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I• • • Q o J K • / Profesyonel Olalım Mı ? 
zmırın n ç er omısyonu M·th t 8 A d T 
Ş.. I 8. K. V . ı a ey y a amam 

oy e ~r arar ermış: Beş Yüz Lira İstiyor 

''İş Kanunu Memlekete Zarar Verir!,, 
İzmir, 11 (Hususi) - Şehri· 1 

mizde on üç kişiden mürekkep ~ 
hususi bir komisyon iş Kanunu 
layihasını tetkik ve mütalealarını 
tcsbit etmiştir. Komisyon bu tet
kikat neticesinde mUhim bir ra• 
por hazırlanmıştır. Öğrendiğime 
göre rapor şu satırlarla başla

maktadır: 

" Encümenimizin yaptığı tet• 
kikattan vasıl olduğu netice, 
tnemleketimizin bir iş kanununa 
kat'i ihtiyacı olduğunu meydana 
çıkarmıştır. Encümen esbabı mu-

cibe layihasındaki " İş " tabirini 
iktısadi manasile bir " lktısadt 
faaliyet ,, şeklinde değil, sadece 
" Kiralanmış faaliyet ,, şeklinde 
kullanmak lazımdır. iş kanununun 

Bir çorap fabrikasında kadın işçiler 

hedefi " iş ,, i değil işçiyi himaye 
etmek esasına kurulmuştur. Hal
buki memleketimizin İkbsadi va-
ziyeti şimdiki halde "işçiyi himaye,, 
esasi üzerine kurulmuş amele 
kanunlarmdan evvel " iş " i tan· 
ıim eden kanunlara muhtaçtır. 

H rhalde bu iki kanunun biri
birinden ayrılmaması ve Alman· 
}'ada olduğu gibi işçi kanununun 
1ş kanununa istinat ettirilmesi 
llzımdır. 

Modern teşkilat, modem kapl· 

tnlizm devri diye zikredilen hayat 
sisteminin hAkim olduğu memle
ketlerde bu sistemin vücude 
getirdiği tenevvü biı·ço k karak
terleri muhtevidir. içtimai şuur, 
meslek ahlakı, iş bölümüııde ih
tisas gibi bir takım mi.imeyyez 
karakterler henüz Türkiyede hiç 
görünmemektedir. Bilhassa işçi 

hakkında şuur teşekkül etmemiş, 

sınıf tesanüdünün hiçbir eseri 
görülmiyen bir memlekette muay
yen bir sınıfın hukukunu, sanayi 
ve sermaye memleketlerinde 
mer'i olan azamı esaslar dahilin· 
de müdafaa etmek üzere yap;la· 

Müfettişler Suiistimal 
l ahkikatını Genişlettiler 

• 
Japon Sergisine Ait Muamele Makbuz
ları Japonyadan Şe r·mize Get1rilecek 

Uzun müddettenberi Karaköy
deki binada faaliyette bulunan 
Japon Ticaret sergisine ait bazı 
tneıkbuzlar Uzerinde tahrifat ya
Pddığını, bu suretle Gümrük 
idaresinin biiyük zararlara uğra· 
bldığı ihtimalleri üzerine tahkika· 
ta girişildiğini yazmıştık. Bu hu· 
•usta daha etraflı tetkikat yapa
tak hadiseye ait yeni safhalar 
Ciirendik. 

Verilen malumata göre gUm
tük müfettişleri serginin umumi 
"aziyeti üzerinde geniş bir şekil
de tahkikata girişmek lüzumunu 
~~ssetmişle~ ve işe başlamışlardır. ~ 
ılhassa antrepo mahiyetinde 

alan bu sergiden bazı malların 
rirnrük resmi verilmeksizin mem
~kete ithal edildiği şüphesi üze
tıııde ehemmiyetle durulmaktadır. 
tH· Elde edilen kazıntılı ve silin-

1 ınnkbuzlardan başka diğer 
ral·buzJar üzerinde de tnhri-
~~t Yapılmış olması ·kuvvetli 
t~~· ihtimal dahilinde ğörUlmek
d ır. Tahkikatın bu cepheden 
ti e Yürütülmesi için sergi idare
a:den, şimdiye kadar muamele 
'it tGlen makbuzlar talep edilmiş· 

• F~at aergi idareai, muam .... 

Tahkikata mevzu teşkil eden 
Japon sergisinden bir köşe 

leleri tasfiye etmek üzere oldu
ğunu, bu sebeple makbuzlarm 
Japonyaya gönderdiğini bil
dirmiştir. Fakat müteşebbisler 
makbuzları istemek hususun
da ısrar gösterdikleri ıçın 
sergi idaresi bu makbuzları pos· 
ta ile Japonyadan getirtmiye ka
rar vermiştir. Öğrendiğimize gö
re bu hususta Japonyadaki mer-
keze telgraf çekilmiıtir. 

cak bir kanunun muvaffakiyetle 
tatbiki müşkül olacaktır. 

Bize kalırsa iş Kanunu birçok 
müşkülat ve zararlar tevlit etmi· 
ye müstaittir. Bunları muhtasaran 
kaydetmekte fayda görilyoruz: 

1 - Kanun, memleketin her 
nevi işinde ve her mıntakasında 

tatbik vaziyetinden çıkanlmalı, 
yalnız iş sahalarında tatbik edil· 
melidir. 

2 - Memleketin zirai mah· 
sulleri üzerinde yapılan Peryodik 
işler hakkında bu kanun tatbik 
edildiği takdirde büyük mazar• 

( Devamı 1 O uncu sayfada ) 

' ~ - . 

Tayyare 
Piyangosu 

12 inci tertip tayyare piyan
gosunun 5 inci keşidesi bugün 
öğleden sonra her zaman olduğu 
gibi Darülfünun Konferans salo
nunda çekilecektir. Bu keşidenin 
en büyük ikramiyesi 50,000 
liradır. 

ilyonluk Bir 
Miras İşi! 

f stanbnl Defterdarlığı 
Derhal Harekete Geçti 

Haber aldığımıza göre, lstan· 
bul Defterdarlığı, hazineyi alaka
dar eden milyonluk bir mesele 
üzerinde ehemmiyetle harekete 
geçmiştir. Tahkikatımıza göre 
mesele şundan ibarettir: 

Abdülhamidin zevcelerinden 
Fatma H. 928 senesinde vefat 
etmiş ve geride mirasçı bırak
mamışlar. 

Bu vaziyet karşısmda Fatma 
Hanımın ş~hrimizin muhtelif yE"r
lerinde bulunan birçok emlak ve 
malları hazineye intikal etmek 
lazımdır. Bu emlakin kıymeti bir 
milyon liradan fazladır. 

Fakat son .a..'lmanlarda bir 
zat, sabık sultanlardan Na-
ile Hanım tarafından k"ndi-
sine 61 bin altın liralık bir 
alacak senedi havale edildiğini 
ileri sürmüş ve mirasın tasfiyesi 
için mahkemeye müracaat etmiş
tir. Bu vaziyet karşısında Defter
darlık idaresi de derhal harekete 
geçmiş ve hukuk mahkemesine 
milracaat ederek bu hususta ihti· 
yati tedbir alınmasını iıtemiştir. 

• 
"Açık Söylüyorum: Profesyonel Olunca 

Klüp Muhabbeti Devam Edemez.,, 
F utbolde profesyonellik cere

yanının Türk sporuna kabul edil· 
mesini zaruri görenler var. Milli 
takımın ancak bu sayede kuvvetli 
bir şekil alacağı da iddialar me
yanındadır. Esasen yakında An
karada toplanacak olan Umumt 
Spor Kongresinde bu meselenin 
de ruzname mezuu olacağını dil- ' 
tünerek bir anket tertibini muva• 
fık bulduk. Tanınmış sporcuları· 
mızdan birçoğu anketimize cevap 
verdiler. 

Buglln de maruf sporculardan 
Galatasaray birinci takımının sol 
muavini Mithat Beyin cevabını 
yazıyoruz. 

Mithat Beyi, çalıştığı Vagon
Li kumpanyasında bulduk ve 
suallerimizi sorduk. Çok şayanı 
dikkat noktalara işaret eden Mh. · 
hat Bey, cevabına şöyle başladı: 

"- Maaşları hükumet tara
fından tekeffül edilmek şartile 
profesyonellik yapabileceğimizi 
zannederim." 

Mithat Bey bu cevabının üze-
rine hafif bir tebessüm geçirdik
ten sonra devam etti: 

- Ben ayda ancak beı yUz 
liraya çalışırım. Düşiinünüz ki 
bir profesyönelin mesleki ömrll 
kısadır. Bu kısa müddet zarfında 
biriktirdiği paralarla futbolü bı-

Galatasarayın sol muavini 
Mlthat Bey 

1 

, 

rakmıya roecbur olduğu zaman 
yeni bir iş tutabilir. 

- Peki profesyonel olduğu• 
nuz takdirde Avrupa profesyo
nelleri gibi fevkalade sıkı idman• 
lara tahammül edeceğinizi zanne
der misiniz? 

- Tabii değil mi? Maaşlı btr 
memur gibi olacağız. Şimdi işi
mizde nasıl çallfıyorsak futbolo 
de öyle çalı§mıya ve antrenman
larma tabi olmaya razı olacağız. 

Mithat Beye anketimizin en 
(Devamı 8 inci sayfada) 

