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Fr~nsa, Almanyadaki j 
Alacağından Vazgeçiyor 

-- . 
andaki Tamira Kon a sı Ümit 

i i M. im Bir Sa Girdi 
Lozan, ı 7 (A. ıunu 1 lctmif, 

A. ) - Konfe- Almanyaı.ın ta-
ransın bu sabah mirat borçlara te-
•ktettiği içtimaın dlyatına gelecek 
başlangıcında M. temmuzun birin-
F on Papen Al- de başlamuına 
lbanyanın fev• lmkAn olmadıiı· 
kalade vahim Dl tasdik eylo-
~o buhranlı &ian miştir. 

\'aziyeti hakkında M. Horyo, 
izahat vermiş~ diğer alAkadar 
Alman tktısadi· devletler ayni fe· 
)'atımn tamirat dakithğa katla-
borçlarmdan mii- nacak olursa F-
tevellit ağır u.. ransanin harp 
kellefiyetler do- borçlaranı iptale 
layısile uzun se• hazır olduğunu 
ileler için rehin ıöylemiştir. 
altında bulu~ Bun dan sonra 
du y .. ı M • Muıkoni gunu soy o-
lb · ı d" ~ mevzubahı mese-

ış er ır. Franııının harp borçlarının lpt.line ram l"lerin halli hu· 
M.Fon Papen oldutunu ılSyllyen Frıınaıı: B•tve1dlt ~ 

t · · M Her 0 ıusunun umumı 
•mırat tecliya- · Y lktısadi vaziyet 

tının imkAnıız ve tehlikeli oldu- ı çerçevesi dahilinde adalet ve tesa-
lunun tahakkuk eU:ğini s5zlerine nllt esaslan llzerinde aranmasi 
ilave etmif, konferansın daha iyi liıımgeldiğini beyan etmiştir. 
Lir ati için mllıpet m~a~i. iıtiraki Lozan 17 ( A.A. ) - Fransız 
Yolunu açacajı llm~dını izhar ve lnfiliz heyeti murahhuları 
ede~ yanabaa nıhayet ver· konferansın mesai hudut ve ıart• 

M.'Paptndea sonra s6z alan M. lannı tesbit eden iptidai beyan-
name berinde mutabık kalmqlar 

lieryo alacakla bet bOyük dev- ve m11fterek bir metin tanzim 
letiu tamirat meselesni nihai ve edilmiştir. 
lcat'i bir tesviye suretine bağla- ( Son haberler UçUncU •ay. 
llıak hususundaki mllıterek arzu- famlzda ) 

\' unanistand~--ııııl-nt-ih_a_p Mü-
cadelesi Şiddetli ·Olacak 

----- •ı-----

bir Diktatörlük Tesisi Şayıaları Muhalif 
Partileri Heyecana Düşürdü 

Seli.nik Takımı Yenildi 

Sellnlk muhtellQ takımı dUn sabah •ehrlmlze geldl ve ölleden aonra Kadıköy stulında Ga
latasaray • Fenerbah9e muhtelltlle ilk mUsabakasını yapll. Maçın neticesi bizim lehlmln olarak 
2 • 1 dlr. Gerek bu maqın ve gerekse dUnkU spor hareketlerl~ln tafsllltını spor sayfamızda bu
lacaksınız. Resim: Yunan takımı maça baflamaden bir dakika evvel. 

Dlloya tarihinde raıtıelinea 

bnyak ıimalar araaında 

isken der 

Atlla 

CenglZ 

Napoleon 

llUyUk •dam. 
lardı. 

F•k .. tarihin 

kayd .... -
bUyllk •d11111 

Tlmurlenk 

Tlmurlenk 

Tlmurlenk 
Tlmurlenk 

tir. Tlmurlenıfn bayabnı 
okurken yalnız dOnyanm 
en ~llyllk adamının ma
ceruuu dejil, on d6rdn .. 
el uırdaki Ttırk hayabat 
bir panorama gibJ ıaflaa 
nfha Hyreclecekslnia. 

Pek Yakında 
"Son 
Süt 

osta,, 
arın da 

Prof esgonel Olalım Mı ? 
----

Kaleci Ulvi Bey Şu 
Cevapları Veriyor: 

• 
" Yarım Profesyonelliğe 

Ayda 100 Lira Maaı 
Senelerce Milli Takımımızua 1 

kaledlitlnl yapmq olaa Ulvi B.1 
hlll TDrklyenia en uata kaleci
lerindon biridir. Kalecilitl, t•knltl 
ile tetkik ottitl YI kendi lhtııa
•na dair 9ok okuduju ipP, 
formda olmadığı &amanlar bile 
vuifeainl vuattaa yDkıek bir 
tarzda ifa etmiftir. 

Birkaç aene lavtçrenin en iyi 
kulllbllndo oynayan Ulvi Beyla 
ıpor zihniyeti çok tekemmOI et
mlftlr. 

Avrupa cereyanlarını munta-

Taraftarım. 
Kafidir.,, 

zaman takip etmiflerle daha ı,ı 
konuıulabilecetl için anketimizi 
kıymetli kaleciye de açbk. Kmleol Ulvl .. , 

Ulvi B. ıuallerimizi tetkik emrlvalo lıallni almlfbr. Çlhlla 
ettikten sonra cevaplarını ıu 1 orta ıınaf halkımızdan. çıkan oyunt 

culanmızın futbol gıbl, "'81' ve 
cllmlelerle ııraladı: inat g6stererek ça}ıfalmua icap 

- Profesyonel olmak, buglin (Dnamı 8 lnel aayfada) 

1 Telakkiye Göre: 

Faydalı Yağmur 
YağılJor 

Şehrimb ve civarında hava, 
dlla ıabahtanberl yağmur Taziyeti 
g6ıteriyordu. Hatta sabahleyin_ 
bir miktar yatmur yağdı. Fak at 
alqama kadar yağmursuz geçti. 
Aacak akpm ıeç vakit hızlıca 
bir yağmur yajdı. Yağmur gece 
yansma kadar fasılalı surette 
yatmakta devam etti. AIAkadar
lann ı6yleditfn• g6re bu yağ· 
murlann zirai vaaiyete bllyllk 
faycluı olacakhr. 

1 

Son hldl•eler Uzerlne azl1ıdllen tayy•r• ftlo•u kumandana 
Jeneral Adamldl• 

, Atina 15 ( Muhabiri mahsu· filleri tesiı edilmektedir. 
~rtıuzdan ) - intihabata daha Diln M. V enfzelosun iki mu-
'- aydan fazla bir mtıddet kalw vafık gazetede intiıar eden dahili 
eli: olduğu halde, mOcadele tim- ıiyaıete ait beyanatı, matbuat 
ı, en bilyUk bir ihtiraı ve tiddet- arasında tiddetli mllnakaplara 
)Cikbaılamııtar. Bnttın fırkalar bO- kapu açmıftır. Bu beyanabnda 
t._ bir faaliyetle mllcadeleye M. Venizelos, muhalif partilerin 
ilet ~tla11mıı bulunuyorlar. Fırka Ye bilhaua Kıraliyet taraftan olan 
~etleri intihap propagandaları· Halk Fırkuının, intihabatta ekıe-

çıklDakta, yer JV iatihap malı- C Denma 11 lnol urfatla ) 

Hır Tarafta Bereket Yağıyor 
Mujla 1 T ( A. A. ) - BugDn 

fuılalı bir ıurette yağmur yağmıı 
ve kuraklık tehlikesi zail olmut· 
tur. Bu feyizli yağmurlar, bilbaısa 
yağmura ıon derece muhtaç olan 
tllttln mozruabm ihya etmiştir. 

Aydın 87 - ( A.ftu) - Ay
dın miilhakabna buglln fasılalı 
yaimurlar yağmıfhr. Çiftçilerimiz 
beldedilderl bu yaimurdan sonra 
.U. kalan yaz zer'lyabar 
bammA bir emek aarfederek 
bitireceklerdir. 

Uıta - Yevmiyenin azalmaıı hoıuna gitmedi ha. Demek IU 

babtaaua ualmuaaa 1ardam etmek İlteml1orawal.. 
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·Çöplerden İstifade •ımom-~--~~----·---..------... 
Edilemez Mi? Y E N İ P U l l A R )Maarif Cemiyeti Bir 8 A G C 1 L 1 K 
ıstaııbulda ııergün yığan halinde __ Senede Neler yaptı 
denize dökülen çöplerden isti- Bı·r vısmının 
fa de edilemez diye bir şayia fi 4 
çıkmış. iddiaya göre , latanbul B l 
çöplerinin içinde gübre yokmuş. ası ması 
Halbuki göriltlilğümiiz kimseler 
bunun tamamen aksini iddia Bifiri/Ji 
ediyorlar. Bakınız: 

Cevdet B. -Sultanahmet Üçler mahallul 20-

- Avrupadan gelen bir zat 
lstanbul çöplerinin içinde işe 
yarıyacak maddelerin az olduğu
nu söylemiş. Ben bu habere 
inanmıyorum. Çöpleri daha ucuz 
şartlarla almak istiyenlerin bir 
balonu olduğuna kani oluyorum. 
Bilakis bizim çöpler gübre yap
mak için en nafi maddeleri 
ihtiva eder. Avrupanın bU
yük şehirlerinde kemiklerden, 
kavun ve karpuz kabuklarından, 
meyva çürüklerinden istifade 
etmenin yolunu buldukları ve 
ayrı ayrı fabrika yapbklar1 için 
kirli maddeler çöplere karışmı· 

yor. Halbuki bizde bunlar tama· 
men çöp arabalarına atılır. 

lok 
Ferit Bey - Sultnnscllm • 

- İstanbul çöpleri gübre ıçm 
lazımgelen her türlü maddeyi 
boJ bol ihtiva etmektedir. Bu 
l:tir servettir. Halbuki biz denize 
döküyoruz. Mesela her sene 
50 • 60 bin okka yalnız istavrit 
balığı denize dökülüyor. Eğer 
bizim bir sun'i gübre fabrikamız 

olsa hariçten gübre ithaline lü-
2um kalmaz. Geçen sene denize 
az mı kavun, karpuz döküldü. 
Bunlardan pekaUl ispirto yapı· 
labilirdi. Bu çöplerden mutlaka 
ıstifade etmelidir. .. 

Nuarat B. ·Beyazıt Emlobcy ma hallul 9 

- Bizim çöplerin içinde ke
mik azmış diyorlar. Bunlar bir 
defa Kumkapı sahiline gitseler 
de denizin sahiline atbğı yığın· 
larla kemiği görseler bu fikirleri
ni tashih ederler. Belediye şim
dilik menfaat karşılığında da ol
aa İstanbulun çöp itini bir şir
kete vermelidir. Hiç olınazsa 
istihlak edilen sun'i gübreler 
memleketimizde yapılmış olur. 

~ 

Şefik Bey - Sirkeci Şahlnpaşa oteli -

- Benim bildiğime göre es· 
kiden belediyeye müracaat eden 
grup, bütçenize koyduğunuz tan· 
ı.ifat tahsisatına bize verirseniz 
fstanbulda çöplerden sun'i güb· 
re vesaire suretile islifade edile
cek tesisat yaparız, demiş. 

Bu teklif pek biçimsiz bir 
tekliftir. Ben olsam şehrin daha 
iyi temizlenmesine riayet etmek 
suretile bu tahsisatın yarısını böyle 
bir müteşebbise veririm. Bu su· 
retle şehrin çöplerinden sun'i 
gübre yaptırırım. • 

• 

Damga Matbaasında, son bir
kaç aydanberi hararetli bir faa· 
liyet vardır. 

Yeni damga pullarının basıl
ması önümüzdeki ay içinde bit· 
mek Uzeredir. 

Bu pullardan bugüne kadar 
000 binden fazla basılmıştır. 2, 
5, 6, 7 ve 12 kuruşluk pulların 
basılması bitmiştir. Bunlardan 
başka 5, 1 O, 20, 30 paralık pul
ların tab'ına başlanmıştır. Pullar 
ağlebi ihtimal eylfılde tedavüle 
çıkarılacak ve piyasadaki eski 
harfli pullar tamamen top
lattırılıp, yerlerine bunlar istimal 
ediiecektir. 

Diğer taraftan matbaanın bir 
miiddet evvel başladığı yeni posta 
pullarının basılması işi de bitmiş· 
tir. Şimdilik basılan pullar bir 
senelik sarfiyata tekabül edecektir. 

Kahve Ve Şeker 
Mübadelesi 

Öğrendiğimize göre Ticaret 
Odası şeker ve kahve takası 
hakkındaki tetkikahnı İktısat 
Vekaletine göndermiştir. Söylen
diğine göre, tetkikat neticesinde 
takasın bu sahada faydalı olamı· 
yacağı neticesine varılmıştır. 

Diğer taraftan kahve ve şe· 
ker tacirleri de lktısat Vekaletine 
ve Millet Meclisine müracaate 
hazırlanmaktadırlar. Tacirlerin 
iddiasına göre, takas olduğu 

takdirde şeker ve kahvenin pa· 
halı alınması ve pahalı satılması 
gibi bir netice doğacak, bundan da 
Türk müstehliki mutazarrır olacak
tır. F alrnt bazı alakadarlar bu mil· 
taleanm aksini ileri sürüyorlar. 

Bir Acente 
Kaçakçılık Kanununa Mu

halif Harekette Bulundu 
Birkaç gün evvel Marsilya· 

dan şehrimize bir vapur içinde 

bir miktnr kahr getirilm~tir. 
Fakat bu katırların yiye.cekleri 

kuru ot balyeleri manifestoya 
ithal edilmediğinden Fransız 

acentelerinden biri hakkında ta
kibat yapılmasına başlanmıştır. 

Acente, bu otları yolda ka
tırlara vermek mecbudyeti olduğu 

için manifestoya ithal etmediğini 
söylemektedir. Kaçakçılık Kanunu 
ise manifestoya ithal edilmiyen 
maddeleri kaçak addettiğinden 

acente lhtısas Mahkemesine ve
rilecektir. 

~emiyet Geçen Sene 
Zarfında 86 Bin Liralık 

iş Gördü 
Haber aldığımıza göre, Maa

rif cemiyeti faaliyetini gen~let
meğe, tahsil heveslilerini okutmak 
hususunda daha fazla mesai sar· 
fetmeğe karar vermiştir. Cemi
yet, teşekkülünden bugüne ka
dar memleketin muhtelif yerle
rinde mektepler ve talebe yurt· 
ları açmıştır. Cemiyetin şimdiki 
halde An karada Y enişehirde 
bir mektebi vardır. Bu mektep 
evvela yalnız ana sınıfından iba
ret bir şekilde açılmıştı. Fakat 
önümüzdeki ders senesinden iti
baren bu mektep tam devreli 
bir ilkmektep haline getirilecek
tir. Cemiyetin en güzel mektebi 
Eskişehirdeki Yatı Mektebidir. 
Buraya çok ehven ücretle leyli 
talebe de alınmaktadır. 

Ayrıca Bursada cemiyet na
mına idare edilen bir Kız Lisesi 
vard.r. Bu mektepte bilhassa 
lngilizce lisanına ehemmiyet ve-
rilmektedir. Bu mekteplerden 
ayrı olarak cemiyetin Ankara, 
İstanbul, lzınir, Çorum ve Ada
nada birer talebe yurdu vardır. 

Önümüzdeki sene daha bazı 
şehirlerde talebe yurdu açılmak 
hususunda tertibat alınmaktadır. 
Cemiyet geçen sene 104,239 
liralık varidatından 100,308 lira· 
smı tahsil etmiş, bunun 86, 187 
lirasını sarfetmiştir. 

Yapılan 
Caddeler 

Belediyenin bu sene inşasına 
karar verdiği yollar, peyderpey 
yapılmaldadır. Tophaneden Bey
oğluna çıkan Boğazkesen yolu 
ikmal edilmiştir. İngiliz Sefarelha
nesinden aşağı inen Hamalbaşı 
yolu da bitirilmek üzeredir. Bun
dan başka çok harap bir halde 
bulunan Küçükpa%ar yolunun da 
yapılmasına başlanmışbr. 

Bir Esrarcı 
Cebinde Bir Kese Dol usu 

Es.rar Bulundu --Karagümrük polis merkezi 
memnrları evvelisi gece mmtaka 
dahilinde taharriyat yapmaktalar 
iken Muharrem isminde bir şah
sın cebinde bir kese dolusu 
esrar buiunarak, musadere edil· 
miştir. 

Muharrem mahkemeye veril-
miştir. 

