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Buglln,I karilerimizle ve efkln 
'1rrıurniye ile esaah bir mubaeebei 
lnıal yapmak lüzumunu duyuyoruz. 
Bu lüzumu duyuşumuzun sebebi, 
tvvell hakkımızda umumiyetle 
beslenen " menfi " rol oynamak 
fikrinin neden tevellilt ettiğini izalı 

I Darülfünun J Pro/esgonel • Olalım Mı ? 
lslahatına 
Başlanıyor Galatasaray Başkaptaıiı 

Ankara, ıa (Hususr) - Te- M ı·h 8 Dı·yor Kı• •. reffuh eden mal&nata göre us ı ey 
Maarif VekAlett, yeni derı ıeneıl 
bqlanııcından itibaren, mut .. 
haasıı M. Maltın hazırladığı ra
porun ban noktalarını Darillfn
nunda tatbik etmek kararındadır. 
Bu meyanda ortamektep mu· 
allimleri için Darülfilnunda 
kurılar açılacak, DarUlfllnuna 
klfi miktarda ders malze
meai ve kitap temin edilecek· 
tir. Buraya l'elen haberlere 
g6re DariilfUnun emildi Muammer 

tlınek, sonra da bu kanaati izale 
etmek için takip etmeye karar 
\'erdiğimiz müstakbel hattı hareke
tin ana hatlarını ifade etmek. 

Tam müsebt bir yolda yfir&
lnck lrnrarmı verirken okuyucula· 
rınııza karşı böyle bir izah ve he
•ap vermek ihtiyacını duymam12 
bir dürllsti vazifesiydi ki bu 1atır
l•rla, biı işte bunu yapbİJmıza 
kaııiiz. 

~ 
Fertlerin Hllrriyyetf muayyen 

lıudutlara dayandığı ve o hu
dutları aşamadığı gibi cemi· 
)etlerin serbestisl de ayni ka· 
nunı çerçive dahilinde kabili 
latimaldir. Aksi hal, misal
lerle görüldllğü üzere anarşi do
iuruyor. Muasır cemiyetlerin ida· 
tesinde göze çarpan bu bal, ıu 
'1nıumt kanaati yaratmıştır ki 
kuvvetli bir baş, nafiz bir bakıı 
\'e eğrilmez bir idare ile ancak 
hedefi tutmak mümkUndür. Bu 
kanaate, bugünkil dünya, tattığı 
•cı tecrübelerden sonra varmıştır. 

Vak'ayı daha sarih bir surette 
ifade etmit olmak için diyebili
'tiı ki beşer, muayyen bir hedef 
~ ideale yürümek için kendi 
~endini bizzat idare edemiyor. 
~te bir taraftan Rusya, İtalya, 
•bur tara~an Japonya ve Ameri· 
kayı ele alınız. lngiltere ile Fran
•anın kaide harici kalır gibi 
16rünen mevkileri nihayet :zahirt 
l.ir görünüşten ibaret olarak 
kaydedildikten sonra, görünür ki ı 

En son rejimi temsil eden 
(Devamı 8 inci sayfada) 

M. Venlzelo• 

Yunanistanda lnti 
habat Mücadelesi 
Şiddetli Olacak 

Başvekil M. Venizelos Siyasi 
Bir Manevra Atlatb 

Atina, il (Hususi) - M. Ve
nizclos bir haftalık bir istifa 
fasılasından sonra, tekrar iktidar 
mevkiine döndü. Döndü, dedim. 
Çünki kendi ar:zusile gitti ve 
yine 1 1i arzusile geldi. Haki· 
kalcı ·r ,.!deri doğrudur. Bilyilk 
adam ... .ı- bazı büyük hevesleri 
vardır. İşte M. Venizelosun lk· 
tidar mevkiini bırakıp tekrar 
ele alması da o hevesin bir 
tezahürüdür. Kendi fırkasının er
kAmndan biri t&yle ~aylemek• 
tedir: 

11 M. Venizelosun kaprisi tutup 
ayak diredi mi, artık akan ıular 
bile durur. M. Venizclosun ka· 
rakter ifade eden hususiyetlerin· 
den biri de budur.,, 

M. Papanastasyu bir gftnliik 
beylik beyliktir, diye iktidar mev• 
kiinde kalacağı llç beş glln zar

(Devamı 8 inci Hyfada) 

Rqit Bey •e F aknlte reisleri mtl
şalıede ve arqtırma uıulile tedri
sata taraftar bulunuyorlar,bu usu-
liln bugün de tatbik edildiği anlaşıl
makla beraber daha geoit mik· 
yasta tatbikata geçilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

Diğer taraftan M. Malş'ın 

raporunda ehemmiyetle ileri sil• 
rülen ecnebi lisanı meseleıi de 
Maarif Vekileti tarafından ebem• 
miyetle nazarı dikkate alınmıştır. 
Biltçenin mUaaadeal nisbetinde 
bu madde llzerinde de ıllratle 
tatbikata giritilmetl kuvvetle 
muhtemeldir. 

Fırıncılar aşe Karar nam esin· n 9 uncu 
Maddesi le Tecziye ce 

Adliye Ehemmiyetle Harekete Geldi, Halkı Ekmeksiz 
l!ırakan Fırıncılardan 2500 Lira Ceza Alınacak, Fırınları 

Kapatılacak Ve Bir Sene De Hapiste Yatacaklar 
Buğday, un 

"e dolayısile ek- ~ --.IJ!!t-
lnek meselesin
de ihdas olunan 
tayritabii vaziyet, 
d" Un de devam 
ktıniştir. Dün de 
b~Ydettiğimiz gi-

ı, ortada tabii 
~~ iktasadi hiç
b ır sebep ve 
h ahane olmadığı 

liz kaldıklarını 
.ıtildirmişlerdir • 
Şehirde ihtiyaç
tan az ekmek çı· 
karan fırınlar, 
halkın tebacilmtl 

llicle, halkın ek· 
tl'ıek iz bırakılmı• 
h kadar gidil-
lllesj Bel d' . DUn ekmeksiz bir fırın önünde ekmak bekllyenler V • e ıyey•, 

b·~layeti, Ticaret Müdürlüğünü ve 
t 

1 
hassa Müddeiumumiliği hareke

~ getirmiştir. Bu makamlar bir 
at~ftan vaziyeti tetkik etmiye 
b:ı'§rnişler, diğer taraftan da 
t'8~1 ekmeksiz bırakmak. cilr' etini 
l.i erenler hakkında bu hususta· 

karşısında kepenk· 
lerini kapamıı· 
lardır. Bazı yer
lerde Belediye 
zabıtası memur
ları tezgahlara 
geçerek bizzat 
halka ekmek da· 
ğıtmışlardır. Di· 
A'er taraftan ek

kanun " niumlan tatbik 

etmiye başlamışlardır. 
Şehirdeki vaziyet hakkında 

yaptığımız etraflı tetkikatı şu 
sur ..ıtle tesbit ediyoruz: 

Dün, ekmeksizlik, şehrin hemen 
her tarafında hissedilmiştir. Dnn 
öğleden sonra Maltepeliler Bele
diyeye müracaat etmişler, ekmek· 

mekçiler, zam yapılması hususun· 
da ileri sürdükleri talepte dün de 
ısrar etmiılerdir. Fakat Belediye, 
narh formlllllnlln, herhangi bir 
vaziyette ekmekçilerin zarar et
mesine meydan vermiyeceğinden 
bu formO'lden ayrılmayacağına, 

( Devamı l I inci 1&yfacla ) 

"Yarı Profesyonelliğe Razıyım. 20() 
Liraya Kadar Aylık Kafidir.,, 

Galatasarayın timdiki futbol 
baıkaptanı Muslih Bey, Parla 
olimpiyadına iıtirak eden miW 
takımımızın aol açık mevkiinde 
çok muvaffak olmuf, olimpiyat· 
tan aırdet eden milli takımın ıi
mal aeyahatinde de takımımızın 
galibiyetinde Amil olmuıtu. 

Kendisi ıahsan çahıkandır. 
KlUbUnde oynadığı zamanlarda 
atletik idmanlarını, nefes kabili
yeti için koşuşlarını ihmal etmezdi. 

Muslih Beyin bilhassa milli 
maçlarda mllfrit bir bas1&siyeti 
vardır. 

Muslih Bey de, birçoklan 
gibi, son ıenelerdekl spor zl· 
fımıza çareler aramanın zamanı 
geldiğine kanidir. Bu itibarla 
anketimizin, profesyonellikten ~ 
mit edilen faydalann ve :zararla
nn ortaya çakmasına Yeaile ola
cağından bahsetti 

Muslih Beyle şöyle g&rUşmiye 
başladık: 

- Profesyonel '-'lahm mı? 
- Bu suale doğrudan doğ-

ruya cevap vermeden evvel 
memleketin iktısadiyatını göz 
&nllne getirmek ve ondan sonra 
bir telif noktası bulmak mecbu
riyetinde olduğumuzu zannediyo
rum. 

Ben bu tarafları hesaba alır-

~uellh Bey 

ken iyi çalııamadrtımızı da nazan 
dikkate alıyorum. Bence aaıl 
dert, amat6r veya prefosyonel 
olmamız defildir. Çahımıyor· 
sak, sporcu zihniyetinin bizde 
henüz tamamile inkişaf et
memit olmaamdan çalışamıyorua, 
kanaatindeyim. Senelerce devanı 
eden spor hayabmdaki tecrUbe
lerle şuna kaniim ki, sporun niçin 
ve nasıl yapıldığını henüz anla
mış değiliz. Bu yüzden faideli bir 
şekilde ve devamlı bir tarzda ne 
idman edebiliyoruz, ne de milsa· 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Akhisarda Bir Çobanı 
Ağaca Asıp Öldürdüler 

Akhisar, (Hususi) - Kazamı:ıın Karasonya köyünde Mehmet is
minde 15 yaşlarında bir çoban ağaca asılmak suretile feci bir şekil· 
de ö!dürülmüştilr. HAdiseden müddeiumumilik haberdar edilmiı ve 
derhal hadise mahallinde tahkikata başlanmıştır. 

Tahkikatın iptidai safhası çoban Mehmedin evveli döviildüğllnO, 
ondan sonra da tasallut edildiğini ve hAdisenin şayi olmaması için de 
bu feci şekilde öldilrüldüğiinli göstermektedir. Köy bekçilerinden 
ŞUkril namında birinin hadiseden birkaç saat evvel çoban Mehmedl 
fena halde dövdüğü zannedilmektedir. Katillerin kim olduğu benftı 
anlaşılamamıştır. 

Trl'vsiqe! L Bir ---------

- Öyle bir eser yazmak istiyorum ki, hiç 
bahsetmemİf olsun. 

- Öyle iH kendille dair bir kitap yul .• 

kimH o mevzudan 
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f Halkın Sesi 

Buğday Ve Ekmek r:ı...-----------------
Meselesi •.• 

Bazı ekmekçilerin ihdas ettiti 
ayiurı vaziyete dün de •ahit 
oldns. Bu meselede çok haaaaa 
olan halk ıa fikirleri beyaa 
•tmekteciit: 

S..lih B. (Aksaray Ka:ı.aniaadl aıa· 
.. ilesi 71) 

:- Hakiki buğday vaziyetimiz 
ancak hasattan sonra belli olur. 
Henüz buğdaylarımız çiçek ha
lindedir. Kuraklıktan pek mlite
essir olmazlar. Üç gündenberi 
devam eden yağmurlar da tam 
mevsiminde olmuştur. Hinaena
l~yh. buğday fıatlerini arltırmıya 
hıçbır sebep ve lüzum yoktur. 

Piyasadaki birkaç günlük tc
reffij köylünün elinden buğdayı yok 
bahasına alıp stok yapan birkaç 
muhtekirin sun'i bir eseridir. 

• lı 7lll'at Bey • S:'rkecl Sancaktar •okak 2 -

- Aeçen seneki gaıetelerin 
r.e-vıriyah ve ziraatçilerin endişesi 
ile bugünkü vaziyet arasında hiç
bir münasebet bulamıyorum. 

Geçen sene Türkiyeyi üç sene 
idare edecek buğday var deni
yordu. Harice mühim miktarda 

-ihraç yapmadığımız için bu buğ
ciayın cübilde kalması lazımdı. 
Acaba geçen sene yanlış tahmin 
yapbk ta buğday tükendi mi, 
yoksa beş on tüccar ihtikara mı 
geçtiler. Herhalde ikinci ihtimal 
doğrudur. Ellerinde fazla mal 
bulunan tacirler bnlaııık suda 
avlanmak istiyorlar. Anadoludan 
gelen haberler iyidir. Şu halde 
buğday, yenisi çıkıncıya kadar 
es ;;i vaziyetini muhafaza edebilir 
ve biç te bir sıkıntı olmaz. 

* KimU B~ - Beyoğlu GU1Dilt9Uyu 39 • 
- Son günlerde havalarm 

kurak gitmesi ve mevsim sonu 
olması hasebile buğdayda cüz'i 
bir tereffü hoş görülebilir. Fakat 
üç gü evvelki gibi (9,5) kunışa 
kadar çıkmasım icap ettirmez. 
Yağmurlar çok faydalı olmuştUl' 
ve memleketin birçok taraflarına 
tamamen yağmıştır. 

Buğdayın yükselmesini icap 
ettiren hiçbir sebep yoktur. Hal
kın yegane gıdası birkaç muh· 
tekirin oyuncağı olamaz ve ol
m amahdır. ----Esnaf MUrak!pligi 

Gazetenizin 8 • Haziran - 932 
tarihli ve 671 numaralı nüshası
nın ikinci sayfasında (Küçük es
naf serlevhasile yazılan es
naf mürakipliğinin yakında 
lağedileceğinden ve bu i~in 
belediyeye verileceğinden ve 
Ticaret Odasına kayıt edil-
miyenlerden alınacak para ce
zalarının da belediyede Esnaf iş
leri Müdürlüğü teşkil edildikten 
sonra kaldırılacağından bahsedil
iği görüldü. Gerek esnaf işleri mü .. 
rakipliği teşkilatı, gerekse esnafın 
Ticaret Odas na kayıt ve tesçil 
muamelab ve para cezası tatbi
kab, kanuna ve nizama mtistenit 
hususattandır. 

Ahkamına riayetle mükellef 
bulunduğumuz mevzuatın tatbi
kinde alakadarlannı tereddüde 
düşürecek ve akıbetinde bu gibi 

ÇEKiRGE! 
iki Defa 
Sıçradı 
Sonra Tutuldu 

Sabıkalı gündüz hırsızlarından 
Nafi, dön hırsızlık yapmak için 
Beyazıtta muallim Nuri Beyin 
evine girmiş, fakat Nuri Beyin 
oğlu Reşat efendi tarafından gö-
rülünce kaçmıştır. 

Fakat şerir adam, biraz sonra 
o civarda doktor Cemil Beyin 
evine girmiş, sofada küçük bir 
kız çocuğu görilnce buradan da 
kaçmıştır. Nihayet ayni semtte 
Abut Efendi isminde bir zatın 
evine girmiştir. Evde bulunan 
kadınlar hırsızı görünce feryat 
etmiye başlamışlar, yetişen ahali 
bu cüretkirı yakalıyarak Polise 
teslim etmiştir. 

Katil Kim? 
Küçükpazar Cinayetinin 

Maznunu Yakalandı 
Geçen cuma akşamı Küçükpa

zarda bir cinayet oldugunu. Lutfi 
isminde bir gencin öldürüldüğünü 
ya uıııştık. Polisin yapbğı tahkikat 

neticesinde cinayetin maznunu dün 
yakalanmışbr. Bu adam Sirkeci 
Merkez lokantasında garsonluk 
yapan Bedri isminde Siirtli bir 

gençtir.Maznun, cuma akşamı Cemal 
ve Hüseyin isminde iki arkadaşile 
içtiklerini, sonra Cemalin teşvi
kile ha vaya bir el silah attığını, 
bu strada bir çığhk koptuğunu 
söylemiştir. Maktul Lutfinin bu 
kurşanun isabetile öldüğü tahak
kuk etmektedir. 

Bedri bu cinayetten sonra ta
bancasını o civarda bir kuyuya 
atarak kaçmıştır. Fakat polis, ci
nayetin bu şekilde bir kaza eseri 
olmadığı, işin içinde bir kasit 
eseri olduğu kanaatindedir. 

Dumlupınar 
Tahkikatı 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Nusrat Bey, geçen pazartesi 
günü Dumlupınar vapurunda kay
bolan kamarot Feyzi Ef. hakkın
daki tahkikatı ikmal etmiş, esa
sen tevkif edilen kumanyacı Sü
leymanla beraber tahkikat dos
yasını dün istintak dairsine havale 
etmiştir. 

Ttcaret Kongresi 
İstanbul Ticaret mıntakası 

kongresi 25 haziranda toplana
caktır. Kongreye iştirak etmek 
Uzere lzmit, Zonguldak murah
baslan İstanbula gelmişlerdir. 

işaelere kapılmalar1 yüzünden 
nahak yere cezalanmalarına se
bebiyet verecek ölan bu haberin 
asıl ve esası yoktur. 

J Ayaspaşa 
Müfettişler Tah
kikat Yapıyorlar 

Mülkiye Müfettiıi hacı HüsnD 
Beyin riyasetindeki bir heyet 
Ayaspaşa mezarlığı işini ehem
miyetle tahkika devam etmek
tedir. Dün de bu mu.fettişler
den birisi belediye mezarlıklar 
müdüriyetine gelerek akşama 
kadar dosyalar lizerinde tetki
kat yapmış ve raponınu hazır
lamışbr. Dün yazdığımız gibi, 
Ayaspaşa mütevellilerinden Sala
hattin Bey üçiincü hukuk mah
kemesine müracaat ederek 
Sürp Agop Mezarlığının da 
Ayaspqa vakfından oldu-
ğunu ileri sllnnüş ve bele
diye tarafından Dördüncü 
Hukukta aleyhine açılan davanın 
da bu mahkemeye nakledilerek 
birleştirilmesini istemişse de bu 
talebi reddedilmiştir. Ayaspaşa 
Mezarlığını tetkik eden ehli vu
kuf raporunu mahkemeye ver
miştir. Mahkeme, muhakeme gll· 
niinü tayin edecektir. 

Delilik 
Bir Cinayet Maznunu Deli 

Olduğunu Söylüyor 
Perşembe gfinil Divanyoluuda 

Türbe civarında metresi Fatma 
Sabiha Hanımı öldüren Borsalı 
lsrnail dün müddeiumumiliğe mü
racaat ederek kendisinde zaman 
zaman nöbet halinde devam eden 
akıl hastalığı bulunduğunu, kar
deşlerinden birinin bimarhanede 
yatbğım, esasen frengi de ge
çirdiğini söylemiştir. lamail mü
şahede albna alınacaktır. 

Fabrikacıların Talepleri 
Şehrimiz fabrikacıları diin, 

Sanayi Birliğinde hararetli bir 
toplantı yapmışlar, yeni Teşviki 
Sanayi Kanunu projesine rapte
dilecek olan muafiyet cetvelleri 
hakkında görüşmüşlerdir. Bu hu
susta fabrikacılar, lktısat Veka
letine müracaat edeceklerdir. 

Bir Facia 
Kalafat Yerinde Bir A
melenin Beyni Parçalandı 

Fenerde Ali ustanin kalafat 
yerinde tamir edilmekte olan 
(Yenidünya) çektirmesinde çalışan 
Rizeli Hüseyin k1:ıağa çarparak 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 
Beyni parçalanmış bir halde has
taneye kaldırılan Hüseyin, biraz 
sonra ölmüştür. 

f ŞiKAYET 
Çimento 
Fiatleri 
Niçin Pahalı? 

lstanbul Ticaret Müdöriyeti, 
çimento, demir, benzin fiatleri 
hakkında esaslı tetkikat yapmıya 
başlamışhr. Bazı kimseler mndn
riyete müracaat ederek çimento, 
demir ve benzin fiaUerinin yük
sekliğinden ıikayet etmişler, Mü
düriyetin bu sabşlara miidahale
sini istemişlerdir. 

Ticaret Müdiriyeti benzin hak· 
kında Ticaret Odasından, demir 
hakkında Sanayi Müdiriyetinden 
malumat istemiştir. DAhil ve ha .. 
riçte fiatlerin yükselmesi için hiç-

bir sebep yokken bu eşya üzerinde 
spekillasyon yapıldığı anlaşıldığı 
takdirde fabrikacılar adliyeye ve
rilecektir. 

Bolluk 
Bir Ayda Yüz Bin Sepet 

Kiraz Geldi 

Son bir ay zarfında taşradan 
ve civardan şehrimize hayli kiraz 
gelmekte idi.. Şehrin muhtelif 
semtlerine dağılan kirazlar pek 
ucuz bir fiatle satılmaktadır. 