Şehrimizde ün Akşam
danberi Bereket Y ağıyo 

~~~~~-ı~~~~~ 

Perşembe akşamı lodostan hafif poyraza çevrilen hava, dün sabah 
iÜnlerdenberi beklenen bereket yağmurunu düşürdü. Fakat bu yağ
mur çok devam etmedi. Hava, akşama kadar şimal fırlı ı a
sile geçti ve akşam epel1ce karardı. Saat dokuzdan itibaren 
de mebzul bir yağmur başladı, sabaha kadar devam etti ve 
hala da ediyor. Çiftçilerimiz bu yağmura bereket yağmuru • ' ·. 
Filhakika gerek şehrimizde, gerekse Anadolunun bütün ,, .. 
takalarında kuraklık azami dereceyi bulmuştu. Eskişe• 
Konya ve diğer mıntakalarda çiftçiler günlerdenberi yagmur bek ... 
Jiyorlar, aksi takdirde mahsulün mühim miktarda eksik idrak 
edileceğini söylüyorlardı. 

Havanın o taraflarda da bu şekil alması ve oralarda da bereket 
yağmuru yağması çok muhtemeldir. Dün gece fırtınanın şiddetinden 
şehrimizde bazı ağaçlar kırılmış veya devrilmiştir. 

ı- Buhran tesellisi L ____ __;__ __ _ 

CAU..,DU..6 
~AZÜNO 
Du Hu Lİ'(e "<o"-"t'u 

Atalarımız ne güzel ıöylemişler: Davulun sesi uzaktan hot 
gelir. 



2 Sayfa -
(Halkın Sesi) 

Verem Mücadelesi 
Ve Bir Teşebbüs 

Verem: Milcadele Cemiyetinin 
Mfibim bir tetebbGıüDden bah· 
ıetti" Ce19ltet .. Ma IMaıil 
ıunda bOtfin doktorların el bir· 
Htile bareketüıl talep edecektir. 
S. laaph •• faydah tuaYYur 
.. ldoacla halkla fikir " dUek
lerinl yazıyoruz: 

Mlhallld Ef. • Tarlabqı 163 • 

- Tlrk doktorlağu oldukça 
tekemmtll etmiştir. Doktorlarımız 
memleketimiz halkından bir kıs
mım kemiren verem canavanna 
karşı seferberlik yaptıkları tak· 
dirde hastalığın mümklin olduğu 
kadar önü alınmış olur. Memle· 
kelini seven her doktor bu se
ferberliğe dahil olmalıdır. 

• Am Bey • Bolu otelWe misafir• 

- Verem, benim memleketim 
olan Merzifonda ela biraz tahri· 
bat yapmaktadır. Bunun &ı&nll 
ahnak için evveli, halk kendi 
llhhatini diifllnmeli, hastalık 8f1• 
hyacak şeylerden çekinmelidir. 
Doktorlar da &. hamala azami 
gayret ghtermelidirler. 

Mueli; baatalakh olup te
claft için mliracaat edenlere 
her haauata kolaylık g&teril-

-1!.ı!
mııı:tllUll". 

Birçok veremliler vardır ki 
kendilerini paramlaktan tedavi 
ettiremiyorlar. Ocretler indiril· 
melidir. 

• .... sade C.W B. CTrabsenlu) 

- Evveli fakirliğin &ıtlne 
pçmeli, memlekette it ıaham 
geniıletilmelidir. Saniyen gençlik
te 88iistimal artm1Şbr. Bu llli
iatimalden de veremin tesiri art· 
maktadır. Terbiyenin de veremin 
an&ne geçmek veya vereme tu
tulmamak için çok tesiri vardır. 

Maarif Vekileti mekteplerde 
aahbi terbiyeye ehemmiyet veril-
melidir. F abrikalercfa çalııan ir 
çtMiı llbhatW de ltuMlaak 
IAzımdır. 

• 
Oll9ali bmtl a., .. C.t•tfo..t., •1-· 

• an Fehim Pata apartmanında 5 

- Vereme tutulmamak için 
halkımız yiyeceğine, içeceğine 
dikkat etmeli, sokaklara ttlkilr· 
memelidir. Verem bizde ekseriya, 
bilhassa yaılılarda zattılcenpten 
10nra oluyor. 

Bunun için terli iken soğuğa 
maruz kalmamak lizımdır. Teda-
vi ücretlerinin azaltılması fikrin· 
deyim. Fakirlerin kat'i surette 
meccanen tedavileri icap eder. 
Vatanperver Türk doktorlarından 
da bu beklenir. 

Bu Nasll Helvacı 
Kasımpaşada helvacılık eden 

Hllsnii isminde biri kendisine 
celpname imzalatmak • istiyen 
Beyoğlu mübafirlerinden Ha~di 
Efendiye taarruz etmiştir. 

A 

iHTiLAF 
Zegtingtığı 
Tacirleri 
• 

itiraz Ediyor 
latanbul Ticaret Odam ve Za· 

bire Borsası, tağşişe mini onıak 
için zeytin yağının borsaya alın· 

masma karar vermişler ve mese· 
leyi lktısat Vekiletine arzetmiş· 
lerdi. Ôğrendiiimize g&-e, Gem
lik, Edremit, Ayvalık ticaret 
odalan Lıtanbul Ticaret Odasile 
Zahire Borsasının fikrine iftirak 
etmemekte. zeytin yatu-ın borsa
ya ahamasmm ticari muamelelere 
sekte vereceğini söylemektedir. 

Bu suretle zeytin yağlannın 
borsaya alımp alınmaması ticaret 
odaları arasında ihtiliflar doğur· 
muıtur. Bu hususta son karuı 
lkbaat Veki.leti verecektir. 

Tütün İnhisarında 
Açıkta Kalanlara Tekrar 

Vazife Verilecek 
·- - -

T&tün inhisar idaresinde yeni 
kadroların tatbikı neticesinde 
)llz elli kişi kadar açıkta kallDlf, 
kendilerine tazminat verilmişti. 
Kadro harici kalanlardan kırk 
kişi kadar İstanbul ve mWbakab 
kadrosundandır. 

Haber aldığımıza g<Sre açıkta 
kalanlar tekrar idareye alınabi
lecektir. Ancak bunun için ida• 
rede yeni iş sahası açdmau vo 

münhal vukuu zaruridir. 

Bir Yolcuya Taarruz 
Cevdet isminde biri Küçiilc 

Mustafapaşadan. l~çmekte olaa 
TaJ)\l Meanıttı ~it lftntllyl •ü
pürge sopasile tehlikeli surette 
yaralam1fbr. 

Fı~dık 
Macaristana ihracat için 
Teşebbüs Yapılacak 

Haricl Ticaret Ofiainin aldığı 
malumata göre, Macaristan Hü
kumeti fındık ve badem itlıalaboı 
hususi miisaadeye tabi tutmuştur. 
Macaristan Türkiyeye karşı iyi 
bir ihracat memleketi olduğu için 
tercihan Türk fmdı1-. ve badem• 
!erinin alınmasi için teşebbüsler 
yapılacaktır. 

Çimanto Fabrikası 
Bazı mfiteşebbislerin İstinyede 

bir çimento fabrikaaı açmak 
için tetkikata başladıkları haber 
alınmaktadır. 

SON POSTA 

1 Sabş l MUAFiYET 
Yeniden Tütün Mü- Fabrikacılar 

bayaa Ediliyor Mühim Bir 
lzmir, Bursa, Samsun, lzmit 

ve Balıkesir havalisinde tütlin 
üzerine yeniden sabşlar yapılmaya 
başlanmışf ır. Herman Spirer 
şirketile Tütün inhisarı ve Ame
rikalılar tütün mübayaa etmekte• 
dirler. 

lsveç Tütün İnhisarile diğer bir 
şirkette memleketimizden mühim 
miktarda tütün alacaklardır. ls
veç lnhisarmın Samsundan alacağı 
tüHin miktarı yüz bin kilo ka
dardır. Bu suretle yeniden iki 
buçuk milyon kilo kadar ttltlin sab
lacağı tahmin edilmektedir. 

Çikolata 
Fabrikaları 
Rekabete Girişti 

Son günlerde çikolatacılar 
arasında garip birer rekabet baş· 
lamıştar. Şehrimizde milli çikola
tacılardan başka ecnebi ıerma· 
yesile geniş mikyasta iş gören 
bir fabrika vardıP. Bu fabrika pi• 
yasada rekabet temini için fiatleri 
kilo baf1Da 70 kuruşa kadar 
düşürmiiftilr. 

Bu vaziyet karıısmda milli 
çıkolatacıların bazıları da bu 
şekilde satışa başlamıflardır. Fa· 
kat iddiaya göre bu vaziyet bütün 
çıkolatacılan mutazarnr etmiye 
başlamıştır. 

Buoun üzerine alikadarlar lk· 
bsat vekAletine mQracaat ederek 
kakaodan şimdilik gümrük resmi 
alınmaması ri~asında bulunmuş
lardır. 

Yüzde Bin! 
Yakıcı Sıcaklar Sucuların 

işine Yaradı 
Belediye yaz münasebetile 

yapılan iyi su ihtikirile mücadele 
etmiye karar vermiştir. Beledi
yenin tetkikine göre sucular yiız· 
de bin kir temin etmektedirler. 
Bir damacana iyi suyu yirmi ku
ruşa alan sucuların bundan 400 
bardak au çıkardıklan, bardağını 
bir kuruşa vermek suretile mühim 
bir kazanç temin ettikleri anla· 
şılmaktadır. ---
Borsada 
Bir ihtilaf 

Öğrendiğimize g6re, Maliye 
Vekaleti ile lstanbul Esham ve 
Tahvilat Borsası Meclisi ara11nda 
bir ihtilaf çıkmıştır. ihtilafın haJli 
için Borsa acentelerinden Aram 
Efendi bugünlerde Ankaraya 
gidecek,Vekiletle temas edecektir. 
lhlilAfm esasa ıudur: Maliye Veki-

• 
içtim~ Yapacak 

İkbsat Vekileti tarafından 
hazırlanan yeni muafiyetler liste
sine konacak iptidai maddeler 
hakkında görüşmek 6zere fabri-

katörler ve sanayiciler yarın Sanayi 
Birliğinde mühim bir toplantı yapa• 
caklardır. Toplantıya lstanbul Meb
'usu VisıfBey de iştirak edecektir. 

Sanayiciler, Teşviki sanayi 
kanununun muafiyetler lamumn, 
evvelce taabhlit edildiği &zere, 
beı sene daha muhafaza edilme-
aini, aksi takdirde beniz inkişaf 
devresinde bulunan saaayiin buh· 
ranlara maruz kalacağım ll&yle
mektedirler. 

Tasarruf 
Bazı Tütün Depolan 

Kapatılıyor 
Tfttün inhisar idaresi depo 

kiralarından tasarruf yapabilmek 
için birçok depolann lağvına ve 
tütünlerin diğer depolara nakline 
karar vermiştir. Bu arada Ka
bataş deposu da IAğvedilerek 
Kasımpaşadaki eski Tersane bi
bina11na nakledildiği gibi Kuru
çeşmecleki depo da lağvedilerek 
eşyası ve tütOnleri Enver Paşanın 
k&tktmdeki depoya tafJnllUfbr. ~ 
bekteki Hıdiv ailesinin yalısındaki 
depo da eylfılde kontratı bit
tikten sonra tersaneye nakledi
lecektir. 

Bir Ayda Kesilen Hayvahlar 
Adanada geçen mayıs ayı 

zarfında 4077 koyun, 372 keçi, 
128 inek, 175 dana, 25 ökOz ve 
10 manda ki ceman yekun 4777 
hayvan kesilmiştir. 

İstimlak - -
Belediye Bu Sene 75 Bin 

Lira Ôdiyecek 
Belediye yeni sene bütçesine 

fehir dahilinde yapılacak istihlak 
işlerine sarf edilmek üzere 7 5 bin 
liralık tahsisat konmuştur. Bütçe 
tasdik edilir edilmez muamelele
ri biten emlak sahiplerinin para
ları verilecektir. 

leti Borsa acentelerinin Borsada 
aldıklan komisyonun kıymet tlze
rinden hesabını muvafık gördüğil 
halde, Borsa Meclisi Komisyonun 
muamele &zerinden ahnmuım 
ileri sürmektedir. 

Haziran il 

Günün Tarilıi 

Mektep Ücretle
rinde Tenzilat 

Maarif Vekaleti tarafından huaatl 
ve ecnebi bütiln mektep idareleriae 
mektep ücretleri hakkına bir tamı. 
rladerilmlıtir. 

Bu tamimde mem 1eketimizin her 
tarafında hayatın ucuzlaması üzerin• 
hUOmum reımi mekteplerdeki talebe 
leretJeriade tcnzilit yapıldtj'ı, fakat 
lmauıl ve ecnebi mekt(plerde bu 
tenzllibn yapılmadığı ve bu mektep
lerin Gcretl~rinde de derhal tenzilAt 
icraıı lazım geldiği bildirilmektedir. 
Tamimde her mektebin yapacajı 
tenzilit miktarının Maarif Vekaletin• 
ıürat•a bidirilmeıi de yazdmaktadır• 

Hah Ve Tiftik 
l..nlr gazetelerin de okudufumusa 

•are, 12881 numaralı kararname ile 
yapılacak hah ve t iftik taka• mua• 
meleıine fzmir de çarşamba günür 
den itibaren Ticaret Oada11dan b•r 
laamıfhr. 

MUlkiye MUfettişligi 
bmir Belediyeıi sabık reis mu .. 

Yinl Muatafa Adil Beyin mülki:P 
mlfettitlitine tayin edilditl habef 
ahDDllftır. 

Koyunlarda Şarbon 
Edremit kazasımn T ahtak6y0. 

deki koyunlarda şarbon bastahlı 
zuhur etmiştir. Hastalığa kaJ'll 
llhhi tedabir alınmışbr. 

Adanada Evlenenler 
Adanada geçen klnanusaal 

aya içinde 38, şubat ayında 39, 
mart ayında 40 ve mayıı ayında 
40 ki ceman yekta 189 çiftine .. 
lenme memurluğu ıalouuada nf
klhları kıyalmiıbr. 

Cihangir Yolları 
Cihangirliler, Cihangir .._ ~-· ,,.. ... lda..., 

dolayı Cihangirde tozdan geçil
mediğinden şikayet ediyorlar. S. 
mabatJa Cihangir halkından bir 
heyet Belediyeye müracaat ede
cek, yolların yapılmau temenni 
olunacaktır. 

Cereyana Kapıldı 
Kuşdilinde Acem Alinin kalr 

vesine elektrik tertibatı yapmakta 
olan Ahmet Efendi telleri ba~ 
mak için direğe çıkbğı ıırad• 
cereyana kapılarak düşmtlf, mulr 
telif yerlerinden tehlikeli ıurett• 
yaralanmıştır. 

Kahve Kırah lzmirde 
Bir müddettenberi şehrimizd• 

bulunan kahve kıralı dOn ~ 
İzmire gitmiştir. 

Akdeniz 
Sıhhat Kongresi 

Birinci Akdeniz beynehnilel sibı..-,.
konpeai Fransa Reislcilmburuad 
mma,.U altında Marailyada 20 
Uilde açılacak ve 25 eylale ka 
devam edecektir. 

Kongreye Tıp Akademllİ 
Pa-...r Muzo riyaset edeeelr 
Babnaefit havzuını alakadar 
birçok tıbbi mesail mevzubaba o 
cakbr. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Profesyonellik 

1 Komşu - Haaaa Bey ne j 2 - Artık futbolcüler de a~· J 3 - Her ay bol bol para ı 4 - O zaman bütün futboldi- ı 
elersin sen bu ife? .hi• bajlanacakm11I alaca~ ler ~ ıe~ecekm~ 
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Her gün 

~! iinderecat~ızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. -

Sovgetlerin 
Hediyeleri 
l' raktörler Dün Şehrimize 

Getirildi 
Başvekil Paşanın Rusya se· 

Yahatinde sovyet hükümeti ta· 
rafından hükümetimize hediye 
edilen traktörler, otomobiller, 
kanıyon ve tanklar dün Lenin· 
&rat vapurile şehrimize getiril· 
ıniştir. Bunlar bugün ihraç edi
lecektir. Traktörler 27 vagon 
tutmaktadır. Bunların montajı 
İçin ayrıca dokuz Rus mütahassıs 
ielmiş, Emperyal otelinde misa· 
fir edilmişlerdir. ----

Emir Faysal Gidiyor 
Şehrimizde bulunan Hicaz 

liariciye Nazın Emir F eysal Hz. 
bugün Ankaraya gidecektir. 

IHcmekteplerde ~iisamereler 
Dün Beyoğlu 1 l ve 12 inci 

lllekteplerle diğer mekteplerde 
tatil münasebetile çocuk velile
rine müsamereler verilmiştir. 
1 t inci mektepte eski ve yeni 
ltıektep temsil edilmiş, Müfettiş 
Fevzi Bey tarafından çocukların 

• tıazlı yetiştirilmemesi ve fikirle
tini tam cümlelerle ifade etmiye 
alıştırılmaları hakkında bir kon· 
f erans verilmiştir. 

Adliye Vekill 
Dün şehrimize gelen Adliye 

Vekili Yusuf Kemal Bey pazar· 
\esi günü Ankaraya dönecektir. 
~\inaf mahkemeleri teşkili hak-

1tıda hakimlerin mütaleaları 

il/ınınaktadır. 

lıarem 
Cetvelinde 
~adi/at 

Ankara, 10 haremdeki cetveller
~en bazılarının tadili kakkmdaki 
a.nun layihası meclis ruznamesi

~e alınmıştır. Bütçe <;ncümeni bu 
ayihada esaslı tadilat yapmıştır. 
d·· Tadilatta Gümrük Umum Mü
d tı~linUo, derecesi Vekaletlere 

0grudan doğruya merbut umum 
ltıiidürlerin derecesine indirilmiştir. 
tıl Teftiş Heyeti Riyaseti ilga 
f Unnıuş, bu vazifeyi de Başmü
~elt~~in yapması takarriis etmiştir. 
/cuınen, gümrük işlerinin daha 
,'Yade yolunda gitmesi için mu· 
-~ene memurlarmın adedini 
ttı·al~ınış, fakat maaşlarını yükselt-

•ştır. 

ttı lialihazırdaki 379 muayene 
~ crnurluğu 350 ye indirilmiştir. 
~ Yrıca biri Akdeniz, diğeri Ka
Uaclcniz sahiline merbut olmak 
d"t.ere Muhafaza Umum Kuman· 
'tı:nlığı teşkilatına iki muhafaza 

~~;:~ü ;:;:miştir. 
'ebdili 
& IVıaJiye Vekaleti ile Ziraat 

anlt 
tı.akd~sı arasında fersude evrakı 

Postanın Resimli Makalesi 

1 - Kainat dediğimiz varlık 

hAdiselerden ibaret bir yığındır. 
2 - Her saat, her dakika ve 

her saniye, bin bir hidise, biribi
rini kovalamakla meşguldür. 

Kô.inatm Sahibi B l 

1 
3 - Kainatın sahipleri bu 

hAdiselerden istifade edenlerdir .. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Cenevrede Hücum Arabala-
• 

rının ilgasını Teklif Ettik 
Cenevre, 10 (A.A.)- Tahdidi 

Teslibat Konferansının kara ko
misyor.unda hücum arabalarile 

zırhlı otomobiller müzakere edi
lirken murahhasımız Aptullah 
Bey söz alarak atideki beyanatta 
bulumuştur: 

"Türkiye heyeti murahbasası 
hücum arabalarile zırhh otomo
billerin ilgasını evvelce teklif 

etmişti. Bilhassa hücum arabala
rı, sühuletle bir mahalden diğer 
bir mahalle gidebilmekte, hareket 

Suriyede 
Kanlı Hadiselerin Arkası 

t lınamıyor 
Son gelen haberlere göre, 

Suriyede fevkalade hadiseler 
vuku bulmaktadır. Vatanilerle, 
Suphi Berekat taraftarları ara· 
sındaki mücadele gittikçe derin
leşmektedir. 

Suphi J3erekatın adamları ta· 
rafından lbrahim Hanunun oğ· 
luna yapılan suikasta mukabil 
vataniler de .. Suphi Berekatın 
adamlarından Omer Dayeyi öl
dürmüşlerdir. S uphi Berekat An· 
takyaya sığınm ı ştır. Yakında 
Suriyede cümhuriyet ilan edile
cektir. 

sahalarını çok geniş bulmakta ve 
müdafaa mevzilerini hiçe say
makta ve tahrip etmektedir. 
Mütemadi tekamüllerin mevzuu 
olan ve bu suretle bir kat daha 
tehlikeli bulunan bu silah 
bilhassa baskın halinde ta· 
arruz etmek isti yen bir 
mütearrızm elinde müthiş bir 
vasıta teşkil etmekte ve mezkur 
arabalar düşman arazisinde icra 
ettikleri hareketler dolayısile 
sivil ahaliyi de tehdit eylemekte· 
dir. Zırhlı otomobillere gelince 

Fransız 
Meclisinde 

Paris, 10 ( A. A.' - Sol 
cenah cümhuriyetçileri grupu 
azaları zuhur eden noktai nazar 
ihtilafları ve ~ilhassa Heryo hü
kfım etine itimat beyanı hususun
da bu grupun ikiye ayrılması 
neticesi olarak M. Tardiyö siyasi 
dostlarından bir çoklarını toplamış 
ve " Cümhuriyetçi Met·kez ,,gru-

pu namında yeni bir parlamento 
grupu ihdas etmiştir. 

Bir Otomobil Kazası 
Niemes 1 O - ( A.A. ) - Bir 

otomobil kapaklanmış ve tutuş· 

Türk heyeti murahha1ası bunların 
İtalyan heyeti murahhasasının 9 
numaralı vesikasında beyan olun· 
duğu veçhile taarruzi mahiyeti 
haiz ve sivil ahaliyi tehdit ettiği 
mütaleasmdadır. 

"Türk heyeti murahhasası 
zırhlı kulelerle zırhlı trenleri 
de yukar ki silahlara benzetmek· 
tedir. Zaten gerek teknik komi· 
tede ve gerekse bu komisyon 
huzurunda cereyan eden müza
kerat Türk tezinin isabetini ispat 
etmiştir." 

Bir Tekzip 
Fransız Kabinesinde 

İstifa Yok Mu? 
Paris, 10 (A.A.) - Salahi· 

yettar mehafil maliye ve bütçe 
nazırlarının istifaları hakkında 
borsada öğleden sonra dolaşan 
şayiaların herhangi bir asıl 
ve esastan art olduğunu be
yan etmektedir. 

Bu mebafil mezkur nazırların 
istifalarının hiçbir vakit mevzuu 
bahsolmadığını açıktan açığa 
söylemektedir. 

································-········ .. ··············•·· muştur. İçinde bulunan 4 kişi öl-
müştür. 

•• • 

Uç Kanlı Cinayet 
------- - -----

Bir Genç, Sokakta Yaralı Bulundu, 
Hastahaneye GötürüldüğüZaman Öldü 

Dün akşam Küçükpazarda Hacıkadın mahalle· 
sinde Bostan sokağ oda Trabzonlu Lutfi isminde 
biri tabanca kurşunile karn ndan tehlikeli surette 
yaralı olarak bulunmuş ve derhal hastaneye kaldı· 
rılmışur. Liitfi· kaldırıldığı Cerrahpaşa hastanesinde 
beş dakika sonra hiç ifade veremeden ölmllştilr. 

Fakat hadisenin asıl esrarlı tarafı şudur ki bu 
cinayeti kimin yaptığı tam manasile belli olmamış 
ve katil yakalanamamıştır. Ancak maktulün annesi 
çocuğunun eniştesi ile arası açık olduğunu, cina· 
yetin eniştesi Mehmet Ali Bey tarahndan yapılma&! 
ihtimali bulunduğunu ileri sürmüf ve Mehmet Alı 
Bey karakola çağırılmıştır. 

Kadıköy Cinayetinin Neticesi 
Evvelki gün Kadıköyde bir cinayet lomuş bir 

Rum delikanlısı, genç bir matmazeli vurmuş, ken· 
disi de yaralanmıştı. Bu cinayeti işliyen Rum deli
kanlısı Niko dün hastanede ölmüştür. 

iki Cinayet Daha Oldu 
Dün gece de biri Büylikderede ve biri de T e· 

pebaşında iki cinayet olmuştur: Tepebaşında bir 
gazinoda rakı içen sabıkalı Zeki ile arkadaşı Meh· 
met kavga etmişler ve Zeki , tabanca ile Mehmedi 
ağır surette vurmuştur. 

Büyükder~de Kirkor sokağında oturan 15 yaşm· 
da Viktor isminde bir çocuk, Fıstıksuyunda otu
ran Lütfi isminde bir çocukla bir kız meselesinden 
kavga etmişler, neticede Lütfi sustalı çakı ile Vik· 
toru tehlikeli surette yaralamıştır. 

itil. F 'Yenin tebdili hakkında bir 
~l!a. yapılmıştır. Bu itilaf r==-=----------------------------------------, 
ı"t.rtı~·birıce \ankanın İstanbul , ! s TER i NA N, i STER /NA N M A I 
'tril~· Adana, Konya, Samsun, 
di~ ıon şubeleri haricinde kalan 
~~tıer şubeler on lira ve on lira· 
tişt' Clfağı evrakı nakdiye de· 
tit~:~ltliyecekler, ancak . değiş· 
l"°dt tavassutunda lrulunacak-

'· 

latanbul Futbol Muhtelit Takımı dün Kadıköyde telit için çağırılaa oyunculardan onda doku:ıı:u ıelme· 
Fenerbabçe stadında hazırlık müsabakaamı yaptı ve mitlerdi. Eter bu val.İyet devam edecek oluru Anka
karşuandaki takıma tek bir gol atamadı. Çünki Muh- ra maçlannda lstanbul takımının matlOp olmıyacatına: 

/STER iNAN. iSTiR INAllllAt 

Sözün Kısa ı 

Yalana 
Yalancıya 
Dair 

!----------.. * 
. Yalan, ümidin dalkavuğudur. 
Ümitlerimize, az veya çok, ışık 
veren her yalan söze ve her sah· 
ta harekete derhal inanırız. .. 

Yalan her zaman cazip ve 
tatlıdır. Fakat her tatlı söze ya
lan damgasını vurmıya hakkımıı 
var mı? .. 

Hakikatin bulunmadığı yerde 
yalan bir ihtiyaçtır. Fakat yala
nın bulunmadığı yer henüz keı· 
fedilmedi. .. 

Yalanın birçok ismi ve bh 
yığın tarifi vardır. Teselli, onun 
asri ismidir. 

* "Evet,, yalanın sevgilisidir. 
Çünkü "Evet,, yalancının cüretinl 
yalanın kıymetini arttırır. .. 

işte bir sual: Ömrünllzde kaç 
kişinin yalanını yUzüne vurdunz? 

* Bugüne kadar söylene gelmiş 
yalanlar içerisinde en hoşuma 
gidenini size söylüyorum : " Ya· 
lancımn mumu yatsıya kadar 
yanar.,, .. 

Güzel uydurulmuş bir yalan 
cılız hakikatten daha zevklidir. .. 

Yalana inanmadığımız zaman• 
lar duyduğumuz üzüotli, daha 
ziyade yalancının beceriksizliğine 
karşıdır. 

* Yalanın en çok korktuğu 
rakip, mübaliğadır. 

* Yalancılar her zaman affe--
dilmiştir. Fakat hakikatten hah· 
sedenler asla. 

Her doğru sözün mutlaka biru 
yalan tarafı vardır. 

i' 
Bir Şark filozofu şöyl& 

söylemiş: "İnsan meyus olduğu 
zamı:ın dili uzar.,, Yalan eğer 
öyle olsaydı dili dışarda gezenler 
hiç eksik olmazdı. 

lngiliz Başvekili Pariste 
Paris, 10 ( A. A.) - M. 

Heryo, M. Makdonalad ile Sir 
Con Simonun şereflerine cumar
tesi akşamı ve pazur günü öğle· 
yin Hariciye nezaretinde birer 
ziyafet verecektir. 

Takas Komisyonu 