Şehrimizde 
Yeni Bağlar 
Kuruluyor 

Şehrimizde son 
bağcılık merakı hayli 
tedir. Alakadarların 

senelerde 
ilerlemek

söyledikle· 
rine göre bundan otuz ıene 
evvel, fstanbul civan, Avrupanın 
meşhur bağlarına [muadil meyva 
bağlıklarile dolu iken, har
bi umumiden sonra bu bağ
Jıklar hara biye uğramış, 
bir daha da ıslah edilememiştir. 
Son senelerde bilhassa üzüm 
bağları yetiştirilmiye başlanmışhr. 
Sur haricinde, Kandilli, Beykoz 
ve mümasili yerlerde birçok 
bağlıklar kurulmuştur. 

Bu meyanda Kandilli rasata
nesi civarında mükemmel bir ra· 
salane bağı tesis edilmiş, güzel 
meyva ağaçlan yetiştirilmiştir. 

Telefon 
Davası 

Belediye şirketler komiser
lerinden Ali Yaver Beyin Telefon 

şirketi aleyhine açtığı davaya 
bugün öğleden sonra ikinci ceza 

mahkemesinde başlanacaktır. 
Bu davada Telefon şirketi 

umumi müdür muavini M. An· 
derson, muhabere ıefi Madam 
Alfondari, tahsilat memuru Ke
rim Bey, şirket muhasebecisi M. 

Botan bulunmaktadırlar. 

Ayrıca Kadri Raşit Pş. ve 
Abdullah Cevdet B. de şirketten 
şikayetçi sıfatile davaya dahil 
edilmişlerdir. ----

Kitapçılar 
Kağıtçılar Gibi Onlar Da 
Bir ltilafname imzaladılar 

Babıalide Ankara caddesinde

ki kitapçılar akşamlan dükkin
Jarını hep birlikte kapamak hu
susunda müzakereye girişmişler 

ve mutabık kalarak bir itilifna
me imzalamışlardır. Birkaç pn 
evvel kağıtçılar da böyle bir 
itilafname imzalamışlardı. 

Kitapç.ılann itilifoamesine gö
re. bütün dükkanlar akşam saat 

altı buçukta kapanacak, bu au
retle uzak yerlerde ve sayfiyeler

de oturanlar evlerine vaktinde 
gidebileceklerdir. Bu karar bu

günden itibibaren tatbik edile
cektir. 

Haziran 18----:::' 

Günün Tarihi 

Yerden Göğe Ka
dar Hak ıyız ! 

Belediye Neşriyatımızın 
Doğruluğunu Tasdik 

Ediyor 
Şehirde ekmek buhranı çıktıJt 

rOnlerde, bu hadisenin tafsilatını bil• 
dirirken Ekmekçile r Cemiyeti Rei•: 
Ahmet Rıza Beyin Şehreminindek 
fırmında nokann vezinli ekmek te•• 
bit edildiğini yazmıştık. 

Bu zat ertesi gün gazetemize bl
1
t 

mektup gönderöi, bu haberin as 1 

olmadığını bild irdi. 
Fakat bu mektubu ga:ıetemiıde 

okuyan Belediye iktıs t MüdiirJüğd 
bize, ne~riyatımzn yt:rdcn göğe ka• 
dar bak verdiren Lir mektup gÖll" 
dermiştir. Bu mektubu aynen neşre• 
diyoruz: 

Belediye iktisat işleri Mil• 
dUrfUğUnden : 

Şehremininde fırıncı Ahmet Rı~• 
İ•mile gazetenizde neşrolunan bıt 
fıkra üzerine berveçhiıı.ti tnvıibl 
keyfiyete lüzum görüldil: 

1 - Mumaileyh Ahmet Rıza Oe1 
Fuıncılar Cemiyeti Reisidir. Geçeıı, 
pazar günü şehrimiz.de hasıl otaıs 
ekmek buhranı üzerine diğer fırınla' 
meyanında Ahmet Rıza B. in ŞehrenıitJ 
civarında işletmekte olduğu fırın da 
teftit edilmiftir. Bu fırında pişiri!~ 
mek üzere hazırlanmış ve fırına ıtı• 
rülmek üzere bulunmuş olan hamut 
halindeki ekmel<lcr tartılmiş ve burı• 
Jann "362,5,, dirhem olma&ı lazıııt'" 
ıeldiği hald~ bilaistisna kamileıı 

"350,, dirhem oluduğu görülmil~ vl 
derhal usulü dairesinde bir %abıt 
Y&rakası tanzim olunarak takibit1 
lbimcde bulunulmak Qzere Müddei• 
umumm~e gönderilmiştir. 

2 - Yine mahalei mezkurda k&lıı 
olup ruhsatiycsi Ahmet Rıza Bey.i~ 
mahdumu Tevfik Bey namına ,.er~ 
mit olan diğer bir fırında henııS 
fuından çıkarılmış ekmekler bit 
heyet huzurunda birer, birer tar~•" 
larak bunlardan yüz. sekiz tnnesinıO 
ve:ı.ioleri noksıın olduğu ;. .. lilınÜ!i 
ve bunlar müsadere edilerek usulil 
dairesinde bir zabıt tutulmuş \ ' C orıı" 
da hazır bulunan ahaliye beher el<• 
mek beş kuruştan sahlmıştır. 

Meselenin bu ıuretle ta\• ziheıı 
neırü ilanı rica olunur efendim. 

Asım Süre) ya 
Son Posta : Biz esasen neşriyatı

mmn doğruluğundan kat'iyyen şüph' 
etmiyorduk. Niteltim Belediyenin ş~ 
beliğ mektubu da bizi teyit, fnk' 
bufiln maznun mevkiinde buiunııJI 
Ekmekçiler Cemiyeti Rei•ini tel<:ılP 
ediyor. 

Paris Sefiri 
Paris sefirliğine tayin ediJ~tJ 

sabık Roma sefiri Suat Bey cIUıl 
tehrimize gelmiştir. Birkaç gurı1~ kadar Parise giderek yeni \'aı 
fesine başlayacaktır. 

Saat Hırsızları 
Ahmet ve Hayri isminde ik! 

şrlı!s Büyükadada saatçi pal•t 
Efendinin dükkandan bir sıı~, 
çalarak vapurla kaçarken 1-fe, 
beli de yakalanmışlardır. 

Yeni Kaçakçllar Ji 
Kadıköy de ibrahimağada A 1' 

ve Hamdinin ahırında k_aç~, 
cigara, tütün, çakmak ve cıgd'l' 
kağıdı bulunarak müsadere e 1 

miştir. ~ 

( Son Postanın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: 

1: Komşu -

benim ev artık 

bati ada. 

Hasan Bey, 

dar aelmiye labalaiız, yerleıemiyoruL 

1 
2 - Çoluk çocuk hayli ka-

' 

3 - Düşündüm, 

Nihayet kara! verdim: 
tqmdım. I 



aZU'an 

Hergün 
lv!iinderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

....... 
y ~~f '"'}jfif~·;·J~············ .. 
Sarfiyatın 
1' aksim Şekli 

Ankara, 17 ( Hususi ) - Yeni 
bütçenin kat'ı rakamlarmı bildi
riyorum: 

Varidat 169,084,800, masraf 
İse 169,072, 11 l liradır. Masraf 
faslı şöyle taksim edilmiştir: 

Büyük Millet Meclisi 2,416,985 
RiyaseticUmhur 373, 112. Divanı 
Muhasebat 565,560, BaşvekAlet 

1
1, 155,559, Şurayıdevlet 200, 728, 
statistik Umum Müdürlüğü 41,959 
l>iyanet işleri Reisliği 607, 196, 
MQfiye Vekaleti 12, 190,965, Dü
tunu Umumiye 49,755,693, Tapu 
~e Kadastro Umum Müdürlüğü 
997,ooo, Gümrük ve inhisar Ve
kaleti 4,658,563, Dahiliye Ve
kaleti 3,735,925, Emniyet İşleri 
\Jrnum Müdürlüğü 3,944,000, 
Ürnum Jandarma Kumandanlığı 
8,308,379, Hariciye Vekaleti 
2,623,000 Sıhhat ve İçtimai 
'1uavenet Vekaleti 3,50 t ,884, 
~d iye Vekaleti 7,645,986, Ma
ltif Vekaleti 5,929,943, Nafia 
Vekaleti 10,046,993, İktısat Ve
kileti 1,258,610, Ziraat Vekaleti 
3,97 3,691, Milli Müdafaa Kara 
kısmı 32,043,936 Milli Müdafaa 
bava kısma 943.000, Müdafaai Mil
bye deniz kısmı 3.605.560, as!ce-
tl Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
2.955.800, Harita Umum Müdür
IGğu 546.265, Posta Telgraf 
Umum Mdilrlüğü 4.845.820 lira. 

N rosTA 

[ Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Sabah erken kalkamayan, 
yatağın yumşak ve tembel sı· 

caklığma mağlup olan adam, 
iradesiz adamdır. 

2 - Vaktinde randevularına 

gidemiyen, verdiği sözü tutamı

yan adam, iradesiz adamdır. 

• iradesiz Adarr. • 

J - Bu 1 üçük iliıatlar, bizi ira· 
demizin z.afına alıştır ır. irade ve 
kuvvet sarfının luzumsuz olduğu ka· 
naatini tevlit eder. O vakit miskin 
ve tembel oluruz. iradenizi kıran 
itiyatlardan korkunuz. 

• 
I SON TELGRAF HABERLERi 
1 

1 Harp Borçları Ve -Amerika 
Amerikadaki Cümhuriyet Fır <ası Harp 

• 
Borçlarının iptaline Taraftar Mı? 

Nevyork, 17 ( A. A.) - Nevyork Tayms ga~ 
zetesi, cümhuriyetçiler konvansiyonunun progra
mında harp borçları meselesinin meskut geçilme-

sinin ihtiva ettiği manaya siyasi mehafilde büyük 
bir ehemmiyet atfedildiğini ve bu sükutun vaziyet 
icabınca ifa edememek zaruretinde kalacağı teah-

il 

--

hüdnb deruhte etmek istemiyen hükumetin nllfu
zundan ileri gelmiş olmasmm muhtemel bulundu
ğunu yazıyor. 

Mezkur gazete, M. Makdonald tarafından ser• 
dedilen cesurane tekliflerin Cemahiri Müttehide· 
den harp borçlarının tekrar tetkik edilmesini talep 
etmekle:nihayet bulacağını tahmin ediyor. 

Millet Meclisinde Bir Takrir 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bazı Sözlerin 
Hakiki 
Yerleri 

•-------- A. E • 
Geçenlerde şehrimize Balkan-

ların tanınmış simalarından Uç 
beş kişi gelmişti. İşte size bu 
münasebetle bir gazetede çıkan 
küçük bir fıkra: 

uMisafirlerimiz dün şereflerine 
verilen ziyafette hazır bulunduk· 
tan sonra Beykoz fabrikasını 
gezmişler ve gördükleri intizam 
ve mükemmeliyetten dolayı mem• 
nun olmuşlardır. ,, 

İsterseniz bu haberi siz de 
hayalen genişletebilirsiniz: 

"Misafirlerimiz memleketlerine 
dönmüşler, önlerine çıkan eıe 
dosta: 

- Türkiyede cidden güzel 
bir fabrika vardır, gördük, geı• 
dik, hakikaten memnun olduk. 

demişler, izharı sürur ve şadllmanl 
etmişler, üstelik bir de "Yaıasın,, 
diye bağırmışlardır. ,, diyebilir
siniz! 

* Beykoz fabrikasını ben de bi-
lirim. Yaptığa malı beğenir ve 
bulursam lcullamrım. İçine girdi· 
ğim zaman gördüğüm intizam v• 
mükemmeliyetten dolayı hakikatet 
memnun olurum. Çnnki ben de 
TUrkllm, fabrika da TUrktUr. F .. 
kat bunun bir ecnebiye taalluk 
eden ciheti nedir, anlıyamam. 

"'" Pek iyi hatırımdadır: Frenk 
memleketlerinin birinde bana bir 
silah fabrikasmı gezdirmişlerdi. 
İçinde günün birinde belki kendl 
göğsllme tevcih edilecek olan 
bin bir çeıit cephane yapılıyordu. 
Ziyaretin sonunda nasıl bulduta
mu sordular. Ben, fennin çıkar-

l Yeni bütçenin varidat tahmin
"tİ de şöyledir. 

Irat ve servet vergileri 1 

aa.775.000, lstihlAk ve muamele 
~ttgileri 63. 11 !d.000 lnhisarların 
'afi hasılatı 33.675.000, devlete 
'İl emlak ve emva) hasılatı 

Eski Adli:f e Vekili, Hariciye Vekiline 
Mühim Bir Sual Sordu 

dığı harikaların önllnde hayrette 
kaldığımı söyleseydim doğru olur
du, fakat tapkı bizim gazetenin 
kullandığı dlmleyi kullandım: 

- Gördfiğüm intizam ve mtl• 
kemmeliyetten dolayı cidden 

ls2s.ooo, devlet tarafından 
idare olunan müesseseler 
hasılatı 5,336,800, Umum 
llıiiesseseler ve şirketler hasıJa
lından devlet hissesi 1.080.000, 
"'üteferrik varidat 2.450.000 , ce
lalar 1.050.000, müteferrik ha
•llat 1.100.000 fevkalade varidat 
~.()()(), iktısadi buhran vergisi 
l0,000,000, muvazene vergisi 
14,00(),000 liradır. 

ltalyada işsizlik 
Roma 17 ( A.A. ) - Geçen 

~'Yıs ayı zarfında ltalyadaki iş· 
:llcrin miktarı 35, 160 kişi rad· 

'•inde azalm1Şbr. 

Bir lnf itik Faciası 
~ Montreal, 17 (A. A.) - Ha
td lda bulunduğu sırada zuhur 
lit tn bir infilik neticesinde lngi
"1· Petrol nakliye gemisi Timhe· 
~ •n rnllrettebabndan 30 kişinin 
'-ltıiit veya .varalanmıı oldukları 

111lcdiliyor. ----
lttacaristanda Hitler fırkası 

'Ilı Pcıte 17 (A.A.) - Macar 
~~le ve k6ylll milliyetperver 
~ ~•liıt ~rkau tqkil oluomu,ıur. 

b~,.şuna 
1zildiler 

,h~0nıa, 17 ( A. A. ) - Hususi ı 
'kcnıe tarafmdan ölüm ceza· 
' nıahküm edilen tethişçifer
'ifi Bovone ile M. Musoliniyi L' :lllek istiyen SbardeUoto, bu 
~~,'q tafak vakti arkalarından 

~. dizilmişlerdir. · 

Ankara, 18 (Hususi) - Sa

bık Adliye Vekili Mahmut Esat 
Bey Millet Meclisi Reisliğine yeni 

bir istizah takriri vermiştir. Mah· 
mut Esat Bey bu takririncle, 
f skendcron ve Antakyanm vazi
yeti hakkında Hariciye Vekili 

Almanyada 
Siyasi Hürriyetler Tekrar 

İade Ediliyor 
Beri in 17 - ( A. A. ) - Reisi· 

cümhur Mareşal Hindenburg 
siyasi hürriyetin iadesi hakkmda
ki emirnameyi imzaladıktan son· 
ra Dahiliye Nazırına gönderdiği 
bir mektupta diyor ki: 

"Şimdiye kadar mevcut tah
didatı, hükümelin teklifi üzerine 
kaldırmıya beni sevkeden sebep 
Almanyada siyasi mücadelelerin 
gayet sükünetle cereyan edece· 
ğine ve şiddet hareketlerinjn va· 
ku bulmıyacağma dair olan kana· 
alimdir. 

-
Tevfik Rüştii Beyden izahat 
istemektedir. Takrirde şu cümle· 
ler vardır: 

"Öz Türklerle meskun lsken
deron ve Antakyada Fransa 
hükumetince Ankara ililafnamesi 
ahkdmına riayet ediiiyor mu? 
Hariciye Vekili Beyefendi tara--

IŞilide Yeni Hükumet 
Santiyago, 17 ( A.A. )-Cene

ral Saenz tarafından tamamen 
sivil mahiyette yeni bir hükumet 
teşkil edilmiştir. 

Mumaileyh, kıtaatı siyasetten 
uzak tutmadığı ve komllnist 
hareketine mümaşat ettiğinden 
dolayı Grovey'in azledilmiı oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Sahtekarlık 
Sovyet Vesikası Satan iki 

Kişi Yakalandı 

ı fmdan bu suale cevap verilmesini 
rica ederim efendim.,. 