Okkası 5 kuruşa kadar düşen 
kirazlar, elyevm sablmakta, ve 
lstanbulun köşe bucağında fakir 
mahaJleleri fatmin etmektedir. 

Bir hesaba göre bir buçuk 
ay zarfında şehre 100 bin sepet
ten fazla kiraz gelmiştir. Alaka· 
dar esnafın söylediğine göre, bu 
bolluk ancak 15 giln kadar daha 
devam edecek, bundan sonra 
yağan ve yağacak yağmurların 
tesirile piyasada kiraz azaJmıya 
başlıyacaktır. 

Sis Düdüğü 
Ötüyor 

Tahlisiye idaresinin bir buçuk 
seneden beri Fener bahçe ve Ahır
kapıya} koymak istediği sis dü
dükleri nihayet temmuz ortala
rında işlemiye başlayacaktır. Bu 
düdükler son sistem tertibatla 
yapılmıştır ve sis olduğu zaman 
vapurları ikaz edecek derecede 
kuvvetlidir. Düdüklerin bozulma· 
maması ıçın, makineden anlar 
bekçiler tutulacakhr. 

Maden ihracatımız 
Bazı tacirler Harici Ticaret 

Ofisine müracaat ederek maden 
ihracatımızı arttırmak için Avru
paya ve komşu memleketlerden 
bazllanna magnezit ihraç etmek 
istediklerini bildirmişlerdir. Ofis 
ihraç imkanlarını aramaktadır. 

Haziran tJ 

,-
1 Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Temmuz Sonlarında İsta 
bulu Şereflendirecek} 

Ankara, 12 - Reiıicümhur 
temmuz sonlarına doğru fstanb 
fereflendireceklerdir. 

Gui Hz. dün gece Halkevini t 
rif etmitler ve Aka Gündüz Be 
,. Mavi yıldmm " piyesinin temsil 
temafa buyurmuşlardır. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit Mübadele komiıyonun 

ihtilaflı meseleler hakkında hitar 
Azalar tarafından kararlar verilmişt 
Bugfinden itibaren tatbikata geçil 
cektir. 

15 Seneye Mahl<Om 
Geçenlerde bir rakı masası başı 

da TalAt isminde birisini öldürmek 
maz.nun Ahmet dün Ağırcezada 
beş aene hapse mahkum edilmiştir 

inhisarlar MUdUrlUgü 
Ankara, 12 - inhisarlar Umu 

Müdürlüğüne Tütün lnhi1arı Müd 
vekili Hüsnü Beyin tayini tekarr 
etmiştir. Muavfnlik1ere Aaım, Lıitfi v 
Feyzi Beylerin tayini mevzubahı;itir. 

Ferit Bey Meb'us Olu~or 
Ankara, 12 - Varşova Büyük El 

çlliğine nakledilen Ferit Beyin Va 
•ovaya gitmiyeceği ve Roma sefar 
tine tayin edilen Vasıf B.den münh 
olan İzmir Meb'usluğuna namzet ıö• 
terileceği söyleniyor. 

Temyiz Komisyonu 
Defterdar hkta vergi meseleleril 

meıırul olmak üzere yeni bir t emyi 
komiıyonu te,kil edilmiştir. 

Rusyadan Gelen Eşya 
Ruaların hediye ettikleri malzeın 

vapurdan çıkarılmıştır. Bu eşya v 
mütehassıılar bu akşam Ankaray 
gidecektir. 

Yeni Halkevleri 
Huiranın 17 sinde bütün memJe• 

kette yeniden 20 kadar Halkevinin 
küşat merasimi yapılacaktır. 

Adil B. Gitti 
Gümrükler Vekaleti Müsteşar• 

Adil B. dün Ankaraya gitmiştir. 

Saracoglu ŞUkrü Bey 
Pariıte kuponlar mfizakereıil• 

meıgut olan SarcoQfo Şükrü Bef 
çocuğunun rahatsızltğı dolayısile 
ıehrimize gelecek ve Ankaraya gide
cektir. 

Yeni Ölçüler 
Yakında tatbik edilecek yeni 

ölçülere halkı alıştırmak için bazı 
tedbirler düşünülmektedir. 

Kadınlar 
Birliğinde 

Türk Kadın Birliği dün Birlilı 
merkezinde senelik kongresini akdet
miştir. Kongrede senelik faaliyet 
etrafında görüşülmüş, bir haysiyet 
divana teşkil edilmiş ve ıu hanıJJY 
Jar da idare heyetine seçilmişlerdirı 

Halide Nusret, Seniha Rauf, Aliye 
Esat, Rab.me, Meliha Avni, Latife 
Bekir, Necile, Mf!liha, Hatice, Larrıi~ı 
Efzayiş, Safiye Makbule, Şilkufe Nı" 
bal, Aliye, Ruhsar, Mevhibe, Pakiıeı 
Saffet, Vecihe, Orhaniye, Medihııt 
MüneYYer ve Mün'ime Hanımlar. 

L Son Postanın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Ekmek Meselesi 

J : Komşu - Hasan Bey, cu
na s:f ÜDÜ şöyle hava almak için 
Bil} i'.'.ı:dereye gitmişti111 · 1

. 2 - Fakat vapurun kalaba- ! 3 - Fırtınawo aksiliği öbür 1 
hğı bir taraftan, taraftan, 

4 - Evde temiz bir uyku 
çekmediğime biu kere pişman 
oldum. 

. ükret 
5 : Hasiln Bey -Halıne ş ak 

komın... İyi ki ekmek al111 
i~in &rına aitmemiısin ! ... 



Haziran 

Hergün 

~liinderecai~zzzn çoklu
lrından Dercedilememiş
tir • 

Gazi Hz. 
~ir Faysal Hz. Şerefine 
lır Ziyafet Keşide Ettiler 

.c\nkara, 13 ( Hususi )- Diln 
~bab ıehrimizi teşrtf eden Emir 

1Y•al Hz. istasyonda bnynk 
t.'aaimle istikbal edilmişlerdir. 
~ ir Hz. ne İstanbul Palasta bir 
~ r~. tahsis edilmiştir. Hariciye 
~lı Tevfik Rlitttl Bey Emir 
llLI . Şerefine bir öğle ziyafeti ke
'"'19 etmiştir. Emir Hz. Oç bu
~ta Gazi Hz. tarafından ka
"'I buyurulmuş, Gazi Hz. bu Iİ
~ti iade etmişlerdir. Gece 
"-kayada Gazi Hz. Emir Hz. 
htefine 60 kişilik bir ziyafet ket'-_ buyurmutlardır. Ziyafette 
~iı Reisi •• Bqvekil hazır 

Unmuılardı. ---
İhracat 

'lllgaristana Daha Fazla 
Mal Göndereceğiz 

..._ Bulgaristan ve Türkiye ara• 
~daki ticari ve iktısadl müna· 
~.etleri genişletmek üzere teşkil 
~en Tnrk komisyonu tetkika
~ devam etmektedir. 
... _ 1 eıbit edildiğine göre Bul
-rlar Tnrkiyeye kaşkaval, k6-

' odun, şeker, iri bq hayvan, 
az tereyağı tavuk ve kumaş 
dermektedir. Tilrkiyeden ise 
aristana batık,ufak baş hayvan, 
urta, meyvalar ihraç edilmek
. Elde mevcut rakamlara gire, 

t..~ ristanın Tnrkiyeye ihracatı, 
~yenin Blgaristana olan ibra• 
"-.~dan fazladır. Bulgarlann 
;,~·l'lderden bir miktar daha mal 
~bilecekleri anlaşılmaktadır. 

Kurtarılan Tayyareci 
Nevyork, 13 ( A.A. ) - Yeni 

rseyden haziranın OçüncD giinil 
~ahı Varşovaya müteveccihen 
~alanan tayyareci Hausner, 
~ liz gaz gemisi Circeshellei 
ı._:•fından sağ ve salim olarak 
~rılmııtır. 

:Q/ımutpaşada 
ı,. Yangın 

t. Dna aece saat 12 raddelerin
'&laJımutpqada Sukisyan ma
~ Ura mağazasından yangın 
~d:11 ve mağaza kısmen yandığı 
~e 16nd0r0lmtlfttlr. Yangının 
'" çıktığı henb aolafalma-r. 

MUhUrleri Sökmüş 

• SON POSTA 

Son P~stanın Resimli Makalesi • Hayat Denizi • 

Hayat flrtınah büyük bir denize benzer. Biz bu denizde çalkanan bir gemideki yolcularız. Fırtınanın tesirile 
kimi dayanamaz olur, •Gvertede kalanlar denize yunrlanar, kimi kuıar. içinde aatlam kalanlar, fırtınaya alışkın 
olanlardır. 