Varşova, 10 ( A. A. ) - Var· 

şovada bulunan Türk Ziraat 
Müsteşarı ve Takas Komisyonu 
Reisi Atıf Beyle 1hracat Ofisi 
Müdürü Cemal Bey Hariciye Na· 
zırt M. Zaleski ile nazır muavini 
Beck tarafından kabul edilmir 
lerdir. 

Bereket 
Yağıyor 

Edirne 10 (A.A.) - Aylardan· 
beri devam eden şiddetli bir ku· 
raklık, gayritabü ve bunaltıcı 
sıcaklarla ortalığı kavuruyordu. 

Geçen giin rabp bir havada 
hararet 37,yi bulmuştu. Bu yüz
den mezruat muhakkak bir teh· 
like geçiriyordu. 

Dündenberi Trakyada yağ· 
mıya başlıyan devamlı ve mebzul 
yağmurlar halkı aevinç içlode 

bırakmıtb r. 
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Memleket Manzaraları 

Şileyi 
Naszl 
G .. d··k? or u . 

Şileye girerken Karadenize 
doğru yüksekten iniyorduk. Sa
hilde küçük küçük adacıklar gö
rünüyordu. ilk tesadüf ettiğimiz 
bina hükumet konağı oldu. Ka
sabanın yukarsında yalnız başına 
kalını gibi duruyor. Sokaklar 
kaldırımhdır. Siyah, ahşap evler 
sık sık dizilmiş, gayri muntazam 
sokaklara vaktile gelişi güzel 
yapılmış. Hu manzarayı görünce 
Vali Beyin ilk batırma gelen şey 
yangın tehlikesi oldu. 

Bu vaziyet karşısında Şileyi 
kurtarmak çok güç olacaktı. Ni
tekim sahile yakın bir sırtta 12 
sene evval yanan Rum mahallesi 
meydanda idi. O vakit lstanbul 
gazetelerinin eski yazıların en 
büyük puntosu ile "Şile Yanıyor!,, 
aerlavhalı yazılarını hatırladım. 
lstanbulun bile itfa vasıtası Şile· 
nin bu mahallesini kurtaramamış, 
birkaç bin nüfus açıkta kalmıştı. 
Vali Bey Belediye reisinin nazarı 
dikkatini celbetti. Reis hasır 
ppkası elinde kırmızı mnlahham 
yüzünil örten ince kesilmiş be
yaz sakalını sıvazhyarak: 

- "Allah muhafaza elsin 
yarabbi!,, dedi. 

Kasabaya giren geniş sokak· 
tan biraz daha iniyorduk. Sık 
ağaçlı, etrafı duvarlı muntazam 
bir yere geldik. Rüzgar esiyor, 
bülbüller ötüyordu. İlk nazarda 
geniş bir park olduğunu zannet
tik. Belediye Reisi: 

- "Mezarlıktır, dedi, şimdi 

buraya gömmüyoruz. 
Vali B. burasının mutlaka 

park yapılmasmı ve latife olarak 
eğer burası park yapılmazsa 

bilmem nerereye ait tahsisatı 
-.ermiyeceğini söyledi. Reis sı-

kıntılı duruyordu. Nihayet "Ça
lışırım!,, dedi. Fakat sonradan 
öğrendim ki belediyenin senelik 
varidatı 3000 lira imiş. 

Şilenin ilkmektebi sahile ya· 
km yüksek bir mahalde yapılmış. 
içi ve dişı güzeldir. Bilhassa el
işleri salonu bilaistisna herkesin 
takdmnı celbetti. Şilenin el tez-
gahlarile dokunan nefis renkli 
krepleri üzerinde çocuklarm ipek 
oymaları ve tezyinatı şayanı dik
katti. 

Mektep Müdüri bu sene bu 
kreplerin İstanbulda Milli Sanayi 
aergisinde teşhirini rica etti . 

Mektep, deniz kenarına yakın 
olduğu halde IAğımı yoktu. Alt 
kat kokuyordu. Mahalli varidat 
bunu yapamıyordu. Vali Bey bu
nu yaptıracağını vadetti. Belediye 
Reisi bundan cesaret alarak 
bikaç adım ileriledi • 

Elile aşada deniz kenarında 
büyük bir ~nın içine yapılmış 
küçük mezbahayı işaret etti: 
-"Sahilden beton bir iskele ile 

eraya gidilir. Senede 60 liralık 
resim alırız. Aldığımız bu vergiye 
VHayet encümeni de ortak oldu. 
Burade asri mezbaha olmadığı 
'9esilesile verginin yarısını alıyor. 
Günde ancak 3 koyun kesilen bir 
yerde asri mezbahanın işi nedir? 
Nasıl demişlerse öylece yaptık. 
Bu mezbaha kasabaya göre pek 
ala asridir!,, 

Güiüşdük. Belediye reisi Vila· 
yet encümeninin mezbaha hasıla· 

tına ortak olmamasını İstanbul 
valisinden rica etli. Vali Bey: 

- •• Müracaat edin icap edeni 
yaparız!,. Dedi. 

Halı! Lutfi 

SON POSTA 

• 

Denizlinin Pamuk Kalesi 
Asırlardanberi Akan 

Pamuktan Dağlar 
Sular, Bugün 
Halindedir 

Denizli(Hususi)-
Pamukkale deni· 
len ve tarihlerde 
11 Hiyerapolis ,. 
na mile maruf 
olan harabeler 
Denizliye yaya 
dört saatlik bir 
mesafede ve 
Menderes nehri· 
ni geçtikten son· 
rn g elen ,.Ecirli,, 
kö) u n n hemen 
sırllnrmda yük· 
selen beyaz dağ· 
ların üzerinde
dir. Bugün gör-
düğümüz hara-
beler Romalılardan sonraki za
mana aittir. Burada asırlardan· 

beri 33 derecelik hararette ha· 
mızı karbonlu ve kireçli sular 
kaynamaktadır. 

Bu kireçli sularm husule ge· 
tirdiği büyük kireç kayaları ka-

zılsa belki de albndan daha eski 
zamana ait büyük şehir harabe· 
leri çıkacaktır. 

Kükürtlü ve kireçli olan bu 
ılık sulara civar köyler halkı yaz 
mevsiminde akın akın gelirler ve 
bu suların birktiği bUyük havuz
larda nöbetle yıkanıyorlar, bugün 

Kayseri de 
Ziraat Vaziyeti 

İyicedir 
Kayseri (Hususi) - VilAyeti· 

miz dahilinde bu sene ziraat va
ziyeti oldukça iyidir. Bu sene 
alınacak mahsulden köylünün is· 
tifade edeceği anlaşılmaktadır. 
Yazlık zeriyat bitmiştir. Yalnız 
bazı taraflarda tek tük uğraşanlar 
kalmıştır. 

Kışlık hububatta başaklar tam 
manasile kemale gelmiştir. Yal· 
nız geçen ayın sonlarına doğru 
birdenbire husule gelen şiddetli 
bir soğuktan bağlar kısmen mü
teessir olmuştur. Bu sebeple bir 
kısım filiıler yanmış ve yastıklar 
bozulmuştur. 

İznıirde 
Almanyaya Üzüm İhracatı 

Niçin Azalıyor? 
lzmir, (Hususi) - Berlin Ti· 

caret mümessilimiz tarafından 
Almanyadaki üzüm istihlak ve 
ticareti hakkında milhim bir ra• 
por gönderilmiştir. 

Bu rapora nazaran 1929 se· 
nesinde Türkiyeden Almanyaya 
üzüm ihracatı 17,866,500 kilodur. 

Bu miktar 930 senesinde 
18,859,000 kiloyu bulmuş, fakat 
geçen 931 senesinde 13,673,000 
kiloya düşmüştür. Bu rakamlara 
göre geçen sene Almanyaya 
üzüm ihracatımız azalmışbr. Buna 
sebep olarak evvela cihan buh· 
ranı, sonra da üzüm çıkaran 
memleketlerin yapmış oldukları 
relcabet göstermektedir. 

Bu raporun içinde en ziyade 
nazarı dikkati celbeden kısım 

rakip memleketler arasında İran 

Denlzll civarında Pamuk kalesi 

bir harabe olan Hiyerapolis ka· 
dim tarihte çok sevilen bir şe· 

birdi. Burasını ziyaret eden sey
yahlar şerefine birçok tezahürat 

yapılır ve eğlenceler tertip edi· 
lirdi. Onun için burası pek çok 
seyyahlarm ziyaretgahı olmuştu. 

Bilhassa suyunun renkleri tes
bit etmek gibi hassasından vak-

tile çok istifade edilmiş ve yün 
sanayii müterakki bir hale gel
mişti. 

Şimdiye kadar yukarda muh· 
tasaran anlattıklarım tarihi mem

baların bize verdiği malümattır. 

Antalyanın 
• 

Is mail 
Hocası 

Antalya ( Hususi ) - Resmini 
gönderdiğim lsmail Hoca Antal
yamızda hemen herkesin tanıdığı 
saflığile meşhur bir simadır. 
Alnmda senelerin izlerini taşıyan 
bu saf gönüllü adamın birçok 
dertleri vardır. Meseli geçen gün 
bir ev yaptırmak merakına düştü. 
" ille bir evim olsun. ,. Diyordu. 
Bu arzusuna ermek için birtakım 
teşebbüslere de girişti. Fakat baıı 
latifecilerin muzipliği, bu saf 
adamcağızı arzusundan vazgeçir· 
di. Antalyalılar lsmail Hocayı 
çok severler. 

Seyfi 

c:::=:======================· 
Hükumetinin de mühim bir mev· 
ki tutmasıdır. 

Geçenlerde De-
nizli Muallim mek
tebi talebesi An· 
karadan gelen li
seli izci arkadaş
larına Pamuk Ka· 
leyi göstermek 
için bir gezinti 
tertip ettiler. 

Kalabalık bir 
bafile halinde Pa· 
mukkaleyi tet· 
kik ve ziyarete 
gittik. Ta u
zaklardan bem· 
beyaz yükselen 
tepelerile göz· 
)erimizi alıyordu. 

Yüksek ve bembeyaz kireç sü
tunlarından süt gibi köpüklerile 
akan sular göz alıcı canlı bir 
abide gibidir. Bu suların esrarlı 
hassaları da vardır. Tecrübe için 
bir salkım üzüm daldırınız. iki 
gün sonra salkım bembeyaz ke
silir ve mermerden bir hekel 
şeklini al.r. Halk bu hassadan 
çok istifade ediyor ve muhtelif 
armut ve elma şekilleri yapıyor

lar. Havuzda fazla kalıp merme-r
den bir heykel kesilir korkusile 
sulara bir iki daldıktan sonra 
derhal çıkarıyoruz. 

. Meıc:anellln Caz:lbl 

' Eskişehirde 
İki Çocuk 
Boğuldu 

Eskişehir ( HusuJi ) - Şehri
mizde ilci boğulma faciası oldu. 
lstasiyon civarında şimendifer 
fabrikası arkasıııdaki tahta köp
rünün bir az ilerisinde yüzmek 
istiyen t 1 yaşında bir çocuk 
suya atıldı, fakat yüzmek bilme
diğinden kendisini kurtaramadı 
ve feci şekilde boğuldu. Bu ço
cuk şimendifer fabrikası aile 
mektebi talebesinde 205 numaralı 
Ahmet Efendidir. 

Dün de başka bir facia oldu. 
Akarbaşında un değirmeninin 
bentlerine düşen bir çocuk bir az 
sonra boğularak öldü. 

Adana da 
Ziraat Amelesi Kac, 

Para Kazanır? 
Arpa ve buğday hasadı do

layısile civar vilayetlerden Ada· 
naya külJiyetli miktarda amele 
gelmektedir. 

Bu ameleler çiftçilerin hafta· 
hk olarak teklif ettikleri ücreti 
bir türlü bf"ğenmiyorlar. 

Neticede amele komisyonunun 
kararı üzerine haftalık ücreti 
azami ( 37 5 ), asgari ( 160) kuruş 
olarak tesbit edilmiştir. 

Amele bolluğu karşısında bir
çokları iş bulamıyacaklarmdan 
korktuklarından çiftçilere müra
caat ederek komisyonun tesbit 
ettiği fiattan dab a aşağı çalışa
caldarmı söylemişlerdir. 

Adanada pirinç ziraati 
Adana, (Hususi) - Cebelibe

reket, Tarsus, Kadir!i havalisinde 
bu sene, geçen seneye nisbetle 
fazla çeltik ekilmiştir. 
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Edebiyat 

Çabuk 
Toplanmış 
Megvalar 

Nurullah .At 
. Alfred'de Vigny'ye ihtiya 

bır muharrir : " Benim yaşı 
insan yeni kitap okumaz es 
okuduklarını tekrar eder.,, demi 
Bu sözü ilk duyduğum zama 
anlamamış ve çok öfkelenmistiııt 
gün geçtikçe öfkem artıyor 
fakat, itiraf edeyim ki, anlnınJY 
başlıyorum. 

Her senenin meyvalarıın bİ 
sene evvelkilerin lezzetini unut 
madan tadabilmek ve hcpisioİ 
getirdiği yeniliği sezebilmek··· 

Ah! bu daima, daima kabİ 
olab!lseydil Çoğumuz, senele 
geçhkçe, ya hep yeni peşin 
koşup dünü hiç hatırlamıyan bire 
çocuk, yahut fersiz gözleri yalo1 

hafızalarına çevri!miş birer ihtiya 
oluyoruz. Genç kalmak ne ıorı 
amma nı:kadar zor şey! 

Bazan kendime cebredip ell 

yeni yazıları okumak istiyoruf1l· 
Ekseriya hiç yerinde of mı ya 
bir gururu aksettiren iki mısra~ 
hazan ifadennin karışıklığı beJI 
o kararımdan vazgeçiriyor, yahtJt 
ki: "Bugün dursun, sonra ok'1" 
rum ! " dedirtiyor. Bunun ikisi de 
hep bir kapıya varır. 

Haksızım. Gençleri anla111alc: 
onlarda olgun, tamamile güıeı 
bir şey bulamıyacağımızı bilse 
bile hiç olmazsa ihtiva edebil 
cekleri vaitleri sezmek için llğ 
raşmamız lazım değil mi ? He. 
bu gayretimiz, her zaman değıl 
se de bazan mükafatım g<Srüyor 
Küçük bir kitabın sayfaları at~ 
sanda acemi, fakat hakiki bır 
şair buluveriyoruz. . 

Tahsin Halilin Nasıl? isiıJ'llı 
kitabını da böyle zor okudurı> i 
fakat biraz ilerledikten sorır• 
bazı satırlar, istiareler, beni dol"' 
duruverdi: 110nun için ki zapıafl 
yol<·u taşıyan kira arabasında~ 
farksız. Gidiyor, gidiyor... Ebedi" 
yete gidiyor ... Ve herkes bu 1ır~ 
hada, ömrünün parasına ve te~ 
düfün borsasına göre seyalı'; 
edebiliyor.,, Vakıa lüzumsuz, bet 
lik sözler var; fakat "tesadG~ 
borsası,. insanı kavrayıveren }eıı 
bir istiare değil mi? .. il 

Zaten Tahsin Halil hep boi.1-
mecazlar, istiarelerle yazıyor. BJ, 
hassa nesirleri... Son zamaulDr 
bu kadar 11ateş • böcekli,, ıı.e~ 
az tesadiif ettim. Okadar kı t• 
sanı nihayet sıkıyor; fl•t ı; 
bazı cümleler birer ınU11~ 
ma halini alıyor. Kitabırı 1_., 
güzel karçalarından biri 0 ~ 
"Uykular,. ı okuyun ; insan ç~~~' 
ilerliyemiyor, müselsel teşbıb e( 
istiareler karışık bir su yolu dt ~· 
kil ediyor. Fakat muharrir ol tJ ar 
ça maharetli, kendisi kayb0"",ı, 
yor. Parçayı tekrar okur5D

11 o 
biribirinden ayrı gibi durall ~· 
renk renk balonların ara~ıı>bıf 
belirsiz, fakat sağlam bir ag 
lunduğunu görürsünüz. ııı•-

Tahsin Hal ilin kitabını ) 11 yifl' 
bu oyunlarla dolu zannetlfle dl 
Sazan, henüz derin değilse re" 
derinleşmek iı;tidadmı gö!tl:~r : 
tefekkür mahsulJeri de . de' 
"Dünyanın düz olduğu b•~aş~' 
virde... Her sabah b!r. tıarı~ 
güneş doğuran ufka, ıtıkıt bit 
mn .i~zivasından minnetr,~ıarı"' 
sevgı ıle .bakan, anlama dilı!riı>e 
Meçhul adı altmda k~n 301ar•" 
malum kılmayı bilen uıs 
devrinde .. ,, bilh~sJI 

Manzum parçalar, kntışılc• 
"Serenat,,, daha az f .ıak•t 
Ahenkli parçalan var·1• ,, fü' •1' 
Tahsin Halil bilmem nası· 
ey ayl" diyebiliyor 1 " Nası t? " 

Muharrir soruyor:. . . ; :ıi!'~ 
Cevap veriyorum: "~ınsı ~· 1 1k11 
iyi meyv;,lar vcrcbılelc '011ş.rt 
kopardıklarmıı. daha 0 ına 
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Siyaset Alemi 

Japonya 
Amerikadan 
Para Buldu 

Moskova, 10 (Hususi)- Prav· 
da gazetesi istihbar ediyor: ja
Ponya hüldkmeti, harp malzemesi 
tedariki için giriştiği müthiş fa· 
aliyetin idamesi hususunda şid
detli bir kredi ihtiyacı karşısında 
bulunmaktadır. Fakat Japon hü· 
kumeti son zamanlarda Amerika-

dan bir miktar kredi teminine 
muvaffak olmuştur. 

Mevsuk mahiyetteki haber· 
lere göre, Amerika fabrika-

larmda Japonya hesabına imal 
tdilen top, tüfek ve cephanenin 

Japon hilkümetine teslimine me
dar olmak maksadile mühiın bir 

Amerikan mali grupu tarafından 
18() milyon dolarlık kredi açılmış-

tır. Elyevm Amerikanın birçok 
fehirlerinde bOyilk sanayi fabri-

kaları Japonya hesabına faaliyette 
bulunuyor. Ezcümle ( Bitlegem 

Stil) kumpanyasına mensup fab
rikalarda mühim miktarda mav-

ter imal edilmektedir. Diğer ta
raftan Sibirya hududu civarında ve 
Mançurinin diğer mıntakalarında 
bulunan beyaz Rusların silahlan
dırıldığı mevsuk olarak teyit 
edilmektedir. Bundan başka Ja· 
Pon ükümeti Amerikadan 280 
nıiJyon dolar kıymetinde çelik 
lllilbayaa etmiştir. 

Amerikaga 
Yeni Bir 
Müracaat 

Nevyork Tayınla gazetesi ya· 
tıyor: 

Japonya hUkCimeti maruf Düpon 
kumpanyasına müracaat ederek mu· 
•yyen taksitlerle ödenmek şartile 
harp malzemesi satın almak tek
lifinde bulunmuştur. Fakat Ame
rika kanunları mucibince bu gibi 
kumpanyaların evvelemirde hü
kumetten mUsaade istihsal etme
leri lazım gelmektedir. Bu husus
ta mubaberat cereyan etmektedir. 

lehistan 
Bankasının 
4ltınları 

V arşova (Hususl) - Lehistan 
Devlet Bankasının altın mevcudu 
bir sene zarfında 10,000,000 
~oti miktarında artmıştır. 

-------

ION POSTA 

BABİCI TILDBAFLAB 
Jap ya 
Pari te 

Para Ve Silah Peşinde. 
Mühim Müzakereler Olacak 

Mançuride 
Vaziyetin 
Islahı 

T okodan bildirildiğine göre 
yeni kabinenin ilk içtimalarından 
birinde harbiye nazırı Jeneral 
Araki Mançurideki son vaziyet 
hakkında şayanı dikkat izahat 
vermiştir. 

Mevsuk olarak alınan haber
lere göre Japon Harbiye Nazırı 
Mançurideki vaziyetin ıslahı için 
mühim bir teklif yapmıştır. Fa
kat teklif etrafında hiçbir haber 
sızmamıştır. 

Almanqada 
Musevi 
A/eg hf ar/ığl · Dançinw limanı bugün Le!:iıtan ile Almanya aruında büyük bir ierginJik 

Berlin ( Hususi ) - Siyasi haz:ırla°!ıf bulunuyor. Liman bugiln beynelmilel tekilde idare edilmekle bera· 
buhranın husule getirdiği ağır ber Lehıatan bu limanı k<Srletmek için milbim hareketlerde bulunuyor. Al· 
hava müşkülatla teneffüs edildig-i many~ i!e b~ rüzden fena halde ıinirleniyor. Bir ln2'ili• gazet~ciıi bu lima• 

nın gunun bırınde ikinci bir umumi harbe Hbep olacafını bile ileri snr-
bir sırada şimdi de Yahudi mektedir. 
aleyhtarlığı başgötermiştir. Adedi -
binlere varan genç faşistler Mu- f Q J 
sevilere karşı şedit bir şekilde ısp ngaua 
~~d~~ele hareketine girişmiş- G ÜrÜ[fÜ/Ü 

Gençlerin garip tezahüratı ZJ ""'d • l 
karşısmda zabıta müdahalede na zse er 
bulunmak mecburiyetinde kal
makta, bazı kanla hadiseler de 
zuhur etmektedir. 

Fransız 
Donanması 
Dolaşıyor 

Sevil IO ( A. A.) - Felemen
gin Sevil konsolosu olup lspan
yol • Felemenk kumpanyası ima
lathanelerini ziyaret e tmekte olan 
M. Huelva, (.tabanca kurşunile yü
zünden mecruh olmuştur. 

Mütearrız, firar etmiştir. Vak' -
anın işine nihayet verilen bir ko
münist amelenin intikam eseri 
olduğu zannediliyor. 

Napoli, 10 (A.A.) - Fransız 
donanmasına mensup Lorrain 
kruvazörü ile iki torpito muh· 
ribi, dün sabah buraya gelmişler 
ve mutat merasimle istikbal edil- Tamİraf 
mişlerdir. 

Fransız Bahrisefit filosunun 
kumandanı olan Amiral Robert 
ile Napoliııin bahriye erkanı 
arasında ziyaretler teati edil
miştir. 

Şanghaydaki 
Amerika 
Kuvvetleri 

Vaşington, 10 (A.A.) - Ge
çen şubat ayı zarfında Şanghayda 
zuhur eden kanla hadiseler üze
rine beynelmilel mıntakaya gön-
derilen birkaç bin kişiden ibaret 
Amerika kuvvetleri gelecek hafta 
sonunda Şanghaydan ayrılacaktır. 

Meselesi 
• 

Ve lngilf ere 
Londra, 10 ( A.A. ) - Resmi 

mehafil, kabine azaları arasında 
son günlerde yapılmış olan mü
zakeratın kabinenin tamirat borç· 
larının ilgası prensipine mer
butiyetini göstermiş olmasına 

rağmen İngiliz heyeti murahbasa
sınm Paris ve Lozanda takip 
edecekleri siyasete dair rnüsbet 
hiçbir şekil tekarrür ettirilmemiş 
bulunduğu kanaatini izhar et· 
mektedir. 

Fon Nöyrat 
Vazifesine 
Başladı 

Berlin, 11 ( Hususl ) - Yeni 
kabinede Hariciye Nezaretini de-

ruhte etmiş olan Londra Sefiri 
Fon Nöyrat eski vazifesine veda 

etmiş ve buraya gelerek yeni 
vazifesine başlamıştır. 

Fransa 
Mücadeleye 
Hazırlanıyor 

Paris, 10 (A. A.) - Nazırlar, 
dün akşam saat 18 de M. Her-

yonun .-riyaseti altında bir kabi
ne meclisi aktetmişlerdir. 

Başvekil, Lozan konferansı ve 
Cenevre konferansının mesaiye 

tekrar iptidarı arifesinde harici 
vaziyet hakkında arkadaşlarına 

tam bir izahat vermiştir. 
Her iki konferans nezdi ne 

memur edilecek heyeti murah

hasaların terkipleri hakkmda bu 
sabah yeniden toplanacak olan 

nazırlar meclisinde karar veri

lecektir. 

EDEBi TEFRIKAMIZ: 36:=:::;:=:=::======== sürprizi yapmışlardı. Kadehini bizzat kendisi ağzı· 
nu kadar doldurup yeniden başı
nı önüne eğdi ve kendi kendine 
söylendi: 

S::=:=:=:=:=:= Muharriri: Knut Hamsllll Nakleden: H. Ş. 

Genç kız gencin ismini taşıyan 
'liketi alıp ta öteki üçta, vaktile 
latonun çocuklarına muallimlik 
bhniş vo içkiye iptilasile meşhur 
~r ihtiyar zatın yanına koydu. 

e oradan aldığı kartonu getirip 
~\>velkisinin bulunduğu yere 
ıtakta. 

1 . Y ohan genç kızın bu hareket-
erınj gözile talGp ediyordu. Şato 

sahibesi bu beklenilmiyen hadi-
Bed f tı en ena halde sıkılarak masa-
0:0 Ucunda bir şeylerle meşgul 
~ar·· b kunüyor, bu tarafta olanlara 
a nıaktan çekiniyordu. 

" : oban ıaşkın ve bozularak 
.JCtıı Y • • • ilk . k 1 . ))· erıne gıth. ıs em eyı 

ıtlefin arkadaşlarından ve göğsü 

bir elmas mücevherle süslli bir 
genç şehirli işgal etti. Gencin 
solunda Viktorya, sağında Ka
mila oturmuştlardı. 

Yemeğe başlandı. 

İhtiyar muallim Y ohanır. ço· 
cukluğunu hatırlamakla aralarında 

hemen bir muhavere açılmıştı. 

Kendi de gençliğinde şiirle işti

gal etmişti. Onun birçok basıl· 

mamış eserleri vardı. Fırsat dü
şünce, okumak üzere, yazılarını 
Yohana verecekti. Şatodaki mes
ut hadisede hazır bulunmak ve 
ailenin meserretine iştirak etmek 
için kendisini davet ettiklerini 
söyledi. Şato sahipleri araların
daki eski dostluğa binaen ona bu 

- ~izden henüz bir şey oku
madım, diyordu. Bir şey okumak 
ihtiyacını duyarsam kendi 
yazdıklarımı gözden geçırırıın. 
Şiirlerim, hikayelerim daima ma
samın gözünde durur. Onlar an· 
cak benim ölümümden sonra 
basılacaktır. Çünki isterim ki halk 
benim kim olduğumu öğrensin. 
Ahi biz,. bu san' atin eski kurtları 
bu günkü gençler gibi, yazdıkla
rımm matbaaya vermekte istical 
etmeyiz. Şimdiki zamanda herkes 
acul oldu. Sıhhatinize! 

Yemek sonuna yaklaşıyor · u. 
Şato sahibi birkaç kere kade
hine vurarak ayağa kalktı. Kuru 
ve asil simasında teheyyüç ema
releri göı'ünüyordu. Çok mes'ut 
olduğu hissini veriyordu. Yohan 
başını iyiden iyiye önüne iydi. 
Kadehinde bir damla şarap kal· 
mamıştı. Kimse ona şarap 
koymayı hatırına geth miyordu. 

- 1şte şimdi felaket saati 
yaklaşıyor. 

Nutuk uzu~ ve güzeldi. Büyük 
bir dikkatle dinlenen bu sözler 
siirur ni dal~ra arasında bitti. Ar· 
tık nişan keyfiyeti resmen ilan 
edilmişti. Misafirler şatonun kızı
na ve musahibin oğluna mes'udi
yet temennisinde bulundular. 

Y ohan bir hamlede kadehi 
boşalttı. 

Birkaç dakika asabiyeti biraz 
sükun buldu. Şampanyanın da
marlarında boğuk çıtırdılarla do
laştığını hissedi!o·ordu. Musahip 
dahi bir nutuk söyledi. Yeniden 
bravo sesleri ve biribirlerine do
lmndurulan kadehlerin şakırtısı 
duyutdu. Genç şair Viktoryaya 
baktı. Genç kızın benzi sararmış 

Sayfa 5 

• 
Gönül işleri 

Kendimi 
Sevgilime 
Nası/Sevdireyim? 