Meclisin pazartesi veya per
şembe gllnü yapacağı içtimalar-

dan birinde Hariciye Vekilinin 

bu takrir etrafında etrafla izahat 
vermesi muhtemeldir. 

j Emir Faysal Hz. 
Dün Öğleden Sonra Ada
larda Tenezzüh Y aphlar 

Evvelki gün Ankaradan lıtan
bula gelen Emir Faysal Hz. dün 
öğleden sonra maiyetile birlikte 

Bllyükadada bir gezinti yapmifbr. 
Emtr Hz. Türkiyede gördOğtl 
faaliyet ve umrao eserlerile, irfan 
hayatına ve btıtlln it sahalarının 
Tnrkler tarafından idare edilme
sini takdir ile beyan etmiflerdir. 

Denizlide Zahire Piyasa11 
Denili 17 ( A. A. ) - Şehri

mizde zahire piyasası berveçhi 
atidir: 

memnun oldum, dedim. Guya 
elin top ve cephane fabrikasında 
görülen intizamm veya intiıam
sızlığıo bana bir dokunur· yeri 
varmış gibi.. 

Sözün kısası: insanların riyayı 
maske gibi kullanmaları, garip 
olmasa bile çirkin dilıllyor. 

ftalyan Fılosu lstanbnlda 
Amiral ltolo Moreo'nun ku-D 

mandası altında bir kruvazör ve 
dört torpitodan milrekkep bir 
ltalyan filosu yakında limammıza 
a-elecektir. 

On Metreden DUf tU 
Temel isminde bir çocuk Ci

balide oynarken on metrelik bir 
çukura dlltmftf ve tehlikeli bir 
ıurette yaralanmııbr. 

Yaramazhğm Sonu 
Şehremininde oturan 14 1..

larındaki Sadi dut ajacındaa 
dfitmliı, yaralanmııhr. 

VilAyetler LAyihası 
Bazı villyetlerin ilga edilecetl 

hakkmdaki haberlerin dotru ol
madığı, bu husustaki IAyiha••n 
Yillyetlerin idarelİne mtltealHk 
bulunduğu bildirilmekt.,dlr. 

Bu kanaatim bota çıktığı tak
dirde Kanunu Esasinin taşkınlık· 
lara karşı bana bahşettiği bütün 
vasıtalara müracaat ederek mü
dahalede bulunacağım. ,, 

MoJkova, 17 ( A.A.) - Ber· 
linden bildirildiğine göre sahte 
Sovyet vesaikı imal eden ve bun
lan ecnebi devletlere mühim para 
ile satan t:lagino isminde bir be
yaz Ruı ile Abdullah isminde 
bir lranlı tevkif edilmiştir. 

Mıa1t bq buçuk, arpa dört 
buçuk, buğday yedi buçuk, sa
man on - sekiz kunıttur. ipek koza• 
40, 60 kurup kadardır. 

iSTER İNAN, 

Şüpheli 
---===========- Yolcular 

İSTER J NA N M A / Evvelki giin bir .sandalla 1.-

Bugün Adana gazel ·'erinden iki haber naklediyo- 1 kahvehanelerin Belediye encümenine• ıeddedilecetl 
ruL Biri •ıhhi bir teuuir c'itcri ise piyan hakkın· haber ahnmıtbr. 
d d t t • ' "Sütün okkaıı 7,5, yojurdun okkası 5 ku1'uftan 

• ar. 1 e. sahlmaktadır." 
" İrt:faı 4, zemini ~ metre ki 120 metre mikibı Buıün bbnbulda yelek cebi c:bl kahYcler bir hay-

olan kahvelere miiıaade ve l:undan daha •t•tı olan lıdır. Yoturdun okkuı ise 40 kuruttur. 

iSTER iNAN. /STER INANMAI 

tanbula biri kadın, altısı erkek 
olmak üzere yedi Bulgar gelmif
tir. Bulgarlar aandallanoı Kara• 
k6yde bıra!tarak uzun milddet 
kaybolmutlar, sonra polisin araf
tırmalarile bulunmuşlardır. Bunlar 
Bulgar komllnisti olduklannı Ye 
Bulgariıtaadu luaçtddanm .a,. 
lemektedlrler. 



ı Gençler için 

Bedbin 
Ve Bezgin 
Ruhlar 

1 

DtJnyamn ıiyalf ve iktıHdl 
vaziyeti insana fazla limit ve.-ir 
gibi görOnmUyor. Her tarafta 
buhrandan, işsizlikten, parasızlık
tan bahsediliyor. Bu sözler bize 
kadar geliyor, ve bizim de mane
viyahmızda ufak tefek sarsıntılar 
yapıyor. 

Dünyanm gidişine bakarak 
insanların hadisatı idare etmek
ten vazgeçtiklerine, hatta hidi
satın esiri vaziyetine düştüklerine 
hükmetmek llzım geliyor. Sanki 
bntün dünya kadere boyun eğ
miş gibidir. 

Bu vaziyet genç ruhlar Oze
rinde sarsıcı tesirler yapıyor, ka
naatleri değiştiriyor, ve gençliğin 
manevi hayatında menfi inkıllp· 
Jar yapıyor. 

Halbuki, b&yle bedbiniye 
dUşmeğe lüzum yoktur, insanlar 
bir zaman için hldisalın ıpmı 
ellerinden kaçırmıı olabilirler. 
Fakat halimizi ve istikbalimizı 
yaratan biziz. 

Bir fert gibi bir milletin de 
irade kuvveti vardır. ikisi de 
tecrübelerden istifade ederler. 
Buhranlarla mücadele etmesini 
bilirler. Ve istikballerinin iyi veya 
fena olmasını tayine muktedir
dirler. 

Bugün hakim olav ruh, bed-
l>inlik ve bezginliktir. Bu bezgin 
ruhlar çalışamaz olurlar. bk ya
pacağımız şey ruhumuzu bu bed
biniye kapbrmamakbr. Vaziyet 
mllşkülleştikçe irademize kuvvet 
•ermek llzımdır. 

Şüphesiz zaman kötüdür. 
lktıaadl buhran bDytiktür, haki· 
kati inkAra lüzum yoktur. Fak at 
laıdisata ytızftnden bakmasını 
l>Hmek llzımdır, hldisat ile kar
td•ımaktan korkmıyanlar, kendi 
ılbekJerini bizzat kesmiye de 
muktedir olurlar. Naki 

Bir Katil Yakalandı 
Adana (Huıusi) - Karagöçer 

cinayeti faillerinden Turan oğlu 
lbrahimin ıehrimize ıeldiği haber 
alanmıt. polisler don mer
kuma Hamit Şadi Beyin bah
'esi civannda vaka!ıyarak jan
darmaya teslim etmiıti~ 

Akşehirde Bereket Yağmuru 
Aktehir, (Hususi) - Yalvaç 

Karaağaç ve Cihanbeyli kazalar1-
na feyizli yağmurlar yağmııbr. 

ZaroAğadan 
Haber Yok 

Uzun bir müddettenberf ln
ıilterede bulunan Zaro Ağadan 
ailesine henüz hiçbir yeni haber 
ıelmemiftir. 

Z..ro Ağa, kendini ça}Lflıran Mu
u Beyin katlinden aonra bir müd
det ortada kaldığı için. lstanbula 
dikımiye karar vermif. Fakat 
Musa Beyin kardeıi Osman bu 
itin karla tarafını düşllnerek ıeh
rimizden derhal fn,Utereye bare
kef etmiı ve tekrar işe baıla
mışbr. 

Şehrimize gelen haberlere gö
re Zaro ağaya verilen yevmiye 
~ok azdır. Asırdide ihtiyann, 
bu para ile ancak günlük nafa
kasım temin edebildiği haber 
ahnmaktad11. Diğer taraftan yeni 
bir rivayete göre, bazı İngiliz 
dolcturları, Zaro Ağanın ölünciye 
kadar İngiJterede ikamet etmesini 
temin maksadile İngiltere hükü
metine m:iracaat etmişlerdir. 

MEMLEKET • HABERLERi lisan Bahsi 

.... ________________________________________ _.Begnelmilel 

Kırkagv açta Çiftçilik Istılahların 

Bu Sene Ekilmemiş Bir Karış Yer Yok
tur, Ziraat Vaziyeti Umumiyetle iyidir 

Kırkağaç (Hu
suıi) - Kasaba
mızda ziraat iş-

lerine elveriıli 

arazi, diler ka· 
sabalara naza-

ran daha azdır. 
Fakat hayli miln· 
bit ve mahsul
dar olan bu top
rak parçaıında, 

kadın, erkek bü
tün kauba hal
kının çalııması 

için bir iyiliği 

olacakbr. Çftnki 
diğer yerlerin ka-
vunları bittikten 

aonra sıra bizim
kilere gelecek, 
bu suretle daha 
f yi para ede-

cektir • Son 
yafım mebzul 
yağmur burada 
da çiftçinin yü-

zinfi güldiirmtlt· 
tür. Susuz kalan 

sayesinde bir mahıullerima bu 
karış boı yer Kırkajaçtan lltr manzara: Yeni calide yaparlar ... 
bırakıl.naz. Bu senenin yeni ar- Fakat (Karafatma) denilen muzır yesinde birdenbire boy atmışlar 
pa mahsulii şimdiden biçilmiye böcekler toprak altındaki tohum- ve kuraklık tehlikesinden kur-
başlanmıştır. Buğdayların vaziyeti luk çekirdeklerin bir kıımım im- tulmu'1arcLr. Yağmurun tütllnle-
oldukça iyidir. Fakat bu sene ha ettiği için bu sene ·mahsul, rimize çok faydası dokunmuştur. 
havalarm biraz yağmursuz gitme- geçen seneye nazaran daha az Tütün mahsulü bu sene gayet 
· k' ··t · t olacaktır. iyi Ye hastalıksızdır. Yalmz geçen 

sı pamu jarımızı mu eessı~ c -
m·ıştı"r. Bereket versı"n kı" k"ylu"' lerı"mı"z seneye nisbetle daha az ekil-

• u ' miştir.Bu sene kasabamızda bağcılı-
Fakat umumi mahsul vaziye- haşaratın imha ettiği tohumlar 

ğa daha f a:ı.la ehemmiyet veril· 
tinin iyi olacağ nı söyliyebilirim. yerine yenisini dikmek suretile 

miştir. Bağlanmız fazla üzümlil 
Malumdur ki 'rnsabamızın ka- zarann mühim bir kısmını telafi olduğu gibi hastalıktan da eser 
vunlan lezzet ve cins itibarile ettiler. Bu sebeple kavunlarımız yoktur. Ze)tin mahsultı de çifçi-
memlekette birinciliği almıştır. bu sene te~ idrak edilecektir. nin yüzünü güldürecek derecede-
Bu sene halk bolbol kavun ekti. Ancak bunun da bizim çiftçi dir. Ah••t 

Sındırgıda 
600 Senelik Bozuk Yol 

Nasıl Yapıldı ? 
Sındırgı ( Husuai )- Altı yüz 

küsur senedenberi yapılamıyan 
Akhisar - Smdırgı yolunun niha· 
yet köy kanunu mucibince yapıl
dığım evvelce bildirmiştim. Ak
hisar qrafıodao bazı kimseler 
otomobillerle bu yoldan ,ehrimi
ze gelmişler ve yolun miike01mel 
olduğunu söylemiılerdir. Şimdiki 
halde Cüneyt deresi ile Sınd1rgı 
arasındaki kısım ıslaha muhtaç 
bir haldedir. Burasa da yapılacak 
olursa mühim bir it g&rolmüş 
demektir. 

Bitliste 
Talebeler Güzel Bir Ge

zinti Tertip Ettiler 
Bitlis (Hususi)- Şehrimiz Or

tamektep talebeleri en güzel me
airelerimizden (Altınkalbur) mev
kiinde eğlenceli bir tenezzüh 
tertip ettiler. Tenezzüh güai ta
lebeler muntazam bir kafile ha
linde trampet terenniimleri arasm
da mesireye gittiler. Talebeler 
akşama kadar çok güzel, çok 
eğlenceli ve oyunlu bir gUn ge
çirdiler. 

Konyada Bir Bahl;yar 
Konyada Devlet Demiryollan 

deposunda çahıan Sadık Ef. nin 
sahip t>lduğu ( 39504 ) numaralı 
tayyare biletine aon kqidede 
15 bin lira isabet elmİf tir. 

idam MahkOmu Kadın 
Adana (Hususi) - Karsan

tıda Çarhpare köyünde hizmet 
ettiği evde efendisinin zevcesile 
çocuğunu öldürmekle maznun 
olarak Ağır Ceza mahkemesince 
ölüm cezasına mahkum edilen 
Ayşenin evrakı bugünlerde tem• 
yiz mahkemesine gönderilecektir. 

--
Çankırı Ortamektebinin 
Nakış Ve Dikiş Sergisi 

Çankırı, (Hu
susi) - Orta
mektebe devam 
eden hanımları· 
mızm bir sene 
zarfında yaphk
lan dikiş ve na· 
kış itleri ıene 
sonu münasebe
tile mektep sa· 
lonunda teıbir 
edilmiştir. Tale
be hanımlanmı

zm bu el emeği 
sergısı bugüne 
kadar 4000 ki~i 
tarafından ziyaret edilmiftir. 
Fakat şunu da kaydedeyim iri, 
sergide her sınıf talebenin eser• 
leri ayrı ayrı kısımlarda teşhir 
edilmemiş, hep bir araya ko
nulmuştur. 

Serıide mevcut yasuk usul
leri, çocuk başlıklara, tabak alt
lan ve diğer iılemeler, talebeleri-

mizin kabiliyetlerinin mükemmel 
olduğunu İs]!at etmektedir. Bu 

itler ara11ncla muallim tarafından 
nümune olarak yapılan bazı eser-

ler de vndır. Talebelerimizin cid
den tebrike )Ayık olduklarını söy
liyebilirim. 

Şu cihete de bWaassa işaret 
edeyim ki mektep mevcuduna 

nazaran vücude getirilen eser
lerin fazlalığı talebemizin çahı-

kanlığını da ispat etmektedir. 
Bu münasebetle lleflİDİD bir 
köşesini gösteren bir resim gln-
deriyorum. Kemal Kadri 

Babkesirdeki Sergi 
Balıkesirde Necati Bey Mual

lim Mektebi talelıeleriniıi bir se-

nelik resim elifleri ve fen der1t
leri, mesai~i, mektebin beden 

terbiyesi salonunda teıhir edilmi· 

ye başlanmıştır. Serginin her f6n 

birçok kimseler tarafından ziya
ret edildiği bildirilmektedir. 