• SON TELGRAF HABERLERI 

Buğday Ve -Ekmek Meselesi 
Ziraat V ekiletinin Hazırladığı Liyihayı 

Vekiller Heyeti Tetkik Ediyor 
~~~~--~--~~---~--~~~~~~~-

Ankara 13 (Hususi) - Buğday fiatlerinin yük
selmesi üzerine ekmek fiatleri şehrimizde de 11 
kuruşa kadar çıktı. Fakat en ziyade salAbiyet sahi
bi kimseler, buğday yükselişinin hiçbir sebebe 
istinat etmediğini, bir ıpekülasyon hareketinden iba
ret olduğunu, yeni sene buğday mabsulilnün geçen 
seneki kadar olacağını, kıtlık ve kuraklık tehlike
sinin asla mevzuu bahsolmadığını temin ediyorlar. 

Ankara 12 - Yağmursuzluk endişesi geçmft 
gibidir. Memleketin birçok yerlerinde mebzulen 
yağmur yağdığı hakkında malümat gelmiştir. 

Buğday fiatinin yUkselmesine mini milhim ted
birler alınacaktır. 

Uşak 12 - ( A.A. ) - Okkası 8 kunıta çıkan 
buğday, yağmurdan ıonra 6 kuruta dUtml!fttlr. 

Konya 11 - ( A.A. ) - Dun gece viliyet mer
kez ve millhakatına aOrekli yağmurlar yağmaıtır. 
Kuraklık nisbeten bafiflemiıtir. 

Ziraat Vekaletinin buğday hakkında hazırladığı 
kanun IAyibası Vekiller Heyetinde mOzakere edil
mek Uzeredir. Bu IAyiha mucibince Ziraat Bankası, 
buğday fiaHerinin gayritabii şekilde tenezznlnne 
mini olmak ve bu suretle çiftçiyi himaye etmek 
için buğday satın almak sallhiyetine malik olacaktır. 

Aydın 12 ( Huaust ) - iki gllndenberl halk ek
mek bulamıyor. Buğday bol olduğu halde fınncalar 
az ekmek çıkarıyor. Ekmeğe bir kuruı zam yapıl
dı. Havalar birdenbire soğudu. 

Büyük Harbin Pürüzleri 
iki Başvekil- Son Mükilemelerden 

Memnun Olduklannı Söylüyorlar 
Paris 13 (A.A.) - Hariciye 

nezaretinde verilen öğle ziyafe
tinden sonra M. Mak Donald, 
mülakatların mevcut ümitleri te-

yit etmiş bulunduğunu ve yakında 
vuku bulacak beynelmilel içtima• 
larda yapılacak olan mnzakere• 

terin inkişafına faideli surette 
hizmet edeceklerini beyan etmiştir. 

M. Heryo, bu sözleri teyit 
etmif ve ıunları ilive etmiıtir. 

"Cihan ıulhilne hizmet etmek 

Amerika 
Bütçesi 
Düzelemiyor 

maksadile hali hazırda mevcut 
bUtnn mesaili sabırlı veı samimi 
bir surette tetkik ettik.,, 

Paris 13 - ( A.A,) - Resmi 
tebliğin nikbin lisanı ve M. Mak· 
donald ile M. Heryo'nun İn
giliz • Fransız konferansı ne
ticesinde vuku bulan beyanatlan 
her iki nazır ara11ndaki ilk te
masın tevlit etmit olduğu müsait 
intibaı tekzip eylememiştir. 

Bu bapta Tan gazetesi yazdığı 

Bir Yılan 
Bandırmada Bir Çocufu, 
Ağzına Girerek Öldürdü 

bir makalede, ilk temaam ea 
mükemmel intibaı vermif oldu
ğunu zikretmektedir. Mezkdr ga
zete, vllcude getirilen havanın ııkı 
bir iştiraki mesai için çok milsait 
bulunduğunu söylilyor. 

Paris, 13 (A. A.) - M. Her
yot ile M. Makdonald ve Sir 
Con Simon'un bu sabah trenle 
Cenevreye hareket edecekleri 
reamen bildirilmektedir. 
(Beıincl aayfamııda tafaillt nrdır.) 

ispanyada 
Kargaşalık 
Devam Ediyor 

t '1ebrure H. isminde bir kadm 
l,~~ icra tarafından mllbllrlenen Vaşington, 13 ( A.A ) - M. 
~~de imam ıokağlnda 16 Huverin Amerikan konaresinin 

Bandırma ( Hususi ) ~ Geçen 
giln ıehrimizde ttinel civannda 
çamaıır yıkamakta olan Fatma 
hanımın S yqlanndaki kUçtik ço
cuğu uyumakta olduğu bir ıırada 
ağzını açık bıraktığından yılan 

Oviedo 13 - ( A.A. )- Sa
llhiyettar makamat tarafmdaa 
verilen emirler lzerine Ak
siyon Popnler'in merked kapa
blmıt ve aleyhtarane propaıanda 
yapmakla itham edilen mezktr 
fırka idare komitf'si lzalan teY. 
kif olunmqlardır. 

~•rala apartımanın mlbrilnll birçok liderlerine şimdi kongreye 
,lllıt ve yakalanmıfhr. yapılan blltlin teklifler tat· 

l' Azdı Bir Şerir bik mevkiine konsa bile 
c'•bzondan yazılıyon Cemahiri Mllttehide blltçesiııi 

' :•&thanenin Haşre klytin- tevzin etmek mtımknn olmadığını 
' de isminde bir k6yl0, kan- llylediği beyan ec l!iyor. Bntçenin 
"batanı lafla ezmiş ve ildir- tenini için daha 150 ill 200 mil· 

• Katil yakalanlDlfbr. yon dolara kadar ihtiyaç vardır. 

&irmittir. 
Yılanın dört parmak kadar 

bir kısmı hariçte kalmııtar. Fat
ma hanım bu m&thiş manzarayı 
görOnce derhal çocuğunu kapmıı 
ve doktora gitmiftir. Fakat ya
pılan ameliyat neticesinde çocuk 
vefat etmiıtir. B. Kemal 

Maclrit, 13 ( A. A. ) - Ko
mllni.at nllmayişçilerle zabıta ara-
11nda mOsademe olmut. bir za
bitle 4 polis memura n bir 
nllmayifçi yaralanmıfbr. 

2 komllni.at tevkif edilmiştir. 

A~Jrimenkul Satışları • 
" -~· 12 - Adana Meb'uıu 
~ laif Bey ve 28 arkaclapmn 

/STER iNAN, /STER iNANMA/ 
~ • buhran sebebile ıayri
~ t.Lı~eleri hakkındaki ka
~ ~. dair Adliye ve lk· 
~-~enlerinden m~kkep 

'9111 enc&men mubatua ruz-
alnamatbr. 

Yeni HH butday mab.ulOaGa piyaaaya çakmuına 
daha iki ay yar. Eski mamul ı.. depolarda duruyor. 
BGtln memlekette iıe Türkiyeyi bir aeae kadar bea• 

liyecek butd~, •tok/ iTii vY#A7': •kel 

ı~ea hafta aonuada butday ffad birdenbire Dd 
kuraı yükseldi. Aradan iki rGn pçiace bir ,.,_ar 
J•tdı H ftatler tekrar dlftG. Bu sarih Yad,.t kartı· 
11Dda baıı bujday tacirlerinin apeldlllayOll yapmamlf 

fj)fu. INANllAI 

Sözün Kısası 

Vatandaşlara 
Hasredilen 
San'atler 

•----------------A. ~ Yeni bir kanunla vatandaşlara 
hasredilen meslekler arasına çal· · 
gıcııık ve artistlik te ithal edildi. 
Artık gazinolarda ve barlarda 
yalnız Türk çiganı, Türk cazban• 
dı ve yalmz Türk artisti görece
ğiz. Çalgıcılığı becereceğimize 
kaniim. Fakat artistliği nuıl ya
pacağımızı bilmiyorum. Maamafib 
makine veya elektrik mnbendis
liğine, yahut ta riyaziyat llimliği
ne benzemez. Senelerce ettıde 
mütevakkıf değildir. Kısa bir 
zamanda ıöyle böyle birkaç nu
mara öj'l'enir Ye ifin içinden 
çıkarız. 

* Çigan orkeatruı dedim ya 
hatırıma geldi: Eğer yanılmıyor
sam lıtanbul Çiaan orkeıtraıımn 
ne olduğunu ilk defa Mqrutiye
tin illnını mliteakıp glrmllıtnr • 
O zaman Tepebap bahçesinin 
1 çinde ıimdild yerinde bir Gar
denbar vardL Sonralan yandı • 
Yerini bugllnkn mllesseye verdL it
te çigan orkeıtrasını eneli oraıı 
getirmiıti. Çalgıcılar mal6m olan 
keman, viyoloDHI ve fllltten ba,. 
ka, o vaklte kadar billnmiyen 
yeni aletler de çalıyorlardı ve ça 
tarken hoplayıp zıpbyorlardı. 
Kendilerine mab1U1 yemy91U 
kumq ilzerinde, kırmm zırhlı, 
çok geniş pantolonlan, aol omu 
larmın lzerine abllDlf beyu 
ktırkll bazan lmmw buan liyah 
ceketleri vardı. Bu, l.tanbal içia 
bir yenilikti. Mtıesseıe her ak .. 
pm hıncahınç dolar, tqarch. 

Unutmıyahm ki mkinln bar
dala yirmi, f&lllpaayanm fiteü 
de 100 kurufhı. 

lfa. 
Çok geçmeden Trablua mu• 

harebul başladı, onu Balkan fa
ciaıı takip etti •• gazDmllzD aç
maya vakit bulamadan kendimbl 
Bnynk muharebede, ıonra da t .. 
tiklAl cidalinde bulduk. Ve niba
ye şimdi de geçinme kavguı 

yapıyoruz. 

S6zlin kısuı: Uzun boylu dtl· 
tllnmiye hacet yok. GBnlln birin
de bu iıleri de baıaracağız. Y .. 
ter ki g6nüller ıen olaun. 

Bir Kaz Ka1boldu 
Fatihte oturan Saat Hanım 

lıminde 16 yqlarında ıenç bir 
kız bir hafta evvel kaybolmut. 
bllttln taharriyata ratmea bulu
aamamııtır. ----Ticaret Borsasında 

Din Ticaret Borsumd• tiftik, 
arpa, afyon tlurine bam mua
meleler olmllflm'. Tiftik 45, arpa 
5, 15, afyon 1100 kanıta ubl
mıtbr· 

Mısır çarşısı 
Tamir 
Edilemiyor 

Uzun mlddettenberl Mı..,. 
çarfıll esnafa. ç....- tamiri 
için aralanncla bir anlqma tui-
aine ç•bpnakta idiler. 

Haber alclaimuza ıır., ÇU'fı 
esnafı ba iti• ban sebepler do
la~• atrqmaktan vazgeçmiftir. 

Bu ıebeplerden en lmnetlill, 
çaqacla mevcut pamukçu, mobil
yacı •• yorgualann ,an ıet
tikçe azalm&11clar. S- zamanlar
da buradaki ....ı aramda Jlz· 
de 60 kadar noluaalık vuku 
ıelmiftir. Bir HD9 enel 150 yl 
mitecam olu esnaf adedi 90 
rakamma tllpalplr. 
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Arnerika Mektubu 

Eski Askerler 
Nümayiş 
. Yapzgorlar 

r 

Şikago, ( Hususi ) - Patm::n 
adım taşıyan bir meb'us tara· 
fından Amerikada hüküm sü
ren parasızlığın CSnUne geçmek 
maksadile büyük muharebede 
hizmet eden ( l ,800,000 ) Ameri
ka askerine ( 2,000,000,000 ) do
lirlık bir ikramiye tevzii için 
parlamentoya bir takrir verilmişti. 
Bu takrir bugün öğleden sonra 
mlizakere edilecektir. Fakat ka
bul edilmesi ihtimali kuvvetli 
değildir. Bu takdirde de sabık 
askerler arasında menfi bir tesir 
yapmasından korkulmaktadır. 

Bu endişe o derece fazladlJ' ki, 
parlAmentonun muhafazasına me
mur olan potis komiseri dlln gece 
Emniyeti umumiyeye müracaat 
ederek kuvvetinin dört misli 
tezyidini ve ayrıca binanın as
ker kuvveti tarafından muha
ıara altına alınmasını iste· 
miftir. Polis komiserinin talebi 
derhal is'af edilmiştir. 

Filhakika Mister Patman 'ın 
Yerdiği takrir §uyu bulur bulmaz 
Şikagoya yakın memleketlerde 
muzayekaya düşmUı ne kadar 
•abık asker varsa hepsi de beşer 
onar toplanarak, küçük büyilk 
birer grup halinde hükumet mer
kezinin yolunu tutmuşlardır. Bu 
sruplarm kuvvetliJeri önlerine çı
kan küçük islasiyonlarda trenlere 
hUcum etmişler ve kendilerini 
meccanen taşıtmışlardır. 

Bu dakikada Şikagoda binler
ce sabık asker vardır. Hükumet 
bunları cebren dajıtmıya çalış
mış ise de muvaffak olamamıştır. 
Üzerlerine ateş açmak bittabi 
mUmkUn olamayınca hükümet 
l>uoları tatlılıka aavıwya uirq
lllıftlJ'. Fakat aabık askerler: 

.. - 1918 ıeneainde ıabık 
Alman impcrator bile bizi •iper
lerimizden çıkartamamııtı, ıiz vız 
aelirsiniz " demiılerdir. 

Bu vaziyet karşısında hllkllnıet 
hunları ıehirden çıkaramadıktan 
bqka bilakis iaşelerini de temin 
etmek mecburiyetinde kalmııbr. 

Parlamentonun aabık asker
lere para dağıtmak teklifini red
detmesi halinde tehirde atisi 
•ahim bir nümayiş yapılmasından 
korkulmaktadır. 

* Şikago, ( Hususi ) - Hnk6-
met Şikago zabıtasmın bi!<· ... r. ı 
polis ve jandarma kı..ıv .. ... 
•eferber etmiştir. 

Çankırıda 
Su Mes~les.i 

·1 uı an 

Çankırı, (Hususi) - Bu sene 
fehrimizd:! su meselesinin halli 
için büyük faaliyet vardır. Şura
da itiraf etmek isterim ki bugün 
•u yollarmın yapılması ve şehir 

ıebekesinin ikmal edilmesi yü
zünden Çankırı su bolluğu için
dedir. Yalnız suları çeşmelere 
leni ederken belediye kusurlu 
hareket etmiştir. 

Birçok çeşmeler eski usulde 
tcmahzenli"dir. Bu defa buraları 
yine mahzenli olarak bırakılmış
tır. Halbuki bu vaziyet sıhhate 
muzırdır. Bu mahzenlerde birçok 
mikroplar ve çamurlar buluna
bilir. Bu muzır vaziyetin izalesi 
azım dır. 

K.K 

SON POSTA • 

.., 

Tarsusta Pirinç Ziraati 
Birkaç Sene Sonra Pirincin Okkasını 
Beş Kuruşa Almak Mümkün Olacak 

Tarsus, (Hu
susi) - Bu sene 
bizim mıntakada 
külliyetli miktar
da pirinç ekildi. 
birkaç müteşeb
bis tarafından 
girişilen pırmç 

faaliyeti önümüz
deki ıene mem· 
leket için çok 
hayı.rlı olacaktır. 
Maruf pirinç çift· 
çilerinden Ahmet 
Bey Maraşta, bu 
havalide ve Si-
Jifkede mühim miktarda pırmç 
ekmiştir. Yalnız Silifkede beş bin 
dönüm kadar pırınç ekmiştir. 

Ayrıca Silifkede Gazi çiftliğinde 
de mühim miktarda pirinç zer'
iyatl yapılmıştır. 

Ahmet Bey bu hususta şu 
kat 'i sözleri söylüyor: " Memle
kette pirinç zer'iyatı seneden se- f 
neye büyük terakkiye nail olmak-

Gemlikte 
Kahve Sıkıntısı 
Çekilmemiş! 

Gemlik Belediye Reisinden ıu 
mektubu aldık : 

"Efendim, 
"Gazetenizin 5 haziran 932 

tarihli nüshasında Gemlik hava
disi olarak, tiryakilerin alelade 
ıuyu kahve fincanlar10da şapır
datarak içmekte ve bu suretle 
kendilerini avutmakta olduklarına 
dair muhabirinizin yazdıkları kül
liyen hilafı hakikattir. 

l - Bursa, Yalova ve İstan
bul arasında uğrak bir iskele 
olan Gemlik hiçbir vakit böyle 
bir buhrana maruz kalmamış ve 
hiçbir kimse kahve yerine su 
içmek ıstırarını duymamıştır. 

2 - Merkezden maada köy
lere bile ihtiyaçları nisbetinde 
kahve verilmiştir ve verilmekte 
bulunmuştur. ,, 

Son Posta: Bu haberin çıktığı 

günlerde bütün memlekette kahve 
sıkıntısı vardı. Şehrimi:.ı:de ve lzmir
dc kahve ihtikirı yapanlar bile tü
redi ve bunlar ınalıkeıneye verildiler. 
O günler r.a.rfında Gemlikte kahve 
sıkıntısı duyulmaması doğrusu taya
nı hayret ve şayanı gıpta bir key
fiyettir. Belediyenin köylere kadar 
kahve tcvziile uğraşması da ayrıra 

ıayanı dikkattir. -----
İz mirde 

Balıkçıhk Mütehassısları 
Tetkikat Yapacaklar 
İzmir, ( Hususi ) - Ticareti 

Bahriye Müdiriyetine gelen bir 

telgrafa göre iktısat vekaletinin 
balıkçı gemisi 15 temmuzda iki 

balık mütehassısını hamilen 1zmir 
limanına geleceldir. Balık gemi
sindeld mlitchassıs1ar lzmir Kör
fezinde balık tetkikatı yapbktan 

sonra Bodruma geçerek sunger 
tetkikatı yapacaklardır. Balık is
mindeki gemi İzrnirde ağustos 
nihayetine kadar kalacaktır. 

Me,hur Tarsus çayınan •e•Alesl 

tadır. Eğer bugünkü faaliyet de- ı 
vam ederse beş sene sonra 

Türkiyemizde pirincin okkasını 
beş kuruşa yemek milmkün ola-

caktır. Ayrıca harice de mühim 
miktarda pmnç gönderebilece-

ğiz. " 
Pirinç ziraatinin hararetlen

mesi amelenin iş bulması için de 
faydalı olmaktadır. Halktan bir-

Kilis 
Bağcılarznzn 
Bir Temennisi 

Kilis ( Hususi ) - Şehrimiz ve 
havalisinde ötedenberi mebzul 
miktarda üzüm yetişmektedir. 

Cinsleri çok iyi olan üzümleri
mizden 40 hin okka kadarmı bu 
sene Müskirat inhisar idaresi 1 

satın aldı. Fakat bu mübayaa, 
üzümler köylüden tacirltrio, yani 
mulavassıtlarm eline geçtikten 
sonra yapıldığı ıçm köylüniin 
istifadesi nisbeten az olmuştur. 

Evvelce burada birkaç tane 
rakı fabrikası faaliyette buluna
rak üzümlerimizden mühim bir 
losmını istihlak ediyorlardı. Hal
buki şimdi bu fabrikaların hepsi 
kapanmıştır. Eğer Müskirat in
hisarı burada bir rakı fabrikası 
tesis edecek olursa bağcıl\lrın 
yÜ!Ü gülecektir. 

Mersinde 
Harice Kaplumbağa 

Gönderiliyor 
Mersinden yaz.lıyor: 
Limanımızdan fskcnderiyeye 

150 kaplumbağa gönderilmiştir. 
Haziran, Temmuz ve Ağustos ay
ları kaplumbağa avına müsait 
olduğundan bu ihracatın devarn 
edeceği ümit edilmektedir. 

İstanbul ve: lzmir limanlarına 
çıkarılmak Uzere Mersin vapuruna 
bu hafta içinde on bin kilo ya
pağı yüklenmiştir. Yapağı işleri 
şu -'Aralarda biraz canlanmış 
gibidir. 

Adana Borsasında l~tifalar 
Adana borsasında geçenlerde 

encümen toplanmış, batı meseleleri 
müzakere etmiştir.Encümen müzake
ratını gizlice dinliyen memurlar
dan birisi, söylenen sözleri ar-
kadaşlarına fanlatmış, bu sözleri 
izzeti nefis meselesi telakki eden 
beş memur istif asını vermiştir. 

Bu memurlar Hasan Turgut, 
Ali, Merzuk, Ali Rıza ve Ziya 
Beylerdir. 

• • 

çoğu pirinç kanu
nundan istifade 
etmek istiyor. 

Halka pirinç 
ekmek müsaa-
desi verilecek o- • 
luna, herkes faa
liyete girişecek 

ve bu havali 
ba.,tanbaşa pi
rinç tarlalarile 
dolacaktır. Bi-
zim taraf pirinç 
ziraatinc çok mU 
aaittir. Tarsus 
çayının bu hu

sustaki faydası oldukça büyilktUr. 

)f. Şehrimiz ziraat odasında 
toplanan bir komisyon tarlalarda 
çalışacak olan ziraat amelesi için 
ücret tayin etmiştir. Ücretler haf

talık olarak tesbit edilmiştir. 

Fazla ücret isti yen amelelerle 
fazla para vt:ren iş sahipleri hak
kında kanuni takibat yapılacak-
tır. Hali• 

Adana da 
Konserve F abri -
kasına İhtiyaç Var 

Adana, (Hususi)- Ötedenberi 
sebzeciliğe ehemmiyet verilen 
şehrimizde, son~ seneler zarfında, 
daha geniş faaliyette bulunuluyor. 
Çalışkan sebzecilcrimiz ıimdi 
Seyhan kıyılarındaki sulak bah-
çelerde bolbol sebze yetiştiriyor

lar. Anadolunun birçok uzak kö
şelerine şehrimizden külliyetli 
miktarda sebze gönderilmiştir ve 
daha da gönderilmektedir. Fakat 
bu bolluk neticesi olarak satıla

mıyan sebzelerin Seyhan nehrine 
dökülmesi surelile imhası mecbu
riyeti de basıl oluyor. 

Bu cümleden olarak ~u gün
lerde bir araba kabak 25 kuruşa 
kadar satılmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında şehri
mizde bir konser ve fabrikası tesis 
etmek zaruri bir ihtiyaç haline 
gelmiştir. Böyle bir fabrika yapıl
dığı takdirde memleket ve çiftçi 
ihya olacaktır. 

D. u. 

Adanada Bir Facia 
Adana (Hususi) - Şehrimizde 

icra dairesi münadilerinden Ha
san Efendinin on sekiz yaşındaki 
çocuğu Muhiddin Efendi Seyhan 
Nehrinde yıkanırken boğulmuştur) 

Müreftede 
Bereket Yağmurları 
Kuraklığı izale Etti 
Mürcfte, (Hususi) - Günlcr

denberi devam eden bunaltıcı 
ve yakıcı sıcaklarından sonra 
birdenbire başlıyan şiddetli ka
rayel fırtınası bağlarda kısmen 
hasarata sebebiyet vermiştir. 

Fırtınanın şiddetinden meyvalar 
da müteessir olmuş, bazı ağaç

lar da yıkılmıştır. Fakat fırtma 
ile beraber yağan yağmur uzun 
müddettenberi devam eden ku
raklığı izale etmiştir. Çiftçilerin 
bu noktadan sevinci büyülctür. 

Kulağımıza Çalınan/ar 

Rüzgarı 
Çağırıyorum ! 

Sıcaktan ortalığın çayır ç•'f" 
yandığı bir gündün. ~ 

Arkadaşlardan biri, elind;. 
kocaman yelpazeyi durrn• ~ 
sağa sola sallıyor ve arada 
tavuk çağırır gibi: 

G h h b O
. 58ılr - e , gc , ge . .. ıye 

niyordu. 
Sorduk: 
- Yelpazeyi anladık aP1ırs' 

bu geh geh geh.. ne oluyor? 
Güldü: 
- Rüzgarı çağırıyorum aP1flllı 

aksiliği tutmuş gelmiyor! 

Uğurdur 1.. ,_ 
Yolda giderken, şapkası ft. 

fistüne pat diye bir şey çarP 
Çıkarıp bakmca: ,ı 

- Hay Allah müstahakkı 
versin.. dedi, kuş pislemiş !.. 

Arkadaşı gülümsedi: 
- Uğurdurl 

- Hadi canım, dedi, ~ 
uğuru ?.. Başımıza etmedik ! 
kuş kalmı~h, o da tekmil oJdıı" 

Her Tarafımız Deniz, .. 
Bir akşamcıdan dinfediro: il' 
- Deniz kenarında bir bil ıııJ 

çeye yerleşmiştik. Ben, ark• t' 
denize vererek mini mini fısk•1 
li bir havuzun karşısına geçti"' 

Arkadaşlar itiraz ettiler. dıl' 
- Canım, koskoca deniz ~

rurken avuç içi kadar suya b• 
makta ne zevk var... ,-

Bir dolu kadeh yuvsrladıkt 
sonra: d f 

- Siz bu havuzu biraz • 
görürsünUzl dedim. I' 

Nitekim, şişeler, ikiyi üç?•. b:,. 
duğu zaman başladı, miniınını 

0 
vuz genişlemiye.. Biz içtikçe ·ıı, 
genişledi, o geniıledikçe biz içl;,
ayağa kalktığımız zaman her 
rafımız deniz kesilmişti. 

Bandırmada 
'e Kiraz Bayramı Ne! 

Jçinde Tes'it Edildı _. 
Bandırma ( Hususi ) - GeÇ _.ı 1 

cuma çok gUzel bir kiraz b~yr• ,t 
geçirdik. Bandırmaya altı 9'""" 

a51P 
mesafede bulunan Erdek kaz dl 
da gayet glizel sahil boY0~ıc
ucu bucağı gözUkmiyen bahçe 
ler ve meyvalıklar vardır. . id 

••t ıÇ Kiraz bayramını tıes ı tf 

&bek, öbek aileler otolarla, l<~H 
k ·e ~ yonlarla, bu güzel mev ı 11' 

a51 
ettiler. Burada ağaçlıklar ar ,~, 
da büyük bahçeler göze çarP111 

tadır. . .~ 
Ağaçların serin gölge!erı >" 

tında neş'e ve kahkaha ıle bıı' 
meklerimizi yedik. Sıcaktaıı ot' 
nalan halk pek yakın olal1 811~ 
nizde banyolarını yaptılar. . yer 
kesir, Gönen, İstanbul gibi lb'51l 
lerden gelenler de çoktu. ve oı' 
o glln çok eğlendik. Akş~rıı Jle~' 
ri Kapıdağının gölgeler• ı•tır' 

ti ıJ yurduua doğru kollarını . 
1 

b 
• • ız e ken biz de otomobıllerıOl 

neşeli yeri terkediyorduk·, 111111 
B. t'C 

Te~ekkür Ederim! h111<' 
y ıııll 

Bir ameliyatla kızımı t-J;ıse: 
kak bir ölümden kurtararı,hej(if111 

• baŞ • ki Nisa hastahanesı 1 fahr1f 
Esat operatörlerden Kerna .' vııı• 

0llh' · Z""ht·i Dahiliyecı · t-1•' amı, u ' , B dıa 
ve Ali Şükrü Beylerle e Ceırıilet 
nıma ve hasta bakıcı teşel<' 
Servet, Zehra Hanımlara 
kürü bir borç bilirim. Sabrı 5,ll.-



~., Haziran 

'"\ 
Siyaset Alemi 1 

Harp Borçları 
1'eh ike 
Doğurugor-

Londra, l 2. - ( A. A. ) 
Pariste lngilizlerle Fransızlar ara
B~nda cereyan eden müı.akereJe-

, tın neticelerine intizar etmekte 
olan İngiliz efkarı umumiyesi 
Arnerikanın bu müzakerelerde 
baıır bulunmakla beraber bunla-
~a iştirak etmekte olduğunu göz-

en kaçırmamaktadır. 
.. Bütün uyanık kimselerde bu 

duşünce vardır. Fakat bu düşün-
~teyi mümkün olduğu kadar az 
•ıhar etmektedirler. Bunun da 
ıtbebi ya düşünceyi tamirat 'lle
•elesinin kat'i surette halledilme-
~i hakkında burada müttefikan 
•zhar olunan arzuyu zaafa düşü-
tecek ve bu bapta sarfolunan 
llayreti kesredecek mahiyette 
lelakki eylemeleri veyahut bu 
lııütaleayı hükümetlerin mektum 
lutulması icap eden esrarından 
'ddetmeleridir. 

Maamafih İngiltere tarafından 
~arfolunan mesainin - bir neticeye 
•ktiranı takdirinde ve elde edile
cek neticenin derecesine göre -
~lnıanya tarafından tediyat 
l'apılmamakta olduğu cihetle 
l\nıerikaya tediyatta bulunulma
•ının imkanı olmadığını Vaşiıı~-
lon hükumetine iblağ ve izah 
•lrniye sevketmcsi mantık icaba
lındandır. 

Amerika Hariciye nazır M. 
~tinıson, tamiratın tenkisi veya 
resbi hususunun Am~rika nazı-
tında hiçbir suretle harp borç
larının tenkis veya feshini muhik 
iösteremiyeceği suretinde daha 
evvelce beyanatta bulunduğu 
\tınan bilhassa bu noktayı der
~ etmiştir. 

Şimdi, Paris ve Lozanda nok