Güzel, fakat azıcık oynak bir 
kızı delice seviyorum. Evine gidi
yorum. Fakat her gidişimde beni 

görlinco güler. Benim yqımda 

diğer bir genç te ayni eve gelir 

ve sevgilime korte yapar. Bu 
vaziyet beni sıkıyor ve tereddüde 

sevkediyor. Onun için size so· 
ruyorum: 

1- Bu kızın beni diğer erkek
ten daha ziyade sevdiğini nasıl 
anlıya bilirim? 

2 - Kendimi ona daha çok 
sevdirmek için ne yapmalıyım? 

3 - Kendisini ebediyen seve
ceğimi nasıl izah edeyim?" 

F. R. 

Her kızın hoşlandığı şey baş
kadır. Kimi züppe erkekten hoş· 

lanır, kimi ciddi erkekten, 
okumuş, kimi paıala erkek arar 

Bunlara benzer farklar bertaraf 
edilirse, her kızın gönlünll fethet-

mek için gidilecek umumi yollar 
vardır: 

1 - Kızın herşeyini beğene
cek, ve her fırsatta bu beğen
diğini ihsas edeceksin. 

2 - Her meselede onun fik
rini tercih edeceksin. 

3 - Gayet nazik hareket 
edeceksin. 

4 - Her vakit onun şahsını 

alakadar eden mevzulardan bah
sedeceksin. 

5 - Kendinle değil, daima 
onunla meşgul olacaksan. 

6 - Kendisi için fedakArhk 
yapmıya razı olduğunu anlata
caksın. 

1 - Evveli gözle, sonra imab 
sözlerle, nihayet alenen ıevginl 
söyliyeceksin. 

Bu yolu takip edersen, sevgif 
nin gönlünü zaptetmeko gllç\nk 
çekmezsin. 

HAMIMTEVZE 

TAKViM==. 
CUMARTESi 
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siması kederli ve gözleri ISno iğit

ti. BilakiJ Kamili giilümsiyerek 
ona başile dostane işaretler yapı
yor, Y ohan da bir baş iğmesile 
bunlara mukal>ele ediyordu. 

ihtiyar muallim ~l'an gevez~ 
liğinde berdevamdı. 

- Be güzeldir ! Oh, iki gen· 
cin biribirile evlenmesi ne gü
zeldir 1 Tali bana bu hususta yar 
olmadı. Ben onların yaşında iken 
istikbali fevkalade parlak bir 
genç talebe idim, çok istidadım 
vardı. Diyebilirim ki mes'ut bir 
hayat beni bekliyordu. Sevdiğim 
kız pek güze] ve çok yüksek bir 
aileye mensuptu. Bir gün gidip 
ona kalbimi açtım. Beni reddetti. 
Onun bu hareketini hiç akıl alır 
mıydı? Bu vaziyet karşısında ben 
nevmit olmadım, bu felakete me· 
tin bir erlcek gibi göğüs gererek 
yeniden faaliyete -koyuldum •• 

(Arka11 var) 



8 Sayfa 

1 1 
_( Dünya Garibeleri ( 

1 ' 
Korkudan 
Yelesi Ağıran 
Bir Beygir . 

Korkudan veya düşünceden 
bir losanm saçları birka~ saat 
içinde ağardığl çok görUlmüttllr~ 
Faka korkudan bir bayvamn ye
lesi veya tüyleri ağardığı iimdiye 
kadar görülmemişti. İngilterede 
Rehshem kasabasında bir beygi· 
rin yelesi ve tüyleri korkudan 
kğarmışbr. 

Bu kasabada Sir Alfred Mak· Al.; 
plna laminde bir zengine ait bir 
lloıu ata ~Cl)'ırda otlamakta iken 
ıayot alçaktan uçmakta olan bir 
tayyarenin motör gliriiltüsünden 
korkarak kaçmiya başlamıştır. 
Tayyare tam beygirin üııerinden 
Ye onun kaçbjı istikamete doğru 
u~muş, nihayet beygirin birkaç 
metre ilerisinde yere inmiştir. 

Seyisler, korkudan tirtir titremek· 
te olan beygiri yakalıyarak ahıra 
ııötllrmüşlerdir. Ertesi sabah bey

gire yem vermek ve tımar etmek 
için ahıra giden seyisler, beygi
rin yele ve kuyuğunun bembeyaz 

Ye tüylerinin de yansı ağarmış 

olduğunu görünce hayrette kal
mıılardır. 

Hae1lar Azaldı 
lktısadi buhran yüzünden Mek

keye giden hacılann miktarı 
yüzde 80 azalmıştır. Her sene 

hacıların naklinden bir hayli 
para kazanan vapur 1'umpanya
ları ıimdi çok fena bir vaziyete 
düşmüşlerdir. 

ŞUpheli Bir Kadın 
Paris (Hususi) - Fransa-Bel

~ka hududunda hudut muhafız

lan Fransaya geçmek istiyen bir 
kadının vaziyetinden şüphelene• 
rek yakalamışlardır. 'SelJoti Jo· 
•an111i isminde bir İtalyan kadını 
olan bu kadmın üzerinde bulunan 
pasaport ve diğer evrak munta
ıam olmakla beraber muhafızla· 

nn ıllphesi zail olmamış ve· ka
dının llzerini aramışlardır. Arama 

neticeıinde kadının IAstik korsaıı 
içinde on tane tabanca bulunu
yordu. 

Kadın, bu tabancaların başka 
birisine ait olduğunu ve 100 
frank mukabilinde ValAnsiyaya 
götürmeyi kabul ettiğini iddia 
etmiş ise de kadının söylediği 
adam Valansiyada bulunamamış
br. Yapılan tahkikat neticesinde 

Bellotl Jovanni ile kocasınm 1931 
ıenesinde Fransa hükumeti tara· 
fından hudut haricine abldıkları 

anlaşılmıştır. Yapılmakta olan 
tahkikat neticesinde Belloti Jo
Yanninin bu defa Fransaya ne 
maksatla g~ldiği anlaşılacaktır. 

Söz Söylemiyen Casus! 
Birkaç gUn evvel Pariste Han

rl Gotye isminde bir adam şilp
beli bir tavırla gezerken polis 
tarafından yakalanmıştır. Hanri
nin bindiği otomobilde bazı evrak 
bulunmuş, bunlar tetkik edilmiş ve 
bazı Fransız istihkimlanrun plan
lan olduğu anlaşılınca casusluk 
auçulile mahkemiye verilmiştir. 
Hanri isticvap edildiği esnada 

tek kelime söylememiı ve yalınız 
tunları demiştir. 

"- Beni idam ediniz, fakat 
birşey sormayınız. Çilnkü cevap 
veremiyeceğiQı.,, 

Paris müstantikleri bu garip 
ma1nundan tek kelimelik ceva 

SON POSTA 

Paris Mektupları 
Katarında Gece Bir Sürat 

Yapılan Bir 
Yarısı 

Son 
Taarruzun 

Safhası 
• 

Zarif, Temiz, 
Bir Genç 

Kendi 
Nasıl 

Halinde 17 Yaşında 
Katil Olabilir ? 

Haydutluk Filimleri Çocuklara Gösterilmemelidir r 
P~yer ~egl 

M. Forne ile Orthls 

Paris 9 (Haziran) - Size ge· 
çen teşrinievvel ayının son hafta
sında inanılmıyacak derecede ga
rip bir vak'adan bahsetmiştim: 

., Saat (20) yi (20) geçe Pa
rislen kalkarak (Diyep) e giden 
stirat katarmda gece yarısına 

doğru bir taarruz olmuştu. Va
gonun içinde üç yolcu vardı, bi
risi uyuyor, birisi gazete okuyor, 
birisi de ayakta dolaşıyordu. Bu
ayakta dolaşan birdenbire cebin
den birde rovelver çıkardı, gazete 
okuyana tevcih etti: 

- Ya paranı ya canlnı, ~diye 
bağırdı, fakat o esnada uyuyan 
yolcu uyandı rovelverli adama 
hücum edecek gibi bir vaziyet 
aldı, haydut ateş etti, henuz uya
nan adamı ağır, diğerini hafif 
surette yaraladı ve trenden ath
yarak kayboldu. 

Ertesi gün bu haydudu bir 
köy mezarlığında bir mezar taşı

nın fönünde dua eder vaziyette 
buldular. 17 yaşına henüz gelmiş 
bir gençti, adı Piyer Levi idi, 
zengin bir ailenin oğluydu, 
yaralananlardan biri ise kumis· 
yoncu M. Ortiz, diğeri de(Diyep) 
in sivil komiseri M. (F orney)di. 

* O zaman gazeteler bu ha-
disenin maddi ve ruhi sebeplerini 
araştırırlarken: 

- Çocuğun babası ölmüş, 

annesi zengin bir fab~ikatör ile 
evlenmiş, oğlunu çok genç ya
şında parasız değil, fakat reh
bersiz bırakmışbr, demişlerdi. 

Bununla beraber az sonra 
hakikatin bu bulu,tan farklı 
olduğu anlaşıldı : 

- Çocuğu bu haydutluğa 
sevkeden sebep sadece sinema
da seyrettiği bir haydutluk fil
mi idi. 

* O zaman size bütuo tafsilAtı 
ile anlattığım bu hidisenin ıon 
safhası diln cinayet mahkeme
sinde görüldü, neticeyi bir keli
me ile anlatabilirdim, fakat 
jüri usulüne tAbi memleketlerde 
muhakeme şekillerinden bir nu
mune daha ıöstermeyi L tercih 

Taarruz eden ve taarruza 
u§rıyan altalta 

Celse açıldığı zaman jüri he
yeti bir tarafta, mahkeme he· 
yeti de diğer tarafta mevki almış· 
lardı. Maznun, avukatı ile jandar• 
mamn arasında yürüyordu. 

Reis bermutat kısa cümleler 
ile hadiseyi hulasa etti, sonra yi· 
ne kısa cümlelerle maznunun hüvi· 
yetini anlattı. Bereket versin sürat 
katarmda taarruza uğrıyanlar 
ölmemişlerdi ve Piyer Segi 
cinayete teşebbüs etmek cUrmile 
muhakeme edilecekti. 

Reis söylerken o, dinliyor ap
tal aptal bakmakla iktifa edi
yordu: 

Reis; 
- Ben bu dakikada göster· 

mekte olduğunuz şaşkın hareke
te tam bir samimiyeti tercih 
ederdim. 

Maznun: 
- Hadise tamamen anlatbğı· 

nız şekilde cereyan etmiştir. Fa• 
kat maksadım öldürmek değildi, 
koı kutmakb. 

- Pek ala, şimdi biraz da 
tafsilata geçelim : Hadiseden az 
evvel vagonun koridorunda dola
şıyordunuz. Birdenbire pencere· 
nin önün<le durdunuz, rovelveri
nizi çıkardınız. Bu hareketinizi 
evvela sivil komiser M. F orneyi 
gördU. Size ne söylediğini şimdi 

hatırlıyor musunuz ? 
Maznun: 
- Evet, lAtife mi ediyorsu

nuz ? Deli mi oldunuz ? demişti. 

Reis: 
- O esnada Mösyö Orthiz 

uyandı, onun Uzerine ateş ettiniz? 
- Hayır, tetiği laalettayin, 

hedefe nişan almaksızın çektim. 
Reis; 
- Sivil komiser yaralanan 

Mösyö Orthizi kanepeye oturtur 
oturtmaz peşinize takıldı, ona da 
bir el silah attınız. Bereket ver
sin kurşun sağ ko1unun derisini 
11yırarak geçti, bu hareketiniz 

~ 

Plyer Segl avukatı Vali er ile 
Jandarmanın arasında 

Maznun sustu. Bu hadise es• 
nasında imdat çanı çekilmişti, 
tren yavaşlaşb, genç haydut ta 
fırsattan istifade ederek trenden 
atlamışb. 

Reis: 
- Ertesi gl\nli sizi bir me

zarlıkta tuttular. Bir mezarın 

başında diz çökmüştünüz. Bu 
vaziyette sizden hiç kimsenin 
tüphe etmiyeceğini zannediyor· 
dunuz. Cidden hayal kuvvetiniz 
varmış( 

Maznun yine sustu. Reis de
vam etti: 

- Bununla beraber siz tahsil 
görmüı, nazik bir çocuksunuz. 
Sert sporlardan içtinap edersiniz. 
Sigara içmezsiniz. içki kullan· 
mazsımz. Bütün merakınız temiz 
ve güzel giyinmekten ibarettir! 

Müddeium~ml söze karıştı; 
- Fakat bu temiz ve gUzel 

giyinmek merakı onu kirli bir 
iş yapmaktan menetmemiştir. 
Muhterem jllri heyeti, düşününüz 
bir defa; maznun bana bir mek
tup yazarak huzurunuza siyahtan 
gayri renkte birfelbise ile çıkmada 
m~hzur o)up olmadığını sormuştur! 

Avukat: 
- Yani sadece bir çocukluk 

yapmıştır! 

Maznun: 
- Annem bana zeytuni yeni 

bir elbise göndermişti, onu giy
meyi istiyordum. 

Mahkeme reisi hAdisenin taf
silatını teşrih ettikten sonra maz
nunun ahlakını tahlile geçti. 

Reis: 
- Sizden şikayet eden yok

tur, kendi halinizde yaşar, kim· 
seye gölge etmeziniz. Anne
niz size her ay muayyen bir 
para verir komisyonculuk yap
mak suretile biraz da siz kaza
nır, güzel bir aparhmanda yalnız 
başınıza oturursunuz! 

Maznun: 
- Eveti 
Reis: 
- Yalnız bir merakınız var

dır, sinemayı çok seversiniz. He
men her gece gidersiniz, tercih 
ettiğiniz filimler hep Amerikfl har-

Ha.ziran t 1 

Kari fı,Jektupları 

Kağıthane 
Köprüsü Tamir 
Edilmelidir 

Efendim! 
Bir çift beygirli arabamla Şlr 

liye gitmek üzere KAğıthane köp
rüsünden geçiyordum. KUprilde 
bUyük bir tehlike ile karşılaştık • 
Arabanın arka tekerlekleri harap 
ve hurda köprünUn deliklerine 
saplanmıştı. Araba ile beraber 
yuvarlanıp muhakkak bir ölüm· 
den bir tesadüf eseri olarak ku,. 
tulduk. Bu köprll oradan geçen 
arabalar için daimi bir tehlike 
teşkil etmektedir. Yeni yapılan 
Kiğtthane köprüsünden arabala• 
nn geçmesine müsaade etmiyor• 
lar. Hiç olmazsa eski köprtiyU 
tamir etseler de, bu daimi tehU• 
keyi ortadan kaldırsalar ne olur. 

Balat lıkeleai arabacılanndd 
Sıv.ıh HGıeyfn oğlu, R11a 

Bir Otelden ŞikAyet 
Bizde oteller inzıbat altına 

ahnmalıdır. Hiç bilmeden girdi• 
ğimiz bir otelde neden çeşit çe
şit namlar altında muhtelif para
lar aldılar. Bu hiç doğru değil• 
dir. Otellerin nevi ve sınıflarına 
göre muayyen bir fiati olmalıdır. 
Aksi takdirde ihtikArın büyUğil 
yapılmış olur. 

Bu otellerden biri Haydarpa• 
şaya gönderdiği adamile tren 
müşterilerini kendi oteline celbet
mekte ve ondan sonra da mUı· 
terilerden tilrlil namlarlarlct para 
almaktadır. 

Sirkeciden bir aad• 

lslahiye Muallimleri Maaş 
Alamıyorlarmış 

Biz lslabiye ilkmektep mual
limleri tahminen alh aydanberl 
maaş alamıyoruz. Milracaatlaft.'* 
mız henUz semeresiz kaldı. 

Şu vaziyetimizle alAkadarlartn 
meşgul olmasını rica ediyoruz. 

lılahlye mualllmlerl namına. ,A.C, 

Cevaplarımız 
Konyada F. M. Beye : 
ikinci zevcenizden ayrıldıktao 

sonra mahkeme ilAmile nüfu• 
kaydinizf tashih ettirmeniz lAzını• 
dı. Bu kanuni zarureti ifa etme4 
niz IAzımdır. Bunuu için mahke
me ilamını ve diğer resmi evra
kınizı bir istidaya raptederek 
nUfus müdUrlüğUne milracaat 
ediniz. Mutlaka evrakınızı şahtı .. 
nızın takip etmesi lazım değildir. 

sen bu yaptığınız hareket .. 
de ( isim söylemiyorum) şu filmf P 

bir taklidinden ibarettir. 
Maznun: 
- Evet 1 Sadece korkutmalı 

istiyordum ! 

* isticvap bitmişti. Şahitler dlıı"' 
lendi. Hepsi delikanlının iyiliğİJJ .. 
den, yumşak huyluluğundan bab"' 
sediyorlardı. Bu hareketi nat1l 
yaptığına şaşıyorlardı : 

- Muhakkak sine111adan teıir 
almıştır, diyorlardı. .. 

Jüri heyeti muhakemeyi blf 
karışmadan dinlemişti, netic• 
odasına çekildi, kısa bir :ıaaı•~ 

fll• sonra geldi, ve kanaa 1 

söyledi ı k t 
- Maznun mücrimdir, fa ~ 

hareketinde esbabı rnuhaffe • 

• .. :dır 1 
8 

.. 
Mahkeme reisi de bu kan . 

~ ucı
ate tevafuk eden madde ın 1 
hince maznunun beş sene ka: 
beııtliğe mahküm edildiğini te .. 

liğ etti. ~ JI. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR -Perıembe ve Cumartesi Ganleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz ... 

s p o 
Sözde Hazırlık M~çı 

Dünkü Maç Çok Cansız Oldu 

Muhafızgücü 
Gediz. 10 ( A. A. ) - Dlln 

ıabah Çavdarhisardan hareket 
eden Muhafız,Ocll atlılan ABt 
11 de Gedize ıeldiler. BelecliJe 
tarafından ıereflerine bir ziyafet 
verildi. G&ç)Dler yann ubah 
Upğa ıfdeceklerdir. 

Isparta 10 (A.A.) - Muhafıı
ıtıcn bisikletçileri dlln .. at 1 O da 
ıebrimize girdiler. Farka erklnl 
sporcular ve halk tarafından ma
nka ile karplanclılar. 

Burdur, 10 ( A. A. )- Muha 
fızglicO biıikletçileri ... t 13, 10 
da buraya geldiler. Farka, bel .. 
diye ve topçu alayı mllmeuillerl 
Ye b&yllk bir ıporca klt
leai ve halk tarafından hararetle 
karıılandılar. Miaafirlere bir itle 
ziyafeti Yerilmif Ye otomobillerle 
,mk ~~·!•!fll.a~ 

R 
Gnetemls tladen aoara perfeabe " cu ...... 

ı .. ı s'lalerl olmak O.ere haftada Ud aper aaJfuı 
aqreclecektlr. 

Pflrftlmbe rllakll apor aayfHıncl• clla1a apor 
harekederlnl, memleket apor lııldlaelerlnl 
ok.,.cablaııı:. 

Camartul aayfaaıada: Cuma ..-.ısı aaçlan• 
t.faUlbaa lnalacaluaaıa. 

Galatasaray- Fenerbahçe 

Üçüncü Mii'sabaka için 
T eşebbüsle1-- Başladı 

Bir buçuk aenedenberi yb 
yflze gelmiyen Galatasaray ve 
Fener bahçe, nihayet on bet gtln 

içinde iki mOıabaka yapmak ıuretile 

taraftarlarını bol bol doyurdular. 
Bu ezeli rakiplerin b6yle kı .. ltir 

mllddet urfmda ikl dafa maç yap
maları, ıpor tarihinde az teaadllf 

edilen bir bldisedir. Maçların ne
ticeleri mal6m. ilk m&sabakaya 

(1-2) .Galata-Saray kazandı. Di
ğerini iıe (2·0) F enerbahçe be

nimsedi. Meraklılar aoruşturup 
duruyorlar: Netice itibarile bera· 
berlik demek olan bu iki maçın 
bir de llçüncllıtioll 18remiyecek 
miyiz? diyorlar. 

Öğrendiğimize göre. iki 16-
zide takımın tekrar karşılaıma-. 
aı ve bu suretle kat'ı ıalibin tayini 
için tasavvurlar Ye hatta teıeb

büıler başlamıttır. Allkadarlann 
bize temin ettiklerine göre iki 
takılll, önümüzdeki bir aylık 
müddet içinde en mlhıasip bul-
duklan bit tatil güniinde 
tekrar ve OçOncO defa olarak 
karşı karşıya geleceklerdir. B.ı 
seferki müsabakanın Kadıköy 
ıabasmda icra11 da muhtemeldir. 

Zeki,. lmlat 

Fak at ıuna da ipret edelim 
ki bu bir aylak mllddet zar
fında 6nilmllzdeki cuma yapıla· 
cak olan Türk· Yunan maçı mOı· 
tesna, diğer ecnebi takımlarla 
temas imkinı 1 ortaya çıkana 
bekledijimiz bu DçlhıcO mtlsa
bakanın gayrimuayyen bir za
mana kadar uzamuı da ihtimal 
dahilinde bulunmaktadır. 

Fransız Tenisçileri, Amerika Şampi
yonlarını Sıradan Geçiriyorlar 

Mefhur Daviı kupuı için ya· 
palan beynelmilel teniı mUsaba
kalan bu sene çpk hararetli ve 
gürtiltOlll oluyor. Bu ıeasiz oyu
nun bu seneki kadar btıyOk ıa
matalara sebebiyet verdiği görlll
memişti. Fakat bu sene iş baıka
laıtı. Amerikalılar bidayette pm· 
piyonluğu ve dolayıaile kupayı 
mutlaka alacaklannı ytlzde yilz 
limit ediyorlardı. Fakat final 
maçlanna doiru yaklaflhnca va
ziyetin bnıbütOn aksi bir istika
mette yllrümiye bqladıği görlll
dU ve o zaman kıyamet koptu. 
Amerika teniı ıampiyonlan Pa
rise ıeldiler ve final maçlan için 

• 

' 

antrenmanlanna bqladılar. Bu 
arada Fraasiz - Amerikan tenisci
leri arasında husul mahiyette 
maçlar tertip edildi. Bu maçlar 
neticeye müessir olmamakla be-
raber, tamamen Fransızların za
ferile hitam buldu. 

Bunun herine Amerikalılar 

kendi pmpiyonlarının uıl kupa 
maçlannda aapır .. pır d&knlecek
lerini anlayınca feryadı butırda
lar. Artık Amerika pmpiyonlaı-
nnm zafer kazanmalan bakkmd• 
beslenilen &mitler 1Uya dlltmtıl 
bulunuyor. Maçları yakından ta" 
kip edenler bu aenekl pmpiyo
naoın Fransaya kıımet olacajını 
haber veriyorlar. 



esatçı arın Başında G ·· rcü 
uhiddin Ef. Mirim.randan 

Şerif, 
Ramiz 

Muharriri lf

Her Hakkı Mahfuzdur 

-31-

Tezkere, Babı Aliye geç gitmiı 

ve halk haberdar olmamışb. Er-
~ tesi bayram günU, halk cadde

lere dolmuş, eski program 
veçhile, debdebe ve saltanatla 
ilk bayram selamlığını yapacak 
olan küoktln bekliyorlardı. Hal· 
buki Abdnlhamit, Tersanei Ami· 
reden celbolunan bir istimbotla 
sessizce Sarayburnuna geçmiş, 
Toplrnpı ıarayının içindeki yol
dan dolaşarak Soğukçeşme !<a
pısından çıkmı~. Kuvvetli bir mu
hafaza altında Sultanahmet Ca
misinde namaz kıldıktan sonra, 
Ayasofya tarikile tekrar Topkapı 
sarayına jtelmiş. Hırkai Saadeti 
%iyaret etmiş ve bili hadise 
Dolmabahçe sarayına dönerek 
muayede resmini crada icra ey
lemişti. 

BütUn bu esnada, Abdülhamit 
ı1corku ve heyecan içinde idi. 
· Saraya döner dönmez, derhal 
başkatip Sait Beyi istedi. Kendi
ainin bili h4dise saraya avdetini 
temin eden bu programdan dola
yı teşekkllratını beyan etti. 

1 
nefyll teb'itJerf vukubulursa 
heynennas kıylükali mucip olacn· 
ğmı tcemmUI ediyorlar. Heyeti 
aliyelerince, maslahatın biletraf 
müzakere edilmesini ferman bu-
yuruyorlar. dedi. 

Halbuki vfikelA, meseleyi bir• 
an evvel kestirip attırmak, her an 
pnrlamı)'a müheyya olan feci bir 
yangını olduğu yerde boğup bas
tırmak istiyorlardı. Fakat saray, 
çlirük tahtaya basmak istemiyor, 
Osmanlı tarihinde daima kanlı 
ihtilaller yaratan ve ulema namı 
altında yaşıyan bu fesat unsuru-
na karşı i<endini istikbalde bit· 
mes'uliyete mar JZ bırakmaktan 
içtinap ediyordu. Fesatçıların 
başıoda; Rumeli kazaskeri paye
lilerinden ( Gijrcü Şerif ) ile 
Dağıstani zade Muhiddin Ef. 
ve Mirimirandao, Ramiz paşa, 
Babıali evrak müdürü Riza Bey, 
Kıbrıslı Mehmet paşa kethüdası 
Kamil Ef. gibi nüfuzlu ve taraf
tarı çok adamlar buJunuyordu. 
Bahusus, Gürcü Şerif ve Muhid
din Ef. gibi sudurdan iki adamı 
kaldırıp siirüvermek, şüphesiz 
bütün softa güruhunun mesleki 
gayretine dokunurdu. Onun için 
sarayı mes'uliyetten kurtarmak 
ve şayet bir sızıltı çıkacak olur
sa, bütün kabahati vükelanın üs
tUne yıkmak icap ediyordu. 

Damat Mahmut paşanın, Ah-

Dağıstani Zade 
Paşa Bulunuyordu 
dUlhamit namına verdiği cevap 
Uzerine vUkelA büyük bir teUiş 
gösterdiler ve derhal verilen ka
rar ile Mabeyni hümayun daire
sine geçtiler. Mabeyn feriki Sait 
paşanın odasına gittiler. Tahki
lrnta dair takrirleri huzuru 
padişahiye takdim ile behemehal 
verilen lcararın kabul edilmesini 
Abdülhamitten rica ettiler. 

Ferik Sait paşa huzura gitti, 
fakat çok geçmeden avdet etti. 
Sadrazama hıtaben; 

- Şevketmeap efendimiz, 
nefyedilenlerin bila muhakeme 
iclayi vatan cezasına uğramalan
nı münasip görmüyorlar ve tah
kikatı vakıa, zihinlerini temin 
etmediğinden, eğer vUkefa ver· 
dikleri kararda ısrar ediyorlarsa 
yerime başka padişah arasınlar, 
deyu, ferman buyuruyorlar. 

Dedi. Bu cevap, vükelaya bir· 
denbire derin bir hayret verdi. 
Biribirlerinin yüzüne baktılar, ne 
suretle mukabele edeceklerini şa· 
şırdılar. Sadrazam, diğer vüke
ladan tetik davrandı. Derhal 
kendini topladı. Müraiyane bir 
tavır aldı. 

- H~şa.. Allah, ömrU şaha
nelerine tükenmez ömürler ver
sin.. Biz, efendimiz gibi padişah 
bulamayız. Fakat kenduleri, biz
den muktedir vükela bulabilirler. 

(Arkası var) 
F akal. Korku bununla geç

memişti. Bayram selamlığmda 
Abdülhamidi tevkif ve ona istida 
takdimine muvaffak olamıyan 
fesatçıların, bu halden müteessir 
olarak filen harekete geçecekleri 
çok memul ve muhtemeldi. Hatta 
bu meseleden dolayı saraydaki
lerden ziyade telaş eden Sadra
zam, ŞeyhlllislAm, Mithat Paşa 
Serasker Redif Paşa, Beşiktaş 
aarayma gelmiş damat Mahmut 
paşanın da iştirakile ( Paşa dai
resi ) nde içtima etmişlerdi. Er
babı fesat hakkında elde edilen 
tahkikat evrakım tetkik ediyor 
ve bunlar hakkında bir karar 
ittihaz edilmesini istiyorlardı. 