Sergi 20 hazirana kadar de
vam ececektir. 

~~~----------.. ·-----------~~~ 
Adanada Bir F abrilra 

Adanada mevcut kereste biç

miye mahsus bizar makineleri 

ıalıipleri şimdiye kadar kereste
leri 3 kuruşa biçerken on kuruşa 

biçmiye karar verdiklerinden ke

resteciler Adanada bir bizar 

fabrikası aç mı ya karar vermit

lerdir. 

1 
Kınya Ormanları 

Konya mıntakası dahilindeki 
ormanların bu seneki milnaka-

sas.nuı bir an evvel 

intacı ıçın Orman 

faaliyete geçmiştir. 

ikmal ve 
Müdiriyeti 

Bu suretle bu sene Konyada 

od\JQ ve klmilr fiatlerinin ucuz

lıyacaiı tahmin edilmektedir. 

imlası 
Nurullah Ata 

Müderris Doktor Kemal 
nap Beyin, beynelmileldir, ~ 
aldığımız kelimelerin, bilb 
ilmi ıstılahların nasıl yapılnı 
lizımgeldiğine dair neşri)'& 
dil meselesi ile alakadar berk 
takip etmiştir. Bu gibi kelinıel 
rio iınlasa mesel si, latin harf etf 
nin kabulü ile beraber ken 
hissettirdi; hatta daha evvel 
vardı. Fr zca an aldığı .... 
"physiologie,, ' ychologie,. , 
bi ilmi ıst la'ı ar kullanına 
olduğumuz d · · n f srifatına dl' 
madığından, b n ardan nisbet 
ıi Ue "fisiclocyai, psikoloc1"
diye bilmemizi temin için " fi 
olocya, psiokolocya " şekill~ 
teklif edenler, bugün Kelll"' 
Cenap Beyin fikrini iwal edt'_ 
meselenin hemen hemen a 
ile uiraşıyorlardı. Zaten bu 
çoğu, Kemal Cenap Bey 
birleşmişlerdir. 

Muhterem müderrisin bu tJ1tf' 
seleye dair Darülfünun Edebi 
F aktHtesinde verdiği konfera 
söylenecek sözlerin haklılr~ 
evvelceden teslim dmişleP" 

memnuniyeti ile din edim. E"" 
Yunanca nutuk manasına 0 log 
kelimesinden gelen '"logie" 
"loji,, diye "j ,, ile yaznı~ 
"intuition,, u "entüisyon hal_, 
sokmak hiç te makul "değildi' 
Fakat ... 

Fakat bizim .. psikoloji., "ey• 
"psikoloji,, derneğe ne hakkıdl 
vardır? "Automob'le" in ınana.'.' 
'"kendi kendine mü enarrik,. tırı 
düşfinmeğe ne hakkııwz vardıt 
.. Payche, logos fysis, auto 
bizim kafalanmızda başlı 
'1ft& birer şeniyet değil 
Büttin beynelmilel ilmi ıs 
lahları aacak birer birer, eıbef 
suretile öğreniyoruz. Tıbbi ı~ 
lahlan öğrenmemiş bir Tilf"'. 
okur - yazarı için ueclıc. ' . " 
Hmelİ ile meseli .. propar.tıkol' 
ıibi yunancaya henziyen, fa 
ben uydurduğum için hiçbir r0lı 
nua olmıyaa bir kelimenin f 
var mıdır? ..# 

... Pbysiologie ,, yi biz "Fi:ıi~ 
loji ,, yazabiliyorsak ba, beni1 
mediğimiz o kelimeye hür111 
miz olmadığmı, onun bizim k 
mızda yaşamadığını göst b 
Onun manasını bilenlere " P 
8iecrate ,, ın ne demek oldui 
sonm; bir kaslW bilmez, bir 
.. Phyaiologie ,, ile bir kölı;t 
olduğunu düşünmez. " Physil 
kelimesine yakından " aşin• 
olmıyaniar için de onua .ıphy 
flsis veya fizis ,,yazılma.il ara 
da bir fark yoktur. 

Beynelmilel ıstılahları alrn•fld' 
lım demiyorum, bilikis, bu et' 
susta milliyetçilik g6sterel1

1 j 
ppyorum. Onlarm hepsine tarı' 
tanm. Fakat beynelmilel dell 
ısblahlarm zannederim hepsi, ~ 
na11ca ve litince köklerden k~ 
pılmaıtır. Yunanca, litince ~ 
ler ise fransızcadan, alrn•11' 
dan, İngilizceden alınmaz 8 d-' 
maz;:onlar yunancadan, latin~e S' 
alımr. Yunancayı, litinceyı 41 
renirsek o kelimeler kafafll:,t' 
birer şeniyet haline gelir ; 0 ;ç 
hürmetimiz olur, istediği111iz f 
le koymıya kalkmayız.. t bi' 

Her ilmi mesele nıbaye 1~ yun anca, litince mese 
dayamr. 

11 
bit 

Litin harfleri i~e yazİ,·ııt1,
millet imlAsım tanzım ede 

1 ;,ıt' 
. . ' lit" e xırrell ıçın yunanca, ıoc ~ 

mecburdur. 



Siyaset Alemi 

lozan 
~onferansı 
f/e~[iyor 
d" Lozan, 17 (A.A) - M. Heriyo 
Un öğleden sonra M. Fon Pa· 

Penin ziyaretini iade etmiştir. 
Her iki Başvekil, bu münase· 

betle bugünkü hususi celsede 
tanıirat ve iktısadl buhran hak-
~nda hükumetlerin noktai nazar· 
tın ne gibi eşkal altında izah 

deceklerini görüşmüşlerdir. 
M. Fon Papen'in umumi mü

llakaşat sırasında müt~addit mü· 
dahalelerde bulunacağı malumdur. 
~. Heriyo bunlara cevap verecek 
•e bunu müteakıp M. Grandi ile 
~· Renkin beyanatta bulunacak· 
ardır. M. HE>riyo bu akşam diğer f tansız murahhaslarile beraber 
0eyanatmı ihzar ve tanzim ede
ttktir. Fakat bundan evvel M. 
~arinkoviç, Zaleski ve Himans 
Ue görüşecektir. 

Lozan l 7 ( A. A. ) - Konfe· 
tıtnsm toplanması için davette 
~ulunan devletler murahhaslarının 
dan öğleden sonraki içtimaı yal
llıı yarım saat devam etmiştir. 
Neşredilen tebliğ M. Makdonald' 
111 bu celse esnasında ikinci 
lltnumi celse için ittihaz edilecek 
tertibat hakkında murahhaslarla 
ıarüşmüş olduğunu ve bugün 
toplanacak olan celsenin hususi 
•urctte içtima etmesine karar 
\'erilmiş bulunduğunu bildirmek
tedir. 

Tan Diyor Ki: 
Paris, 16 ( A. A.) - Tan 

&'ezeteqİ yazıyor: " Hayalete ka
Pılmaktan tevakki edilecek ve 
ralnız im hazırın imkanlarile 
ktifa olunacak olursa Lozan 
konferansı nisbeten müsait şerait 
İçinde açılmış telakki edilebilir. ,, 

Gazete, Cemahiri Mlittehide
~in şimdiki vaziyetinin kat'i bir 
4etice istihsali imkanını tamamen 
bertaraf ettiğini hatırlattıktan 
tonra şöyle devam ediyor: 

" Hali hazırın en hakiki im
k&nı kısa vadeli ve muvakkat bir 
~liddet için Almanyaya bahşe
dtlecek bir moratoryomda mUn-
dtıniç gibi görünmektedir. 

Bu moratoryom aynı zamanda 
a_lllirat meselesini Avrupanın ik
~adi ihyası çerçevesi dahilinde 
lıt iletmek şekillerini teknik bir 

rzda ve vaziyetin bu şümulile 
;etkik edilecek bir komisyonun 
•aliyetle çalışmasına da müsait 
C)lacaktır. 
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Lozanda Tamirat Müzakeresi Müsait Kadınlardan 
B H 1 • d C Ed Niçin Korkar? ir ava çın e ereyan iyor Hikôyeyi belki bilirsiniz. 

• 
lngiltere 
Ve Malta 
Adası 

Londra, 17 ( A. A. ) - Lort
lar Kamarası fngiliz kömürlerile 
bütçeye ait kanun IAyihalarını 

üçüncü kıraatini miiteakıp tasvip 
etmiştir. İşbu Jiyihalar hemen 
kıratın tasdikına arzedilmişler ve 
kanun mahiyetini iktisap eyle
mişlerdir. 

Kamara bundan başka hususi 
komisyon tarafından vukubulan 
tavsiyelere tevfikan Malta adası 
Kanunu Esasisinde bazı tadilAt 
i~rasım derpiş eyliyen kanun 11-
yihasını da ikinci kıraatinden 

sonra kabul etmiştir. 
• 

irfanda 
İngillereye 
Para Vermiyor 

Dublin 17 - ( ıA.A.) - lrlan· 
da hükumet reisi M. dö Valera
nın müstemlekat nazırı M. Tho
mas' a hitaben yazmış olduğu 
ve dün akşam Londraya gönde
rilen notada Muhtar İrlanda dev• 
letinin Büyük Britanyaya verece
ği senelik arazi taksitlerini neden 
tediye etmediğinin esbabını zik
reylemit bulunduğn zannedil
mektedir. 

M. Venizelos 
Lozana 
Gitmiyor 

Atina, 17 (A.A.) - TifUıten 
muztarip olan Madam Venizelo
sun ahvali sıhhiyesi henllz salah 
kespetmemiı olduğundan M. Ve
nizelosun Lozan'a azimet günQ 
gayri muayyen bir tarihe talik 
edilmiştir. 

Fransada 
Amele 
Grevleri 

Paristen bildiriliyor. 
Marsilyaya yakin Port dö Bük 

limanı tahmil tahliye amelesi grev 
yapmış ve açıkta durmakta olan 
4 vapurda nümayişler yapmıya 
başlamışlardır. jandarmaların mü
dahlesi üzerine tabancalar faali
yete geçmiş, bir amele ölmüş, bir 
umele ve bir jandarma ağır su
rette yaralanmıştır. 

Fransanın Almanyadan milyonlarca altın frank alacatı vardır. İşte Lozan 
konferansında bu paranan Almanya tarafından veriJip verilmemesi mevzu 
b.thsvluyor. Bu resimde Fransız Baıvekili M. Hcriyoyu Paristen Lozana ha; 
reket ederken görüyorsunuz. Heriyo gazetecilere İ•tasiyonda izahat veriyor. 

- --- -- - --- ------ -- -
Fransada 
Şiddetli 
Fırtına Var 

Oş, (Fransada) 17 (A. A.) -
Dün öğleden sonra yekdiğerini 

takiben şiddetli fırtınalar olmuş· 
tur. Oş ile Agen arasındaki 
derniryolu hattı sular tarafından 

kesilmişti, diğer taraftan Garon 
nehrinin T uluza doğru ehemmi

yetli surette yükselmekte olduğu 
bildirilmektedir. 

Amerikada 
c. Reisi 
Kim Olacak? 

Şikago, 17. - ( A. A.) 
Cftmhuriyetçiler konvansiyonu, 
Cemahiri Müttehide Reisicümbur 

namzetliğine tekrar M. Hover'i 
intihap eylemiştir. 

Şikap, !7 (A.A.) - Cüm
huriyetçiler konvansiyonu mesai-

sine nihayet ~ermeden evvel 
Cemahiri M6ttehide Riyaseti 

cümhur intihabatına ait programı 
472 reye karp 681 reyle tasvip 
ve 'kabul etmiştir. 

Şikago, 17 ( A. A.) - Cünı
huriyetçiler konvansiyonu M. 
Kürtisi Cemahiri Müttehide Rei
sicümhur Muavinliği namzetliğine 

intihap ettikten sonra mesaisine 
nihayet vermiştir. 

Muharebe 
Tehlikesi 

1 Ve Lehistan 
V arşova (Hususi) - Lehista

n ın maruf diplomatlarından biri 
olan Stüdntski hükumet gazete
lerinden birinde .şayanı dikkat 
bir makale neşretmiştir. Makale4 

de şu satırlar vardır: 

" Bizim herşeyden evvel hiç
bir taraftan tehlikesi olmıyan bir 
limana ihtiyacımız vardır. 

Harp vukuunda korkusuzca 
ve serbestçe harket etınekliğimiz 
ve edebilmekliğimiz için bize Dan
çig .ve Gdinya limanları kafi değil
dir. Lehistan devleti Hanburg 
Bremen, Libav ve Memel liman: 
lanndan istifade etmelidir. Açık
çası Lehistan ba limanlara 
sahip olmalıdır. 

Berlin, (Hususi) - Gdinya 
limanında bütün tahmil Ye tah
liyeı işleri askert kıt'alara yap
tırılmaktadır. Tahmil tahliye 
amelesi büyiik bir nümayiş yap
maktalarken jandarmalar Uzer
lerine ateş ederek t 4 kişiyi 
öldürmü,, 33 kişiyi ağır surette 
yaralamıştır. 

Komünistlerin e;r Nlimayişi 
Varşova ( Hususi ) - Henüz 

hüviyetleri anlaşılmıyan birkaç 
komünist beyaz Ruslar tarafın
dan neşrolunmakta olan " Mol· 
ha ,, gazetesi idarehanesine ta
arruz ederek bütün camları 
kırmışlardır. 

Vaktile padişahın biri şehirde 

davullar çaldırmış, tellallar ba
ğırtmış, "kılıbık olmıyan erkek 

arıyoruz,, diye karısına meydan 
okuyan erkekleri davet etmiş. 

Sarayda yüzlerce insan top
lanmış. Padişah içeri girmiş. 

- İçinizde karısından kor
kanlar ellerini kaldırsınlar, de
mİf. Herkes el kaldırmış. Yalnız 

köıede kUçUk yapılı bir adam 
el kaldırmamış. 

Padiıah hayret etmiı ye sor• 
muş: 

- Sen karından korkmuyor 
musun? 

- Korkmuyorum da IAf mı 
efendim, demiş, daha bu sabah 
kolumu kanadımı kırdı, elimi 

kal<lıracak takatim yok ta, onun 
için elimi kaldıramadım. .. 

Erkeklerin kılıbıklığı maruftur. 
Trabzon taraflarında kiiçük bir 

kasabadan, kendine " kılıbıkların 
kabadayısı,, sıfatı~ı veren bir zat 
gönderdiği bir mektupta diyor ki: 

"30 sene kadar evvel ben de 
oldukça kabadayı bir erkek sa-

yılır, karıma kafa tutmada emsa
lime meydan bile okurdum. Bir 

zaman sonra bu cür'et ve meta
net gevıedi. Karının maşa veya 

süpürgesi karıısında evden kaç
mıya mecbur olurdum. Şimdi 

pirinç ayıklamak, ev silpUr
mek, kap yıkamak gibi ev 

işlerinde de yine ona yardım 

ettigim halde, yine karşısında 

tirtir titriyorum. Bir milnakaşada 
dilim tutuluyor, dişlerim sıkılı· 

yor, ağzım kapanıyor. "Acaba 
nedir?" 

Evet, acaba neden erkek 
kadından bu kadar korkuyor. 
8ir kelme ile cevap vereyim : 
Kadının dilinden, kadınin terbi· 
yesizliğinden Ye kadının hodgAm· 
lığından. 

Erkek evinde rahat arar. 
Kadınla münakaıa ve kaviadan 
kaçar. Kadın bunu galibiyet, er
kek te mağlubiyet sanır. Halbuki 

kılıbık erkek evden kaçar. Ka
dın odun farkına varmaz. Erke
ğini kılıbık yapan kadın, ağzı 

kalabalık, terbiyesi bozuk, hod-

kam kadındır. İnsan kadın koca
sına işkence etmekten, hakkı ol

madığı halde ooa bAkim olmıya 
çalışmaktan zevk almaz. 

HANIM TEYZE 

EDEBi TEFRIKAMJZ: 43:::==::=:==::======= rısuu seyret~i. EW,ıdeki 
dili parça parça yırt~ıyordu. 
kaç dakika sonra kapıyı 
sessizce galeriden uzaklaştı. 

men-
Bir· 

eserleri görünüyordu. Y ohan gel· 
diğinde genç kız ona doğru gi
derek: 

- Teşekkür ederim. Evet, 
değirmeninizi çok görmek islerdiJT 

V İKTOB 'Y A 
Muharriri: Knııt Hamsa" Nakleden: H. Ş. 

Bu esnada mülazim, dışan J 
~.krnak Ozere kapıyı açmıştı. 
~hdenbire geriye dönerek is-

Za ile: 

> - Şaka etmiyorum, istiyerek 
'Phm, hayvan herif, dedi. 

Ve kapıyı hızla kapattı. 
Y ohan tekrar yerine otıırdu. 

d'1 'Viktorya odanın ortasında 
'ot'1ıyordu. Benzi bir ölü gibi 

ilin, genç adama bakıyordu. 
l<amilA fevkalade şaşırmıştı: 

"'dL Bir tarahruzı incitti mi? 

- İstemiyerek gözümeı çarp· 
tı, görmüyor musunuz? 

- Yarabbi, gözünüz kanlan
mış, kıpkırmızı olmuş. Yok, 
ovuşturmayın, bırakın, size bir 
pansıman yapayım. Mendiliniz 
çok büyük, onu çekin, benim 
mendilimle oğun. Olur şey de
ğil. Tam gözünüzün içine do
kunmuş. 

Viktorya da tek bir söz söy
lemeksizin, mendilini uzatmışh. 
Sonra ağır ağır camlı kapıya 
doğru yürüyerek oradan dışa-

açıp 

-9-
Kamila, sade ve şen, değir

mencinin evine yaklaştı. Yalnızdı. 
Gülerek ve teklifsizce eve girdi. 

- Kapıyı vurmadığım için 
beni mazur görünüz. Derenin 
suyu o kadar çok gürültü 
yapıyor ki kapıya vurmanın 
bir faydası olmıyacaktı.. Son· 
ra, etrafına göz gezdirerek hay· 
kırdı: 

-Ohl Burası ne hoş, ne hoş! 
Yohan nerede? Yohaııı tanıyorum, 
gözü nasıl oldu? 
· Ona yer gösterdiler, ve Yohanı 
aramıya gittiler. Onun gözü elan 
yaşarıyordu. Gözünde iltihap 

- Davet edilmeksizin buraya 
geldim. Gözünüze soğuk su ban
yosuna devam etmek lazım. 

- Banyoya h;1cet yok, gözüm 
iyileşmek üzere. Fakat, siz geldi
ğinize ne iyi ettiniz, ziyaretinize 
çok teşekkiir ederim! Sonra val
desinin boynuna sarılarak tak
dim makamında: 

- işte annem, dedi. ' 

Değirmene kadar indiler. ih
tiyar değirmenci kasketini çıka

rarak misafirini ciddiyetle selam· 
lada ve birkaç söz söyledi. Ka· 
mila gürültüden söylenenleri an
lamamıştı. Fakat gelişigüzel ve 
gülerek cevap verdi: 

Gürültü onu adeta lirkütmüş· 
tü. Y ohanın elini bırakmıyarak 

mütecessis nazarlarla iki erkeği 
süzüyordu. Sağırlaşmış gibiydi. 
Değirmenin sayısız çarldarı kar
şısında hayrete düşüyor, gülüyor, 
telaşından Y ohanın elini satlıya· 
rak parmağile değirmenin karı
şık makinelerini gösteriyordu. 
Genç kızın seyretmesi için değir-. 

meni durdurup tekrar işlettiler. 