lai na:ıarlarının kazanacağı mu-
taffakiyetten sonra lngilterenin 
~tnerikaya karşı battı hareketi 
ile olacaktır. 

Binnetice, mevcut itilafname
lerin yekcihet olara feshi düşün
İe~ini bertaraf etmek ve İngiliz
erın dllşüncesine nazaran harp 
borçlarında yapılacak her tUrlü 
tadilatın ancak dostane müzake-
te~erin neticesi olabileceğini tah
lnın etmek miimkilndür. • 

Bu cihet aabit ve muhakkak 
llCSrünmekte olduğundan ingilte
tenin Vaşington hükumetine kar-r serdedeceği delillerin Londra 

abinesinin Fransaya yapmış ol-
duğu tekliflerin esaslarma istinat 
~deceğini farzetmek mümkün 
di. 

01 Bu esaslar, ,u suretle hulasa 
Una bilir: 

t ." Hukukunuz:, sarihtir; bunla
~' ıtiraz kabil değildir. Fakat 
Unların icrası bütün memleket-

SON POSTA Sayfa 5 

DA icl TELGRAFLAR Gönül İşleri 

• •• • Aşk Hazretlerine 
Har Borçları Meselesı, Dunyaya Y enı Açık 
Bir Dert Açacak Gibi Görünüyor . M~:b~~!'v. L•ımeııa Aşı 

Al Hazretlerine açık mektup; 
manga Şu mektubumla sana hitaıı 

Ve Lozan ediyor ve soruyorum: Sen nesini 
Hırs mısın, §ehvet misin, arzu mu-

".ronf eransı 
Berlin 12 (A. A.) - Reisicüm

lıur Mareşal Von Hindenburg, dün 
Londradan avdet etmiş olan 
M. Von Papen'i kabul etmiş ve 
kendisile önümüzdeki Lozan 
konferansı ve tamirat meselesi 
hakkında Alman heyetinin takip 
edeceği hattı hareket hakkında 

görüşmüştür. 

ler gibi sizin de çekmekte ol
duğunuz iktısadi ve mali 
buhranı ve hercUmerci vası mik
yasta vahimleştirecektir. 

Şu halde "hak,, ile "vekayi,,i 
biribirinden tamamile ayırmak 

icap eder. 
Londra mehafilinin fikrine gö-

re senevi taksitleri tenkis etmek 
Amerikadan aynı nisbetler dahi
linde tenkisat icrasını talep etmi
ye sevkeyliyecektir. 

Pariste MUzal<ereler 
Paris, 12 (A. A.) - M. Mak

donald ile M. Heryo arasında 
cereyan eden müzakerelerin ma
hiyeti pek umumi olmuştur. M. 
Makd onald, lngiliz noktai naza
rının ana hatlarını izah ve teşrih 
etmekle iktifa eylemiştir. 

M. Mak Donalt, imza edilmiş 
mukavelenamelerin yekcihet olarak 
feshine düşman olmakla beraber, 
tamirat namile yapılacak tediya
tın uzunca bir müddet ıçın te-
hirini kabule karar vermiş gö
rünmektedir. 

İngiliz başvekilinin, Almanya
nın Şark hudutları hakkında or
taya atılmış olan endişebahş şayia
ları izale etmek için Almanyanın 
sulhcuyane hissiyatına dair bir 
beyanname neşretmesini temine 
gayrat edeceği söylenmektedir. 

A vusturyanın mali vaziyeti ile 
bu memlekete yapılması zaruri 
olan mali muavenet meselesi de 
keza müzakerata zemin teşkil 
etmiştir. 

• - TAKViM == 
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M. Makdonaıc1, 

M. Herlyo va 
lngillı hariciye 
anın ~lr Con 
Slmo11 Bilyük muha· 

rebenin milletleri
nin ense kaküne 
yilklediği harp 
borçları tekrar 

. .. mevzu bas oldu. 
Bır türlll ?dencmiyen bu borçlar mescleıi Arap aaçı gibi karmakarıtıktır. 
Şimdi Parılite lngiliz ve Fransız Başvekil ve hariciye nazırları bu mese
leyi 2'örüşüyorlar. 

Gazeteler 
Vaziljeti Nasıl 
Görüyor? 

Paris, 12 (A.A) - İngilizlerle 
Fransızlar arasındaki mükaleme
lerin samimi edası ve daha ilk 
günlerden itibaren bu mtikale
meler etrafında hasıl olan me
veddet ve uzlaşma muhiti, mat
buatla gayet iyi bir intiba tevlit 
etmiştir. 

Bütün gazetelerin bu mükale-
melerin gayet iyi netice vereceğine 
itimadı vardır. Maamafih, ilk te
mas mükalemelerin alacağı şekil 
ve istikamet hakkında gazeteler
de sarih bir emare vermemiştir. 
Yalnız Peti Parisien gazetesi tah
didi teslihat meselesinden bahse
derek İngilizlerin teslihatın tatili 
projelerinin askeri mesarifin ayni 
zamanda tenkis edilmesi suretite 
ikmal edilebileceğini ve bu nevi 
masarif tenkisatının bombardı
man tayyareleri faslından daha 
ziyade mahsus olacağını yazmak
tadır. 

Tamirat bahsine ayni gazete 
bu bapta yegane tarikin bir nevi 
moratoryom olacağını ve bu usu
lün gerek borçların ve tamirat 
bedellerinin tecili hususunun 
gayri muayyen olarak tahdidi 
veyahut borçları ve tediyat be .. 
dellerini ilga edecek bir tavizat 
sistemi ikamesi suretile tatbik 
olanacağını yazmaktadır. 

Petit Parisien devam ediyor: 
Avusturyaya yardım meselesinde 
Fransa mali muavenetin Merkezi 
Avrupa devletlerile cenubu şarki 
Avrupa devletleri arasındaki 
mübadele ve münasebetlerin ısla
hını istihdaf eden iktısadi ted
birlerle itmam edilmesi lazım gel
diği mütaleasındadır. 

İngiltere 
Ve Fransanın 
Para Siyaseti . 

Paris, 12 ( A.A. )~- Hükume
tin, bazı noktalarının itmşm edil-
mesi lazımgelen mali projesinin 
2 t haziranda Meb'usan Meclisine 
tevdi edilmesi muhtemeldir. O 
tarihte büyük encümenler kat'ı 
surette teşekkül etmiş buluna
caktır. 

Umumi müzakerelerin faydalı 
neticeler verebilmesi için bu 
projenin evvelil encümenler tara
fından tetkik olunması ve M. 
Heriyo ile M. Martinin Lozandan 
avdet etmeleri lazımdır. 

Londra 12 - ( A.A) - Eve
ning Standard gazetesi, maliye 
nazırı M. Novill Çemberlain'in 
meb'uslardan ve maliyundan M. 
Albery'ye vaki beyanatım nak
letmektedir. M. Albery, nazırın 
iıahatmdan mumaileyhin mali si
yasetinin şu suretle olacağını 
istidlal ediyor. 

1 - Bir nevi altın mikyasına 
rücu etmek, yarı altın, yarı gü-
müş bir mikyasın kabulü imk~nı
nın mevcudiyeti şartile, 

2 - Bu muhtemel rücu, eski 
İngiliz lirasının altınla haşhaşa 
olduğu zamandaki erkamın dunun
da bir miktar üzerinden yapıla
caktır. 

3 - Maamafih, böyle bir 
ameliyenin pek yakin bir zaman
da icrası mutasavver değildir. 

4 - lptidat maddelerin fiat
larının tereffUünO temin için 
kambiyo temevvüçlerini kontrol 
etmek. 

sun, heves misin ? Zehir misin, 
yoksa şeker misin ? Söyle ne
ıin ? ... 

Milyonlarca ıenedenberi de
ğiımiyen ve aman bilmiyen ka· 
nunlarınla idare . ettiğin şu mu
azzam kitlci beşeriyeyi ve hatta 
bütfın mahlukatı gözlerle görün
miyen mevcudiyetinle niçin ha· 
rap ediyorsun ? Sen nesin kl 
kimimizi sanatoryomlarda çUrütU
yor, kimimizi bimarhanelerde in
letiyorsun... Sen kimsin ki insalı• 
ları zevke: heyecana azap ve ke
durete sevkediyor ve istersen ci· 
hant bile kan ve ateşe boğuyor• 
sun... Sen bizlere zulmeden bir 
hainsin... Hayır 1 Sen ruhlar yUk· 
selten bir varlıksın... Sen ya gö
ze görünmiyen bir peygamber-
sin, yahut ta iki gözü kar eden 
bir kuvvet... Seni Hızır Aleyhis• 
selama benzetenler var. Her kal
be yerleştiğini söyliyenler de var. 

Ey ... El ile tutulmıyan ve göz
den kalbe sokulan bUyük duygu! 
Sana sorulacak daha çok sualle
rim vardır, fakat soramıyorum. 
Sen herşeysin... Herşeyi yarat• 
niıya ve mahvetmiye muktedir· 
sın ... 

Ltikin sen... Ah sen bir daha 
elime geçsen 1. ••• 

Filistinde 
Bir isyan 
Hareketi 

il - 6 - 932 
Cofkun 

Kudils, 12 ( A. A.) - Bazı 
haberlere göre, MaveraUşşeria 
kabileleri rüesasından Hammad 
Rafa ve Ahmet bin Mahmut, 
beraberlerindeki yüzlerce muha· 
riple Akabenin 80 kilometre me
safesine kadar ilerliyerek Akabe 
valisini esir etmiılerdir. Bunlar, 
bu mıntakada birçok kasabalan 
işgal etmit bulunuyorlar. 

Diğer birtakım kabail de 
Hicaz içlerine doğru ilerlemekte 
ve Vehabilerin zaptetmit olduk· 
ları araziyi işgal eylemektedirler. 

Harici Haberler 
Burada bitmedi l8.t/e11 8 inci 

say/ada okuyunuz 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 38:::=:=:::======== Bir dakika miisaade .. hislerinin terciinianı olmak iste
diğini söyledi. 

ğünü gözüne yerleştirdi. Nut
kun hitamında herkes eğilerek 
onun şerefine içtiler. Muallim : 

Muharriri: Knut Hamsu• Nakleden: H. Ş. 

- Bunu bilmiyordum. 
b - Evet, dediğim gibi, işte 
t ~n de bu kuşlar gibi yapıyo
kuın. Hayatımda bana lazım olan 
b lldını elde edemedim. Bununla 
d:~~ber şen dakikalarım yok 
~ f1I. Yalnız ben bu şen dakik: arı berbat ederim. Tıpkı 
l~tl~runun yaptığı gibi, onları bu
~a( ırırım; böylece, o şen daki
hı. ar geçtikten sonra, yesın ru
~t llıu.. istilAsına mani olurum. 
"at, otede Viktoryayı göriiyor-

lluı. O şimdi kadehini benim 

şerefime boşalttı. Vaktile ben 
onun hocası idim. O şimdi evlen
mek üzeredir ve bundan ben 
hoşlanıyor, sanki bcniın öz kı
zımmış gibi bundan büyük bir 
saadet duyuyorum. Helki de bir 
giin onun çocuklarının da hocası 

olacağ.m. Evet, dostum, hayatta 
sevinçli anlar vok değildir. Fakat 
sizin kadınların şefkati ve bed
baht erkekler hakkında biraz 

1 

c vvel söyledikleriniz yok mu, 
diişlindükçe onları pek mantıki 
buluyorum. Vallahi hakkınız: var .. 

Kalktı, kadehi eline alıp Vik
toryaya doğru ilerledi. Bacakları 
tutmuyor gibi vücudü iki tarafa 
yalpa vuruyor, öne doğru eğili

yordu .. 
Daha birçok nutuklar irat 

edildi. Nişanlı mül5zim de söy
ledi. Civar çiftliğin sahibi kade
hini şato sahibesinin şerefine 
kaldırdı. 

Hiç beldenilıniyen bir sırada, 
göğsü elmas mUcevherle süslli 
genç kalkıp Y ohana doğru 
döndü, ve kalpten gelen samı
mi sözlerle onu, yalnız kendi 
şahsı namına değil, fakat isti
dadına hayran olan bütün 
gençler namına onun hakkında 
besledikleri takdir ve hlirmet 

Y ohan yanlış işittiğine zahip 
olmuştu. Yavaşça muallime 
sordu: 

- Acaba benden mı bah
sediliyor ? 

- Evet, o benden evvel 
davrandı. Bu sözleri ben söy
lemek tasavvurunda idim. Vik
torya bugün bunu benden rica 
etmişti. 

- Kim rica etmişti, dedi-
niz ? MualJim dikkatle onu 
süzerek: 

- Hayır, hiç kimse, dedi. 
Nutuk esnasında bütüıı göz

ler genç şaire çevrildi.. Şato 
sahibi başile dostane bir işaret 
yaptı, musahibin karısı oı:ıa 
bakmak için uzun ıaplı gözlü-

- Haydi, şimdi siz de ona 
mukabele ediniz. O, vazifesi 
olmadan hakkınızda takdirkar bir 
nutuk irat etti. Bu iş, en yatlı 
olmak itibarile, bana terettüp 
ederdi. Bundan başka ben onun 
söylediklerile hemfikir değilim. 

Y ohan gözlerini davetliler 
üzerinde gezdirdikten sonra Vik
toryaya dikti. Demek, genç ada
ma, nutuk söylemesi için, o rica 
etmişti. O, bir başkasına da bu 
meseleden bahsetmişti. Hem ye
mekten pekçok evvel.. Acaba 
buna saik ne idi?.. Genç kız, 
başım önüne eğmiş, yüzünden 
hiçbir şey sezilmesine meydan 
vermiyordu 

l Arkuı VU' l 



Afacan - Cingöz, bugün annem 1 •a bakkaldan tanosi7 kuruta günlük 
rumwta aldırdı, bepıl de bayat çık
tı. Şu hıyanet herife bir oyun et
meli. •• 

Ekmek Yerine!.. 

Afacan - Şimdi ben bakkala -ı 
çaktırmadan bu klğıdı camekinın 
üstüne yapıfhrırıml Ondan ıonra 
oda tek bir yamurta satabilirse •t· 
kot.un! 

-------6o IÜNLÜK 
YUMURTA 

Bakkal-Ahmet B. günlük yumur· ı 
ta 11lmıyacak muan? 

Ahmet Bey - Allah hayırlı mfit
teri Yenin! Ben enayi değilimi 

A 

Bakkal ·- !\.ehmet Bey yumurta ' 
vereyim mi? 

Mehmet Bey - O yumurtaları 
sen kendin yel •. 

Afacanın baban - Bu1ıün fırın
lar ekmek çıkarmamıı. Ekmek bula· 
•adım. Onun için çörek aldım. 

AFACANIN AT 1 ! 
Afacan - Yazıklar ohun fU 

,arekçilere.. dedi. 

- Neden, ulan? •• 
- Onlar da çörek çıkarmuaydı-

lar, pandiıpanya alırdın da doya 
doya bir pandiıpanya yerdik 1 .. ............................................................. 

Hasan Bey - Oillum, mlsa
flrllkte aana pasta ikram efttk· 
lerl zaman bir daha istemedin 
delll mi ? 

Afacan - Bir daha ister ml-
7lm hiç... Uç daha istedim 1 

SUvariylm, san'atım 
Meydanlarda at sürmek t 
Hele pek cinstir atım: 

ince uzun bir deynek 1 

Ateş Bahğı 
Afacan - Baba, bir daha 

ıakın ateş balığı alma, emi ... 
Pazarola - Ben ateş balığı 

almadım oğlum, palamut aldım .. 
Sana ateş balığı aldın diye kim 
söyledi? 

Afacan - Kimsenin söyle· 
mesine hacet yok! Ben anlamaz 
mıyım sanki.. Mutfakta annem 
kızartıp tabağa koyuyordu. Ça
talla tabaktakilerden bir parça 
alayım dedim, yutuncaya kadar 
ne çektiğimi bir ben bilirimf... 

Yeni Bilmece 
• • ll--
~ .. . 
lf lf • 

Yukardaki yıldızlardan her· 
birinin yerine birden dokuza ka· 
dar olan rakamlardan birini ko
yunuz. Bu rakamları yukarıdan 
aşağı yahut sağdan sola veya 
çaprazlama olarak toplayınca 
hepsininde yekünu on beş olacak. 
Cevabını gelecek pazartesi gUnQ 
bu sayfada bulacaksınız. 

AFACANIN 
DEVRİALEM SEYAHAT/ 
Afacanın Tefrikası: 13 

Hullsa. - Arkadatı Cingöde 
lteraber devriatem ıeyahatine çıkan 
Afacan Amerikada kendini Tilrkiye· 
nin en meşhur çocuk sinema yıldızı 

olarak tanıtıyor ve bu sayede beda
•• yaşayıp üstelik birçok para ka
zandıktan ıonra bir filim çevirmek 
here Hollvuda davet ıtdillyor. 

Rejisör Makmik sordu: 
- Demek TUrkiyede sinema 

yaldızları yalancı dolma ile besle
nirler? 

- Evet, dedim. Meseli ben 
bu mevsimde haftada hiç olmazsa 
Oç gün yalancı dolma yemeliyim. 
Sizin yıldızlara günde ne kadar 
ekmek verilir? 

Mister Makmikin gözleri fal
taşı 'gibi açıldı. 

- Ekmek mi ?.. Sinema yıl
dızı ekmek yer mi hiç?.. Ekmek 
yiyen artistte ne çeviklik kalır, 

ne de tenasüp .. 
Baktım heriflerin niyeti bi:ıe 

ekmek vermemek.. Halbuki ben 
de biç ekmeksiz yapamam. 

Azizim mister Makmik dedim. 
Bizim memleketin iklimi başka 
okluğu ıçın yemeklerin tesiri 
de bUsbütün baıka oluyor. B!z
de insan ne kadar çok ekmek 
yerse o kadar çevikleşir. 

r 
Mesela ben tek başıma gün

de bir okka ekmek yemezsem 
yerimden kımıldanamam ! Siz 
liitfen deftere bunu da kayde
diniz ... 

Mister Makmik şaşkın bir 
halde bunu defterine hayde
derken: 

- Holivutta ekmek yiyen ilk 
yıldız siz olacaksmız, dedi. Allah 
ve•·e de bu yedi~lerinizi bizim 
yıldızlar görmeseler... Sonra on
lar da perhizi bozmıya kalkarlar
sa halimiz ne olur ... 

- Vallahi onu bilmem ... 
dedim. Biz Türklerin bir darbı
meseli vardır: "Aç ayı oynamaz!,, 
deriz. Ayı oynamazsa sinema 
yıldızı nasıl oynar ? ... 

- Aman müsaade edin şu 
darbımeseli de kaydedeyim ... 

Yemek meselesini bu suretle 
sağlam kazığa bağladıktan ıonra 
başka mevzulara geçtik. Filim 
kumpanyası direktörü mister 
Jef ınn Eordu: 

- İstanbulda büyük ıınema 
ıtüdyolarınız var mıdır? 

- Elbette... dedim. Hiç ol
maz mı? 

- Aman, bunlardan birinin 

1 
Ben yokken kımıldamaz ••• 
Sahibini pek tanır ! 
Ben binince, yaramaz, 
O anda ayaklanır ! 

Afacanın 

Oyunları 
Size güzel bir oyun tarif 

edelim. 

Bu oyunu oynamak için bir 
lastik topla enlice bir tahta 
lazım. Çocuklar geniş bir halka 
olurlar. Bir çocuk ta ortada durup 
topu halkadaki çocuklardan birine 
atar. Halk.,daki çocuk, topu tutar 
tutmaz, ortadaki çocuğa atar ve 
topu ona isabet ettirmiye çalışır. 
Ebe de topu elindeki tahta ile 
harşılayıp kendine isabet ettir
memiyc gayret eder. 

Şayet top ortadaki çocuğa 
isabet ederse topu atan çocuk 
ortaya çıkar, ortadaki çocuk ta 
onun yerine geçer. 

Oyun ne kadar hızlı oynanırsa 
o kadar eğlenceli olur ve yukar· 
da tarif ettiğimiz şekilde devam 
eder. Arkadaşlarınızı toplayıp he
men tecrübe ediniz. 

resmini gösterebilir misiniz ? 
Yanımda Haydarpaşa istasyo

nunu gösterir bir karpostal var
dı: Hemen çıkarıp dayadım. 

- işte ... 
İki Amerikalı gözlüklerini dü: 

zeltip kartı alıcı gözile tetkik 
ettiler. 

- Şayanı hayret ... 
- Bu stüdyomuza gelen giden 

çok olduğu için Türkiyenin en 
uzun demiryolu buraya kadar 
uzatılmışbr. Buraya yarım saatte 
bir tren gelir. Stüdyonun şu bü· 
yük kapısından içeri girince insan 
kendini bir şimendifer istasyonun
da zanneder. 

- Demek Tiirkiyenin en buyuk 
sinema stüdyosu budur, öyle mi? 

- Hayır, dedim. 
Resimde uzaktan Selimiye 

Kı~lası görUnUyordu. 
- İşte bu da yeni yapılan sesli 

filim stüdyosudur. Burada bilhassa 
ıtskeri filimler çevrilir. Ne zaman 
girseniz içinde birçok askerler 
görürsünüz... Bundan kinaye ola
rak buraya Selimiye Kışlası der
ler! Artık ağzıma geleni ıöylU
yordum. 

Adamcağız uydurduğum bU
tUn bu kuyruklu yalanları gık 
demeden yutuyorlardı. Sözlerimin 
kendilerinde ne büyük tesir yap
bğım beni dinlerken gözlerinin 
hayretle açılmasından anlıyordum. 

Türkiye ıinemacıhiı nazarla-

Gemi yok, eğeri yok ... 
HUnerdlr ona binmek. 
Su istemez, karm tok 1 
Atim uzun bir deynek f 

Cıva Gibi... 
Hasan Bey duvarda asılı du

ran dereceye baktı. 

- Tuhaf, dedi. Hava bir ka

rarda kalmıyor. Bugün sıcak, • 
yarın soğuk... Derece bir inip 
bir çıkıyor ... 

Afacan hemen atıldi: 

- Bunda şaşılacak ne var, 

baba... Derecenin içine cıva ko

nulursa elbette yerinde durmaz! 

Kalkan Balığı 

Afacanla Cingöz konuıuyor
Jardı. 

- Afacan, vapurlar bazan 

karaya oturuyor... Acaba bu va

purlar o zaman balıkları ezi
yorlar mı? 

Afacan güldü. 

- Ona ne şüphe? .•• Çipe

meseydiler kalkan balıkları böyle 
yamyassı olurlar mıydı? .• 

rında gittikçe büyüyordu. 
Palavralarımdan afallıyan yal

nız rejisörle direktör değildi. 
Onlar derecesinde belki on

lardan da fazla şaşırmış biri var
dı ki o da cingözdü. 

Arkadaşım hayretten ağzı bir 
karış açılmış olduğu halde beni 
dinliyordu. Ba:ıan: 

- Aman, fazla ileri gidiyor· 
sun.. Foyamız meydana çıkacak ! 

Demek ister gibi halinde bir 
endişe peyda oluyordu. O zaman 
ben de: 

- Sen hiç merak etme.. İşi 
bana bırak 1 

Demek ister gibi yüzüne 
bakıyordum. Bunun üzerine ço
cukçağıza emniyet geliyor, anlat
tıklarımı ayni şaşkın tavırla din
lemiye başlıyordu. 

Direktörle rejisör hAIA Hay
darpaşa sinema stüdyosunun resmi

ne bakıyorlardı.Bu sırada gözlerine 
Tıbbiye Mektebi binası ilişmiş. 
Mister Makmik sordu: 

- Bu bina nedir? 
Ben her zca man olduğu gibi 

istifimi bozmadan cevap verdim: 
- O mu?.. O Sinema Mek· 

tehi Alisi ..• 
iki Amerikalı yerlerinden ııç

radılar. 
Sinema Mektebi Alisi mi? 

- Ne zannediyorsunuz ya .. 
- Demek TUrkiyede sinema-

cılık tahsili için aynca bir de 
mektep var. 

Bakkal - ! ... Aaaal •.• 

Aksine! 
Ditçiden a-elen Afacana babaıı 

ıordu: 
- Afacan, naııl... Ditçi canını 

BCltfl mı? 
- Yok baba ••• O benim cannıd 

acıtmadı amma ben onun canını 
acıttım ... 

- Nasıl olur, oj'lum? O senin 
diılni çekti, aen onun değil •.. 

- Öyle amma baba ben de onun 
parmağını ısırdım! ... 

····························································· 

Muallim - Söyle bakalul'I 
Atacan : insan bir peynlrllpl• 
deyi yirmi parça edip ylrmld• 
bir parçaamı yerse ne kahr 1 

Atacan Ne kalacak, mual• 
Hm Bey... Aç kalır ı ... 

- Elbet, dedim. Burası Tnrk 
darlilfünununun bir ıubesidir. Sin,. 
macı1ık san'atinin yüksek kısıaı 
burada tahsil edilir .•• 

- Hayreti 
İçimden: " Hele durun baka

lım, dedim. Siz de bu enailik var
ken daha çok hayret edeceksini1.,. 

Mister Makmik sordu: 
- Peki, buradan ne çıkar? 
Ben bu sualin cevabını önce• 

den hazırlamıştım. 
- Buradan Sinema doktoru 

çıkar! 
ikisi birden yine yerlerindell 

sıçradılar. 
- Sinema doktoru mu? 
- Tabii sinema doktorU·•• 

Bu civarda Kadıköy isminde bit 
.köy vardır. Bu köyün cahil balkı 
sinema doktoru tabirindeki dok• 
tor kelimesinin manasını anlanıa• 
dıklarl için bu mektepten baya" 
ğı hasta doktoru çıkıyor ıaı>" 
netmişler, onun için Sine
ma Mektebi Alisine yaPI~~ 
olarak Tıbbiye Mektebi islll111 

vermişler.. Onun için bazı ki~" .. r · 111 ıeler Sinema Mektebi ~ !sı~I• 
ismine Köylülerin cahilhgı k; 
alay olsun diye "Tıbbiye Me r 
bi,, derler 1 . cır 

Bu son ıözUm llzerıne k e 
göz kendini tutamadı. TUr ç 
olarak haykırdı: f 1 

- Y < m lD şe) ı!n be A a~and; 
- Dur, dedim. Daha Holıv~dl 

gelmedik. Hele oraya bir gt:leh ' 
sen palavrayı orada dinle!.. ) 

CArk .. ı .,., 



• "Son Posta,, haftada iki defa sinema 

•ayıfası yapar. Bu aayfal:ırda dünyanın 

en yeni sinema haberleri, artistlerin 

bayata ve sinema alemindeki •anat SiNEMA 
"Son Postan Holivutta hususl muhabiri 

bulunan yegane Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve sinema aleminin içyüzünü 
cereyanlarından bahsedilir. ' anla tar. -

Al Jolson 
Anıerikada-Ç-~k Yorulduğu 

için Avrupaya Geliyor 
Robert Yung Ve Joan Marş· 

Tuhaf Bir Hadise 
Almanyada Bir Sinemacı
nın Başına Neler Geldi ? 

Caz kıralı ve Emma isminde
ki filimleri sayesinde milyonlar 
•e şöhretler kazanan Al Jolson 
Anıerikadan Avrupaya hareket 
etmiştir. Caz. kıralı kendisile gö-
ttlşen bir gazete muharririne 
tunları söylemiştir. 

" Tiyatro sahnelerinde yirmi 
lenelik bir hayatım ·vardır. Fakat 
~aranın tatlı yü:zü nihayet beni de 
••nema stüdyolarına çekti. Bun· 
dan sonra musiki konserleri ver• 
lllek ve filim çevirmekle meıgul 
olacağım. Amerikada çok yorul-
~urn. Bir müddet istirahat için 
•·wrupaya gidiyorum. 

"Orada başımı ve vücudümO 
dinledikten sonra tekrar Ameri- · 
kaya dlSnerek Uç filim çevirece
iirn. " 

Al Jolson Avrupada bir sene 
kadar kalacak ve meşhur şehir· 
leri dolaşacaktır. Şunu Ga haber 
~erelim ki Caz kıralının, bu seya-
hat ensasmda lstanbula da gelme
li muhtemeldir. , ___ _ 

Papazlar Ve Sinema 
Bazı lngiliz papazları hUkü