~~~~------.... ····--------~~~-

Bayramın ikinci günü, epeyce 
tuzun süren bir müzakereden sonra 

ı( zikrolunan tahsisatın evrakı 
l dermeyan kılınarak muharrikin 

~e müfsidinin hemen birer tarafa 
nefilerine heyetçe karar verildi. 

' Ve bu suret, damat Mahmut Pş. 
vasılasile huzuru padişahiye ar
sedildi. ) 

Abdillhamit, Damat Mahmut 
Paşa ve Sait Beyle vaziy~ti mü
zakere etti. Erbabı fesadın birer 
mahalle teb'idi şüphesiz en makul 
bir hareketti. Fakat, bu teklifi 
derhal kabul edivermek hiçbiri
nin işine gelmedi. Çünki, vüke
lanın bal ve mesleklerinden emin 
değillerdi. Buna bina~n bila
hare mes'uliyeti saray üzerin
den atmak için bir mane.vra 
tertip edildi. Verilen karar üze· 
rioe Damat Mahmut Paşa vüke
lanın nezdine avdet ederek : 

- Zatı şahane selam buyu
ruyorlar. Nefsi şahanelerinden 

ıiyade sizleri düşünüyorlar. An
cak, daha yakında tahtı saltanata 
r ... ~ huyurduklarmdan, birden-
L birtakım ulemanın 

Prof esgonel 

•• 
ş z 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

nazik sualini şu kelimelerle sor
duk: 

Profesyonel olduğunuz 

takdirde şimdiki gibi klüp mu
habbeti devam eder mi dersiniz? 

- Ben açık söyliyeceğim. Bu 
akademik bir mevzu olduğu için 
gizleıniye lüzum görmüyorum. 
Profesyonel olunca klüp mu· 
habbeti devam edemez. Bun
dan sonra ldüp mefhumu yalnız 
altın çerçevesi içinde kalır. 

S - Profosyonelliği bir izzeti 
nefis meselesi yapmaz mıs nız? 

C - Mademki maaş alacağız, 
mesaimiz mukabilinde para alan 
bir memur vaziyetinden başka 

birşey göremiyorum. Niçin izzeti 
nefsime ağır gelsin. 

- Bugünkü vaziyette profcs· 
yonelliği mi amatörlüğü mü ter
cih edersiniz ? 

- Ben lüks prof Psyonelliği 
kastediyorum. Yani herşeyi ta
mam kaza sigortaları yapılmış, 

parası bol bir profesyonellik .. 
Şunu da ilave edeyim ki, klüp
lerin hiçbir zaman profesyonel 
olmasını kabul edemem. Bir milli 
takım kadrosunun muntazam ve 
kuvvetli çalışabilmesi için profes
yonellik belki bir çaredir. O ka
dar. Yoksa klüplerin profesyo
nel olması memleket sporunu 

Olalım Mı? 

m 
• ra 
hali hazırdaki vaziyetimize naza
ran, çok sarsar kanaatindeyim. 

Son suali de şöyle sorduk: 
- Beş yüz liradan aşağı ça· 

lışmaz mısınız? 

- Beş yüz lira asgari fiallir. 

RADYO= 
11 Haziran Cumartesi 

latanhul (1200 metre) 18 Gramo· 
fon, l!l,J Hafız Abm cıt Bey heyeti, 
~0,5 gramofon ile opera parç:ıhm 21 
IJafız Ahın ot lley heyeti, 22 orkestra. 

Bükreş - ( 394 metre ) 20 Orkes· 
ıra. 20,5 koııforaııs, 21,15 Homanya 
l\111 . ikisi. 

Belgrat - ( 429 metre ) 20 Radyo 
111u s:ılı:ıh:ısı, 20,5 Godarın ikinci triyo· 
Hı. 21,20 \'ahs.ıgcrin ismindeki operet. 

Roma ( 441 metre ) 20 llnbor, 
nj:ı.ııs, gramofo n, 21 ,25 'i'an h:ıvsen is
mindeki opera. 