Değfrmeni terkettikten çok 

sonra bile, sanki gürültünün akis
leri elan kulaklannda devam 
ediyormuş gibi, Kamila, hızlı hız
lı konuşmakta devdm ediyordu. 

Dönüşte Y ohan şatoya kadar 
ona refakat etti. 

(Arkası var) 



Dünya Garibeleri 

Altı Kişiyi 
Öldüren 
Bir Çocuk 

Nevyorktan bildirildikine ga
re, Amerikada New Y ersey'in 
Galinvut kasabasında Mister Blo
emaker'in 18 aylık çocuğu beti" 
tinden düşmüş ve elinde bir ınt 
ıişesi bulunduğu için ıiıenin 
kırılması ile tehlikeli surette ya .. 
ralanmıştır. Annesinin feryadı üze-
rine komşular polis memuru Con 
Knoor'a hAdiseyi haber vermiıler, 
polis memuru derhal bir hasta 
otomobili getirmiı, çocuğu ve 
babasını alarak hastaneye gt.. 
tUnnek istemiş. Fakat otomobil 
yolda diğer bir otomobil ile çar .. 
pıımıt ve müsademe o kadar şid
detli olmuş ki, çocuk, babası ve 
polis memuru derhal ölmUşlerdir. 
Diğer otomobilde bulunan Mister 
Radoka ile zevcesi ve kızı da 
ayni feci akıbete uğramışlardır. 

Çok Garip Bir Müsabaka 
Paris,- 58 inci defa olarak bir 

köpek sergisi açılmıı ve bu ser-
siye iştirak eden 1200 hayvan 
arasında bir zeki müsabakası 
tertip edilmiştir. 

Dünyanın dört tarafından ge
tirilip halka gösterilen bu köpek
ler arasında bir kedi yavrusu 
kadar küçUk olanları bulunduğu 
gibi bir eşek büyüklüğünde olan
ları da mevcuttur. 

Mister Mak Oonald'm Kızı 
Paris (Hususi) - İngiliz Baş

vekili M. Mak Donaldm kızı lşbel 
Mak Donald babası nereye gitse 
daima ona refakat etmektedir. 
Son günlerde babasile beraber 
Parise gelen Mis İşbel Mak Do
nald bir gazete muhabirine be
yanatta bulunarak şu sözleri 
söylemiştir : 

" Annem zayıf bir kadındı. 
Her vakit hizmetçi tutmıya vakti
miz mUsait olmadığı için kUçük
IUkteoberi babama yardım edi-
7orum. Şimdi Parise geldik. Bu
radan da lsviçreye gideceğiz. 

Daima babama refakat et
meldiğimin sebebi onunla dai
ma beraber bulunmak istedi
j'imdendir. ÇUnkü biz çok ar-
kadaşız. İntihabat esnasındaki 
faaliyetime gelince, beri yalnız 
babama yardım etmek için uğraş
bm. Yoksa ne yalan söyleyim, 
politika beni hiç enterese etmez. 
Beni enterese eden yalnız fizik
tir ve babanım başvekilliğe tayin 
edilmesinden hiç memnun olma-
dım. Çünki devam ettiğim darül
fünunu terketmiye mecbur oldum. 
Başka türlU harakette bulunamaz
dım. Yani babamı yalnız bıraka
mazdım ve böylelikle istemiyerek 
politika yuvasının merkezine düş
tüm. 

Sesin Kıymeti 
Gök gürlemesi 60 mark, ıim

ıek çakması 130 mark, beygir
lerin ayak sesleri 32 mark, ti
mtmdiferin yilrllyüşü 40 mark. 

Yukarda gösterilen fiatler bir 
.esli sinema fabrikasının kata-
loğundan kopye edilmiştir. Belki 
bu fiatler çok fazla ve mübalağalı 
görUnlir. Fakat bir saat kadar 
fabrikamn faaliyetini seyredenler 
bu fiati bilakis çok u bulacak-
lardır. · 

Meseli filimde bir polisin 
çalacağı düdük için 20 mark 
kaydedilir. Bu kadar ehemmiyet
siz bir şey için bu kadar para 
verilir mi, diyecek olanlar o 
polis kıyafetine giren figüranın 
düdüğü çalmak için rejisörün 
vereceği işareti saatlerce bekle
diğini görecek olurlarsa, düdük 
çalmak için verilen paranın çok 
değil, bilakis az olduğunu takdir 
edeceklerdir. 

-Dünyada lup Bitenler ~ ~ 
Bütün Efradı Bilaisti~~·~ Deli Ve 

Cini Olan Bir Aile! 

J\atilin kız kardeti ~ufi Heins 

Berlin, 14 ( Haziran ) - Bir
kaç gün evvel " Berlin ., in " Moa· 
bit ,, adım taşıyan meşhur hapiı

hanesinde genç bir adam asıla
rak idam eclitdi. Ve bu müna
sebetle anlaşıldı ki Almanyada 
son üç neslinin bUtlln efradı 

katil olan bir aile mevcuttur. 
Dünya garibeleri arasında 

yer tutması icap eden bu hAdi
seyi size kısaca anlatayım: 

Hayati Muntazam Bir Genç 
Ernest Reins isminde bir 

genç vardır, yaşı henüz otuzuna 
bile gelmemiştir. San'ati bina 
ressamlığıdır. Bununla beraber 
boş zamanlarında Darülfünuna 
gitmiş, halk mekteplerine gitmiş, 
geniş bir malumat sahibi ol· 
muştur. 

iki kız kardeşi ile annesinin ı 
arasında küçük bir apartımanda 
oturur, hayatı gayet sakin ve 
gayet muntaz:amdır. Evinden ıa .. 
bahları çıkar. Akşamları döner, 
geceyi sokakta geçirdiği vaki 
değildir. Bütün eğlencesi anneıi 

ve kız kardeşlerile birlikte hafta
da bir defa tiyatroya ve pazar 
günleri de ormana gitmekten iba· 
rettir. 

Tehlikeli Bir Yol 

İşte bu genç günün birinde 
evinden çıktığı zaman işine iide
cek yerde 11 Berlin ,, in mutavas
sıt mahallelerinde döşeli bir oda 
aramıya koyulur. Ve aradıA"mt 
W esten semtinde Gassov cadde
sinde bulur: Burası yaşlı bir ka
dinm isticarı altında küçük, fa
kat tertemiz bir odadır. 

Ernest Reins kendisinin ta
lebe olduğunu 'ıöyliyerek sah
te bir isim altında bu odayı 
tutar ve ertesi gün gelip 
yerleşeceğini söyliyerek çıkar, 
güya işinden dönfiyormuş gibi 
evine gider. 

Carlp Bir Plln 

Ernest Reins ertesi gün ber
mutat erkenden evinden çıkarak 
doğruca postahaneye gider ve 
kendisinin sahte isim altında 

tuttuğu odaya gönderilmek üzere 
5 mark tevdi eder. 

Şurasını da kaydedeyim ki : 
Almanyada posta vasıtasile gön
derilen paralardan muayyen bir 
hadde kadar olanları müvezziler 
tarafından mürsilünileyhin evine 
götürülürler. 

İşte Ernest Reinsin bütiln 
plAnı Alman postalarının bu hu
susiyetine istinat ederek yapıl· 

mıştır. 

Akıbet 

Gecikebilir, Fakat 

Dünyada 

Kalmış 

Vak' ası 

Cezası• 

Cinayet 
Yoktur 

Genç ressam postabanoden 
çıktıktan sonra tevdi ettiği pa• 
ranın kendisine ne vakit getirile
bileceğini hesap ederek ona g&. 
re yeni tuttuğu odaya gelir 
ve ev sahibi kadını öte beri te
darik etmesi için çarşıya gön· 
dermek suretile odada yalnız 

kalır. 
Genç resaamın hesabı doj"ru· 

dur; yalnız kaldıktan az ıonra 
kapısı vurulur, ~n, posta mU· 
veıziidir: 

Bıı.ttanba~a deli olan ailenin son 
ç51cııgu Ernf>st lfoins --

Alıııaııyaııırı mc~hur Moalıit bapislıaııı ei 

- Size 5 marklık bir emanet 
lütfen makbuzu imzalar mısınız? 

- Hay hay, içeri buyurunuz! 
Biçare müvezzi içeri girer ve 

girmesi ile başının ü:ıerine bir 
demir parçasınm darbesini yemesi 
bir olur. 

Genç ressam bu cinayeti ir-
tikap ettikten sonra posta mü
veıziinin cebinde ne kadar para 
ve havale varsa hepsini de alarak 
çekilip gider. 

Beklenmiyen Bir Hadise 
Aradan ·kaç saat geçmiştir, 

bilmiyorum, fakat bir müddet 
sonra ev sahibi kadın aldığı 
eşya ile birlikte gelerek odaya 
gireceği :ıaman kendisini 
başı kırılmış bir cesedin . 
karşısında bulur. Hemen zabıtaya 
koşar, polis memurları gelirler, 

Katilin kız kard~ti Yohanna Rııins 

tahkikata başlarlar. Fakat elde 
herhangi bir ipucu yoktur ki, 
caniyi bulabilsinler. Taharriyat ve 
tetkikat günlerce devam ettikten 
sonra muvakkaten akim kalır. 

Muvakkaten diyorum: ÇUnkU 
dUnyada cezasız kalmış her
hangi bir cinayet mevcut değildir. 
Katilin bir müddet kurtulması 
mUmkUndUr. Fakat eninde so
nunda, isterse senelerce sonra 
olsun, fakat mutlaka tutulacağı 
ve cezasını göreceği muhakkak
tır. Kan kanı çeker, derler, doğ
rudur. Nitekim bu vak'a da öyle 
oJmuıtur. 

Bir Piyango Bileti .• 
Ernest Reins cinayeti irtikAp 

ettikten sonra giiya hiçbir şey 
olmamış gibi sükunetle evine 
döner ve: 

Piyangodan kazandım 
cUmlesile posta müvezziinin 
çantasından aldığı paranın azim 
kısmını anne ve hemşirele
rine verir. Aradan birkaç glln 
geçtikten sonra da: 

Çok yoruldum, biraz seyahat 
etmek istiyorum, ltalyaya gide
ceğim, diyerek annesinden müsa· 
ade alır ve kız kardeşlerile bir
likte İtalyanın yolunu tutar 1 

Bu müddet zarfında Berlin 
polisi elinde mevcut bütün vası
talara müracaat ederek katili 
aramaktadır. Fakat maalesef bü
tün emekleri boşa gitmiştir. 

Katil gelince, hayreti mucip 
olan nokta şudur: Herif gayet 
sakin, hatta cinayetini unut
muş vaziyettedir, İtalyada rahat, 
eğlenceli bir hayat geçirmekte
dir. Yalnız ezeli ve mukadder 
akıbet gelip çatmakta gecikmez. 

Erne~t Reins günUn birinde 
sarho§ olur, maziyi hatırlar ve 
sarhoşluk esnasında cinayetini 
anlatır, mesele İtalyan zabıta
sının kulağına gider, genç katil 
tutulup ( Berlin ) e gönderilir. 
Bittabi hemşirelerile birlikte. 

* Birkaç ay sonra muhakeme 
cereyan ederken öğrenilen hakikat 
şudur: 

Ernest Reinsin dedesi katil 
imiş. Cinayetini müteakip delir· 
mİf, tımarhanede ölmüş. 

Ernest Reins'in babası da 
katilmiş, o da tımarhanede can 
vermişi 

Ernest Reinst'in amcası da 
dedesinin ve babasının isrini 
takip etmiş, geceleri ormanda 
dolaşır, rastgeldiğini, para çal-

1D 

Kari lrlektupları 

Tavukların 
Zehirlenmesi 
Doğru Mudur? 

Hükumet, lstanbulda ta.uk 
cins ve neslini ıslah, tavuk yetir 
t{renleri teşci ve teşvik için ı.ı
gller açıp mUkafatlar verirk'!' 
bizim Antalyada tavuk nesli hi
maye görmek ıöyle dursun, tar 
yiklere maruz bulunmaktadır. 'Bit 
lodiye geçenlerde tellal bağırt::l 
tavukların sokaklara bırakılma 
ıu menetti. Şimdi sokaklatf 
zehirli arpalar saçılıyor. Sokak\' 
ı~ıen tavuklar zehirleniyor. 8' 
l\lretle habersizce tavukl~ 
ıokağa bırakan halkın yeglO• 
IHl"t membaı olan tavukl~ 
'thfrlenmektedir. Bu harelı 
dotnı mudur? Karileriniıd 

Hafız Meh••' 

T elefonlarm Uğultusu 
Telefonların otomatik ohltl 

9ok iyi oldu. Bizi matmazelle~ 
.plk'iç muzipliklerinden kurta'6 
Aradığımız yeri niıpeten d~~ 
çab'1k bulabiliyoruz amma, il" 
yeni telefonların gurul gurul ~ 
meai beni sinirlendiriyor. 

Sonra numaraları çevirditi~ 
zaman ekseriya karşımıza yanht 
numara çıkıyor. Haydi arasıra b9' 
hata yapıyoruz diyelim. Herhald• 
makinede de bir hata vardıf. 
Şirket bunu biran evvel tallltr 
etmelidir. 

Ahmet Yahy• 

Bir Teşekkür 
Zevcim garson Zeki ef endioİll 

burada bulunmaması dolayısil• 
kendim ve çocuklarım perişan •• 
sefalet içinde bulunmakta idlJrt 
Bu hal lstanbul garsonlar cemiYO" 
tinin nazarı dikkaUni celbederok 
nakten muavenette ve her,oP 
Uç okka ekmek vermek suretile 
bizi sefaletten kurtardığından gaJ' 
aonler cemiyetine minnettarlığııd 
muhterem gazetenizin dellletl)• 
arzını rica ederim efendim. 

Alemdar Caddui Ayazma kartı1ı1td' 
71 numaralı hane de Garson zt/Ji 

Efendi ailesi Hatice , 

mak için değil, fakat insanın or 
sıl can verdiğini görmek için ısıd'f 

rUrmüş ve blltiln bu cinayetleri bitti 
delilik buhranı esnasında yapalt 
sonra sükuna avdet edermiş. Sil 
nihayet günün birinde küçük ot' 
lunu tutmuş: 

- Muhakkak sen de bil~ 
düğün zaman benim gibi kati 
olacaksın, demiş,çocuğu boğaıı'd, 

sıkmak suretile öldUrmüş,bu def•,ıl 
yakayı ele vermif, fakat zırd eti 
bir halde 1 Bittabi muhakeııı 
yapılmamış, çUnki cevap verıotk 
vaziyetinde değildir, eli ay~ 
zincirli olarak bmarhaneye a 
mış, senelerce ıonra stiküna k~ 
vufmUf, fakat yine arasıra buil
rana dUşUyormuı, ve sakin ,,
manlarında da : 

- Biz niçin deliyiz? SerJtf" 
hası albnda bir kitap yazı'/o'I• 
dedesinin, babasının, karde~~ 
kendisinin ve en nihayet şırO .~ 

... . . . ti . . birr de yegenmın cınaye erını 

birer tahlil ediyormuş 1 

* ,,ı Ernest Reinstin muhake~1.:ıı.a 
d h 'f · · ~ deh ıı· 

esnasın a erı ın ırsı dolı' 

mevzuu bahsolmakla beraber 1'• .. 
torlar gayrimes'ul olduğuna btilc'" 
rar veremediler. idamına if 
medildi. Hırsıza yataklık et:ıf 
olmak cürmile zan altına alıP flJ 

l . . Jll••u 
olan kız kardet erının ... , 

t1erı .. 
olduğu anlaşıldı, berae 
hükmedildi. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Pertembe v;- Cumartesi Glinleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

s p o 
Sel inik Takımını Yendik 

Fakat itiraf Etmek Lizımdır Ki Bu 
Neticelerden Kimse Memnun Olmadı 

Kemal Faruki dUn ilk golU bllyle atntı,tı 
Yunan F ederuyonunun SelA

Dik muhteliti olduğu hakkındaki 
tMclikııamesile gelen Sellniğin 
muhtelif kulüplerinin teşkil ettiii 
muhtelit, ilk maçını dün Kadıköy 
Fenerbahçe stadyomunda Fener .. 
kialatuaray muhtelitile yapb. 

Oyunun tarzı cereyanına lıirif
meden evvel ıunu söylemek li
zımclır ki, bu fasdiknameli muh
tolitin, dün gördüğümüz iptidai 
denilebilecek oyununa nazaran 
iyi Ye kuvvetli bir muhtelitimize 
daima dört bet sayı farkla mat-
16p olacak bir takım olduğu mu
hakkaktır. Dlln çıkan Galatasaray· 
Fener muhteliti bu iki kulllblln 
en kuvvetli bir muhteliti olma
makla beraber, bu halile de mi· 
ufirleri yine daha bllytlk bir farkla 
yenebilecek bir kabiliyet ve tek
nik bir faikıyet arzediyordu. 

Yukarda Galatasaray· Fener 
muhtelitinin en kuvvetli bir ıek· 
linde olmadıiına ifaret etmiftik. 

Falhakika mildafaa hattana 
ıirecek bir Burhan, muavin 
hatbna pecek bir Mithat 
Ye nihayet muhacim hattına ge
çecek bir Leblebi Mehmet hiç 
fllpheaiz ki Fener - Galatasa•·ay 
muhtelitinin randımanını hiç değil
ıe ytlzde yirmi bq artbra· 
cak unsurlardır. Fakat bu Oç 
oyuncunun sakathgı veya basta
lıtı, dlınkü muhtelitin nisbeten 
layıf bir tekilde çıkmasını intaç 
etti. Maamafih yine tekrar 
edelim ki bu şekil bile miaa· 
lirlerimizi daha iyi bir netice 
ile mailüp edebilecek bir kuv
•ette icli. Buna muvaffak olamadı 
iaek yeıAne sebebi, tamamile hl· 
kim ve faik olduğumuz ilk devrede 
iti fazla aliyife botarak eauen 
laokaan o~n atletik kabiliyetleri
llaizi israf etmif olmaklıjımizdır. 
Ba ilk devrede Sellnik mubteliti 
bl'flıında kendimizi, meseli za• 
)lf bir takım kU'faaında bir 
Sl&vya ve bir Viyana takımı 
tibi çok yDkıek görerek, 
lnİaafirlere adeta bir futbol deni 
'terir gibi oynamauydık, yani 
oyun tam hlkimiyetimiz altında 
tereyan ederken tarzımızı f ante
~!e dökmiyerek mtıeuir olmayı 
vecerebilıeyclik dilnkll oyunun 
••ticeai lehimize olarak bllyllk 
bir fark arzedercli. Nitekim bi
l'İaci devrede misafirlerP- kartı 
Mzde seksen bir hlkimiyet g6 .. 
~~~e~ ~ırf atletik kabiliyet• 
~il ılk devrede liimm
'- yere israf etmit olmak .. 
latln.ıı dolayıaile ikinci -devrede 