llıete müracaat ederek açık fi
~ınlerin gösterilmesinin menedil
llıesini ve hariçten gelecek filim
lerin sansör tarafından sıkı surette 
kontrol edilmesini istemişlerdir. 

Berlin, ( Hususi ) - (Monte 
Kartonun sonu) filmi Almanyada 
(Monte Karlo bombalar altında) 
namı altında gösterilmekte ve çok 
rağbet kazanmaktadır. Berline 
yakın şehirlerden birinde bulunan 
bir sinemanın sahibi Ufa Şirke
tine bir telgraf çekerek bu filmi 
iıtemif, Ufa Şirketi de şöyle bir 
cevap vermiştir. "Bombaları ya
rınki posta ile gönderiyoruz.n 
Bu telgrafı alan sinemacı da der
hal ıöyle bir telgraf çekmiıtir.,, 
"Bombaları göndermeyiniz, almak 
için kendim geliyorum.,, 

Bu muhabere telgraf memu
runun nazarı dikkatini celbetmiş ve 
derhal polise haber vermiştir. 

Ayni gUn "Bombaları almak için 
Berline gitmekte olan sinemacı, 
trende polisler tarafından yaka
lanarak sorguya çekilmiş, nihayet 
Şirket tarafından mesele iıah 
edildikten sonra sinemacı serbest 
bırakılmıştır. ----

Filim SansörU 
Alman sansörll ( Hayat hak

kındaki şarkı ) filmini kontrol 
etmiş ve 442 metre kestikten 
sonra gösterilmesine müsaade 
vermiştir. 

Kazan ova 
Kazanovanın sessiz filmini 

törmUitük. Alman rejisörlerinden 
\:rih Şarel şimdi bu beyecanh 
laıe\'zuun sesli filmini çevirmektedir. f 
f;'ilim Londrada çevrilmektedir. 

Siz.e., Holivutta yeni çevrilen filimlerden birinin cazip bir sahnesini takdim ediyoruz. Bu filmi Ro

bert Yung ve güzel Joan Marş birlikte çeviriyorlar. Bu yeni kordele baştanbaşa heyecanlı sevda mace

ralarile doludur. Joan Marş gDzelliği sayesinde Robert Yungun gönlüne hikim oluyor. Fakat araya gi
ren birçok aksilikler iki kalbin saadetine engel oluyor ve bu tatlı macera husran ile nihayet buluyor. 

Joan Mart bu filimde çok güzel sevda ıarkıları terennilm etmektedir. 

lsveç Kibritleri 
Stokholmde ( lsveç kibritleri ) 

isminde bir filim çevrilmiye baı
lanmışhr. Bu filimde Kröger re
zaletleri bUtun çıplaklığile göste• 
rilmektedir. 

Glorya Mahkemede 
' -

'la FUim yıldızlarının milyonları, ıatoları ve yatlan olduğunu biliyor· 
buz. Fakat bunların birer de propaganda memurları vardır. Bunlar 

rıoı yıldızların çevirdikleri filimlerin propagandasını yaparlar. İtte 
Ur•da ıon resimlerinden birini gördüğünüz Glorya Svanıon kendi 

::.01>•ıa11da memurunu mahkemeye vermiştir. Ondan 100 bin dolAr 
llıi11at iıtiyor. Sebep ıudur: Fena reklam yapmak. 

1 Greta Garbo 
• 

ismini 
Değiştirdi 

Sinema yıldızlarının bayatları 
anlaşılan mütemadi dedikodulara 
mevzu teşkil etmekten kurtula· 
mıyacak. lıte size eri son hidise
lerden biri: 

11 Aşk resimigeçidi,, iıminl ta-
ııyan filimde Janet Makdonaldın 
yanında mUhim bir muvaffakiyet 
temin etmiş olan Lilyan Rot, 
kocası Viliyan Skottan ayrılmış· 
tır. Bu yıldız heniiz 21 yaşındadır. 

işte başka bir hadise daha: 
Meşhur Greta Garbonun, geçen 
hafta bankadaki hesabını kapa
tarak birdenbire ortadan kay~ 
bolduğu yazılmıştı. Tahmin edil
diğine göre, bu tagayyüp yeni 
bir aık macerası ile alAkadardır. 
Ve Greta Garbo şimdi ıahte 
bir isim altında dolaşmaktadır. 

Banka lfl4s Edince 
Amerikada sinema yıldızlan 

paralarım Neşenel Bank isminde
ki bir bankaya yatırmaktadırlar. 

Fak at bu banka geçenlerde bll
yilk bir buhran geçirmiş, blltlln 
tedbirlere rağmen buhrandan 
sıyrılmak mUmkün olamamiş ve 
banka iflls etmiştir. Şimdi yıl
dı:r ların parasını iade edememek· 
tedir. En meşhur yıldızların mil
yonlarca doları bu iflas netice
sinde batmıştır. Meşhur komik 
Lüi bu iflis neticesinde bir mil
yon dolar zarar etmiştir. Bundan 
baıka Konstana Bennet, Billi 
Rcers, Meri Dresler ve jon Har
lov da bir baylı zarar etmiflerdir. 

j Kaba Yüzlü Yıldız 

Burada resmini gördüğünüı; Viktor Mak Laglen erkek artistler 

arasında yüzünün iriliğile maruftur. Holivuttaki giizel yıldızlar son 

zamanlarda buna " Kaba yüzlü yıldız ,, ismini takmışlardır. Fakat 

hakikatte şen tabiatli ve çok iyi huylu olan Mak Laglen bu yeni 

isimden müteessir değil, bilakis memnundur. Çünki yakında bu 

isimde bir filim çevirerek birçok alkış toplıyacaktır. 



SON POSTA 
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Bu Telaşın Neticesi Olarak Yeniden Birkaç 
Ettirildi, Fakat Bu Hadise İyi Bir Netice 

Kişi Tevkif 
Vermedi 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-33-

Arkadi vapuru, sabaha karşı 
hareket etti. Ambarları ve ka· 
maraları, Abdülhamit devrinin ilk 
ıllrgünleri ile dolmuştu. Bunlar, 
uğradıklan bu feci akıbetin ıs· 
tımplarile ahn feryat ederek 
Sarayburnunu dolaşırken, ıabah 
ezanları oh.onuyor, bu ıuretle 
mevkiini tahkim edenler de rahat 
rahat döıeklerinde müslerihane 
uyuyorlardL 

Birkaç saat sonra, gazeteler 
çıkmış, elden ele geziyordu. 

İlanı resmi serlivhası altında, 
erbabı fesat hakkında uzun uza· 
dıya izahat veren satırlar, şu 
elimle ile nihayet buluyordu : 

[ .... Fesada inhimakleri ve 
diğerlerinin dahi o yola salik 
olmaları, her devlet ve memle· 
kette olduğu gibi icrayı cezala· 
rını müstelzim göründüğünden, 
paye ve rütbeleri hakkü ref ile 
içlerinden Muhiddin Efendinin Ra· 
dosa, Şerif Efendinin Asitanköye, 
Ramiz Paşanın Bozcaadaya ve 
Riza Beyin Limniye nefyll tağ· 

ripleri ve bunların mefasidine te· 
baiyet eden bazı hocalarla Kıbrıslı 
Kamil Efendinin dahi kezalik 
paye ve rütbelerinin hak ve ref· 
iyle memleketlerine ve münasip 
mahallere tardedilmeleri husus· 
larına iradei isabet ifadei hazreti 
padişahi müteallik buyurularak 
kendileri hemen memurlara ter
fikan menfalarına gönderilmiş 
olmağla keyfiyet, cilmle erbabı 
hamiyyetin malümu olmak ıçın 
ilin kılındı.) 

~ 
Bu hükumet darbesi, muha

liflere epeyce acı gelmişti. Gerek 
aaray ve gerek Babıali, beş on 
giin büyük bir endişe ve helecan 
geçirdiler. Bili muhakeme sürgü
ne gönderilen bu zevat hakkında, 
gerek ulema ve gerek halk ara· 
sanda bir şiklyet vukua gelme· 
sinden endite ettiler. Halbuki, 
biç ki :nseden en küçük bir sa· 
dayı tenkit bile zühur etmedi. 
Bu halden yalnız, muhtelif men· 
falara gidenlerle, onların fstan· 
bulda kalan masum evlidll ayali 
mustaripti. 

lstanbul, yine ( süt limanlık ) 
,ol~uştu... Filhakika, devletin 
geçirdiği buhranı hissedenler ve 
akıbeti vahim görenlP.r pek çok
tu. Fakat bunların hepsi, birer 
köşeye çekilmiş, içleri yanayana: 

- Allah encamını hayreyliye! 
Demekle iktifa ediyorlardı. 
Fakat.. gizliden gizliye yine 

bir fesat kazanı kaynıyordu ... 
Ulema ve softa güruhunun bir 
köşe} e sinmelerine mukabil şimdi 
de ( Sultan Murat ) taraftarları 
harekete geçmişlerdi. Sultan Mu
ra,lın annesi Şevkefza kadın, 
esasen pek inatçı bir çerkesti. 
Senelerdenberi Valde sultanhğm 
cazip ve göz kamaştıran bayalile 
yaşam ı ştı. Sultan Azizin pek 
l: :, iliklerini görmekle bera-

ber, mabza evladını tahta çıkar
mak ve kendisi de payan
sız bir şeref ve saltanat içinde 
yaşamak için, bu bedbaht padi
tahın maruz kaldığı felakete göz 
yummus. hatta hazırlanan felakete 
yardımda bulunmuştu. 

Likin, evdeki pazar çarşıya 
uymamış; bu haris kadın, dört 
gözle beklediği murabına nail 
olamamıştı. Arhk yapılacak bir 
şey vardı; tali ve mukadderata 
karşı boyun iğmek, talisiz evla
dının başı ucunda oturarak onun 
ya ifakatine veyahut ıstırap çek
meden ölümüne dua etmek .. 

Likin ( Şevkefza ) bu makul 
düşünceden çok uzak yaşadı. 

Haris ve hasut kalbinin bütiln 
iğvaatına tibi olarak büyük bir 
cidale atıldı... Karşısında, iki 
cephe vardı. Biri, Damat Mahmut 
Paşa ve Başkatip Sait Efendi 
gibi şeytana çarığı ters giydiren 
kuvvetlerle mücehhez Abdülha
mit... Diğeri de günün birinde 
reisicümhur olmak sevdasile 
Kanunu Esnsi silahını hazırla· 
makla meşgul olan Mithat Paşa ... 

Şevkefza Kadın, cahil bir sa
raylı olmakla beraber zeki ve 
anlayışlı idi. Karşısındaki iki cep· 

henin, fikren biribirine muhalif 
olmakla beraber, büyük bir teh· 
like karşısında derhal birleşecek
lerinden emindi. Buna binaen 
saray entrikalarının hepsine birer 
birer baş vurmaya, ve aciz kal· 
dağı takdirde ne mümkünse yap
mıya hazırlanıyordu. 

Oğlu Sultan Muradın hal'ini 
müteakip, bir ay kadar, ıstırap 
ve sükunetle yaşadı. Fakat bu 
müddet zarfında planlarını yaptı; 

taraftarlarım hazırladı.. İlk kul
landığı silah gayet basitti. 

Bazı kimseler vasıtksile, 
Sultan Muradın tamamen ifakat 
kespettiğine dair bir ıayia çıkar
maktan ibaretti. Bu sözler, az 
zaman zarfında lıtanbulun her 
tarafına yayıldı. Fakat bu hava· 

Mensucat 
Sanayii 
Ve BRhran 

Londra, 12 ( A.A.) - 1919 
senesinde Lankaşayer pamuk sa· 
nayii amelesinin mesai saatlerine 
dair olarak aktedilmiş olan 
itilifname, dün öğle vakti mun· 
kazi olmuştur. 

Şimal kontlukları mensucat 
sanayii federasyonu merkezi ko
mitesi, önümlizdeki pazartesi günü 
toplanarak yeni hAdis olan vazı· 

yeti tetkik edecektir. 

Yine Kibrit Kırah 
Stokholm, 12 ( A. A. ) 

Zabıta, hastalığından dolayı 
evinde göz hapsinde bulundu
rulmakta olan Kröger konsorsi
yomu müdürlerinden M. Sojes
troen hakkındaki tevkif emrini 
maznunun sıhhi vaziyeti kaçma
sına müsait olmadığından dolayı 
sreri almıstır. 

disi, herkesten enel, Sarayla 
Babıili haber · almışb. 

5.rayın gösterdiji gizi bir 
itidal ve sükünete mukabil, Babı-
ili telAı göstererek birkaç kişiyi 
tevkif ettirdi. Ukin bu tevkifler, 
iyi bir netice vermedi. Billkis, 
dedikodu alevlendi. 

Bu defa işe saray müdahale 
etti. (Hakanı Sabık ) ın ( derecei 
afiyetini) tetkik etmek üzere 
sadrazamın riyaseti altında en 
muktedir doktorlardan mürekkep 
bir heyet teşkil edildi ve Çırağan 
sarayına gönderildi. 

Heyet, saraya giderek Sabık 
Padişahı muayene etmek vazife
sile mükellef olduklannı söyle
dikleri zaman Şevkefza kadın 
birdenbire şaşırdı ve büyük bir 
telif gösterdi. Hatta bir aralık, 
evlldının sükftnunu kimseye ihlll 
ettiremiyeceğini söyliyerek .zavallı 
mecnunu göstermek istemedi. 

Fakat, makam ve bayat kor
kusundan yüreği acı acı çarpan 
Sadrazam, biran enel hakikate 
destres olabilmek için: 

- Bu iş hükumetin kararile
dir. Binaenaleyh, mütavaat lazım
dır. ili!, oebrolunur. 

Derdemez, sabık Valde Sulta
nın yelkenleri bir anda suya indi. 

Bir taraftan heyete, kahveler 
ve şerbetler ikram olunurken, 
diğer taraftan da Sabık Hakan 
hazırlanıyordu. 

Yarım saat kadar intizardan 
sonra,heyeti birinci katta küçük bir 
salona davet ettiler. Salonun 
perdeleri, yarıdan fazlaya kadar 
indirilmiş, Sultan Muradın soluk
luğunu birdenbire göstermemek 
için odaya fazlaca bir loşluk 
verilmişti. Sultan Murada, temiz 
elbise giydirilmiş, arkası pen
cereye gelmek üzere, geniş bir 
bir koltuğa oturtulmuştu. Şevkef
za kadın, beyaz bir Lihur salına 
bürünmüş, bu koltuğun arkasın• 
da ve Sultan Muradın sağ ta
rafında ayakta duruyordu. 

(Arkaıl var) 

• 
ltalgaıı 
Sefirinin 
!Cenazesi 

Lon<lra, 12 (A. A.) - ftal
yanın Londra sefiri Marki de 
Bordonaronun cenaze merasimi, 
dün büyük bir ihtifalle icra edil
miştir. 

Avustralya rntihabatı 
SidnP.y, 12 ( A.A.) - Malum 

olan son neticelere naz&ran yeni 
Cenubi Gallede müttehiden Avut
tralya fırkası 66, M. Lan~ın, 
amele fırkası ise ancak 26 azalık 
kazanmıştır. 

Kurtulan Tayyareci 
Londra 12 ( A. A. ) - Bir 

1ngiliz vapurunun bu ayın üçün· 
de hiçbir yere uğramaksızın doğ-
rudan doğruya Varşovaya gitmek 
için Linden tayyare karargAhm· 
dan hareket etmiş olan byyare
ci Stanley Hoıneri almış olduğu 
zannediliyor. 

Bir Hasbühal 
( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

Rusya, kuvvetli bir idare ve re
jimi temsil eden elin desteği ile 
ayakta duruyor. İtalya, az\Jp 
ve iradeyi ifade eden bir Muso
liniye neler medyun değildir? 
Ondan evvel, trenleri bile intzamla 
yllrüyemiyen bu memlekette, şim
di bütün dünyanın örnek alabile
ceği esaslar kurulmuştur. 

Japonya bir İmparatorluktur. 
Bütün kuvvetini çalışkan halkının 
gayretine medyun olmakla bera· 
ber, kütle ıçın her şeyi 
ifade eden kendisine has milli 
terbiye, ona her muvaffakiyeti 

müyesser kılmıştır. Amerika liberal 
cümhuriyctJerin başında gelir. 
Orada, ferdin İıürriyeti en geniş 
manada anlaşılmakla beraber ik
tidar mevkiioi münavebe ile pay
laşan iki parti, kudretli şahsiyet· 
lerin cemaatleri nasıl tahrik ve sevk 
edebildiğini yine veciz misallerle 
gösterir. Vaşingtonlar, Roneltler, 
Linkoln ve Kuliçler 160 milyonluk 
ktitleyi zaman, zaman idare ede
gelmiş simalardır. 

Demek oluyor ki milletler, 
girift mlinasabetlerinde, m&teka· 
bilen kunetli ıabsiyetlerin ida· 
resine muhtaç oluyorlar ve bu 
ihtiyaçtan mDstağni kalamıyorlar. 

Bugftnk6 Tnrkiyenin beynel
milel Alemde hayliyetli ve mu-
vaffakiyetli duruf'lllu da başta 
Gazi Hz. olmak tlzere teflerine 
medyun olduğunu söylemek, ID
zumlu bir hakikati ifade etmek
ten başka bir şey olmaz. 

Ôyle ise bu hakikati her 
zaman derin bir 111innet ve bllyUk 
bir memnmıiyetle ifade etmekten 
husust bir fahir ve zevk duymuı 
olan " Son Posta ,, nın alnına 

yapışan bu " Menfi ,, rol oyna· 
mak damgası nereden geliyor? 

Son Posta, muhtelif memleket 
meseleleri karşısında kaldığı za· 
man daima, bunu, halk kütlelerinin 
menfaatlerini en geniı surette 
tatmin etmesi lazımgelen ve ken• 
di görOş zaviyesinde tetkik 
etmiştir. 

Bir meaelenin dhiri manzara
sı ile onun ledünmyatı arasında 
bUyük farklar bulunabilir ve ek· 
seriya zibire istinaden yiiriltülen 
fikirler, istinat edilen temelin 
yanlışlığı dolayısile hatalı hllkfim· 
lere varabilir. Son Posta işte b6y· 
le bir bata yapmlJ olabilir ve 
bunun itirafı hakikat sevmenin 
bir ifadesi olacağı için eaua da 
ancak bir auç olarak kayclolana• 
bilir. Suçtan hiyanete giden yol 
ise aykm ve bamba,ka bir yol
dur. Y qadığı toprağa canmdan 
fazla bağL olan, o toprağı kur
taranlara iae bu canı seve aeve 
her zaman vermiye hazır bu-
lunan " Son Posta " sahipleri, 
şüphe yoktur ki, milletinin hamle-
lerinde " etek çekenlik ,, yapa
maz. Geçmiş hayatında b6yle bir 
kanaat uyandıran netriyat g&ill
mtlpe, yine tekrar edelim, bunu 
hüsnü niyete makrun bir muha
keme batası olarak kaydetmek 
lizımdır. 

• GörOliiyor ki matlup derecede 
hazırlanılmadığı takdirde mlpbem 
tenkit, an.u edilmiyen zarar ve· 
rici kanaatlerin: tebellürüne sebep 
oluyor. 

Çok sevdiğimiz ve yükselmesi 
en büyük emelimiz olan TDrk 
milletinin gözü önüne, sarih fay
dalar göstermiyen neşriyat yap
mak, anlatılmıştır ki, aksi neti
celer do~maktadır. Kemalist 
rejiminin mllspet, canlı ve cihan· 
şilmul eserleri ancak müspet ça
hşmakla kazanılmıştır. Onun için
dir ki " Son Poata " nın bun
dan böyle en büyük itina11, bu 
sarahate dikkat etmek olacak, 
ve yllrüyeceği yolu, tam mllapet 
bir hat olarak tesbit edecektir. 

Hazina ıa 

• • 
Y unanistanda lnti 
habat Mücadelesi 
Şiddetli Olacak 
(Baı tarafı 1 inci sayfada) 

fında fırkası namına bazı men-
. faatler temin etmek imkanlarud 
aradı. Fakat biraz acele et 
ve bir gazeteci karikatüristin 
tasvir ettiği gibi, bir sabah aç~ 
gül, ertesi sabah soldu. 111-

Venizelos, tahmin edildiğine göre, 
kabinesinin istifasını verdikten, 
yani kaprisini tatmin ettikte~ 
sonra da bu hareketine adeta pif' 
man olmuştu. 

Çµnki istifa ile Meb ll~ ~ 
ve Ayan Meclislerindeki kah~ 
ekser.iyetle cansız ve harekettil 
birer heyula mevkiine so'kulm~ 
tu. Bu, böyle devam edemezdL 
Fırkanın çok zararına idi. 

Papan&stasyu kabinesi ekse
riyet fırkasını okşamak siyasetioi 
beceremedi, istical etti ve düştD. 

Kabinenin düşmesine en bar 
irca sebep içtimai sigorta meseleli 
oldu. içtimai sigorta ıneaelesil• 
Venizeloı hükumeti çok ev•el 
meşguldü ve tam intihabat arefe
Jerinde kanunu çıkartarak içtinıal 
sınıfların teveccllhnnn o sıralardı 
celbetmek fikrinde idi. Papanar 
tasyu bunu hazır buldu, ortaya 
atb, meclise soktu, tasvİP 
ettirmiye kalklfb ve bu suretW 
V enizelist fırkanın senelerce ut" 
rqıp baurladıtı bir projedell 
kendisi istifade etmek istedi. 
Başkası oynıyacak, başkası pat" 
sayı toplıyacaktı. 

Fakat M. Venizeloı bu mr 
nevrayı derhal anladığı için met 
liste şiddetli surette kabine: 
tenkit etti ve Papanastasyu i 

derhal dilştU. Şimdi koz yine 1' 
Venizelosa geçti. 

içtimai sınıflardan birtakılll 
heyetler yeniden M. Venizelo .. 
mi\racaat ederek içtimai sigor:f• 
liyihuanın Meclisten geçirilmesınl 
rica ettiler. O da, şimdi olmas. 
Tamirat konferansından sonra. 
dedi. Tamirat konferansından son
ra intihabat mücadeleleri başlaya
cağından fikirlerde tahavvüller 
yapacak hadiselerin tam mevsi111I 
bulül etmit olacakbr. Bu içtimai 
sigorta meselesi de 6yle bir hl-
disedir. 

intihabatın çok şiddetli ola
cağı tahmin ediliyor. intihabat 
kanununda bu sene kabul edileli 
nisbi usuliin tatbikı ise fırkalat 

arasında kombinezonlar yapılm ..... 
mtiaait olmadıimdan intihap ınl
cadeleleri her seneninkiden daha 
fiddetli olacakbr. 

Tamirat KonferanslDID mukar 
rerab da intihabat üzerinde d 
çok bir tesir yapacaktır. 

•* == RADY0=--
13 Haziran Pazartesi 

l.tanbul (1200 metre) 18 Graın" 
fon, 19,5 alaturka. ıaz, Ajanı baberıerlt 
u.at ayarı 20,5 gramofon ile op_. 
parç-aları 21 alaturka saz, 22 orkes~• 

(tam program henfız tespit} edilmemiıtırJ 
Bilknf - ( 394 metre ) 20 Ku\'t.t" 

tet, 20,5 tiyatro, 21,15 Hayden eserli" 
rinden bir kuvartet. \'t

Belpt - ( 429 metre ) !0,00 . 
ya.nadan naklen Viyana muıiki ceııır 
yetinin konseri. 

Roma - ( 441 metre) !1 Ha~ 
ve gramofon, 21,45 spor bahisleri.~ 
Petrodia cemiyetinin konıerl, 23 ın 
haberleri. 23,10 hafif konser. 

Prat - (488 metre ) 20 Bratısl•";; 
dan nakil, 20,40 Çek ıarkılan, 22, 
piyano konseri. . a'" 

Viyana - ( 617 metre) 2.0,3_6 V~ip 
na musiki cemiyetinin konaerı, ~deO 
Emanüelden bir parça, Dobus~ı 
iki tane Noktüra, Ravelden Dafnı .k 

11
_ 

Peşte - ( 550 metro ) 20,80 °
118 21 Kora ferans, 21 org konseri, 

,arkı, sonra. Çigan orkc ırası. - R ,d· 
VarfOH - (1411 metro) 20,SJ. d ... 

k eserlf'rın yo gazetesi, 21 Le arın 
-.:Lüksemburg kontu... B 1111ao 

Berlln- ( 1635 metre ) 20 ~g kOW' 

• t" 21 1 enin hakkımla bır va.zıya ı, , 
1 ferans, 22,10 Vagner konHr · 



13 Huiran 

İngiltere Ve Hindistan 
• 

Hindistanda Yeni Bir 
Hükômet Tesis Edildi 

Yeni Hint hUkOmetlnln tesisi merasiminden bir intiba 

Geniş Hindistan ülkesinde ıc- nıyan yeni Hint Hükumetinin ln-
nelerdenberi hakimiyet süren giliz Reisi, Peşaver havalisinde 
lngilizler, her nedense Şimali sükuneti iade hususunda şayanı 
Hindistanın mühim bir parçası hayret bir muvaffakıyet göster· 
llzerinde tam bir hükümranlık miştir. Bu zat ayni zamanda 
temin edememişlerdi. Peşaver Hindistanda konuşulan lisanların 
mıntakasının geniş bir kısmından hepsine mükemmel surette va-
lbaret olan bü havalide yerli ka- kıftır. Görülüyor ki müsbet 
bileler zaman zaman İngiliz istila ve menfi mukavemete karşı 
ordularına karşı isyan ederler, iki koymanın pek müşkUI bir 
taraf arasında kanlı muharebe- iş olduğunu anlıyan İngiliz-
ler vukubulurdu. Bu • keşmekeş . ler, nihayet kaleyi içinden 
vaziyetine mutlaka bir nihayet fethetmek çare ve hiylesine mü
vermek istiyen İn5iltere hükü
meti, en emin ve kestirme yol 
olarak buradaki kabilelere bir 
nevi istiklal bahşetmek planını 
muvafık bulmuştur. Şimrli o 
nııntakada yarım müstakil bir 
hükümet kurulmuş, bu hükumetin 
baıına da Mister Grifit isminde 
bir İngiliz geçirilmiştir. 

Mister Grifit otuz altı scne
denberi Hindistanda yaşamakta
dır. Hindistan hAdiselerinde sc
Delerdenberi muhtelif roller oy-

racaat zaruretinde kalmıtlardır. 
Yeni Hint Hnkumetioin bir de 
Meb'usan Meclisi vardır. lngilte
renın Hindistan Umumi Valisi 

geçen haf talar içinde yeni hüku
metin tesis merasimini yapmış ve 

Meb'usan Meclisinin ilk celsesini 
küşat etmiştir. Bu münaaebetle 

yapılan merasim çok muazzam 
bir şekil almıştır. Bizzat umumi 
vali Lort Vellington ve zevcesi 
merasime riyaıet etmişlerdir. 

--™== 

lngilizlerin Unutmadıkları 
Bir Tarih Ve Bir Hadise 

Geçen hafta lngilterede 1500 sene evvelki meşhur bir hadisenin 
)'ıldönümii tesit ve hadise merasimle tekrar edilmiştir. Mesele ıudur: 
Hristiyan azizlerinden Sen Patrik bundan 1500 sene evvel lrlinda
Ya ilk olarak ayak başmıştı. Bu tarih ve bu hitlise fngilizler tara
fından çok mühim olarak telikki edildiği için' her sene büyük me
rasim yapılmıştır. Ayni merasim bu sene de birkaç gün evvel tekrar 
e.dilrniştir. Resimde Sen Patrik ve arkadaşlarmı temsil eden rahiple-
tin, 1500 sene evvelki yerde Jrlindaya ayak bastıklarını görü
torıunuz. 

SON ros-r A Sayfa 9 -, 
Resminizi Bize Gönderiniz ---------- • 

Size Tabia~inizi*söyliyelim H A R u N u R R E Ş ( T 