Pr.ıı.ğ - • (488 oı otre ) 20 Şon ınusi· 

ki, 21,15 kab•e, 23 son lıalıorler, 

23,20 Ostrovadnn nakil . 
Viynna - ( 517 metre) 19,45 Kaf

kasya hakkında bir koııforans, 21 as· 
ker şarkıları bando ile, 23,15 dans 
ha\·aları. 

Peşte - ( 550 metre ) 20,30 Had· 
yo orkestrası, 21 \'iyanadnn naklen 
asker şarkıları. 

Varşova 0411 ırıolre)20,15 Ajans 
vo gramofon,. 21 hafif konser, 28,05 
Şopen konscıri. 

8erlin- ( 163=> metro ) 20 MOpte· 
dilce- ı in 1 ıl o o rs, 21 Viyana· 
dan naklen a kor t r ıları. 

Haziran 11 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat A1acerasz 

•• 
• 

- 84 - Muharriri: Stakpool 

aptan ul: "Gördüğünüz ~ Örümcek 
Ağı Gibi Gölge, Ava Aç an 

Yerli Kayık: arıdır!,, De i 

O gece hepsi de gemmm gü
vertesinde yattılar, fakat en kü
çük bir ses bile işitemediler. 
Ertesi sabah uyandıkları zaman 
yaptıkları ilk iş sandala binerek 
gemıyı ip ile gölden dereye 
çekmek oldu. Bu ameliyeyi mü

teakip sandaldan gemiye döndü
ler, sandalı güverteye aldılar ve 
geminin yelkenlerini açarak yola 
koyuldular. 

Dereden denize çıkmak kayalı 
geçidin darJığma rağmen güç 
olmadı. Fakat bir defa denize 
açılır açılmaz, ufukta örümcek 
ağını andıran esmer bir gölge 
gördüler. Kaptan Hul vaziyeti 
derhal anlatb: 

- Bu gördüğiinüz gölge yer
lilerin kayıklarıdır; örümcek ağı 
eklinde ava açılmışlardır. Mak

satları bizi tutmaktır. 

Şimdi yapacağınız şey; benim 
emirlerimi dinlemek ve sür'atle 
icra etmektir! Bu dakikada sür'· 
atimiz beş mildir. Bunu bir misli 
tezyit etmeliyiz. Ben dümene ge
çeceğim, siz de bütün yelkenleri 
açınız! 

Bu emir icra edildikten sonra 
tüfekleri getirerek güverteye diz
diler. Kaptan Hul el'an dUmen
deydi ve gemi de yerlilerin ka
yıklarına stiratle yaklaşıyordu. 

Karşılaşmaları hiç beklenmiyen 
bir şekilde oldu. Yerliler sandal
lannı iki kısma ayırarak mukav
ves bir cephe teşKil etmişlerdi. 
Bu cephenin ortası boştu, sözde 
gemi bu gedikten geçmiye çalı· 
şacakb, fakat kaptan .Hul 
kayıklara yaklaşbğı zaman 

• 

• 
birdenbire dümeni kırdı, gemi 
süratle bir kısım kayıkların üze
rine atıldı, yerliler bu hücumu 
beklemiyorlardı, dağıldılar. KaP" 
tan Hut hemen ayni dakikada 
dümeni öbür cepheye doğru kır
dı, o cephede bulunan ka· 
yıklar da ayııi akıbete uğra~ 
lar. Vakıa bu karşılaşma 
esnasında yerliler zehirli oklarıDI 
saldırmışlardı, fakat gemi meY
kiini değiştirdiği için oklana 
kiçbiri isabet etmedi ve gemi de 
kayıkları geride bırakarak ufka 
doğru silr'atle uzaklaşh. 

Netice .. 
1kl ay sonra Bar:rakuda ge

misi bir sabah erkenden Sidne)' 
limanına giriyordu. Y olcularuı 
hepsi de güvertedeydf. fakat 
hiç kimse onlara dikkat etmedi. 
Limanın nhbma uzak bir nokta· 
sında demir atarlarken rastgel• 
dikleri ilk balıkçı ile Sıkrid• 
bir mektup gönderdiler. Bu mek• 
tupta: 

-Muvaffakıyet tamamdır. Ça· 
buk geliniz, gelirken de birlS 
yiyecek getiriniz, diyorlardı. 

Sıkrit te beraber olarak ge
minin küçük salonunda, sergllzeşt· 
lerile tafsilatını anlatırken yaP" 
tıklan kahvaltıyı hiçbiri amtır
lerinin sonuna kadar unutmıya• 

caklardır. 

Hepsi de ınesu'ttu. Fakat içi• 
rinde en talihlisi şüphe yok ld 
Hagtondu, filhakika scrvettell 
başka aşka da kavuşmuşuıtu. 

BiTTi 

• 
ır ayyare ayanJ 

Hayre Bir ecrübe Y aptJ 
de bir torpilin içine girmif, "' 
torpili bir tayyarenin arkası~~ 
bağladıktan sonra 3000 metrehııı
bir irtifaa kadar yükselmiştir. 80 
irtifaa çıktıktan sonra tayYare. 
ıaatto 500 kilometrelik bir sllr 
atle baıaşağı inmiye başlamıı!~ 
Tayyare zemine 400 metre yü 
•eWikte kaldığı zaman, Tranolll 
torpilin içinden çıkmıı, par~ 
şutunu açarak sağ salim yer 
inll'İye muvaffak olmuıtur· el 

CUretkAr ve cessur tayyare f 
bu tecrübeyi iki defa tekrarla~~. 
ve büyük takdirler kazanınıŞ 1 

Eyüp Sporcuları 
Eyüp idman Yuvası Riyas~ 

tinden ı . 16 
Yuvamız heyeti umumiye~.,O 

ha:ıiran 1932 perşembe kt" 
akşamı saat 21 de kulüp mer . .., .. 

• tıa ..... 
zinde fevkalade olarak ıç teJ .. 

i edeceğinden bilumum azanın 
ı...o..:.:;: 1 rifleri rica olunur efendim. ___.. 

Tecrübeyi muvaffakıyetle yapan r Ç .. bhi fenni bir 
C T ocugunuzun sı , 

tayyareci on ranom • . ti orsaoıı 
T hl'k li t t .. b l · terbıyc almasını ıs Y e ı e paraşu ecru e erı• •• 

le büyü bir şöhret kazanan ccs· Kadıkoy 
sur lngiliz paraşutçusu Con K. d G ten' e 
Tranom son defa şayanı hayret IIl er ar ... ·ı 
bir tecrübe yapmıştır. Göndermenizi Tavsiye Eder• 

Con Tranom, üstüvane şeklin· 



11 Haziran 
ıC: 

Muhtelif Kıyafet Hususiyetleri 
------· -----

SON POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz 

Jf * Size Tabiatinizi Söyliyelim Sa vuva Kadınları Kıy af et 
işinde Çok Muhafazakar -21~d-i~~-·~-rn°C:-~:-.u-ysn-1 

\-·e -açı-k k-·aıı->-
leden, gürültü 
ve kavgadan 
haz zrtmcz, ba· 
zan kalender 
ve kanaatkar 
olur. Bazan 
kendi ine ehem

miyet verilme
sini ister, mağ· 
duriyetini ve 

Dünya üzerinde yaşıy.rn mil
yarlarca insanlar kıyafet mesele
sinde bariz ayrılıklar gösteriyor
lar. Bugün medeni insanların 
daha ziyade büyük şehirlerde ya· 
şıyanların lcıyafetlerinde basit ve 
bir müşareket görmüyor değiliz. 
Fakat şehiı-lerden uzaklaştıkça 
her mıntakanın kendisine mahsus 
bir kıyafet tezahürüne şahit olu
yoruz. Bu resimler bize, Fransa
nın iki muhtelif mıntakasındaki 
kıyafet hususiyetini göstermekte
dir. Resimde gördüğünüz ihtiyar 
gözlüklü kadın 90 yaşında bir 

köylü kadınıdır. Bu kadının bu
lunduğu bu mıntakada bütün 
yaşlı kadınlar başlarına sepet 
şeklinde bir şapka geçirirler. 
Öteki resim Fransanın Savuva 
eyaletinde yaşıyan bir tipi gös
teriyor. O havali dağlık olduğu 
için gerek kadın, gerekse erkek
lerin yüzleri sert ve haşindir. 

Ayni zamanda bu havali kadın
ları kıyafet hususunda hayli mu
hafazakardır. Onlar asırlarla ev
vel tatbik edilen eski kıyafeti 

muhafaza hususunda bugün bile 
ısrar gösteriyorlar. 

-~~-----------.··----------~~~-

Romenler M. Puvankareyi 
Niçin Çok Seviyorlar? 

M. Remon Puvankare, Ro-
(aııyadaki Atene akadimisine 
'lhri aza intihap edilmiştir. Ro-

~~.n~er bu suretle eski Fransız 
<!ısıcümhurnna karşı besledikleri 

muhabbeti izhar etmişlerdir. 
()) O zaman F ransi'Z başvekili 
t an M. Pııvankrıre Balkan Mulıa-
~bl'sinin ikinci safhasında Dob-

rucanm Romanyaya ilhak edilme• 
sını iltizam etmişti. Romanya 
kıraliyetini, büyük Romanya ha· 
Hne getirmek istiyenler arasında 

M. Puvankare faal bir rol oy
namıştı. 

Bundan sonra Merkezi Av
rupa ve Balkan siyasetinde Pu
vankare Romanya menafiini dai-

başıııa gelenleri nakletmek surc
tile dertleşir. Eli açıktır. 

26 Necdet Bey: Zeki ve neşelidir. 
Kcndi~ini ii-
züııtüye ıkın

tıya kaptırmak 
istemez. usul 
ve mera im 
ve intizam ku. 
yudatilc hür
riyetini tak) i-
de taraftar 
değildir. Me~

fa a t 1 c rindcn 
Jı! • ıgat edemez, hazan tevazua \'e 
kan,ıntkarlığa 1cımıyiiJ eder. 

• t3 Emsal Hanım: ( Fotugrafının 
der• iııi i tcıni~ or Zeki \C ağır-

dır. Muhitini bulmadıkça fozlu 
korıu:;maz, çekingen durur. 'cın

pati-.ı \'ardır. Muhatabına taz)ik 
eden hir t<'sir )apınaı, sü ü_ 
\'(' 111lİzanu Sl'\'f'f. (;ururunu 
rencide edenlere kar. ı şiddrtle 

lrnrckct etmek jı;:tcr. Takdir \"C 

medilıten ho~lanır . Kendi ine 

ehemmiyet verilıncı:;indrn haz· 
zeder. 

Fotofra/ Tahlil Kuponunu 1 
l 1 inci Sayfamızda bulacaksın :ı.. 

RADYO 
1 1 Haziran Cumartesi 

lıtanbul {1200 nıı tre) 18 Grnıno-
fon, IU,ö llafıı Alıırıct B<'Y hoycti, 

20,5 gramofon ile opern parçaları ~1 

Ilnfı1. Ahnıot Hey lı(') Ptı, 22 orkı,strn. 

Bükreı - ~ :~!l4 metro ) 2u Orkes· 

trn, 20,5 koııkrans, 21, 15 Hoııı:ıııya 

Musikisi. 

Belgrat - ( 429 nıetre ) 20 Radyo 
nıusalıabası, 20,5 Gotların ikinci triyo· 
su. 21,20 V:ıhsagerin i nıiııdoki operet. 

Roma ( 441 metro) 2() Haber, 

• f 9 1 2- 'I' l . a3a1111, granıo on, .. · ·' an ı:n sen ıs· 

mindoki opcr:ı. . 

Prağ - (4~$ metre ) 20 Şen musi

ki, 21, 15 k:ılıare, 23 son tıahorlcr, 
2ii,20 Ostrov:ııl:ın nakil. 

Viyana ( 517 metre) 19,45 K:tf· 
kasy:ı Jıakkrnda bir l:oııfcran , 21 as· 

ker ~:ırkıl:ırı bando ile, 2~, 15 dans 

haYaları. 

Peşte - ( 650 metre ) 20,30 Rad· 
yo orkestrası, 21 Viyanadan naklen 
asker ıarkıları. 

Varıova -(1411 ıootre) 20,lü Ajans 
ve gramofon, 21 hafif kon er, 23,o;; 
Şopen kons('ri. 

Berlin- ( 1635 nıc•tnı) 20 .füipto
dilor icin lngiliıco ders, 21 Viyana· 
da.n ıınklen askor şarkıları. 

mi surette müdafaa etmiştir. 
Resmimiz, M. Puvankarenin 

Reisicümhur intihabatı için Ver
say Kongresine gidişini göster
mektedir. Bu resimde de goru
yorsunuz ki eski politika kurdu 
artık hayli ihtiyarlamıı ve çök
müştür. 

9 

HARUNURREŞIT 
'------ 118 Yazan : * "'" 

Tarihin Esrarengiz Sayfalar 

Ve bu süzü müteakip cebin
den bir kağıt çıkarıp karısına 
uzattı. Kağıt, mahut şiirdi. Zü
beyde, mazlum jurnala dikkatle 
okudu, gülerek kocasına iade 
etti; Harun mütehayyirdi ve sor
du: 

- Gülüyorsun, okumadın mı? 
- Okudum. 
- Vezirin neler yaptığını 

anlamadın mı? 

- Ne yaptı? 

El'aleviyi zindandan çıkardı. 
Bu herifi ele geçirmek içi neler 
çektim neler. Mel'un asi, tahtımı 
tehlikeye düşürüyordu. Abbasiliği 
izmihlale sürüklüyordu. Cafer 
işte böyle bir düşmam serbest 
bıraktı. 

Zübeyde müstehziyane güldü. 
Bu gülüşte pek açık bir istihfaf 
ve hatta istihkar vardı. Kadın 
kocasile eğleniyordu ve onu kü
çük görüyordu. Harun, onun 
gülüşündeki manayı sezdi, sinir
lendi. Hiçbir kimseden böyle. bir 
muamele görmemişti. Lakin Zü
beydenin muhabbetine, sadaka
tine ve merbutiyetine itimadı bü
yüktü! Bu sebeple tahammül gös
terdi: 

Gülmeği bırak, fikrini 
söyle! 

Açık konuşacak mıyız! 

Tabii. Buraya gelişim de 
yeryüzünde yegane dost bildi
ğim bir kimseyi dinlemek içindir. 

Zübeyde, biliiihtiyar, kızardı. 

Kocasının bu safiyane sözleri, 
bir sille gibi aşk hatıralarını 
incitmişti ve bu incitiş, bir tutam 
kırmızı boyaya inkılap ederek 
çehresinde teressüm edivermişti. 
Maamafih hicabını çarçabuk 
yendi: 

Efendimiz, dedi, smn va
ziyetinizi denizin ta dibine düş

müş bir sarhoşun haline benze
tiyorum. Sarhoşluktan ayıldınız 
mı? Boğulmak üzere bulundu· 
ğunuzu anladınız mı? Eğer ayıldı
mzsa size şu "El' alevi,, meselesin
rlen daha vahim olnn bir hakikati 
haber vereceğim. Yok, hala sar
hoşsanız ve hala denizin dibinde 
iseniz hiçbir şey söylemiyeceğim. 

Harun, boğulacak gibi heye
can içinde idi, haykırıyordu : 

- Söyle, şimdi söyle bana. 
O kadar vahim olan şey nedir ? 

- Vezir, El'aleviyi serbest 
bıraktığını sizden gizlemedi. La
kin gizlediği şey daha ağırdır. 
Tekrar ediyorum : Daha vahim
dir, daha rezilanedir, daha zıya

de utandırıcıdır 1 
•·Utandırıcı,, kelmesini kuv

vetle te15ffuz etmişti. Harun, bu 
izah üzerine Zübeydenin iki 
kolunu yakaladı, kıracakmış gibi 
sıktı ve gürledi: 

- Sefile! Vezir ne yaptı ki 
ben utanmış olayım! 

Kadın, mengeneye giren yum
şak kollarını kurtarmak için ses
siı: bir gayret gösterdi ve mı

rıldandı : 
- Söyliyemem, ağzımla o 

şenaati hikaye edemem, çünki 
hatırıma geldikçe bile kızarıyo· 
rum. Siz, Ercivanı çağutmız, 
ondan her şeyi öğreniniz. 

- Hangi Ercivan? Hemşire
min kölesi mi? 

- Evet. Abbasenin kölesi! 
- Şimdi buraya getirsinler. 
Zübeyde ellerini çırp1ı, ıçen 

bir köle girdi ve ona şu emır 
verildi: 

- Abbasenin dairesine koş. 
Ercivaıu al, buraya getir! 

Harun, artık k r sile alakadar 
değildi. Vezirin yeni ve daha 
vahim ihanetini, hı}'anetini düşü
nüyordu. Yumruğunu ısıra ısıra 
divanhanede dolaşıyordu. Karısı· 
nın söylemekten çekindiği sırn 
bic türlü tahmin edemiyo:-du. 
"Utandırıcı" olan bu sır acaba 
ne olabilirdi ? Bir ihtilal teşebbü
sü mü ? Bir isyan hazırlığı nıı ? .• 
Bunlar ve bunlara mümasil olan 
işler, Zübeydeyi kızart.tcak, ihti
raz ettirecek şeyler değildi. O 
halde Cafer ne yapmışb? 

Harun, bir aralık bahçeye ın
di, ağaç dallarmı kopararak, çi
çekleri yolarak uzun uzun dolaş
tı. Sonra divanhaneye döndü. 
Karısı orada yoktu. İhtimal ki 
Ercivamn isticvabında bulunma
mak ıçın savuşmuşlu. Halife 
kuvvetli bir çekingenlik ifade 
eden bu kaçıştan da huylandı, 
yumruklarmı daha kuvvetli su
rette ısırmıya koyuldu. 

Nihayet, Abbasenin dairesine 
giden köle geldi ve haber verdi: 

- Ercivan kapıdadır, ya Emi
rülmüminin J 

- Peki, şuraya bir cellat kii
tüğü ile bir kıhç koysunlar. 
Mesrur da kapıdan ayrılmasın. 

Köle, yerlere kadar eğilerek 

çıktı, biraz sonra ölüm aletlerini 
getirdi. Harun, her şeyin tamam
landığını görerek emir verdi: 

- Ercivanı İçeri getiri 
Abbase ile Cafere kapı bek

çiliği yapan Ercivan, o el.lilik 
siyhi köle, cellat kütüğünü ve 
o kütükten daha korkunç olan 
Halifenin yüzünü görür görmez 
şaşırdı, titremiye haşladı. Dizleri 
bükülüyordu, gôileri kararıyordu. 

Hat un, Azrail ağzile homur
dandı: 

- Cafer ne yaptı? Birer bi 
rer söylemezsen öleceksin. 

Ercivan, cevap vermedi, bön~ 

bön halifeye baktı. O dakikada 
diline hakim değildi, ağzını aça 
mıyordu ve kelime bulamıyordu. 

Harun, korkunun dilsiıleştir

diği köleye doğru bir adım attı 

ve bağırdı : 

- Söylemiyecek misin mel'un, 
söyleıniyecckmisin hain. Öyle ise 
ölmiye hazırlan. 

Ve sesinin bütün kuvvetile ka
pı) ı tirctfr 

- Mesrur! Buraya gel! 
lri ve kavi köle, kara bir 

şimşek süratile içeri girdi. Hali
fenin işareti üzerine kılıcım eJine 
aldı, kütüğün yanına geçti, bek

ledi. 

Son dercesini bulan korku, 
şimdi aksiilamel ) apmıştı, Erci
van dilini bulmu~tu. Diz üslü 
çökerek ve Harunun ayaklar nı 
öperek ağlıya ağ.ıy yalvarıyor iu. 