bu faikıyetimizin bazan pek fark· 
aız bazan da aleyhimize döndliğn· 
nll gördllk. Hatta ilk devrede 
en muvaffak olan oyunculanmız 
bile yorgunluk ve kabiliyetsizlik 
ghterdiler. Y annki maçta misa
firler tabiatile ilk maçta olduğu 

gibi ••yahatten mntevellit bir yor
gunluk göıtermiyeceklerdir. 

Futbolcillerimizin bunu nazarı 
itibara alarak, yarınki maçta da-

Mitçtan evvel bllyrak teaU•I 

ha canla Ye batla ve bilhassa 
mllessir bir oyun tarzı takip d· 
meleri llzımdır. 

Çok liizumlu olan bu tavsiye· 
den sonra dOnkll oyunun tarzı 
cereyanına ıeçiyoruz. 

* Hakem Mister Allen'in idaresi 
albnda başlanan 01una Galata
aaray - Fener muhteliti ıu ıe
kilde çıktı ı 

Avni 
Ziya Yaşar 

Fikrot Nihat :Mıııa.ffer 

Rebii K. }"aruki Zeki Ala Niyazi 

111' hilcumu misafirler yapb. 
Mlldafaada kırılan bn hDcumu 
ikinci bir bOcumları takip etti. 
Maamafilı bu da kolaylıkla kesildi 
ve oyun bilhassa aol cenabımızda 
Fikret, Rebii ve Kemal F arukinin; 
yaptıkları milselleslerle ve hesap
lı paslarla ba11m naııf saha11na 
intikal etti. Bundan sonra u1nu
miyetle blkim oynuyoruz. Ekse
riyetle •'idan ve hazan da uj· 
dan hlicumlar yapıyoruz. 

Oyunun 12 inci dakikasında 
sai açığımızın gftzel biı ortalayı .. 
ımı Kemal Faruki tam zamanın· 
da bir kavrayııla sayıya tahvil 
etti. Oyun ayni şekilde devam 
ediyor. 25 inci dakikada misafir-

lerin sebebiyet verdikleri bir frikiki 
çeken merkez muhacimimiz Zeki 
güzel bir vurutla ikinci sayımızı 
yaptı. 

Bunclaa •oma sayıların tevali 
edeceğini nmit ettiğimiz halde 
paslaşmalar, kombinezonlar içinde 
boplan hllcumlarımız tamamile 
tesiniz kaldı. 

ikinci devrede ayni bariz fal· 
kıyeti ıöateremedik. F"ılhakika 
ıol yapabilecek birkaç fınat zu
hur etmekle beraber oyunumuz 
ilk devredeki kadar hAkimıne 
dejildL Bir kere nefti ve bedeni 
kabiliyet itibarile, ilk devreye na• 
zarao eksilmit bir halde leli. 
Buna mukabil misafirlerimiz teb
dil ettikleri aai açıklannın taze 
kuvvetinin inzimamile de daha 
canlı oynuyorlardı. 

Bunun oeticeai olarak devre
nin ortalarma do~ ilk ve son 
aayılannı kaydettiler. Bundan 
aonra aradaki farkı fazlalqbrmak 
için yaphiımız gayret, yaptıklan bir 
golGn ıevkile cidden hızlanan 
miıafirlerin fedakir bir tekilde 
tatbik ettikleri mildafaa karp
.. nda akim kaldı. Nihayet oym 
1 • 2 ıibi ufak bir farkla lehi
mize neticelendi. 

----
lngiliz 
Sporcuları 

Rusgada 
Moıkova ( Hususi ) - lnpiz

lerin İfçİ spor he1eti Moskovaya 
ıelmiftir. Heyetin içinde futbol 
ıttret, tenis, yllzllctı. atlet, bisik· 
let ye bolaı takımlan vardır. 

İngiliz sporculan Moskovada 
birlcaç m6aabaka yapbktan aonra 
Samara, SaratoY, Kafkuya ve 
Ukraynaya giderek mliaabaka
far yapacaklard1r. 

R 
Gazetemi• timden •onra pertemb• Ye cumar

tesi gl1nlerl elmak llzere haftada Ud apor nyfMl 
nqredecektlr. 

Pertembe rDnkü •por aayfuında diJnya aper 
hareketlerini, memleket •per hldlHlerlal 
okuyacak•ınıı. 

Cumarteal aayfaaında Cuma rGaJdl maçlana 
tafsillhnı bulacak•tnıL 

Muhafıçzücü Atletlerinin 
Memleket Turnesi 

• Tarsus, 17 ( A.A.) - Muha· methalinde (Muhafızgücü bot gel-
fızgllcil bisikletçileri bu sabah diniz Manisagücü sizi saygı ile 
saat 10 da Tarsusa geldiler. selamlar) yazılı bllyük bir tak 
Kaza erkAnı ve halk tarafından yapılmııtı. Saat 18,45 te Manisa· 
hararetle karşılandılar. Sporcu- gilcünde misafirler şerefine bir çay 
lan burada Adana gençlerinden ziyafetı verildi. Ve misafirler gDç 
bllyllk bir grup karşılamıştır. tarafından sureti mahsusada 
Bisikletçiler bir iki uat istira· hazırlanmış olan ve Türk kud-
hatten sonra Adanaya hareket retine temsilen resmedilmiş bir 
edeceklerdir. el üzerinde (Türkiin glkD her-

Manisa, 17 (A.A. )-Muhafız- şeye yeter) ibareal yazıla gilzel 
gtlcll atlıları dün saat 14 te Ma- bir bayrak hediye edildi. Akıam 
nisaya geldiler· Atlılar şehre bir askeri mabfelde terefJeriae bir 
buçuk saat mesafeden Halk Fır-

ziyafet verilecektir. 
kua Ye Belediye erklnı ile ıeh· Manisa 17 _ ( A.A. ) - Mu· 
rimizdeki spor kulilpleri mümes- bafızgtıcü atlılan bu sabah lzmi-
ıilleri, atlı ve bisikletli gençler ve re hareket etmiflerdir. Halk 
bir milfreze uker tarafından Fırkuı ve idman mıntaka11 tara-
karıılandılar. fından dUn şereflerine ziyafetler 

ManisagDcll tarafından ıehir verilmiştir. 

Dünkü Otomobil Müsabakasının 
Rekoru 5 Dakika, 48 Saniyedir 

T uring Klüp ile Milliyet ga· 
zetesi tarafından tertip edilen 
otomobil yarııı dtın saat 10 da 
intizam dahilinde icra edilmiıtir. 
Yalnız Hacı Bekir zade Ali Mu
hiddin Beye ait olan ıoför Refik 
Ef. tarafından idare edilen Stod 
Beyker markalı otomobil Maltepe
de devrilmiş ve içinde bulunan ıo
förle muavinine bir şey olma
mııbr. 

Müsabaka neticesinde, M. 
Stef anidise ait olan ve ıof6r 
Suphi B. tarafından idare edilen 
Buik markalı otomobil latinye ile 
Zincirlikuyu arasındaki mesafeyi 
5 dakika 48 saniyede katederek 
birinci ıelmiftir. 

Amatör serisine ait Vehbi 
Sait Beyin idaresindeki Buik 
markalı otomobil muayyen mesa
feyi 6 dakika 21 saniyede kate
derek ikinci gelmiıtir. Fotd fab
rikasına ait olan ve M. Pallia ta· 
rafından idare edilen F ord mar
kalı otomobil yine bu mesafeyi 
6 dakika 28 saniyede katetmek 
ıuretile üçüncü gelmiştir. 

Samiye Burhan Cahit H. trafı~ 
dan idare edilen otomobil 6 da
kika 30 saniyede umumi mllaaba· 
kada yalnız kaldıpdan blrinel 
uyılmııbr. 

Mllaabakacla Dahiliye Vekili 
SlkrD Kaya, VaU Muhiddin Bey· 
ferle Şlkrl Naili Pqa ve daha 
birçok unt ham lnlhm•..mcıır. 

Yllft ... n aonra ku ..... r verlllrken 

Ankara At Koşuları 
• Ankara, 17 ( A. A. ) - An· kotuauna yedi tay tirdi. Akif 

kara ilkbahu at yarqlarumı Beyin Llleai birinci ıelerelr 
10Duncuau busGn yapıldı. Bqv... ( 4400 ) lira mlklfab Ye 
kil De Vekiller kotuyu seyreden- ~~ koıuy~ kaydolunan ~yvanlu 
Jer uumda idiler. ıçın duhuliye olarak verilen llc-

2000 metrelik veda kotuunda retlerin mecmuunu kuancL. Ba 
Rıd'ftD Be,m Mea'ac:lu birinci, tayı yetiftirene aynca 5CM;1 
Ahmet Efendinin T •)'Y&ll ikinci, lira verileli. All Ha1dar Beylia 
Kaymakam Hasan Beyin Ceyllnı G6zdemi ikinci, H~ Atanıa 
llçüncil ıelcli. Şenlozı lçllncl ıeldiler. 

Şan kotuauna yerli ve arap D6rdllncll kotaya giren d6rt 
d6rt tay iftirak etti. Ahmet ve hayYandan Halim Beyin R&çbam 
Fikret Beylerin Yılclınmı birinci· birinci gelerek 750 lira mtıklfat 
likle 750 lira mtikif•t Ye duhuli- ile duhuliyelerin mecmuunu alda. 
yelerin mecmuunu aldı. Kulası Ahmet Ef. nin Tayyarı veda ko-
ikinciliği kuandı. Bu kotunun tosunda oldup gibi ikincilitl 
mesafesi 1600 metre idi. kazandı. Son yapılan ustalar ko-

Mevaimin en bOyiik mtiklfatlı 111aunda Ahmet ve Fikret Beyi~ 
Ye ea heyecanlı kotuau olu Gazi rin Firiii birinci Ye Tromboll 

ikinci ıeldi. 



-
~bdülhamit, Avrupa Hükumetlerinin. Muhabbetlt:rini Celp 
için Kanunu Esasiyi Biran Evvel ilan Etmek istiyordu 

Muharriri * 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-38-

Hükumetin bütün kudret ve 
nüfuzunu sarayda toplamak isti
yenler, bu mühim hadiseden isti
fade e tmek fırsatını da kaçırma
d:lar. Cürmü meşhut halinde ya
kalanan ve damat Mahmut Paşa
nın karşısında açıkça itirafatta 
bulunanlar, şuraya buraya nef· 
yedildikten sonra. arlık bu gibi 
hadiselerin tekerrürüne meydan 
vermemek için lazım gelen ted
birler alındı. Evvela, Musa Efen
di isminde bir adamuı kuman
dasında hususi bir muhafız bö· 
lüğü teşkil edilerek Sultan Mu
radın dairesi tamamen abloka 
edildi. Sonra da ( resmi hükümet 
kuvveti ) gaflet ve ataletle 
itham olunarak böyle fevkalade 
hadisat karşısında sarayın kendi 
kendini müdafaa edebilmesi için 
muhafaza teşkilitına kuvvet ve 
ehemmiyet verildi. 

Abdülhamit bu basit tedbir
leri kafi görmllyor, bu gibi ha
disatın önünü tamamen almak 
için r gerek memleket dahilinde 
ve gerek Avrupa hüKümetleri 
nezdinde hakiki bir muhabbet 
ve şeref kazanmak istiyordu. 
Memleket dahilinde bu muhab
beti istihsal edebilmek için artık 
Kanunu Esasiyi bir an evvel ilan 
etmek lizımgeliyordu. Mithat 
Paşa ve taraftarlarının propagan
daları sayesinde, bütün halk 
Kanunu Esasinin ilinını dört gözle 
bekliyordu. Halkın bu arzusunu 
yapmak, tabiidir ki umumun mu

habbetini kazanmıya sebep ola
caktı.. Ayni zamanda Avrupa
lılar nezdinde de gerek hüku
metin ve kerek hükümdarın ıe· 

ref ve mevkii artacaktı. Çünkü 
o aralık devam eden İstanbul 
Konferansı iyi bir şekilde devam 
etmiyor, akametle neticelenmek 
istidadı gösteriyordu. Konferans, 
her iki tarafı da memnun etmi
yecek bir şekilde inkıtaa uğra
yıverirse, bütün Avrupa aleyhi
mize dönecek, belki de umumi 
bir müdahale vukua gelecekti. 
Buna binaen Kanunu Esasinin 
ilanı, bu gibi korkunç tehlikele
rin önüne de bir set çekecekti. 

Abdülhamit bu karan ver
dikten sonra, mül!iiye, askeriye, 
ulema ricalinden ve nezaret müs
teşarlarından üç hıristıyan azadan 
mürekkep olmak üzere yirmi 
sekiz kişilik bir komisyon teşki
lini emretti. 

Bu komisyona, Server Paşa 
riyaset edecekti. Bu komisyonun 
vazifesi, Mithat Paşa ve rüfekası 
tarafından tanzim edilen Kanunu 
Esasi projesini tetkik ve icap 
edt.n tadilib icra etmekti. 

Komisyon, bllyük bir faaliyetle 
çalıştı. Uzun münakaşalardan son
ra Mitbat Paşanın layihası üze
rinde bir hayli tadilat icrasından 
sonra, ( 140 madde ) den mürek
kep bir Kanunu Esasi tertip et
mı' ve bu suretle işini bitirmişti. 