28 Kadıköy T.R. Bey: ( Fotoğrafı· 

ıırn derciııi istemi)or.) Sakin v~ 

çekingen<lir. Sokulmaz, kendini 

------120 Yazan: * 1f. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
gösterici hareketleri yapama?~ şarla· ••••••••---·------------------
tanlıktan ' c nümayişkarlıktan ha- Abbase şaşırdı. Gece yarısın-
zetmez. l\lcnfaat \ '<' "-amimİ)etini dan sonra kardeşinin kendi yam-
işraftan miiçteniptir. llrr şey ınii- na gelmesini nahoş buldu. Maa-

dalıale etmemekle beraber, hadi· mafih onu karşılamıya koştu. So-
sata lakayt kalmaz, kendi aleminde fada iki kardeş yüz yüze geldiler. 
tetkik ve tahlile tabi tutar. M iica· Abbase biraderini selamladı: 
deleci ve .haris değildir. - Biraderimin ziyareti beni 

• şereflendiriyor! 
Harun cevap vermedi, yuru-

Abldln Bey (ÜskUdar): ( F otoğra- dü, bir salona girdi, şöyle bir 
fının der~ini istemiyor.) Atak 'e kenara oturdu, Abbaseye kapıyı 
atılgandır. Çabuk parlar. Hiddeti kapamasını emretti: 
hazan pek manasız şe) lere ait ola· _ Bu gece, dedi, senden ve 

bilir. Küçük bir şeyi mübalağalan· benden başka herkesin uyuduğu 
dırır. Çabuk konuşur, fiil 'e hare- bu saatte yanına niçin geldiğimi 
ketlerinde aceleyi ihtiyar eder, biliyor musun? 

sözleri batmaz, hiddet ve iğbirarı - Hayır. 
hazan arkadaşlarının mizah hiı:.lc- - Demek ki irtikip ettiğin 
rini tahrik eder. hiyaneti unutacak kadar cesur

• 30 Zehir Bey: Acul ve atılgandır. 
İzzetinefis me
sailinde atak 
olur. Münaka
şayı hazan fili 
mücadeleye in
tikal ettirebi
lir. Göniil iş-

leri ndc zahiren 
mazur ve mn .... 
tağni göriin
mek ve ka· 

clına karşı tok ve açık hareket et
mek ister. 

• 31 A. Leman H.: (Fotoğafının <ler-
ciui istemiyor.) Kendic:ini üzüntü

ye ve sıkıntıya kaptırmak istt~ıncz, 

dilediği gibi hürriyetini ta~arnıfa 

mütemayildir. Giydiğini yakıştırır. 

Muhit ve muhatabını kendi ilf' 

meşgul eder. Buna sempatisi de 

yardım edPr. Arkadaşları tarafın. 

dan hem H'' ilir henı kı-.kanılır. 

• 
t2 ş. N.D. Hanım: (Fotoğrafı der
cedilmiyeccktir.) Şen w ~ııhtur. 

Yavaş konu:. maz, kahkaha ilr gii

ler, arkada~ları tarafından hem 

sevilir, hem kıı-kanılır, giydiği 

şeyleri yakıştırmasını bilir. Gözü 

büyükte ve hiiyüklüktedir. Hirldeti 
kinsiz olarak gelip geçer. 

Fotofra/ Tala/il Kuponun• 

11 inci Sayfamızda bulacaksın.&. 

SON POSTA ____ , ______________________ . 
Ye,·mt, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

ıdare: lstanbul: Eski Zaptiye 
Çatalçe,ıno ı:okağı 25 

Telefon lstanbul - 20203 

Posta kutusu: lstanuul - 74l 

Telgraf: lstanbul SON POSTA 

ABONE FİATl 

TORKlYı-; Ecnob· 
1400 l{r. l Sene 2700 Kr. 
':'60 > 6 Ay 1400 > 

400 > 3 > 800 .. 
150 > l .. 300 > 

Gelen enak geri verilmez. 

lllnlardan mes'uliyet a.lınınas 

cevap için mektuplara 6 kurutl uk 

Pul ilAvesi llzımdır. 

Adres değittirilınesi ( 20) kuruıtur. 

sun . 
Abbase, güzel bqını kaldırdı. 

Tehlike sezen bir dişi aslan gu
rurile kaşlarını çatb: 

- Beiı biyanet irtikap et
medim! 

- Sen Emirlllmümininin hem
şiresi değil miydin ? 

- Zannederim ki halA da 
hcmşiresiyim. 

Emirülmümininin hemşiresi bir 
köle ile biraderine ihanet eder 
mi? 

- Sana tekrar ederim ki ben 
ihanet irtikAp etmedim. 

- Bak, şişkin karnın seni 
tazip ediyor. ihanetinin canlı bir 
şahidi, yine senin içinde sana 
tükürüyor. Sen, bana hürmet et
miyen ve kudretimden korkmıyan 
Caferle birleştin, bu çirkin iha
neti yaptın. 

Abbase, vaziyetin vahametini 
kavramakla beraber tavrını boz
madı: 

- Cafer sana btirmet eder, 
kudret ve şevketinin önünde baş 
eğer. Binaenaleyh l merhamet et 
kardeşim, beni okadar çabuk 
mahkum etme. 

Harun, müthiş bir nara attı : 
- Bana " Kardetim ,, deme. 

Ben senin kardeşin değilim. 
- Beni reddedebilirsin. LAkin 

zalim olmamalısın. Adaletten ay
rılmamalısın. 

- Sefile !.. HalA adaletten 
mi bahsediyorsun. Hainler tepe
lenmezse adalet topal kalmaz 
mı'? Sen ve Cafer, ancak ölüme 
}Ayıksınız. 

Abbase, bir daha başını 
kaldırdı: 

- Benim cürmüm, günahım, 
masiyetim, taksirim yoktur. Se
nin merhametine muhtaç değilim. 
Yalnız hakkıma hürmet etnıek
liğini isterim. 

- Hangi hak? 
- Sabret ya Emirilmüminin. 

Kızarsın diye kardeıim demiyo
rum, sabret .. 

H~ngi hak sefile, hangi 
hak? 

Sabret. Caferle aramızda 
nikah yok mu? 

- Evet. 
- O nikahı aktettiren sen 

deği misin? 
- Evet. 
- Bu akit meşru ve muteber 

değil mi? 
- Fakat şarta merbuttu. Sizi 

birlikte yanımda bulundurmak 
için bu tedbiri ittihaz etmiştim. 

Şartın kıymeti olamaz. 
Nikah nikahtır. 

1 
- Siz şartımı kabul etmiş

tiniz. Çünki ikinizi de sevdiğimi 
ve sizi mümkün olduğu kadar sık 

ve serbest görmek için nikaha mu· 
vafakat ettiğimi biliyordunuz. Mu
habbetimin mükafatı bu muydu? 

- Bu nikahı aktettirmeseydi 
daha iyi olacağını halife takdir 
etmiyor mu? 

- Şüphesiz. Lakin o zaman iki
nizden başka kimseyi St!vmiyor
dum. Nitekim şimdi de ancak iki
nizden iğreniyorum. 

- Ne için Harun? Allahın 
nchyetmediği şeyi işlemek cürüm 
müdür? yoksa sen kendini Al
lahtan da büyük mü görilyorsun? 

- Emirlerim hilafında hareket 
ettiniz. Bu, bir emrivakidir. Hal
buki Emirülmüminine asi olanlar 
katlolunur. 

Abbase, mert ve necıp dav
randı: 

- Pekili, dilediğinizi yapınız, 
fakat mücrim yalnız benim. Ca
fer bu işte suçlu değildir. 

Harun, tehevvürün son had
dinde idi: 

- Ya, diye bağırdı, onu se
viyorsun ve onu kurtarmak isti
yorsun. 

- Evet. Onu seviyorum, çıl
dırasıya seviyorum, ölesiye se
viyorum. Sevmemiş olsaydım, se
nin emrine isyan eder miydim? 
O, muhabbetime layıktır. Hatta 
benden daha asil bir kadının 
bile aşkına liyakati vardır. Çünki 

yüksek bir insandır, hayret! şa
yan bir insadır, eşi olmıyan 

bir insandır. Emirlllmüminin 
müstesna, ondan daha büyük 
kimse yoktur. 

Abbase, heyecan içinde idi. 
Gözleri qaşyiçinde, herıeyi unut
turan bir gurur içinde parlıyordu. 

Harunurreşit yumruklarını sıktı: 

Sefile, dedi, qkım yuzume 
karşı haykırıyorsun, öyle mi? Bir 
köle, seni bu kadar mı yüzsüz 
yaptı? Bu ne hal, bu ne cüretl .. 
Sevdiğin adamı herkese, bütün 
Hatimilere tercih ediyoraun. Dü
şü11müyorsun ki o, batta Arap 
değildir! Maamafih cliretiu netice
siz kalmıyor: Caferi, bir kere 
daha ölüme mahkum ettim. 

Abbasenin cesareti kırılıyo~ 
du. Sevgilisini kurtarmak için 
herşeyi yaRmak istiyordu. Bu 
sebeple diz çöküp, karcieşinin 
ellerine sarıldı ailıya ağlıya 

inledi; 

- Harun, kardeıim Harun. 
Beni reddet, hemşirelikten çıkar, 
istersen öldür. Kanım sana helAl 
olsun. Lakin düşün ki berll<>se· 
nin kard~şindim, küçllken bera-

. ber oynuyorduk, biribirimizi se
viyorduk. 

Bu hatıraya hürmet et, beni 
dinle : Cafer senin vezirindir. 
Sadık bir hizmetkarındır. Bütün 
varlığile sana hizmet etti ve edi
yor. Sana hiçbir fenalık yapmadı. 
Kasem ederim ki hiçbir cürüm 
işlemc.;di. Onu mahküm etme. 
Eğer sana bi r kurban lazımsa 
beni öldür!.. 

Harun, ellerini Jrnrtardı, yılan 

ıslığına benziyen bir sesle meş'
um hükmü tekrarladı : 

- Sen de öleceksin, Cafer 
de ölecek, ço~uk'urımz d:ı sizt 
takip edecek 1 

l ArKaaı ver ı 



.. 

Birinci proje Jeneral Hankey 
tarafından verilmişti. İngiliz Je
neı·a li garp cephesinde bir şey 
yapılamadığına nazaran büyük 
kuvvetin başka bir yerde veya 
başka şekilde kullanılmasını tek· 
lif ediyordu. Ya demir tel ve 
toplarla himaye edilen ıiperlerl 

zaptedelim, veya çekilip gidelim 
diyordu. O Almanyaya en bllyllk 
darbenin Türkiye tarikile vurula• 
bileceğine kanidi. İngiltere bir 
iki ay içinde Türkiycye bficum 
ı çın liç kolordu hazırhya
bilirdi. Eğer, Yunanistan ve 
Bulgariştanın da yardımı te· 
min edilirse İstanbulu zaptetmek 
miimkündü. Böyle bir muvaffakl· 
yetten elde edilecek netice çok 
büyüktü. Bir defa Balkan devlet
lerinin iltihakı t emin edilecek, 
Türkiyenin Almanyaya yardımı · 
bertaraf olunacak ve Karadeniz 
yolu açılmış bulunacaktı. Ayni 

camanda buğdayın fiati düşecek ve 
Karadeniz limanlarında kapanıp 
kalan üç yüz elli bin tonluk ti
caret gemileri serbest kalacaktı. 

ikinci teklif Loit Corç tara• 
fından yapılmıştı. İngiliz diplomab 
lngilterenin pek yakında yarım 
milyonluk bir orduya sahip ola
cağını söyliiyor ve bunun Garp 
cephesinde israf edilmesini iste· 
miyordu. Artık garp cephesinin 
yarılmaz bir cephe olduğunu ka
bul etmek lazım geldiğini iddia 
ediyor ve bu kuvvetin garp cep
hesinde hiçbir değişiklik vllcuda 
getiremiyeceğini söylüyordu. 

Orada ufak bir kuvvet bıra

kılacak, sahili müdafaa için de 
bir kısım asker terkedilecek, 
mütebakisi yeni bir cepheye 
aevkedilecekti. Hükumetin ilkba
harda Akdenizde iki yeni hare
katı askeriye iç.in hazırlanmasını 
teklif ediyordu. Birinci hareket, 
Selanik lizerinden Avusturyaya 
k -:.rşı yapılacaktı. Bu harekiit 
için İngiltere 600 bin kişilik bir 
kuvvet tahsis edecek, ayrıca Ro
manya ve Yunanistamn yardımım 
t emin edecekti, ikinci hareket 
T ürk ordusunun Mısırla muvasa
lasını kesmek için Suriye sahille
rine hücum şeklinde yapılacaktı. 

Loit Corç böyle bir hareket 
yapmadıkça, mevcut vaziyeti ıı
lah etmenin mümkün olmadığını 
söylüyordu. Hazırlıklar· birkaç ay 
mesaiyi istilzam edecekti. ilk ya
pılacak şey ihraç noktasını ve 

hücum hattını tayin etmekti. 
Sonra nakliye vasıtaları temin 
edilecek, kuvvetler Akdenize 
cemolunacaktı. Hazırlıksız hare
ketlerin iflasla neticelendiği gö
rüldüğü için, hazırlanmıya vakit 
kalmak üzere derhal karar ve
rilmesini istiyordu. 

ALE 
aç 

SON POSTA 

lngiltere HUkCimeti tarafından Gut 
Hı. ne hediye edilen eserin terotlmeısl. 

o 

Yazanı 

Ceneral Oglander 
- U -

Si v 

Çanaltkale siperlerinde 
rılmış ve Lehistan da kımıldıyamı· ı Maamafih kara muvasalasını 
cak hale getirilmiştir. temin etmenin çok müşkül ol-

Vaziyeti kurtarmak için ye• doğu da muhakkaktı. 
ni kuvvetlere ihtiyaç vardır. TUrkiyeye hücum yapmaksa, 
İtalya ve Romanyadan yardım A~.ma~ya~ı . mer;ınun edebilir~i. 
görmekliğimiz mümkündür. Bina- Çunkı mühım bıl' kısım kuvvetm 
enaleyh birçok ümitler veren cepheden ayrılmasını intaç edc-
fakat müşkül olduğu muhakkak cekti. En iyi plan, İngiliz kuv-
oıan · b' ı k vetlcrini Garp cephesinde toplı-yem ır mese e arşısın-
dayız.,, yarak Almanları Belçikadan çı-

Jeneral French Alman cep-
hesini yarmanın imkansız olduğu 
kanaatini reddediyordu. Bunun 
için yalnız kafi derecede topa 
ihtiyacı vardı. Kanal limanlarının 
lngiltere için hayati bir ehemmi
yeti vardı. Almanlar Rusları ye
nipte bütün kuvvetlerini Garba 
çevirirlerse, vaziyeti kurtarmak 
için lngilizlerin elindeki kuvvete 
ihtiyaç vardı. Eğer hükumet 
başka bir harp sahası arıyorsa, 
Selanik tarikile Sırbistana hü
cum edilebilirdi. 

karmaktı. 

Bu cevap gelmeden .evvel, 
Londraya, Petrograttnki lngiliz 
sefirinden gayet mühim bir tel· 
graf geldi. Bu telgraf, hükumeti 
tedricen Çanakkale hücumuna 
sevkedecek mahiyette idi. 

Bu t elgrafta 17 kanunuevvel
den itibaren Kafl~asyn cephesinde 
bir çevirme hareketi neticesinde 
Rus ordusunun teh ikeli bir va
ziyete düştüğü bildiriliyordu. 
Gran D ük Nikola, cephe kuman
danının t nkviye kıtaatı gönderil
mesi talebini reddetmişti. 

(Arkası var) 

iktisadi ve Sınai Ter-isat ve işletme TUrk 

Anonim Ş'rkctl 

ISTANBUL • AYVAt~SARAV 

Milli • • 
çıvı fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
Avrupl\daki en meşhur ırı:ırkalarııı fevldııdı •ılir. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Himage için tercihan her yerden istegini .. 

Telefon: Beyoğlu - 342 
Bu muhtıra üzerine Lort Kiç

ner Sir Con Frenche 2 kanunu
ıani 915 te şu telgrafı gönderdi: 

"Garp cephesinde FransıJ. 
ordusunun ileriliyemediği görülü
yor. Siperlere yapılan hlicumlar 
insan kaybetmekten başka bir 
netice vermiyor. Oradaki vaziye· 
timizi müdafaaya mecbur olmakla 
beraber, burada hasıl olan ka
naate göre, bu kuvvetleri başka 
bir yerde daha nafi bir şekilde 
kullanmak mümkündür. Fakat 
neredE>, nasıl? Bu, uzun tetkika 
ihtiyaç gösteren bir meseledir. 
• Bu meselede heyetinizin fikri 
nedir? Rusya Kafkasyada aıkııtı-

Tuz inhisan ist. Başmüdürlüğünden: 
Memlahalarda veresiye tuz satışının kaldırıldığı 

alakadarana ilan olunur. , 
Çocuk Bahçesi 

Ankarada hususi bizim mektepte geçen senedenberi muvaffa
kıyetle devam eden Çocuk Bahçesi tatilde de çocukların terbiye 
ve istirahatlerini teminle meşgul olacaktır. Çocuklarına giineşte 
ve kapalı evlerin bunaltıcı havasında Uzmek istemiyenler 

• bergün me~tebe müracaat etmeleri lizımdır. 

Haziran 13 

BI 
Bu Sütunda •• erg 
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- Oba, ooooha kara tosun.. 1 
ÔkUz arabası nalbant dükkA- 1 

mnın önünde durdu .. Yanık yüz
lü, kumral bıyıklı lbir köy deli
kanlısı arabadan yere atladı. 

Veli, Fatmayı karşılıyacaktı, 
kimbilir şimdi ne kadar bUyil
müştür. Ne kadar güzelleşmiştir. 
Sekiz örgü saç, yeşil entari ona 
ne kadar yakışmıştır. Ayrılırken 

- Merhaba usta!.. 
- Merhaba Veli .. 
- Şu öküzleri dükkana çek-

sek mi? .• 
- Çok atam!, 
Veli öküzlerin boyunduruğunu 

ç6zdU, nalbant dükkAnının bir 
klSşeıindeki yemliğe ikisini de 
yanyana bağladı ... 

- Ne haber veli, köyde ne 
var ne yok? 

- Ne olsun usta, bu yıl yine 
kurak gidiyor, rahmet yağmazsa 
boıtanlar kuruyacak. 

- Korkma, hava değişti; ya
tar.. Sen niye kasabaya geldin'?, 

- lstanbuldan misafir gele
cek te onu önlemiye çıktım .. 

lstanbuldan misafir gelecekti. 
Veli, sabah daha gUn doğmadan 
kalkmış, arabasını koşmuş, Gö
nene gelmişti. 

Eğer daha evvelden haberi 
olmuş olsaydı, misafiri vapurdan 
alıp köyüne götürmek için Ban• 
dırmaya kadar dn inerdi. 

- Fatma geliyor .. 
- Fatma geliyor •• 
- Fatma geliyor .. 
DUn gecedenberi bu sözn 

kaç defa tekrar etmişti. 
Fatmayı ta küçüklükten ta· 

nırdı. Komşu idiler.. Hemen he
men beraber büyümüşlerdi Fat
ma kumral saçlı çakır gözlü kır· 
mızı yanaklı güzel bir çocuktu.. 
Büyüdüğü zaman köyün en güzel 
kızı muhakkak o olacaktı .. 

Bir gün beraber oynarlarken 
Veli bakmış bakmıt taı 

- Fatma büyü de seni ben 
alayıml 

Demişti. Bu sözü söylediği za-
man Veli on iki yaşında idi. Fatma 
daha sekizinde bile yoktu. Fa
kat çocuk olmalarına rağmen bi
ribirine karşı bir yakınlık, sev• 
giye benzer birşey hissederlerdi .. 
Hele başka bir çocuk 
Fatmaya dokllnsun, hele biri 
Fatmayı dövmiye kalksın, Veli 
derhal bir arslan kesilir, Fatmaya 
el uzatana haddini bildirirdi. Bir 
giln Fatma harman yerindeki 
köprüden geçerken dereye düş
mliştil. Yanlarındaki çocuklar kah· 
kaba ile güldüler. içlerinden biri: 

- Veli gelsin, seni kurtarsın. 
Diye alay etti. Derede çok 

su yoktu, Fakat köprünün altı 
vıcık vıcık çamurdu. Fatmanın 
elleri ayakları çamura saplan
mışb, bir türlü çıkamıyordu. 

Veli, biraz ilerde harman 
savuruyordu. Kahkahaları, bağırış, 
çağırışları duydu, bu işte her-
halde birşey vardı. İşini bıraktı, 
koştu, Fatmayı dereden çıkardı. 

F atmanın üstil başı su, çamur 
içinde olmasına rağmen yüzll 
giilüyordu. Çünkü Veli kurtar• 
mııtı. 

* Fatmanın ftlt~nbulda bir ab· 
lası vardı. Veli onu tanımıyordu. 
Çok küçükken fstanbula teyzes·
ııin yanına götürülmüş, orada 
büyümüş ve evlenmişti. 

Fatmayı yanına almak isti
yordu. Annesine " Fatmayı al 
bana getir ,, diye mektup yaz
mıştı. Veli bunu haber aldığı 
zaman Fatmaya: 

- Kız, dedi, gideceksin hal. 
- .... 1. 
- Kıı. yine gel! 
- .... 
- Kız sakın 

düşeyim deme!. 
orada dereye 

- Kız unutma, büyürsen seni 
ben alacağım .. 

* - Kız unutma, büyürsen seni 
ben alacağım!. 

biribirlerine söz vermemişler miydi1 
Hele bir gelsin, l<öyde bir dqğün 
yapsınlar .. 

* Çarşı camiinde öğle ezanı 
okunurken, Bandırmadan gelen 
posta arabalarının tekerlek sesleri 
Gönenin kaldırımlarında takırda· 
dı. Velinin kulaklarında Fatma· 
nm sesi çınladı: 

- Fatma geliyor •• 
- Fatma geliyor .. 
- Fatma geliyor .. 
Birinci arabada ihtiyar bir 

köylü kadınile, yaşlı bir erkek.. 
İkinci arabada, kırk yaşların

da kadar bir adam, yanında biri 
çok genç, öteki biraz daba yaşlı 
iki kadın var .. 

- Sakm onlar olmasın? .. 
Veli arabaya doğru yllrilyor

du. Evet Fatma; arabanın içinde 
Fatma var •• 

Fatma da Veliyi tanımııh, 
o da onun yüzüne bakıyordu. 

Fatma lstanbullular gibi gi· 
yinmiş .. 

F atmanın başında yemenisi yok.. 
Saçları sekiz örgll değil .. 
Arabadan bir ses duyuldu: 
- Veli, Veli!.: 
Bu ses Fatmanın aesiydi.. 
- Veli biraz gelf .. 
Kırk yaşlarındaki adam, sorduı 
- Bu. köylüyü, tanıyor musunİ 
- Evet enişte, tanıyoruın; 

bizim köyden!.. 
Bu sefer, o seslendi •• 
- Ağa, gel bakalım ••• 
Veli arabanın yanına gitti: 
-Köy buradan nekadarsllrer?. 
- Gün kavuşmadan gidilir, 

Paşam .. 
- Gün kavuşmadan ne de

mek, kaç saati .. 
Veli cevap vermedi. Saat he

sabını nereden bilsin. Fatmanın 
yilzüne baktı sanki ondan yar
dım bekliyordu.. Fakat Fatma 
onun bu maksadını anlamadı. 

Eniştesi F atmaya döndU: 
-Bu nasıl adam, köyünün bura• 

dan kaç saat olduğunu bilmiyor! 
Fatma bir kahkaha kopardı: 

- Sen de tuhafsın enişte! •• 
Dağda yaşıyan köylnyü bizim 
gibi mi zannetin, saatten ne 
haberi olur? 

* - Veli sen niye buraya geldinl 
- Öküzleri nallatacaktım dal. 
Veli yalan 11öyledf, fakat bir 

türlü dili, 
- Fatma, seni kartılamai• 

geldiml. demiye varamamıştı •. 
Arabacı, arabanın içinedeki-

lerine bakb: 
- Gidelim mi? 
- Gidelim! .. 
Bir kamçı şakladı, araba yll-

rlldü. Kaldırım taşlarında hkırdı
yan tekerlek sesleri Velinin ku
laklarında Fatmanın kahkaha•• 
gibi çınladı. 

- Dağdaki köylUyU biıilll 
gibi mi zannettin? .. .. 

- Oha, ooooha kara toıuof .. 
Öküz arabası iki odalı bir 

köy evinin önllnde durdu .. 
Kumral bıyıkları diişmüf, ytt

zll sararmış bir kay delikaolııı 
arabadan yere indi.. 

Geldin mi Veli? .• 
- Geldim ana, f t-
- Osman ağanın kızı • 

ma lstanbuldan geldi; yanında, 
ablası, e'nişteıi var. I 

- Haberim var ana, ıtall'" 
buidan geldi. 

Ve Veli, bir daha fatrıı•JI 
biç, hiç anmadı. 
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İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıra/an · 

:Muharriri~ 
Arnold Ooloper. 

-22-

Otel Odasında Bir Musc.J:abe - M~nzananın Fikirleri - Uykusuz Geçen Bir 
Gece - Her Dalüka Münakaşa ft1ı Edeceğ"z ? - Biı· Revolver Ki Ateş Ahnaz 1 -

Dışardan Bir Ses - Aınan Elnıası Yutunuz ! 

M anzananm kulağıhtı iğilerek 
hafif sesle : 

- Bakınaz, dedim. Cüzda~ 
doludur, içinde banknottan baş· 
ka altm da vardır, hesabını biraz· 
dan yaparız! Nası\ size rahip 
efendinin çok merhametli bir 
adam olduğunu söylemekte hak· 
kım yok mu imiş? 

Ortağım elile omuzumu okşı
Yarak: 

- Cidden harikulade bir 
e.damsmızl dedi. Muhterem rahip 
İ>atersonf Eğer tesadüfen bu sa-
1:ırları okursanız Hazreti lsanm: 

" Siıden bir şey çalarlarsa 
onu geri istemeyiniz ,, dediğini 
lutfen hatırlayın z ve beni .ıf -
diniz! Sizi temin ederim ki, çok 
sıkıntılı bir zamanımda aşırdığım 
kesenizin bana çok faydası do
kunmuştur. Bugün bile Cenabı 
Hakka sizi karşıma çıkardığı için 
fükrediyorum l 

* Tramvay Ruan şehrinin mer· 
kezine yakın bir noktada dur
duğu zaman karanlık adamakılh 
basmıştı, şurada burada sokak 
JAmbaları parlıyordu. Çok kala
İbalık bir yerdi. 

Hakikaten şu Ruan şehri pek 
canlı ve ayni zamanda da güzel 
bir şehirdir. Fakat vaktimin 
rnüsaadesizliği dolayısile bütün 
dünyada meşhµr olan abidelerini 
ıöremediğime çok müteessifiml 

Her ne ise biz tramvctydan 
lner inmez bir otel aramıya ko
Yulduk. Ve nihayet çok siislü 
değil, fakat rahat bir ilticagah 
bulduk. 

Bu otel oldukça fakir bir so· 
kakta ve bir dere kenarında 
bina edilmişti. İçine girme!< için 
(Venedik) te olduğu gibi bir lcör-
riiden geçmek lazımdı ve eğer 
hatırımda iyi kaldıysa (Robek su· 
Yu ) adını taşıyordu. 

Bize geniş, aydınhk, ve ha
\'adar bir oda verdiler. Mefruşatı 
Pek basitti, maanıafih karyolası 
bize geniş ve rahat göriindü. Bu· 
na rağmen ihtiyar hizmetçi çe· 
kildiği zaman Manzana: 

- Pek şık değil! diye mı
l'ıldanmaktan kendini alamadı. 
8en: 

- Adam siz de, dedim. Esas 
•akin ve rabat bir köşede birkaç 
•aat geçirmekten ibarettir. Muh
terem rahip Paterson burada 
bizi aramıya gelsin! Fakat her 
'eyden evvel çok mes'ut bir 
tesadüfün elimize geçirdiği şu 
kesenin muhteviyatına bakalım! 

Cüzdanı masanın iizerine bo
lalttım: Tamamı tamamına 608 
frangı ihtiva ediyordu vs. bu pa
l'a da bizim için bir servet de· 

'1ekti, artık endişeye mahal kalma· 
ltııştı, Bu para sayesinde lngilte
~~~e, belki de Holandaya geçe-
11ırdik. Muhakkak tali bize 
htdım ediyordu. 