- Aman, ya Emirülmümi ıinl 
- Evet. Sana aman verece-

gım. Fakat hakık3h söylerc;cn. 
Küçük bir yalan, kelleni düsiir
miye kafi gelir. Diişün ki me~ele
yi biliyorum. Yalnız, hakiknt: bir 
de senclen dinit!mek istlyoru . 

( Arkaıı v.ı.r ) 
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Evveli Kum ale 
• 
lstihkimların ı Zaptetmek Yarım Kalan Mektup 

Yarım Kalan Hikiye Fakat askeri noktai nazardan 
vaziyetin tayini lAzımdı. Eğer 
harpten içtinap mümkiin değilse, 
bunun zamanım Almanlardan ev· 
vel f ngilizlerin intihap etmesi el· 
bette milreccahtı.Boğazların cebri 
surette tehdidi Enveri devirip 
yerine sulhperver bir fırkanın gel· 
mesine kafi idi. Eğer donanma· 
nm Boğazı geçmesine muvaffakı· 
yet hasıl olmasa bile, karadan 
yarımadayı kolaylıkla işgal müm· 
kUn olacakb, karadan ve deniz· 
den yapılacak muvaffakıyetli bir 
bar~ket Tilrkiyenin teslimini 
intaç edebilir, ve bu suretle Mısır 
ve Süveyş üzerindeki tehlike de 
bertaraf edilmiş olurdu. Yunanis
tanın askeri yardımda bulunmayı 
vadettiği için meselenin ehemmi· 
yetle nazarı dikkate alınmıya 
değeri vardı. 31 ağustosta mesele 
Harbiye ve Maliye nazırları ara• 
.tunda tetkik edildi. 

Ertesi sene, Lort Kiçnerin 
Pariste bulunduğu sırada, Mister 
Çorçil, Erkambarbiyenin mese· 
leyi tetkik etmesini ve ikisi kara, 
ikisi deniz zabitinden mürekkep 
bir heyet tarafından Gelibolunun 
Yunan kuvvetlerile zaptı ve ln
giliz donanmasının Marmaraya 
geçmesi için bir plan hazırlama· 
larım emretti. Türkiyenin her an 
harbe girmesi ihtimaline binaen 
işin müstacel olduğu bildirildi. 

Bu talepte iki nokta mühimdi. 
Evveli yalnız askeri bir hareket· 
ten bahsediliyordu. Yunan ordusu 
yanmadayı zaptettikten sonra 
lngiliz donanması Marmaraya ge· 
çecekti, saniyen, ht.ısumeti tacil 
lüzumundan bahsolunmuyordu. 
Mes~le, yalnız Türkiyenin derhal 
harbe girmesi tehlikesi karşısın· 
da bulunduğundan dolayı ortaya 
atı lmış bulunuyordu. 

Bahriye nezaretinin talebi 
üzerine Askeri Harekat MüdürU 
Jeneral Kallwell Erkanı Harbi· 
yenin fikrini izah eden bir rapor 
hazırladı. Bu raporda Gelibolu 
yarımadasına hücumun çok güç 
olacağı bildiriliyordu. 191 l - 12 
harbi esnası'nda boğazlara hakim 
bulunan kara kısmını himaye 
tertibati alınmış ve ani bir hü
cuma karşı gelebileceği kanaati 
basıl olmuştu. 

Gelibolu yarımadasındaki ha· 
!'.eri kuvvet 27 bin kişi idi, 
fakat bu kuvvet şayanı dikkat 
aurelte arttırılmıştı. 

Son raporlar boğazın Anadolu 
kısmında bir kolordu bulundu
ğunu bildiriyordu. Bu kuvvet 
aüratle Avrupa sahiline geçebi
lirdi. Binaenaleyh erkanı harbiye, 
muhasara levazımı ve 60 bin 
kişilik bir kuvvet olmadıkça 
boğazlara taarruzu doğru bul
muyordu. 

-4 eylUlde Sir Edvar Grey 
Atinadaki lngiliz sefirine Tilr· 
kiyenin hali bitaraflığmı mu· 
hafaza etmek tarattarı ol-
duğunu, fakat Merkezi Ro-
menlerin birleşmeği tercih et· 
tiği takdirde, Yunanistanı bir 
müttefik gibi aralarına almaya 
amade olduklarını bildirdi. Bina
enaleyh Bahriye Nezareti, Yunan 
berri ve bahri kuvvetlerile bir 
harp halinde alınabilecek tedbir
ler baklanda aörüşmek llzere 

lnglllz harp gemilerinden 
Çanakkaleye ahlan 38 ilk 

mermilerden biri 

Amiral Mark Kerre talimat ver· 
mişti. Fakat Yunanlılara, Türkler 
bitaraf kaldıkça hiçbir tahrikat
ta bulunmamak lbımgeldiği ihtar 
edilecekti. 

Amiral Kerre,Yunan donan
masını düşman donanmasına faik 
gelecek tarzda takviye etmesi 
bilclirildi. Kendisi de hilaf do
nanmasının başına getirilecekti. 
Bahriye Nezareti, Türkleri ezmek 
için yapılacak en kuvvetli tedbi
rin lstanbulu almak ve bunun 
için de Yunan ordusunun Geli
bolu adasını zaptederek İngiliz 
donanmasına yol açmak lazım· 
geldiğine kanidi. 

Amiral Kerr Kıral ve Yunan 
Harbiye nazırile görüştükten son· 
ra 8 eylülde gönderdiği cevapta 
Bulgaristanııı bitaraflığını muha
faza etmesi şartile, Yunanlıların 
yarımadayı zaptedtbilecekleri 

kanaatinde bulunduklarını bil
dirdi. 

Fakat Atinn, Bulgarların bita
raflık vaitlerine inanmıyorlardı. 

Bulgarlar da hep birlikte Türk
lere taarruz etmedikleri takdirde, 

kımıldamıyacaklardı. Bu şerait 
dahilinde Yunanistan derhal ha· 

rekete hazırdı. Yunan donan· 
ması bir iki tngiliz kruvazör ve 

f 
zırhlısı illvesile takviye edile
bilirdi. ,, 

Yunanlıların boğazları geçmek 
için yaptıkları plAn, hiçbir şeyi talie 
bırakmıyordu. Torpiller toplanın· 
cıya kadar gemilerin Marmaraya 
giremiyeceği hesap edilmişti. ls
tihkimların sukutundan sonra 
diğer mevzilerin alınması ve 
mukabil taarruza imkan bırakıl

maması dUıUnUlmUştü. Bu plinın 
ana hatları şu idi: 

Rumeli sahilindeki istibkim4 

ları arkadan zapt için Kabatepe
nin cenubuna 60 bin kişilik bir 
kuvvet çıkarmak. 

Anadolu sahiline iki tabur 
asker çıkararak boğazın metha
lindeki Kumkale istihkAmını zap· 
tetmek. 

Bu harekAt yapılırken Bola· 
yara 30 bin asker çıkarmak. ls
kenderona 20 bin asker çılcara· 
rak demiryolunu cenuptan kes· 
mek lzmirdeki Türk kolordusu· 
nun muvasala hattını kesmek için 
65 bin kişilik bir kuvvetle Edre· 
midi işgal etmek. 

Yunanlıların, Bulgarları da 
beraber götürmek hususundaki 
şartlarına gelince, Bulgar Kıralım 
İtilaf Devletlerile birleşmiye ikna 
etmek, hayli güçtü. Fakat henüz 
bu vaziyet hadis olmamıştı. Tür
kiye henliz açıkça muhasım vazi· 
yet almaktan içtinap ediyordu. 
İtilaf devletleri, mukarrer olduğu 
veçhile sabırlı olmakta devam 
ediyorlardı. Almanlar da boğaz

ları tahkime faaliyetle çalışıyor· 
lardı. 

Fakat İtilaf devletleri Türki
yeye derhal harp ilan etmiş ol
sa bile, Yunanistan henüz kur· 
şun atacak değildi. 

Amiral Kerrin telgrafı Londra
ys varmadan evvel, Kıral Kos
tantin fikrini değiştirdi. Bulgar 
Karalının Alman tarafına geçti
ğine kani olarak Türkiyeden bir 
taarruz gelmedikçe, onun Tür
kiyeye karşı taarruza geçmiye· 
ceğini bildirdi. 

Bir müddet boğazlara taarruz 
meselesi Londrada mevzubahs 
olmadı. Böyle bir teşebbils için 
asker olmadığı gibi, denizlerdeki 
Alman torpitoları imha edilme-
dikçe, İngiliz donanmasının Ak
denizde kuvvetlenmesine imkan 
yoktu. 

(Aric:ası var) 

İzmirin On Üçler Komisyonu 
Bir Karar Vermiş: 

Şöyle 

---· ( Baı tarafı 1 inci aayf ada ) 
ratlar tevlit edebilir. Tütün, Uzüm, 
incir, palamut gibi harici piya· 
ıalarda rekabete maruz kalan 
maddelerin işlenmesinde bu ka
nun ahkAmı beyhude yere mas
raflara arttıracaktır. 

Bu vaziyetin neticesi olarak 
işçilerden bir kısmı işsiz kalacağı 
gibi ihracat üzerinde de tesir 
yapacaktır. Yalnız tütün ve pala
mut manipiilasyon işlerinin sıhhat 
noktai nazarından miltalea edile
rek bunlara hususi ahkim konul· 
ması muvafıktır. 

- Nüfus kesafeti zayıf olan 
yerlerde kanun abkimmın mu-
vaff akıyetle tatbik edileceği şUp
belidir. lzmir ıibi biiyUk bir ıe--

l birde peryodik iş devrinde iş 
çok, işçi az olduğu düşünülür ve 

amele ücretlerinin yüksekliği nazarı 
itibara alınırsa bu kanunun tatbika· 
bndan ne kadar müteessir olacağı 
bedihidir. Esasen Uç senedenberi 
memleketimizin mahsul fiatleri 
nisbetsiz bir şekilde düşmekte 
devam etmesine rağmen işçi üc
retleri eskisinin aynıdır. ,, 

Raporun bundan sonraki kı
sımlarında hazırlanan layihada 
tadil edilmesi icap eden noktalar 
işaret edilmiştir. Görülnyor ki 
tehrimizdeki On üçler komisyonu 
iş kanunundan fayda değil, ma· 
zarrat doğacak gibi aykırı bir 
kanaate aaplanm!f oluyor. 

Adaaa 

--- -· - - -
Beyoğluna çıkmııtım, müthiş 

bir sıcak vardı. Biraz dinlenmek 
niyetile pastacılardan birine gir· 
dim... Oturduğum masadaki si· 
gara tablasında bükülmüş bir 
kağıt vardı .. 

Evveli merak etmedim .. Fakat 
dondurmamı yerken göıüm tab
ladaki kAğıda daldı. 

- Acaba bu kiğıt ne ola· 
bilirdi? .. 

Kendi kendime birkaç defa 
tekrar eltim: 

- Acaba bu kiğıt ne ola
bilirdi?. 

Elim tablaya gitti.. KAğıt ta 
elime geldi. Bu, bir mektuplu, 
kadın yazısile yazılmış bir mek· 
tup, altında imza yoktu. 

Bu imzasız kadın mektubunu 
okudum.. işte kopyesi: 

" Benim biricik Adnanım, 
Ayrılalı daha üç gün oldu . 

Senin Samsuna gittiğindenberi 
bilsen nekadar yalnızım. Sensiz 
geçen her dakikam, her saniyem 
sanki bir cehennem hayatı... Dü· 
şünüyorum dönmen için daha on 
iki gün var. Ben bu on iki günü 
nasıl geçireceğim? Nereye gitsem 
senin hayalini.. her neye baksam 
seni görür gibi oluyorum .. 

Geceleri uyurken kulaklarımın 
senin tatlı sesini duyduğumu his· 
sediyorum.. Büyük bir sevinçle 
uyanıyorum. 

Bakıyorum .. Bu bir rliya imiı, 
ayni rüyaya kavuşmak emelile 
tekrar gözlerimi kapıyorum. 

Adnan, seni nekadar sevdiği
mi, senden ayrıldıktan sonra 
bir kat daha hissettim. Bu satır
ları elimle değil, kalbimle yazı

yorum. 
Ah o kalbim 1.. Bazan tiktak

larını dinliyorum. Zannediyorum 
ki her çarpışında "Adnan, Ad
nan, Adnan,, diye haykırıyor. 

Damarlarımdan kan .ııksa, 
yerde muhakkak senin ismini ya· 
zacak, senin hayalini çizecek ... 

Ben bütün kalbimle, bütün 
varlığım, bütün benliğimle okadar 
seninim ki .. 

Sana yakin olduğum zaman 
sana bağlıydım, şimdi senden 
uzakken yine sana bağlıyım. Ay
rılık bir rüzgar gibidir .. nasıl rüz
gar mumları söndürür, için için 
yanan korları alevlendirirse ayrı
lık ta küçük sevgileri mahveder. 
Fakat benim aşkım gibi bir aşkı 
bir kat değil, yüz bin kat daha 
ziyadeleştirir .• 

Sana bu mektubumu " ..... ,, 
pastahanesinde yazıyorum .. 

Burada benden başka kim-
seler de var .. Karşımdaki masa
da kumral bir genç oturuyor. 
ikide bir başını kaldırıp yüıilme 
bakıyor. Budala, kimbilir beni 
ne zannediyor. 

Benim ne düşündilğilmU. ki-
me mektup yazdığımı bilmiyor 
ki!. .. 

Adnanım, benim sevgili Adna• 
mm .. Oh, şimdi yanımda olsaydın .• 

Adnan karşımdaki genç yine 
bana bakıyor.. Güzel eli gözleri 
varmış, kendi de güzel bir adam. 

Yok Adnan, kıskanayım de
me, benim için dünyada senden 
başka kim var ki !.. 

Genç adam şimdi gülüyor, 
dişlerini görüyorum, çok munta· 
zam .• GUIOtll de tatlı.. Çapkın bir 
adam her halde bir kadını baı· 

tan çıkarmak için her ıeyi haiz.. 
Sokakta birine rasgelirse bir 

şey söylese muhakkak cevap 
verir.. Birinin peşine düşse onu 
elde etmesi muhakkaktır •. 

Fakat benim için bayle 
şeyler ne boş.. Benim sevdi
ğim ınsan var velev ki on• 
dan çirkin olsun, velev ki gözleri 
onun gözleri kadar ateşli olmasın. 

Ben seviyorum, ben Adnanı 
seviyorum .. 

Ne oluyor? .. Karşımdaki genç 
adam daha dikkatli bakıyor tim
di. Bu adam benimle alAkadar. 
Peki amma ben niçin bakıyorum, 
niçin gayri ihtiyari gözlerim ona 
dönüyor? .. 

Neye o gülerken ben de gülHru 
süyorum... Acaba ben ... " .. 

Mektup burada kesilmiştL. 
garsonu çağırdım .. 

- Garson, burada kim otur-
du?. 

- Bir genç hanıml. 
- Sonra kalktı, gitti mi? •• 
- Evet karşınızdaki masada 

bir Bey vardı, hanım bir şeyler 
yazıyordu. 

Sonra biribirlerine baktılar •• 
Hanım kalktı. Buradan çıktı git· 
ti. Bey de arkarından gitti!. fşte •• 

Garson elile kapıyı gösterdi. 
Biribirinin kolunda iki kişi geli· 
yorlardı. 

- Bunlar da • kim ?I 
Garson izahat verdi .• 
- işte o hanımla o beyi. 

* Kolkola geldiler, ayni masada 
karşı karşıya oturdular, biribir
lerini kırk yıldanberi tanıyormuş 

gibiydiler. 

* Adet edindim.. Hemen hergün 
ayni pastaneye gidiyordum, Onlar 

da geliyorlardı. Kimbilir belki ilk 
defa biribirlerini gördükleri yeri 

hergün ziyaret etmeği bir vic· 
dan borcu addediyorlardı. 

Günler geçti. Bir glln yine 
orada idiler, yine ben de ora::la 
idim.. Onlar biribirlerile tath 
tatlı konuşuyorlardı. 

Ben kendilerini yan gözle 
seyrediyordum. Kapıdan bir 
genç erkek girdi, sevgilisinin 
yanında oturan genç kız birden· 
bire: 

Eyvah!.. Adnan, dedi. 

Jf. 
Eyvah!.. 

Pastahane biribirine karıpbi
lirdi.. Adnan vefasız sevgilisinio 
yllzUne alçak diye bağınr. Se~ 
gilisinin yanandaki genç erkek 
Adnana hücum eder, tabancalat 
patlıyabilir, daha neler neler 
olurdu. 

Fakat btttUn bunları göraır 

mek için ben daha, 
- Eyvah, Adnan!. 
Sözünü duyar duymaz pasta· 

haneden dışarı fırlamıştım. Bu 
yüzden hikiyem tablada bul
duğum mektup gibi yarım kaldı·· 

Okuyucularım, affetsinler··· 
Hikayem tamamlanacak, onlaflthll 

d. ta 
hatırları hoı olacak ıye 

.. k mal'" canamı da tehlikeye or• 
dım yal .. 
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G ---F eıniciler Lokantasında Bir Yemek- Sahte Elli Franklık-Lokantadan Nasıl Kaçhk-
ena Bir Gece-Ruan Şehrinin Belediye Bahçesinde Papazdan Çarpılan Cüzdan 

- - -
- Mümkündür ve bu takdir· J 

de onu da ele geçirememiş ol
~ak teessürü muciptir. Fakat uL;- 1 
tını bilmem siz de benim gibi 
inisiniz? Benim midem açlık
tan zil çalıyor, haydi bir lokan· 
taya gidelim. Karnımızı do
Yutalım, sonra da şehirden uzak
laşrnanın bir çaresini düşünürüz! 

Karşımızda " Gemiciler lokan· 
~~sı ,, adını taşıyan bir aşçı dük
anı vardı, manzarası pek temiz 

~lnıamakla beraber yanıbaşımızda 
ulunduğu için buraya girdik. 

ı;-akat girdiğimiz dakikada piş
llıan olduk. 

Çünki bu beşinci sınıf lokan· 
lanın bütün müşterileri bize bak
~ıya başladılar. Maamafih istifi 
Ozmadan iki kişilik bir masaya 

Olurduk, birer biftek ile bir şişe 
tlnıas şarabı istedik, yenilecek 
~e içilecek şeyler değildi, fakat 
karnımız o kadar acıkmıştı ki itiraz 
shneden geleni mideye indirdik. 
hu müddet zarfında salon hemen 
b eınen tamamen boşalmış, yalnız 
eş on kişi kalmıştı. 

Yemeği bitirdikten sonra 
tezgahta oturan şişman kadının 
)'anına yaklaşarak borcumuzu 
•ordum. Kadın kalktığımız ma· 
'aya bir göz attıktan sonra: 

- Elli kuruş! Dedi. 

ihtiyar kılıklı genç hırsızın 
ti.izdanında bulduğum elli franlık 
banknotu uzattım. Kadın kağıdı 
llldı, elinde şöyle bir örseledik
~ sonra pencerenin ışığına tu-

tak muayene etti ve sonra bir· 
denbire haykırdı: 

- Fakat bu banknot sah· 
tedirl 

b Kadının gözleri adeta bize 

1 
akıp eritecekmiş gibi yıldırım-
ar saçıyordu. 