· -. kanun, kesbi kat'iyet 

1 
etm~den evvel bir kerre de ( Man• 
zuru ili ) buyurulmak Uzere Ab· 
dülhamide takdim t:dildi. Abdili· 
hamit, evvelce Mithat Paşanın 
Jayihasım görmlit ve bunu çok 
müfrit bulmuştu. Şimdi kendisine 
takdim edilen kanun müsveddesi
ni bununla karşılaştırdı. Birçok 
tadilat yapılmasına rağmen yıne 
matluba muvafık bulmadı... Ab
dülhamit, asırlardanbcri en ağır 
kayıt ve şartlar altında yaşı-

yan milletin birdenbire geniş 
bir hürriyete atılmasına taraftar 
olmuyor, eğer böyle olursa, bir
çoklarının bu hürriyeti hazmede
memek yüzünden müfrit hare
ketlerde bulunacağını ve bir 
hercümerce kapı açacağmı iddia 
ediyordu. 

Maamafih, kendisine takdim 
edilen bu kanun müsveddesi hak
kında bi7.Zat beyanı mütalea 
etmeden evvel, Namık Paşayı 

çağırttı. Evvela onun fikrini al
dı... Namık Paşa, layihaya baş

tan nihayete kadar itiraz etti. 
Hatta, elini bile sürmek istemedi. 

Abdülhamit bir kere de sadra
zam Rüştü Paşanın sureti husu
siyede fikrini almak istedi. Müs
veddenin bir suretini Rüştü paşa
ya gönderdi. 

Rüştü paşa, Namık paşa gibi 
açıktan açığa muhalefet etmedi. 
Y alnı:r; fU noktaları tenkit etti: 

Pro/ esgonel 

r 
1 - (Layihanın mukadde-

mesinde vazifei hükümdariyi ta• 
dat eden maddeler, Padişahımjzın 
kadrüşanmı enzarı nasta tah
fif eder. Padişahın nüfw. ve ik· 
tidarı ise, tahdit kabul etmez. O 
maddelerin külliyen tay ve ih· 
racı ) .• 

2 - ( " Sadaret " mesnedi
nin ilgasile " başvekalet ,, man

sabı ihdas olunup vükelii aaire· 
nin başvekil tarafından intihap 
edilmesi, muvafık değildir. Sada· 
retin devamı ile vükcJlnın ke
makin, tarafı padişahiden intihap 
ve tayini ) lazımdır. 

Gerek Namık Pqa, ve gerek 
Sadrazam Rüştü Pap, muhafau
kir birer idareci idL ikisi de ta• 
mamen şarkın ruhunu taşıyorlar 
ve hükümdar denilen mahluka 
as ı rlardanberi verilmiş olan hak 
ve imtiydZI haleldar etmemiye 
çalışıyorlardı. Maamafih kıraldan 
ziyade kırat taraftarı olan bu iki 
eski vezir, bu fikirde yalnız kal· 
mıyorlardı. 

Saraydakiler de aynı fikri ta
şıyorlar ve (Zatışahane) nin bütün 
( an'anevi hak ) larını muhafaza 
etmesine taraftar bulunuyorlardı .• 
İlk günlerde bu fikri taşırmak 
istemiyen saray erkanı, Namık 

Paşa ile Ömer Rüştü Paşanın 
mütaleasını görür görmez artık 
daha fazla beklemediler ve der· 
hal harekete geçtiler. 

(Arka11 var) 

Olalım Mı? 

Kaleci Ulvi Bey Şu 
Cevapları Veriyor: 

--------· - -------

"Yarım Profesyonelliğe 
Ayda 100 Lira Maaş 

Taraftarım 
Kafidir.,, 

---- · - ---
( Battar.afı 1 inci .sayfada ) 

eden bir sporda bugünkü hayat 
şeraiti dahilinde ( amatörce ) ileri-
lemelerine imkln yoktur. 

Esasen futbol zafımızın önüne 
ancak profesyonellik geçebilir. 
Bilhassa firket halinde sermaye
darlar tarafmdan teşkil edilen 
ve sırf kar kastile - Çek ta' ı ., ıa-

rı gibi - bir idare heyetinin eline 
verilen ve oradan oraya dolaştı-

rılarak maç yaptirılan beş altı 
takım meydana gefirilirse futbul 
bek tabii ilerler. 

Fakat bugünkü şeklimizle tam 
profesyonellik imkansızdır. Bizim 
bugünkü oyuncuların tam pro
fesyonel olmalarına imkan da 
yoktur. Esasen, yukarda söyle
diğim şirket şeklindeki kulüple
rin teşekkülüne bizde imkan ol
madığından, yan profesyonellik, 
yani oyuncuların kulüp tarafın· 
dan bir parça daha terflh edil
miş şeklini anhyorum. Bunun 
bilhassa şu faydası vardır: Oyun
cu 'daha fazla idman yapmak 
mecburiyetinde kalır. 

Ancak milli takımın pro-
fesyonel olmasına ben maddi 
imkan göremiyorw.n. Esasen bg. 

na lüzum olmadığı gibi faydası 
da yoktur. 

Bu takım senede kaç maç 
yapacak ve ne kar temin edecek, 
memleket dahilinde kiminle oym· 
yacak? Bu, zaten dedikodu ile 
mahmul oJan futbol hayatımızı 
çıkmaz bir yola sokar. 

Hariçte çalışmak ve çalışıldığı 
yerde hiçbir himayeye ve antren
man zamanları müsaadeye mazhar 
olamamak oyuncunun hem fut
bele karşı olan manevi rabıtasını 
kırar, hem de idman yapmalarına 
mani olur. Başka memleketlerde 
yarı profesyonel oyuncular bir 
yere plase edilerek, yani bir işe 
konarak oralarda himayeye maz
har olurlar. istedikleri zaman 
idma.n yapabilirler. Ayni zamanda 
böyle bir oyuncu futbolü bırak
tıktan sonra hayatta önünde zaten 
mevcut bir kariyer de bulmuş 
olur ki çok faydalıdır. 

Ben şahsen amatör zevkini 
profesyonellikte bulamam. Ekseri 
oyuncuları gizli ve yarım profes
yonel olan oyuncuların bulunduğu 
( Servet ) takımının içinde (Ama· 
tör ) olarak bulundum. Bu suret
le amatörliiğün zevkini tama• 
men tattım. 

Bende Muslihin fikrindeyim. 

Dünyanın 
Ağaçları 

ff.uiı-u ıs 

En Büyük 
Afrika dadır 

~~--~·~-~~~ 

Oradaki Ormanlarda Amerika Apar-
tımanlarından Büyük Ağaçlar Vardır 

Eski dünyanın genit Afrika f restesinden otuzdan fada eY ya· 
kıt' ası biribirine zıt mmtakalan pılabüecek olaa bu ağaçların çU-
ihtiva etmek itibarile mütemadi· riiyüp ~ini zannetmeyiniz. 
yen seyyahlann ve meraklıların Her tarafı ayn bir devletin milr 
tecessfisünti davet etmektedir. temlekesi olan Afrika kıt'asmda 
Muazz:am bir kısmı kum .ç6llerin- bugün medeni inaan eli değme-
den ibaret olan Afrikanıa, bil- mit hiçbir kötc bulamazsımz. 
hassa vasat tarafları çok zengin Yerli zencileri kolaylıkla ve 

ormanlarla doludur. Bu ormanlarda çok ehven şartlar altında 
bliyüklük itibarile insana dehşet istihdam c-den Avrupalı mtistem• 
veren ağaçlar doludur. Son za- lekeciler, bu geniş kıt'anın her-
manlarda Afrikanın ormanlık tarafından istifade çaresi . ar~mır 
mınta'kasmda senelerce tetkikat lar ve bulmuşlardır. Yukarda 
yapan bir lngiliz coğrafya ilimi bahsettiğimiz kocaman ağaç]ar 
bu hususta şayanı dikkat malô- yerli zenciler tarafından avrupalt• 
mat vermektedir. lngiliz pro- lar hesabına kesilerek iktısadi m~ 
fesörünün anlattıklarında gö- ta haline getirilmektedir. Zenciler 
re, Afrika orman1anna Ame- tahur halinde bu ağaçlara lişU-
rikanın muazzam aparhman- şürler ve bunları baltalarla par-

larmdan daha büyük ağaçlar çalara ayırırlar. Fakat ağaçlar 
vardır. ~ahfi hayvanlann süril çOk iri olduğu için binlerce z:end 
halinde dolaşbklan bu ormanlar- bunları ha1atlarla bir nehir kena• 

rına sürükleyip nehir vasıtasile 
da bazı ağaçlar ıvardır ki, bunla-

ihr aç limanlarına naklini temin 
nn gölgelerinde bir tabur asker ederler. Yukardaki resimde vah· 
kızgın ghqtea kendini kolay- şi zencilerin koskoca bir ağa' 
ldda muhafua edebilir. etrafına üşüşerek ha babam ça· 

Fakat, berhiriain ya.lmz ke- lışhklarını görüyorsunuz. 

Sucular ıBir 1glık İthaltil 
Cemiyetin Tekrar ihyası İçin Ve ihracat 

Teşebbüs Yapıldı . Gümrükler Umum Müdürlliğtl 
. . istatistik ve Tetkik Müdüriyeti 

Bır buçuk sene evvel teessüs n 32 'th ııı.t 'h t · ı "S ı C · _...: k l:1 mayıs ı a et. ve ı raca 
etmış o an ucu ar emıyçu,,pe k ti · · t b't t · ti' . ıyme erını es ı e mış r. 
yakin bır zaman .sonra tekrar Hazırlanan cetvele nazaran 
yeni teşebbüslerle ihya edilmiye ithalat kıymeti 11,645,590 lira 
çalışıla.caktır. Bundan bir müddet ve ihracat kıymeti de 6.807,209 
evvel. cemiyet reisi Ati Beyin liradır ki ithalat lehine olarak 
istifası ile heyeti idare sukut 5,842,381 liralık bir fark görül .. 
etmiş ve lktısat Vekaletine mü· mektedir. 932 nisan itbalit kır 
racaat edilerek cemiyetin tasfiye meti ise 5,606, 116 lira ve ihracat 
. . . f .. k' rw• h 1 kıymeti de 6,841,212 1iradır ki 
ışını esna mura ıp ıgme ava e ihracat lehine olarak 1,235,096 
ohınmuştur. liralık bir fark vardır. 

MurakıpJik geçenlerde hu işi Mayıs ayında ithalitın ibra'" 
tamamlıyarak raporunll haz:ırta- cattan ( 4.842.381 ) lira fazla ol-
maya haşlamıştır. Sucular Cemi- ması, 16 teşrinisani 1931 tarİ'" 
yetinin 15 bin kadar azası vardır hinden evvel sipariş ~jlen eıya'" 
M k rk .. v. l" .. • Rtn ithal tahdidabna tlbi tutul-
• ura ıp ı. ~oreceghı uzllum uze· mıyacağı hakkında veı-ilen karr 

nne cemıyetı ya ama ar veya b. Ü "dir B gib' şua . . . rın ır ne cesı . u ı e , 
Bakkallar Cemıyetme taksım t h · dild'v · d f 1 büt 
ed~cek veya tekrar ihya ede- at ~m e hıghm ben I az: a _ zuük'" 

k B f . ._ . f e mış ve es a ı un an gumr 
ce tar. u son tKrın tara tarı t · kt · t' ı ·· ter-h r t t en geçırme e ıs ıca gos 
~ 1 ar mq ır. miş i ·. Ma3 ıs a~ ında ithalAt lehin• 

100 liradan aşağı çalışmak imki· 
nmı göremiyorum .. 

BugUnkü takımJarımızın heyeti 
mecmuası itibarile, yani profesyo
nel takım halinde kıymetleri çok 
azdır. 

Ferden kıymetli oyuncuları· 
mız vardır. Bizim memleketimize 
göre, yani sabahtan akşama ka
dar kafa patlabp 70 - 80 lira 
alanların yanmda haftada iki 
antrenman ıve bir maçla daha 
fula para kazamnak Jaakllzlık 
olur. n 

teceiıi eden bu neticet (25600o) 
liralık deri, ( 437000) liralık yiill 
ve kıl iplik1eri, (249009) liralık 
şeker {f 73000) liralık kiğıt, 
(227000) liralı k pamuk ipliğİı 
(J, 181,000) liralık pamuk mensll" 
cat, (150000) liralık lastik '.!1~ 
latı, (139000) liralık cam,(7.wuvv) 
liralık demir ve çelik, (3~k 
liralık makine, (135000) hralı0 mahrukat ye maden yağları~• .. 
nisan ayma nisbeten fazla ·~:. 
tarda itbil edilmesinden ıl 
gelmiftir. 



. Böylesini Hiç işittiniz Mi ? 

Bir Mualiim Sınıfta Fare· 
lerle Ders Veriyor.-

F ........ le ller• •ren K•elerl içimi• aınıta 
MI• Left• geUrllen diri ..... 

Suufta fare ne naaıl derı 1 dördtl de ııhhattedir. Şimdi bun• 
Yerilir, diye fafmayınız, evveli lar lzerinde tecrnbeler yapaca· 
hiklyeyi dinleyhıiz, sonra hlk- ğız. " 
mDntızl veriniz. O günden itibaren mektepte 

Mis Letta bir mektep hoca- piıirilea yemekler farelere ye-
Ildır. Ev idareıi hakkında ders dirilmit ve neticesi tetkik edil-
wermektedir. Mlistakbel annele- miş. Et, patates. beyaz ekmek 
re muhtelif gıdaların kıymetle- yiyen ve kahve içen fareler li-
rini ve faydalarını anlatmak için nirli ve hiddetli olmuılar. Uyku· 
farelerden iatifadeye karar ver- lan bomlaHlf, az zaman sonra 

zayıflamlflar. 
aaif ve denle kullanılmak üzere Sebze, meyva, ıUt yiyen fa-
d&t •çan aldarmlf. reler çabucak fİllDulamıtlat ve 

Fareleri ..-. aetiriP ..a.r gelifbıifler. Gizleri parlam11, 
••••• ,... .. mhab ~ermif: kafaslerinin içinde duramaz ol· 

N'enilen yemeğin bizim vü- muşlar. Evvelki farelerle ayni 
cudumazda Japbğı tesirle, bir yaıta ve kardeı olduklanm hile 
,__. Ylk:adanda ppbiı telir anlamak ,açl..,.aiı. 
WriWriain ayllidir. Bir çocuk jpa Bu kDcDk kly m11allimjnin 

maıta olan pla, açan için ele bu tecrDbesi terbiyeciler arasında 
ararW.r. Saçana iyi ıelen bir bUytlk bir allka uyandırmıt ve 
11da. 1n.... da faydahchr. Dört birçok mektepler ele tatbik ohm-
~IDID dinli de .,ıU yqtadar, muştur. 

Londra polis m6dlriyeti baı 
ahvalde kazaya sebebiyet .eren 
otomobillerin durmaksızın kaçbk
&.ıaı ve fazla airatle pdenleıin 
de bir tGrl8 durdurulamaclıldaruu 
nazan dikkate alarak, mahzurla· 

n Jdlıe geçecek yeut tertibat 
almıştır. Bu tertibat gayet basittir. 

Eneli Londradan batfıyarak 
bç&k biiylk bitin lngiiiz ıebir
leriade polis miicllriyetlerinin em· 
rioe ylzlerce otomobil verllmiftir. 

Alelade tabi YeJ• .... oto-
~ ~ farkedilmiJm 

otoıaohillerin vuifeai 1ahah
faa alqama veya alqamdan sabaha 
~au kua1a en Iİyade aalme olaa 
~ dolatmak ve nizama. ri

et etmi,an bir otomobil ıar
.. oau derhal durclar-

at.r. 8a makAtla polis ote
-ldli ialhmda 6atini mtırarak 

J&pan otomobilin inine te~ 
:-JmliktA ve yolanu kapamaktadır. 

• otomobiliain ıerilİDde bir 
..-,lir, bu plijua Dzerinde 

lllJelıuilde: 

- Dunanml Polia devriye 
~laollili ctlmleai ym.lut.... 

J>e&a otomobili kazaya aehe
veren otomobUin &ıtlne 

mi hu yaza de.tıal. parla-
lllll1tadır.. 

• 

.... takel ,,.. ................. olllll 

Polia otomobilleri bir Jmt 
otomobili clereeeliad.e •lr'atli ol· 
dala lçia IDlnd• kaçıp bml
mak mlmkb dejildir. lngUiz ı•• 
seleleri ba yeni tertibatın tim• 
diden memnaniyeti mucip _ Mti
celer 1erdlfini yumaktac:larlar. 

Rnminizi Bize Göml.ini 

Jf. * Size Tabiatinizi Sögligelim 

38 Zeki K.....a a.,: ( Fotoğrafı
nın dercini istemiyor.) Acul ve 
atılgandır. Bir weyin ıevahir lm
mına daha çok ehemmiyet verir. 
Fiil Ye hareketlerini) beğenir, pek 
yumupk baıh delildir. Paraıını 
ve eıyasını israf etmez. 