Odamıza getirttiğimiz çok fe
~a bir yemeği mideye indirdik
l en sonra yatağa girmiye hazır-
t~tıdık. Bu e nada kafamda me-

k uyandırıcı bir sual belirdi: 
l - Manzana ile yatağı pay· 
.l~lllak doğru mu idi? Bir hayli 
~ur-d Undükten sonra bu meseleyi d: \~ilettim: Karyolanın üzerin
'1- 1 ı yatak ile iki battaniye 

dı. Bir tanesini alarak yere 

-m 
tierdiru ve soyuıuııauaıı üzerine 
uzandım. Manzana ise keza so
yunmadan karyolaya yerleşti. 
Lambayı da yanık biraktık. 

* Teati ettiğimiz yeminlere rağ-
men yekdiğerimizi düşman olarak 
telakki ediyorduk ve mütekabilen 
göz hapsi altında bulunduruyor· 
duk. Şimdiki halde elmas ben
deydi, revolver de Manzanada! 
Fakat ben silahı ona iade etme
den evvel işe yaramıyacak bir 

===--=c::c====================~~-

Profesyonel 

hale getirmiştim. 

Aradan bir müddet geçti, her 

ikimiz de uyumuyorduk. Birden· 

bire Manzana sordu: 

- Odanın sıcaklığını nasıl 
buluyorsunuz? 

- Pek fazla değil 1 
- Ateş yaktırsak nasıl olur? 

Bana öyle geliyor ki bu soğukta 
sabaha kadar mutlaka hasta
lanırız. 

(Arkası var) 

Olalım Mı? 