Derhal en muvafık çarenin 
ti dj cat etmek olduğuna karar ver· 
d ın. Esasen kapının yanında 
Urnıakta olan Manzana kadının 

:unılesini işitir işitmez dışarıya 
ırlamıştı. Bittabi ben de 
b?un hareketini taklit ettim, 
ır avcı taı·afından takip 

edilen iki geyik gibi konu· 
~~Yorduk ve şişman kadın ken
dıne gelmeden evvel rıhtımı del· 
d Uran bin bir çeşit eşya arasın· 
b G kaybolmuştuk. Bununla bera· 
tr bu semtte kendimizi emniyet 

: tında bulm:yarak şehrin öbür 
b~rafını boylıyarak, takriben 
~ ır saat kadar yürümüştük ki, 
~tşırnıza bir park çıktı. Manza· 

Ya. 

- Buraya girelim! Dediml 

fena Bir Gece 
tl\ iki tarafı sıcak memleketlere 
a u"hsus geniş yapraklı ağaçlarla 

slenm· .. . k d" ıtı· ış, uzerıne um O{en-
·~ b ir yoldan geçerek çiçekli 

• /~iJ.raf ı a.~lili Kuponu 
al.ııati · · ör. • · rot ~; ııızı ,;reııınck ıstıyorsanız 

li1t~6rnfınııı 5 adet kupon ilo bir· 
6 gönderiniz. Fotoğrafınız sır.ıya 

t,ıt · lir vcı indı:ı ı>tlilrnt'z. 

lsinı, meslek 
~a ııan'. •? 
Uan..,.· -·---lı'-------

01 suallerin 
'-C('\ abı ? 

ıo~ --
rraf intiıaar {•<f y 

~"ı. ıni ? 

~ 0:0 •r..ı. ın kliı1esi :30 kuru~~ 
111•"-:ı.bllindo ~önrlr>rilobilir. 

bir mcvd~na ç r •. Hıı m~ydanın 1 
orta&·n 'a !Jii}uk bir hnvtız vardı. 
Havuzun kenarında mürebbiyele
rinin nezareti altında çocuklar 
oynuyordu. Çiçek parterlerinin or
tasına dikilmiş olan bir levha 
bize "Ruan,, şehrinin belediye 
bahçesinde bulunduğumuzu öğ
retti. 

Manzana memnundu: 
- Bizi burada aramayı düşün

mezler, diyordu. 
- Evet, tahmin ederim! Fa· 

kat şu kanepelerden birine otu
rarak biraz dinlensek fena et
meyiz. 

Boş bir kaııapa vardı. Çök· 
tük. Manzanaya: · 

- .Şimdi şehre dönmeyi ha
tırımızdan çıkarmalıyız, d~dim! 

- Neden? diye sordu. Ruan 
şehri oldukça geniş ve kalabalık 
bir şehirdir, bizi kimbilir, kim 
tanır! Halkın arasına karışır 
kayboluruz! Buna mukabil bu hah· 
çe hemen hemen şehir haricindedir 
ve tenhadır, eğer fazla kalacak 
olursak muhakkak nazarı dikkati 
celbederiz. Zaten bir insanın en 
ziyade kalabalık yerlerde izini 
kaybedeceğini siz de bilirsiniz! 

- Evet amma, bu şehrin 
içinde, ne kalabalık olursa olsun 
birçok düşmanımız bulunduğunu 
unutuyors-;ınuz. Bir defa arabacı, 
sonra lokantacı, daha sonra da 
iki hırsız ile vanlarındaki kadın 

" 

Balıkesir 

eder beş kişi.. Bundan 
başka da Albion otelindeki 
hadisenin bütün zabıtayı ayağa 
kaldırdığına emin olabilirsiniz! 

- Doğrudur amma bizi gö· 
ren olmadı, kim itham edecek? 
hırsızlar mı? Pek zannetmemi 
Etseler bile zabıtaya verdikleri 
eşkal muhakkak çok müphemdi. 
Bence asıl korku arabacı if e lo
kantacı dadır. Fakat onlara rast 
geleceğimiz de çok şüphelidir. 

Lokantacı ile karşılaşaca· 
ğımızı ben de zannetmemi 
Fakat ai"abacı ıçın bu fikirde 
değilim! Herif mesleki icabı ala· 

ca karanlıktan gece yarısına 
kadar sokaktadır. 

- Adam siz: de iş buna kal
sın! 

O arabasından inip te bir po• 
lise müracaat edinceye kadar 
çoktan tabanları kaldırmış oluruz! 

- Azizim, görüyorum ki git
tikçe nikbinleşiyorsunuzf 

- Vallahi dostum, herşeyi 
kapkara görmiye biraz fazla nik
bin olmayı tercih ediyorum. 

- Eğer cebimde çok değil, 
sadece iki adet yUzer franklık 
"varakai naktiye,, bulunsaydı mu-

hakkak ben de sizin haleti ruhi
yenizde bulunurdum. Fakat şu 
mel'un parasızlık yok mu mü· 
temadiyen canımı sıkıp duruyor 1 

( Arlcası var ) 

Mektubu 
---·----

~ cak ar n ş·ddeti Ta
hammül D.erecesini Aştı 

Balıkeslrde Vilayet Konaaı 

Balıkesir, (Hususi) - Ara· 
bistanı gezip dolaşanlar bize ga· 
rip hikayeler anlatırlar. Oralarda 
o kadar sıcak olurmuş ki toprak 
üzerine dizilen . yumurtalar bir 
dakika içinde pişiverirmiş. Hatta 
bu bir şey değilmiş. Yazın sıcağı 
o kadar müthiş olurmuş ki sular 
çekilir, kaynaklar kururmuş. 

Bize ve belki de size efsane 
gibi gelen bu hakikatler tecrübe 
haddesinden geçtikten sonra 
karşımızda heykel gibi vaziyet 
alıyor. O inanmadığımız sıcaklar 
şimdi bizim Balıkesirde de baş-
ladı. Şehrimizde iki gündenberi 
sıcakların şiddetinden kaynamıy~ 
başlad ık. Sıcaktan bayılanlar 
ve ayılanlar tümen tümen ... Hara· 
ret derecesinin 36 üzerinde karar 
kıldığını söylersem iddiamın ma· 
hiyetini kolaylıkla anlıyabilirsiniz. 
Gerçi sıcak, soğuktan ve yaz 
mevsimi. de kıştan iyi ve daha 

ı 
cömerttir. ·Ancak. bunaltıcı sıcak· 
ların zulüm ve ışkencesine ta
hammül etmek hayli milşkül 
oluyor. 

14.A. 

Yeni Neşriyat 

Holivut 
Memleketimizin yegane Sine· 

ma mecmuası olan Holivut'un 

2 inci sene 16 ıncı nüshası Türk 

stüdyosunun duhul şeraitini, en 
son artist resimlerini ve idman 

bayramına iştirak eden mektep 

talebelerinin resimlerini havi ola

rak temiz bir şekilde intişar 
etmiştir. 

Yemek kitabı - Ala.turk:ı, n.!3-
frangn her eve l:lzım olan bu kitap 

yemckkrin nasıl pişirileceğini lhorke
sin aıılıyabiloccği tarzda öğretir. 1n
kıHl.p kita.plıanesL l<~iati öO kuru1-

Sayfa 11 

Köpek Katil Olur ? 
• 

---- · ----

t Kı.ralının ı·u 

Bir Türlü Bulunam yor 

Amerikada altın arayıcılara ekseriya bu sefü vaziyette 
tesadUf edlllr 

Amerikada, bir asırdanberi 
karşılaşılan vak'alarıo en garibi 
olduğu zannedilen mühim bir 
hadise vukubuldu. 

1929 senesi temmuzunun üçüncü 
günü, Taos şehrinde çok zengin 
bir altın madeninin sahiplerinden 
biri olan Mister Manbi, sayfiye
sinde ölü olarak bulunmuştu.Cese
din başı yoktu, boynundan 
koparılmışa benziyordu. 

Zabıta memurları hadiseden 
haberdar olarak geldikleri zaman 
cesedin yanında büyük bir köpe
ğin ulumakta olduğunu görmüş· 
lerdi. Köpek çok büyük ve vahşi 
bir çoban köpeği idi ve cesedi 
bekler gibi duruyordu. 

Zabıta memurlarının cesede 
yaklaşmaları mümkün değildi, 

hayvan saldırıyordu, mecburen 
köpek öldürüldü ve tahkikat ne· 
ticesinde Mister Manbinin bizzat 
kendi köpeğinin vahşetine kur
ban gittiği tahmin edildi. Tahki· 
kata nihayet verildi. 

Fakat. maktuliin ailesi birkaç 
gün sonra cesedi mezardan çı· 

karttı, u fethi meyil " ameliyesi 
yapbrttı ve gördü ki, zabıtanın 

vardığı netice doğru değildir: 

Cesedin başı köpek tarafından 
koparılmamış, bilakis bir bıçak 
ile kesilmiştir. 

Maldulün ailesi hadisenin tah
kikini hususi bir polis memuruna 
havale etmişti, bu memur katiH 
bulmak üzere çalışıyordu. Fakat 
hadisenin son safhası şuyu bulur 
bulmaz adama birçok tehdit 
mektupları gelmiye başladı. Bu 
mektupta: 

- Bu işi bırakınız. Alcsi tak
dirde sizin kcllenizin de boynunuz
dan ayrılması zamanı uzak değil· 
dir, deniliyordu. 

Polis memuru bu tehditlerin 
karşısında korkmadı ve hale var
mak için ilk iş olarak maziyi 
tetkik etti. Öğrendiği budur! 

- Altın madeninin ilk iki sa· 
bibi de ayni şekilde kafaları kopa
rılmak suretile öldürülmüşlerdir. 

Bu cinayetlerden birisi on beş, 
diğeri de on ilci sene evvel 
olmuştur • 

Maamafih hususi zabıta me-
murunun öğrendiği hakikat 
dan ibaret kalmıştır. 

bun· 

ilk iki cinayeti kim yapmıştır, 
üçüncü cinayetin failinin hüviyeti 
nedir ? Her üçü de ayni adam 
tarafından mı yapılmıştır ? Bütün 
bu suallere cevap ver:nek miim· 
kün olmamış ve o zamandan· 
heri de aradan üç sene 
geçmiş, hadise kapandı forzedil
miştir. 

Vak'anın geçen hafta tekrar 

• 

I; 

il 

canlanmış olmasının sebebine 
gelince: 

Ölen Mister Manbinin bir lrnr
deşi vardır ve altın madeni bu 
zat tarafından çalıştırılmnktadır. 
Ve bu zat ta geçen hafta mas• 
keli dört kişinin taarruzuna ma
ruz kalmıştır. Fakat tesadüf im
dadına yetiştiği için kurtulmuş• 
tur. Maalesef haydutları yakala
mak mümkün olamamışbr. 

Amerikan zabıtası bu müna
sebetle eski dosyelerini karıştır· 
mış, işi bir daha gözden geçi .... 
miye knrar vermiştir. 

İklim er 
Müellifi : Andre Moruva 

Mutorciıni : Haydar Rlfat 

Kitahm aslı lıir senede 340 defa 

l1ac:ı lııııştır. 

Çocuk hastalıkları miltehassm 

Dr. SEMiR İS El<RE H. 
Beyoğlu mektep ı;oknğı Tel: 2496 

Sayfiye 
Arzyanlar! 

lstanbulun münasip bil' sem· 
incle yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi mevsimlik 

olaraic kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilan veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabilir siniz 

Kulak, Boğaz, Burun Mütcha.s1sı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep Eokak 1 Tel: 2496 

SON POSTA 
Yevllli, tii)asi, Havadis 

~a?..etc!>.i 

ve Halk 

idare. lstaııbul: F.skl Zaptiy~ 
• Çat:ılçeşm!l sokağı :!,, 

Tel •fon lstanbul - 20~03 
Post:ı kutusu: lstanbul - 7H 

'J'C'lgraf: lf\tanbul go~ PO::ıTA 

ABONE 
'J't'HKIYE 

Fi A Tl 

~ -
14llJ Kr. 

750 ,. 

4uu ,. 
150 ,. 

1 ~e'lO 
G Ay 
3 ,. 
1 ,. 

Ecnebi 
270J Kr. 
140) ,. 
80J ,. 
30J • 

Ge~cn evr ... gl ri Yerilmez. 
'1 Lunl.ırdan mes'uliyet :ılınına.;ı; 

, i cı' ı.p \ ı ı ınf'k tııpi.ın G kuru1l u 
~ Pul ılfıVl':!! 1.wm lır. 
~ • • ) ) ) 1 
~ A irs ık: °l't r ıı•, - 11.ıır ır 
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Anonim Şirketi 

ISTANBUL - AYVANSARAY 

Milli • • 
çıvı fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
.\vrup:ıdaki en rılCıjhıır ııı.ırl-alarııı ft•\kiııılrdir. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Himage için tercihan her yerden isteginiz. 

Telefon: Begoğlu - 342 

Çocuk Bahçesi 
Ankarada hususi bizim mektepte geçen senedenberi muvaffa

kıyetle devam eden Çocuk Bahçesi tatilde de çccuklarnı terbiye 
ve istirahatlerini teminle meşgul olacaktır. Çocuklarını gi1neşte 
ve kapalı evlerin bunaltıcı havasmda üzmek istemiyenler 

... hergün mektebe miiracaat etmeleri lazımdır. .. 

halkının nazarı tlikkatine 
Teminatlı, asri ve fenni tertibatlı 

Halı yıkama fabrikası 
Düyunu Umumiye civarında Hoca hıını caddesinde 
Yeşildirek karakolu karşısında No.; 2 - 4 - 6 

Her ne\ i \C cins hah, kilim, rcca<ll' \e cm-.alinin rlektrik 
tertibatile tozları a]ınır. Tatlı u \C kinı)C\i maddelerle )ıkanır. 
Her türlü lekeleri çıkarılır. Yıkandıktan ,.,oııra birkJÇ sene gü\•c 
giremez. Gil\elerin çoğaldığı me' im grlnıiştir. ihmal ıararınızı 

mucip o]ur. Uzun tiiylü halılar ııınkinc \ a:sıla':ıile tra~ edilir. 
Acı ve kuyu sularile sakın yıkatmagınız, haltlar çürür. 

Mütehassıslarımız Avrupada tecrübe görmüştür. 
Bozulan hahların bedeli derhal verilir. 

Mevsim hasebile muhterem müşterilerimize fevkalade tenzilat yapılır. 

IPEKİŞ muvakkat satış 

tarifi 
'tJ • • 

magazasının en ıyı 

bugünkü tasnif neticesinde 

anlaşılacak ve netice yarın 

gazetelerle ilan edilecektir 

,, A 

./'UKUFE 
IT~İYATI 

- . . . • -"\ı' . -·- ~ , •:.~' . :-ı - ; .... , 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

Şükllfe 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şükufe Losyon, ekistre, 

parfünlerinirı esası tabii çiçek 

esanslarıdır. 

Kibar tabakanın allm•tl farikasıdır. Nefaset itibarile hiçbir 
ecnebi markası ŞOKOFE mUslahzarahna tatevvuk edemez. 

G ü l 
Yapraklarının . 
caz1p ve goz 
kamaştırıcı . . 

ren g· ını 

Sim on Krenıi pudrası 

ve sabunum muntazaman 
istimalile temin edebiliui
niz ki bıt rnretli' .:ildir t'!

miz' enmesini ıum\.ışatmı...ıc 

ve beslenmesı gibiJü, nak· 
udın husulüne yar.J•"ll eder 

CRİME 
SIMON 

(KREM SlMON) 

SELANıK BANKASI 
Teılı t.ırihl ıSSS 

Sı::rmayesi Tamamer 

tediye ~dilmiş 

30.000.000 7rank 
idare Merkezi lshınb:.ıl 

Türkiyedekı şubeleri: 

C:AL.\TA, ;. TANBUL, tz.Mlfl 
.'.\).l:-,l N, APA. A MER:--ıN 

Y unanistandaki Şubeleri: 
:--EI.\NlK. ATl.·A, J<AVALA, PiRE 

Bilümum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit ü-zerinı; 
hesap küşadı. Hususi kaııalrır icarı. 

('ıltli 
lıoımaynıı 
yl'ı;flıw 

Tuvalet 

- .. -·- ··---------
BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermaye.si: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesiı 
5,000,000 ~ L. 
lhtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Galatada Knraköy palasta Telefon: Bey

oğlu 3711-S lstaııbul tlll ıubesl: 
"Merkez Postanesi iltiıallndo Allalemci

han 11 Telefon : lst. 563 

Bilümum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Halepli Sünnetçi Ba11 Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Malımut 

Sirkeci: Beşir Kemal • M. Cevat eczahaneıl 
karşısında T. 21486. Kadıköy 6 yol ağzı T.19 

A YYILDIZ 
BAKKALiYE MAGAZASI 

AHMET ve SEZAi 
Jstanl>ul, Ketenciler 46, •rcı: 23359 

Tenzilatlı fiatlarımız: 
Kesme şeker 53 

Toz. ş•ker 47 
Makama 23 
Z. Yağı Ayvalık 65 
Z. ,, Edremit 60 
Trab. yağı H• 100 
Urfa ., H, 140 
Sofra tuzu 10 

Kaşer Trakya 90 
,, Anadol 80 

Beyaz peynir 50 
Pirinç Tosya 30 

,, Bomba7 40 
., Hindiye 36 
,. Rlzon 35 
,. Çorbalık 25 

-
Son Posta Matbaası 

Sablplerf ı AU Ekrem, 5ellm Ra .. p 

... .,.. Mw.t IWI Lltll 

BU GECE VARiSi 
J DÜŞMANINI 

ÖLDÜRÜNÜZ! 

Tahta kuruları kan11111zı içerler. GündüzUtt 
pis kertlklenle saklı kalan bu haşarat gece
leyin sessizce çıkarak uykunuzu bozmığa ve 
kanınızı lçmeğe gelirler Çok defalar glndll· 
zün gizlendikleri kirli mahallerden hastalık 
tohumlar• taşırlar. Kendinizi bu kan emen 
murdar haşarattan koruyunuz 1 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle ve kat'ı surette öldürmek için eq 
emin vasıta. bütün dünyaca tanınmıt olııİ 
FLIT"tir. Sarı renk ve siyah çizgili teneke 
üzerindeki asker resmine dikkat ediniz. 

Şayet mühürlü teneke üzerinde bu resim 

mevcut deQllse aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

Umuml Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul· Galata Voyvoda han 

Zafiyeti umumiye, işlihaaızlık ve kuvvetsizlik 
faitd ve tesiri görülen. 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiNE 
(Uzviyete göre erkekler için) 

FERTİLİNE 
(Uzvi.yete göre kadınlar için) 

Beynelmilel gautelerln muhtelif netriyatından bir hulba: Bu alelAde bir llAç dcJ'l!cll'• 
blliiklı genç VP dinç hayvanların taze hormonlarile elektrolitlerinden mürekkep tJI 
ıaheserdlr. Vücutlarda seyalel havatlycyl ihya ve gençlik kuvvetlerini iade edfl> 
~ Realmll kitabını lıtanbul Posta kutusu 745 ten arayınız. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON t~ 

Sultan hamamında 

BALCILAR 
Mağazasında 

TENZiLATLI SATIŞA 
BAŞLAN M 1ŞT1 R. 

Mevcut Avrupa malları 

YOK PAHASINA 
16 Hazirana kadar elden çıkarılacaktır. 

Bu MUstesna fırsatı kaçırmayınız. .ı 

Fransızca ve İngilizce öğretiyoruz 
A k d h b. . k ·1 .. ddetince, 

n ara a ususi ızım me tepte tatı mu al-
fngilizce ve Fransıca dersleri verilecektir. MUtebassıs ~rloİ 
limler tarafından verilecek bu derslerden istifade etme e 
lisan meraklılarına tavsiye ederiz. 

Fazla tafsilM alın:ı.k için cumadan maada hergUn Sanıa.n~ 
civannda bulunuu mezktir mektebe müraoaattara • 


