Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Kolay bir Hazım tomin eder Seri tıraı olmak, yUıı:OnUıOn teravotlnl 
mide ve barsakları tomiılor.. muhafaza, kırnımlık ve çıbanların ıaU 

Basuru kökUnden keser. ıtJiliı'";ıı 'fnaını latif ve 7.0vkle lcilcbilir 
Mazon ismine dikkat cdini'T.. 

Büyilk şlşeıl 100 kuruş. 

Depoıuı J, Bankası arkasında MAZON ı 
--~ Botton ı:cııı depoıudur • .._ .... 

·------- ·-·~ kremini ınullalra lıullanınıı. _.-

KARACABEY 
Harası Müdürlüğünden: 

4020 okka Merinos yapağısı 
ile 3959 okka yarımkan Merinos 
ve 1638 okka kıvırcık yapağıları 
iki kısım olarak ayrı ayrı aleni 
müzayede ile satılacağından ta· 
!iplerin pey akçelerile birlikte 
18 temmuz 932 pazartesi giinü 
Hara merkezinde haZlr bulunma· 
ları. 

Sıhhi yemekler • Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

A T İ E AWllllllild 

Dr. A· KUT .EL 
Cilt 90 zührevi bastalaklar teda-

vihancai Karaköı Barekçl fvuu 
•ıraamdA l4 