Gal asa ay aş a anı 

us ey Diyor. • 1: --·---
"Yarı Profesyonelliğe Razıyım. 200 

Liraya Kadar Aylık Kafidir.,, -·--(Baş hırafı l inci sayfada ) 

baka yapabiliyoruz. 
- Maksadm·zı ve sözlerini

zin hakiki hedefini anlıyoruz. 
Senelerin getireceği bir spor 
terbiyesinden bahsetmek istiyor
sunuz. Biz bugünkü müstacel 
ve zaruri vaziyetimize acil bir 
çare aradığımız için, daha iyi 
çalışmak üzere profesyonellik 
yen; bir lıamlv getirebilir mi? 
demek istiyorm .. 

- Bunda da bedbinim. Çün
ki bir amatöre verilecek; mese
la maç başına beş alh lira gibi 
bir ücretle o oyuncunun hayatını 
tamamile spora basrettircbilece
ğimizi zannetmiyordum. 

Evet bugünkü çaresizlik ve 
bugünkü vaziyelimize nazaran 
yeni bir hız almak üzere profes
yonellik belki muvakkat bir ted
birdir. Fakat yukarda söyledi
ğim gibi maddi imkanlarımızla 
oyuncuların tamaınile spora bağ
lanması için liizım olan mali fe. 
dakarlığın yekununu bir türlü 
zihnimde telif edemiyorum. 

- Milli takım profsyonel ol· 
malı mı? 

- Hele bu noktayı hiç anlı
yamıyorum. Nasıl olur da bir 
memleketin kulüpleri amatör ka
lacak ta milli takımı profsyonel 
olacaktır. Klüplerin profesyo
nelliğine gelince, vaziyeti en mii-
sait zannettiğimiz Galatasaray • 
F enerbahçe bile amatörlüğünü 
devamettirebilmek için müşkii
lat çekmektedir. 

Bütün bunlar, uzun tetkikle, 
muntazam bir etütlt: yavaş yavaş, 
yani evvela yarı profesyonellikle 
Avrupahların dediği gibi "iicretli 
amatörlükle,, başlıyabilir. 

Ondan sonra vaziyet tam 
profesyonelliğe doğru bizi sürük· 
lerse o zamanki profesyonelliği· 
miz "normal,, olabilir. 

- Yani nelice itibarile bu
gilnkü zaruretler bizi yarı pr<lfes· 
yonUiğe mecbur edecek kadar 
rahim midir? 

Yoksa amatörlükle de buna 
çare bulunur mu? 

-Evet bugiinkü müstacel va
ziyetimize, yani bariz biz şekil
de görünen zafımıza bir çare 
olmak üzere ktüpler kendi o· 
yunculanndao hakikaten maddi 

muavenete ihtiyacı olanlarına 

yardım edebilirse faydalı olur. 
Aksi takdirde ücretli oyuncuları 
yalnız milli takıma hasretmek 
ileride bilakis dahn büyük bir 
uçurum hasıl edecektir. Bilhassa 
şuna dikkatinizi celbederim. 

Pekala! profesyonel olacağız. 
Fakat o muazzam teşkilat nere
de, hangi sahada, hangi stadlarda 
f..qaJiyete geçecektir. 

Bizim profesyonellikten evvel 
miiteaddit sahalarda olan ihtiya· 
cımız herhalde daha evvel gelir. 

Profesyonel olsaydınız kaç 
liraya çal•şırdınız. 

- Vallah sizin bu sualinize 
de uzak bir noktadan başlıyarak 
geleceğim. 

Buraya gelen profesyonellere 
sorardık.Kaçar lira aldıklarını an
lardık. Açık söyliyeyim; söyledik· 
leri adetler beni hiçbir zaman 
gıpteye düşürmedi. Çok miskin 
miktarlarda. Mesela otuz veya 
altmış lira gibi hasis miktarlar 
için doğrusu amatörlüğümü bırak
mak istemezdim. 

İkinci bir sualle de adedi ta· 
yin edeyim. Sizin maksadınız 
bütün işleri tcrlcederek munhası· 
ran profesyonel olmak ise; 

Asgari yüz liradan azami iki 
yüz liraya kadar profesyonel 
olabiliriz • 

Fakat rica ederim ilave edin. 
Ben şahsan amatörlüğümde en 
büyük zevkimi buldum. Milli 
takımla amatör olarak iştirak 
ettiğim seyahatler para ile öde
nir şeyler değildi. 

Benim bir arzum var; bu 
kongre bu mevzu etrafında bir 
karar verilecekse, istik bal için 
bayırla olacak bir karar verilsin .. ,, 

f'otoğraf ı ahli!.!_ Kuponu 
'l'alıiatinizl öğrcııınok i&tiyorsn.nız 
!otorrrafınııı 5 adet kupon ilo bir· 
likt; göndcriııiı. _Fotoğrafınız sıraya 

t!ibidir vo ıado edilmez. 

lsim, meslek 
''C) ,, san 'at? 

Hangi suali erin 
cevabı '? 

Fotoğraf inti~ar 

edecek ırı i ? 

~oğrafın kli,esl 30 kuruşluk 
pul ınukabilindo gondorilebilir. 

Sayfa 11 

• 
Fırıncılar iaşe K ar a-
mesi in9uncu Ma desile 

Tecziye Edilecek 
• 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) f 

buğday yükselse bile muayyen 1 
gün gelmedikçe ekmeğe zam 
yapmıyacağını bildirmiştir. 

bulda tamam bir buçuk aylık 
stok un vardır. Hergün de mik
tarı kafi buğday geliyor. Binaen
aleyh halkın fazla ekmek almak 

Bu suretle fırıncıların ısrarını 

manasız bnlan Belediye, bütün 
şube miidürlerini vaziyetten ha
berdar etmiş ve nizamnamenin 
şiddetle tatbikını bildirmiştir. Bu 
cümleden olarak Beşiktaş, Orta
köy ve Beycğlu taraflarında sekiz 
fırının muayyen miktardan az 
ekmek çıkardığı tesbit edilmiş, 
haklarında zabıt varakası tutul
muştur. Fakat bulamk suda ha· 
lık avlamak istiyen bir kısım fı
rıncılar gayrimeşru şekilde ka
zanç temin etmişlerdir. Çünki 
Zabıtai Belediye talimatnamesinin 
383 üncü maddesinde " ekmek 
sıcakken satılmıyacaktır. Satılmak 

mecburiyeti hasıl olduğu tak
dirde sıcak ekmeklerden 25 gra
mının bedeli tenzil edilmek IA
zımdır. ,, deniliyor. Halbuki ek
mekçiler halkın kapışmasından 
istifade ederek bu farkı indir
memişler ve sıcak ekmeklerden 
bir hayli kazanç temin etmişler
dir ki, bu kazanç, ekmek başına 
40 paradan fazladır. 

Ayrıca ayni talimatnamenin 
{395) inci maddesinde: 

" Her fmncı mürettep olan 
ekmeği hergün noksansız olarak 
pişirip çıkarmıya mecburdur . ,, 
denildiği halde, birçok fırınlar 
muayyen miktardan aşağı ekmek 
çıkarmışlar ve bu suretle cezayı 

mucip olan hareketlerini teşdit 
etmişlerdir. Fırıncılar (Umuru B~ 
lediyeye müteallik ahkamı cezai
ye) kanununa tevfikan (1) liradan 
( 50) liraya kadar para cezası 
vereceklerini ve halbuki her ağu 
ekmekte daha fazla kazandı klan 
için, tutulan zabıt verakaJarına da 
ehemmiyet vermez gibi bir vazi
yet takınmışlardır. Halbuki gaze
telerdeki neşriyatı ihbar mahiye
tinde telakki eden Müddeiumu• 
milik, derhal harekete geçmiş ve 
dün öğleden sonra Belediyeye 
müracaat edip bu fırıncılar hak
kmda iaşe kararnamesinin elyevm 
mer'i olan ( 9) uncu maddesinin 
tatbik olunmasını bildirmiştir. 

Bu kararnameye göre, narha 
ve talimatnameye riayet etmi
yen fırıncıların, ekmek ve unları 
tamamen müsadere olunmak, 
dükkanları kapatılmak ve 
ve (25) liradan (2500) liraya ka· 
dar para cezası vermek, ayrıca 
bir seneye kadar hapse atılmak 
gibi cezalara çarpılmaları lazım· 

dır. Binaenaleyh zabıt varakala
rile ihtikar yaptıktıkları tesbit 
edilen fırıncılar iaşa kararnamesi
nin 9 uncu maddesine göre tec
ziye edileceklerdir. 

Diğer taraftan fırıncıların kafi 
miktarda ekmek çıkarmamaları 
yüzünden dün bazı lokantalarda 
~e aşçı dükkanlarında ekmek 
bulunmamıştır. Hakiki vaziyeti 
bilmiyen bir kısım halk ta fazla 
ekmek tedariki endişesine düş
tükleri için, bazı açık gözler (7 ,5) 
kuruşa ekmel< almışlar ve hariçte 
(12) kuruşa kadar satmışlardır. 

Belediye Reis muavini Nuri 
Bey bu hususta dün bir muhar
ririmize demiştir ki : 

- "Heyecana kapalmıya ve 
endiıeye hiç mahal yoktur. lıtan-

hususundaki tehacümü de ma
nasızdır. Muayyen miktarda ek
mek çıkarmıyan fırınlar cezala
rııu görecelderdir. işi ehemmi
yetle takip ediyoroz.,, 

Belediye İktısat MüdürlüğU 
· dün c:kşam Borsadan bir haftalık 

un ve buğday fiatlerini alm ş ve 
tetkik etmiştir. Bu fiatlere naza
ran ekmeğe çarşamba günlinden 
itibaren (50) para kadar bir zam 
yapılması muhtemeldir. Narhı bu· 
gün Daimt Encümen gözden 
geçirecek, yarın ilan edilecektir. 
Dün saat (5) te Belediye Reis 
Muavini Hamit Beyle Be!ediye 
iktısat Müdürü Asım Süreyya 
Bey bizzat fırınları teftiş etmiş
lerdir. 

Bütün bunlardan başka, Tica
ret Müdiiriyeti ile Zahire Borsası 
Komiserliği buğday fiatinin son 
yükselişi üzerinde tetkikat yap
makta, bunun bir spekülasyon 
olup olmadığını araştırmaktadır. 

Salahiyettar dairelerin tuttuk
ları istatistik üzerinde yaptığım1z 
tahkikatın neticesi şudur: 

Geçen senenin bu zamanlar
daki buğday fiat cetveline naza-

ran bu son hafta zarfında buğday 
iki kuruş yilkselmiştir. Bu iki 

kuruş ylikseklik bir hafta devam 
etmiş, cumartesi ve pazar günU 

yağmur yağmasından dolayı 
buğday 9 kuruş on paradan 

yedi kuruş yirmi beş paraya 
düşmüştür. Bu yükselişin bir se-

bebi yağmursuzluk olmakla bera
ber, diğer sebebi de Konya, Es· 

kişehir, Ankara buğday tacirle
rinden İstanbul buğday komis

yoncularına gelen gelgraflardır. 
lstanbula nisanda, Anadoludan, 

356, mayısta ise 545 vagon buğ· 
day geldiği ve fiatlerin düşmesi 

beklendiği halde bu tacirler, 
lstanbuldaki komisyonculara buğ-
dayın pahalı satılmasm1 bildir· 
mişlerdir. 

Diğer taraftan 6ğrendiğimize 
göre, piyasanın yükselmesinin 
diğer bir sebebi de, Anadoludaki 
buğday tacirlerinin lstanbuldan 
Ankara ve Eskişehir için buğday 
al mı ya kalkışmalarıdır. Ticaret 
Borsası komiserliği bu nokiaları 
araştırmaktadır. 

Diğer taraftan ekmeğin yük· 
aelmesinde müracaat edilen hile 
de şu suretle anlatılmaktadır: 
Un üzerinden alman muamele 
vegisi 1 hazirandan itibaren on 
kuruşa çıkarımılmıştır. Halbuki 
verginin artacağını bilen ekmek
çiler daha evvel mühim miktarda 
un almışlar, depo etmişlerdir. 

Diğer taraftan Belediye de mu
ayyen ve kanuni vakit gelme· 
dikçe narhı tekrar tetkik etmi
yeceğini bildirdiği için ekmekçi
ler kanunsuz. yola sapmak sure
tile az ekmek çıkarmışlar ve her• 
kesi ekmeksiz bırakmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında İstan
bul Mmtakası Ticaret Komiser
liği, buğday istihsalinin geçen 
seneden az olmadığını, tereffüün 
hiçbir makul sebebe istinat et• 
mcdiğini töyleme 
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Ademi iktidar ve Zlafı umumiye 
Karıı Alman Profesörfl 

Dr. Richard W eiss'in 

ViRiLiNE 
(Uzvi gele ıöre erlcelcler için) 

FERTILINE 
( Uzfliget• göre lcadınlu için) 

BeyaelmUel raHtelerla aahtellf •8fl'l1abnda11 bir huJlsa: Bu aJellde bir Ulç dejildlr, 
bllllda pnf •• dlaç llar-Jana tue hormonlarlle elektroUtlerlnden mllrekkep bir 
ıaheeerdJr. Vlcutlarda HJaJel bayati.reyi ihya •• rençUk kuvvetlerlnl fade eder. 

Rahmi kltab1a1 l1tanbel Poata kutuau 745 ten arayuuz. 

NAiM VAPUR iDARESi _. 

lzmir surat Postası 
( 20 aaat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

h~fi'. Perşembe rG~~~~.~~:ta 
Saat ta• 18 de· hareketle doJru 

I Z MI R'e 
ve Pazar günleri fzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a 
avdet eder. 

TafsilAt için Galata, Gümrük 
karş·sında Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine mllracaat. ,. ; 

1 
Tel. B. O. 1041 l EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANAII _ G • • I 

EMLAK ve EYTAM BANKASI azoz iÇi~ • 
• . Arabacı ve tablakar 
IST ANBUL ŞUBESiNDEN: 
Satılık Dut Yaprakları 

Şitll • Btıytıkdere caddeainde Hacı Osman Bayırında 4 dönüm 
tarladaki dut afaçlaruua Japraklan 16- 6 • 932 perşembe günll 
uat 14 te mahallinde paurhlda sahlacağından taliplerin wakti 
mezldirda mahallinde bulunmalan. (18) 

DlEDSUCAI SARTRAL Ltd Şirket 
Tel. 21128 YEDIKULE İSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş pilikle YÜN PAMUK 

boyar 

biilar 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Yapar. 

büker 

bogar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

loek 
KASARLA~ 

vr l'ün Blezeri 

OTOLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
~ . . . ; : .. . . :,. . . ( . ::: ~... .- : . ' ; 

Tuz inhisan lst. Başmüdürlüğünden 
Münakasa ile defter tabı ve teclit ettirilecektı r. Taliplerin şart· 

nameyi görmek ve pazarlığa işt!rak ctnwk iizre 15 Haziran 932 
Çarpmba günü saat on dörtte Tuz inhisarı İstanbul başmüdüriyetin
deki komis} ona müracaatlara. 

Büyük Tayyare 
PiYANGOSU 

12 inci Tertip 6. ırıcı keşide 
11 temmuz 1932 

Büyük ikramiye: 
200.000 Liradır. 

Ayrıca: 50.000, 30.000, 20.000, 
10.000 Liralık ikramiyeler ve 

100.000 Liralık bir mükafat. 
50.000 lira kazuan 49471 numaralı biletin dört parçuı 

lstanbulda bir parçası ( Tarsus ) da sablmış bir 
parçası Ankara ve diğeri ( Grede ) de satılamıyarak 
iade edilmiı üç parçası da satılmamıştır. 

15.000 lira kazanan 39504 numaralı biletin iki parçası fstan· 
bulda bir parpaıı ( Gönen ) lzmir, ve Konyada sa
tılmış ve diğer parçaları satılmamıştır. 

10.000 lira kazanan 27795 numarah biletin 1 • 5 bir parçası 
Mudanyada ve bir parçası lstanbulda satılmış, bir 
parçası latanbul ve Orduda sat lmıyarak iade edilmit 
ve diğer parçalan satılmamıştır. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BAUKPAZAR CADDESlt No. l TELEFON ._ 

Aranıyor. Ücret yüksektir. 
Bilecik gazozu : Eyüp No. 67 

• - • f - .. .r ~ ': -

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SATİE ...... 

~Gamsız, Keders·z .._. 
Bir gece geçirmek istiyenler 

Arnavutköy sa~ ilinin Bosfor 
Palı.us oteJ ve bal.çesini ziyaret 
ct·., nl ;dirler. H er gece mükemmel 

h!--~ hususi ·nce saz. ~mm-• 

--lillFB U R S A'da ~--111 

Çekirge Palas 
OTELi 

Temizliği odalaranan ferahlığı 
servisi herkesi memnun edecek 
bir halde açılmııtar. Otel bir 
dokt'lnın tahtı nezaretindedir. 

Karacabey 
Harası Müdürlüğünden: 
Hara arazisi dahilinde merkez 

ve İsmet Paşa mevkilerine ait 
iki kısım tarlalarm icarlan ayrı 
ayrı ve kapalı zarf usulile mü
zayedeye vazedilmiştir. Taliple
rin ihale günll olan 23 haziran 
932 perşembe glinU saat on 
dörlt~ Hara merkezinde hazır 
bulunmaları ve şeraiti anlamak 
istiyenlerin Hara Mildüriyetine 
müracaatleri. 

• 
ızaf§mail 

ISTAti&UI. 
Ankara codd.•S 

TELEFOl'i. es••• 
MICC4'11 
ııılı••• 

Muktedir bir muhasebeci 
Ticarethanelerde daimi veya 

muvakkat muhasebecilik arıyor. 
Usulü defteriye mükemmel aşi· 
nadır. Bilanço çıkartır, muhasebe 
teşkilatı yapar. Muavinlik varsa 
kabul eder, daktilo ve Fransızca 
bilir, yazısı ve kuvvei kalemiyesi 
güzeldir, şeraiti ehvendir. Adresi: 
Ankara caddesi, Sühulet KOttıp
haneıi vasıtasile İrfan Bey. 

Son Posta Malbuaı 

Seblpleri a MI ""•m. S.Um Ra111t 

Neplyat Ml411fı 1WI (ttft 

Şakika 

tabir olunan 

yarım 

batatrllaranda hastaya evveli 
mutlak bir sükün temin etmeli, 

müteakıben 1 - 2 Aspirin tableti 

vermelidir. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 

lttibaaızbk ve kavvetaizlilr 
faied Ye tHirl •arülea: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

KISARNA MADEN SUYU 
Harueti teskin eder, iştahı artbrır en leziz ve ııhbl sofra IU~· 
Karaciğer ve böbrek taparım dütllrllr. Her çefit bazimaizliğe mide 
ekpjiae, tltldnlitine •• .-.. butahtma - .,. ta .. --· 

Fransızca ve İngilizce öğretiyoruz 
Ankarada hususi bizim mektepte tatil milddetince, 

lnpizce ve Fransıca dersleri verilecektir. Mlitelıauıa mual
limler tarafından verilecek bu denlerden iıtifade etmelerlai 
lisan meraklılarına tavsiye ederiz. 

Fazla tafsiUl.t almak için cumadan maada hergUn Samanpasarı 
civarında bulunun mezkOr mektebe mUracaatlan. 

SELANıK BANKASI 
T nlı tarihi tlU 

Sermayeli Tamamea 
tediye edilmif 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: latanbul 
Türkiyedeki 'ubelerl: 

GALATA, 1STANBUL, lZlllR 
SAMSUN, ADA...~A. MERSiN 

Y unanistandaki Şubeleri: 
SELAN1K, ATINA, KAVALA, PiRE 

Bilümum banka muamelatı. Kredl 
mektupları. Her cina nakit ilzerine 
beaap kütach. Huual kasalar icarı. 

Doium Ye kadın hastahklan 

mlltehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalarını Tllrbe 
eski Hililiahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon lat. 22622 

karşısında 

binasındaki 
hergiln iSğ
etmektedir. 

Cllt ye .Uhrevi hutalıklar MlltehaH111 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latanbul emraaı zlbreviye 

diapanaeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

bfimacla No. 71 

1 İklimler 
Müellifi : Andre Morun 
llüterclmf : HaJdar Rlflll 

Kitabın aslı bir senede 340 dtl!I. 
basılmııtır. 

Çocuk 

Dr. SEMİRAMiS EKRE' 
Beyotlu mektep aokafl Teh 

BAHRİSEFIT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESi ,J!,: 
idare merkezi: AMSTERI> 

Mezun sermayesi: 
-25,000,000 F L 

Tediye edilmit aermaJf1İ' 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. .,, 

Galatada Karak8y paluta Tele~ 
otlu 3711-5 latanbul tlll ~u.ı•-' 

"Merkez Poıtane1l ıttlaallnd• 
han ,. Telefoa ı lat. 56S elAIS 

Bilümum banka muam aal 

EMNiYET KASALARI IC""" 
--~~~-------~ 

Kulak. Botas. Burua Mit ........ 

Dr. Ekrem Deh~ 
ı . ..,... ........ ~ 1 ır.11 