• ae ...._ ..._ ILı (Fotoğrafı· 
aın dercini istemiyor.) ihtiyatkar· 

clar. Muhitini hulmadıkça aAır durur. 
lkramcadır, misafirlerini ihmll 
etmeL SayıJmımnı ve saydmna
llDl aeftl'. Tahakkilme, alır ıöze 
plemez. Çabuk ahnır. lğbiranm 
Qabuk unutmaz. • '' & LeJll iL: ( Fotolnfımn 
dercini istemiyor.) Neteli olmak· 
tan ziyade pmh ve kederli bu· 
lunur. Dertlepıekten hazzeder, teoo 
vazua ve kanaatklrhğa mütemayü. 
dir. Pek sokulma, çabuk ahbap 
olmaz. • .tO lbdvan lle7I Ap bqhdır. 

Fiil ve hare
ketlerinde ken
dine aahip 
olur, baıkala. 
nna kolay ko
lay uysallık 
göstermez, tet- , 
vika kapılmaz, 
muhatabına az 
itimat eder, 
men fa a tlerini 
sever, temizliğe ve intizama 
dikkat eder, kızdığı zaman tok 
aözlü olur. Kadın mesailinde 
kıskançlık gösterir. • 37 lbrehlm A••m Bey: Zekidir. 
Keder ve ne
f88inİ çal)uk 
belli eder, his 
ve hayal mev
zularına ya· 
hancı kalmak 
istemez, mua· 
melituada ge
çim hususun-
da müıkaJpe
aent değildir. 

Uysallıp tAmayfil eder. Şıklığı 
ve ıöhıeti sever. 

Fol.efra/ Talil Kap•
ı ı illclSa,,..... Wanhtm& 

:= RADYO = 
18 Huiran CUU1esi 

'8tuabal - ( llOO metre ) 18 .,,._ 
mofon, 19,5 alaturka uz Hafız 
Ahmet Bey heyeti tarafından Ajanı 
lıabıderi, aaat ayarı, 20,6 gramofon, 
11 alaturka uz Hafız Ahmet Bey 
heyeti tarafındrn 22 orkestra. 

Blkret - ( 894 metre ) 20 Kora 
prkıl&n 80, konferanı, 20,45 kora 
prkılan, 11 Romaaya mUlitiai. 

Belpatl - ( 429 metre) ao.20 ton· 
terane, I0,80 prkt, it komedi, 21,M 
Halk konseri. 

Roma - («1 metre) 20 guete ha· 
berleri, 11,41 Operadan naklen Deja· 
nice oper•ı· 

Pi' .. - (488 .. tre) IO Brat.ialaTa
dan nakil, Jt kabare, 22 ten mullli, 
88 son haberler, 23,15 mektuplar, 
28,20 konser. 

VIJU• - ( &1 '1 metre ) 19,20 Kon· 
ferans, 20,80 konser, il serenat. 14 
aqam konseri. 

P•tt• - ( 6'50 metre ) 20,45 StQclyo 
orkestrası, 21,20 " fren Zattan ,, ın 
konseri. il Vlyan&da jozef meydanın
dan naklea aerenad. 

Var....,- (1'11 metre) I0,15 m•Jı.. 
telil. 20,85 Radyo gazeteli, tı hafif 
tonıer, 9,10 gazetecilik 93,05 eapen 
konseri. 

BerHııa - C 1636 aıı•v• > 20 ıuı
lizce den, 20,SO kilise 'Ve terbfye 
mevzuu etrafında konferanı, Bo Ko
lonyadU naklea ten gece, 

AmeriUda Bir Garibe 
• 

20 Sene Sonra Biribir
lerini Bulan Kardeşler 

Amerikacla Kansu telarlnde 
Hadan on bet ıaene e't'nl clarll
lku.,e Mui iımıinde bir lazla 
Danon isminde hir erkek çocuk 

' bırakıyorlar. 
Darlllceıe nizamnameai mu· 

clhince bu iki kardqf ayn dai· 
relere koyuyorlar. Yalmz iki kar-

• det bahçeye çaktıldan aman bu
lap_yor, beraber oyauyarlar. 

Bir sin Mari atlvarak ku
d.,ine ailet...den birine evl&tlık 
olarak kabul edildifiai bildirir. 
Fakat nereye pdecejini bihne· 
4liji için adru veremez. Y almz 
aile iladain deiittirilecetüü ve 
kendisini Mari Çemberlayn ismlle 
anacaldannı haber verir. 

O ,an bugtbı iki kardet bir da
ha blrihlrlerini girmezler. Erkek, 
las kardetlnl bulmak için hayli 
........ fakat muvaffak olamaz. 

Bundan birkaç hafta enel 
Danon Piteaburg ıehrinde ao-
bkta dolaprken bir lau rutre
llr. Kızı o kadar annesine benze
tir ki dayanamaz, ima 10kulur 
Ye IOrat: 

- Cesaretimi affediniz, der, 
fakat anneme o kadar henziJor
IUDUZ ki, IİIİDle koDUflllaldan 
kencliaai alamadım!. Aclum Mari 
Ç8mberlayn olwa•a? 

.Kız: 

Yirmi aene aonra 
..rlp bir 99kllde 
blrlblrlerlnl bul•n 

iki k•rll•t: 
Marl ve Devson 

- Evet, der. Senia de adm 
Danon detll mi? 

iki kardet derhal lmeaklqır
lar. Genç kız bir muıllfmdir. ~ 
ketin de ., .. ilim 0Jm•11aa ve be
ı:aberce Y&f81111ya karar verirler. 

MUthif Bir Hayvan 
"Slanter,. isminde bir wapurua 

Ahibi kaptan Busum, Java aa
ldliade 4 metre uzunlatmıda ·bir 
deniz yılanı yakalamıya muvaffak 
olmuttur. Baaaum, bu yalan için 
camdan hUIUll bir havuz yaptır
IDlf Ye yala aacak ıhk m içinde 
J&fıyabiJecelf için .. YUZUll 

içinde suyu ılltmak için tertibat 
yaptırımfbr. 

Kaptan Bauum bir ıueteciye 
pkiyette huluamuş ve l.D a6zleri 
.CSylemiftir: Yılanı ıanaek içi• 
selen çok, fakat bunlardan hiç
biri hu yılanı sabo almak ist .. 
miyor. Alimler senelerdettberi 
kafa patlatblar. Bunlan:la9 bazı. 
lan deniz rlanımn mevaıt ôldu
junu,. budan da olaadıiım 
icldia etti&.. Ben bayahmi 
tehlikeye koyarak bu Ja1am ya
kaladım. Şimdi ne o ilim efen
diler ve ne de müze mldDrlerl 
bu hayvanı •bil almak tetebbll
dnde bulanmadı. 

YAZ MO DALA RI 
Bu aene yaz 

.. Vlimi lfbıba
mlaan Jelli 
modeller çok 
cazip tekiller 
ar• etmektedir. 
Bu reaimlercle 
tlrcllilak iki 
,.ai elllİle pil ... ........ 
ıil.S ....... 
bfcllmiftir. • 
elblleler lllrk~ 
ılln enel 1-
dra •oclalal.,.. 
larmclan hiriade 
m.ethar manken 
Mari tanfmdan 
tefhir edilmif, 
çok hej'enilmJl-
tir. Elbiıelerdu. 
biri kırmızı krep 
llzerine emprl
medir. Diieri 
de ylolil bir 
tayyiıdlr. Her 
iki elbisenia de hWNUiy.ti 

Son Moda 
İki Elbise 



ÇANAKKALE 
lDgiHere Httk.Qmeü tarahaclala o• 

H'I. ne hediye edilea eserhı teretımNL 

Yazan: 
C•n•r11l Oglander 
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Boğazlara Taarruz Karararile Hükô
met Muvaff akıyetten Emin; Değildi 
Hükumet, mühim bir kısım. 

gemilerin ziyaım göze- alsaydı, 
belki bu teşebbüs yine muvaffa· 
kı} etle neticelenebilirdL A~ 
nıan amirali bu fikirde idi. 
Fak at tereddiide, şüpheye, ka· 
rarsızlığa meydan vermemek, 
derhal harekete geçmek lizımdı. 

Hükumet boğazları zorlamıya 

karar verdiği "Zaman kat'ı bir 
muvaffakıyete varacağma emin 
değildi. Kapılar açılamıyacak ka
dar kuvvetli görünürse, işe bir 
nümayiş süsü verilecek ve donan
ma geri çağırılacaktı. 

O sırada hakim olan F ran
s .. kanaatine sapanlar için 
bu plılnın iyi tarafı, garp cephe· 
sı ıden hiçbir askerin ayrılmasına 
il t · aç hissettirmemcsil\de idi. 
Za en bu planın Fransa hükümeti 
ta fmdan da kabulünü temin 
e n amil de bu idi. 

Filhakika bu teşebbüs elde 
m vcut bütün kuvveti Fra'nsız 
cephesine tahşit etmek istiyen
lerle, düşmanı en kuvvetli yerin
den değil, en zayıf noktasından 
vurmak istiyenlar arasında mü· 
tekabil bir müsamaha neticesinde 
hasıl olmuş bir anlaşma ile ta
karrur etmişti. 

Herşey kararlaşmış olmak
la beraber, henüz kimse tat
min edilmiş değildi. Zaten kimse 
bu işe itimat etmediği için mu
vaffakıyetsizlik mevut gibi idi. 
En mUhim meselelerden biri, Bal
kan devletlerini elde etmek ve 
bu suretle Sırbistanı kurtarmaktı. 
Fakat plAnın tasdik edildiği gün 
hükümet Sırplara yardım için da
ha emin başka bir yol aramıya 
başlamıştı. 

23 kanunusanide Atinadaki 
İngiliz sefiri, Yunanistana Sırbis~ 
t.rnla birleştiği takdirde Anado
ludan bazı arazi vermeyi teklif 
edıyordu. Yunan hükumeti, an
cak üç şartın tahakkuku halinde 
Sırbistanla birlikte hareket ede
bileceği cevabını verdi. 

1 - Bulgaristan bizimle be
raber olmalı. 

2 - Bulgaristanın dostane 
bitarafisi temin olunursa, Roman
yanm yardımı temin olunmalı. 

3 - Bulgariatanın bitaraflığı 
temin edilemezse, Seliniğe klfi 
derecede itilAf kuvvetleri g6nde· 
rerek Bulgar Karalının tllpbeli 
hareketine mini olmah. 

Bu maksatla, Venizelos SelA
niğe iki lngiliz ve:ya Fransız ko
lordusu sevkini istiyordu. 

işte 25 kinunuaanide donan· 
ma kumandanbğı Boğazları zor
lamak emrini aldığı ve hilkumetin 
yeni askeri kuvvetleri hangi sa· 
hada kullanmak llzımgeldiğini 
düşündüğü zaman vaziyet bu 
merkezde idL Harp komitesi, 
Seliniği tavsiye ediyordu. Sırp
lara yardım için Selinikten daha 
iyi bir liman olamazdı. Sırbistanın 
vaziyetindeki fenalık günden 
g iine artıyordu. 

Şimdi aneaele bu kıtaatın 
ne vakit gönderilebileceği mese· 
lesi idi. Şüphesiz aevkiyatı tehir 
etmekte tehlike vardı. Fakat 
Lort Kiçner ini bir Avusturya• 

Macar taarruzu mevzu bahsolamıya
cağmı, çünki ıeçitlerin karla dolu 
old uiunu a671Uyordu. Zatea ti•di 

Çanakkaleda Türk cephesinde bir istirahat lahzası 
bu işe 
yoktu. 

tahsis edilecek asker de ti Fransanın tasvip etmiyeccğin

Halbuki iki hadise 1 J kinu· 
nusaniden evvel bir miktar aske
rin tasarruf edilmesini temin 
etmişti. Dogger Banktaki bahri 
hareket, AJmanlarm şark sahiJie
rine hücum edecekleri korkusunu 
izale etmişti. Diğer taraftan 
Jeneral jofrun FJander cephe
sinden 100 bin askeri geri 
alması, Sir Con Frenchin 
Zebroj taarruz planını gay-
ri muayyen bir müddet için 
tehire sebep olmuştu. 

Halbuki bu taarruz için, 
29 uncu Kanada ve iki piyade 
fırkası tahsis edilmişti. Bu şerait 
dahilinde bu dört fırkayı da F ran
saya göndermek lüzumu hissedil
miyordu. Bu asker bir tarruz için 
hazırlanmış ve vadedilmişti. Bu 
taarruz tehir edilince Sir Con 
Frenche bir fırkayı verip 
diğer üç fırkayı başka bir 
cepheye göndermek mümkiindü. 
Lort Kiçner hn\a garp cep
hesinde bir Alman taarruzun
dan korkuyor ve Sir Edvar Grey 
Akdenizde yapılacak bir hareke-

den endişe ediyordu. 
Fransada, Fransız başkuman

danlığile İngiliz kararg'"thının, 
ne kadar büyük tesiri vardı ki, 
hükumetin ekseriyeti başka 
bir cephede taarruz yapılmasına 
taraftar olmakla beraber, Sir 
Con F renche noktai nazarını bil
dirmek fırsatı verildi. Mister 
Çorçil, Sir Con F renchE", kandır· 
mak için Fransaya gitmiye mec
bur oldu. Elde kalan fazla üç 
fırkanın ya ihtiyaç halinde gön
derilmek iizere İngilterede ala· 
konulacağım, veyahut bir ay zar
fında başka bir cepheye gönderile
bilmek ilzere F ransaya gönderi· 
leceğini izah etti. Ayni zamanda 
Balkanlarda düşmanı şaşırtacak 
yeni bir cephe açmanın fayd::ısını 
anlattı ve bu sahada Fransanın 
muvafakatini temin için ne yap
mak lazımgeldiği hakkında onun 
fikrini sordu. 

31 kanunusanide Mister Çor
çil Londraya döndüğii zaman, 
Sir Con French'in dört fırkanın 
da Fransaya gönderilmesinde israr 
ettiği haberini getirdi. 

( A::-kaıu var ) -
Kaldırım Kızı Ne Demektir? 

• 
Bu Tabir Fransada Bir 
Asır Evvel lc~t Edilmiş 

• Paris Belediyesi Paris sokak- ' 
larma kaldırım döşenmiye başlan
masının 150 inci yıldönümünfi 

tes'ide hazırlanmaktadır. Fakat 
tarih bilenlerin iddialarına göre, 
bu hususta geç kalınmış, diğer 

noktai nazara göre de acele edil
miştir. 

Filhakika Paris sokaklarına 

ilk defa olar'!k ( 17 ) inci asır 
başlarında, yani tam ( 300) sene 
evvel taş döşenmiştir. Şurası da 
var ki bu laf bütün sokaklara 
değil, sadece Pon Nöf denilen 
yeni köprünün üzerine ve iki 
başma dlişenmiştir. Bu itibarla 
eğer bu kısmı tefriş bir mukad
dime addedilirse ilk kaldırımın 
1 50 inci değil, 300 üncü yıldö
nümünü tes'it etmek lAzımdır. 

Fakat doğrusnnu söylemek ll
zımgelirse bu hareket bir başlan
gıç addedilemez. Filhakika 17 inci 
asırda yapılan bntün şeyi sadece 
bir köprünün üzerini ve iki başı
nı dötemekteo ibaret kalmlf, 
18 inci aaırda da yalnız Paristeki 
milU tiyatronu etrafa kaldınm-
lumlfbr. 

Asıl muka idime H»; uncu asır· 
dadır. Tarihlerin kaydettiklerine 
göre 1802 senesinde Paris Beledi· 
y ~ Reisi F roşot halk arasında bir 
anket yaparak, sokaklara taı 
döşemenin muvafık olup olmıya
cağı hakkında ahalinin fikrini 
sormuştur. Belediye reisinin aJ.. 
dığı cevap umumiyetle me!lfi 
çıkmıştır. Filhakika halk kal
dırım parasının kendisinden 
almmasından korirarak, şehirde 
sokaklara taş döşemiye biç lü· 
zum olmad·ğı, cevabını vermiştir. 
Buna rağmen soka 1cta taş de;. 
şenmesine başlanmış, parası da 
taf döşenen sokaklarda e_vi olan· 
lardan alınmıştır. 

Evveli 1 O metre genişliğinde 
olan caddelerden başlanmıt ve 
bu hal (1826) senesine kadar 

böyle gitmiıtir. O tarihte ise 
Belediye Reisi kaldırım döşeme· 

nin masrafım belediyeye yüklemiş 
ve bu defa da bütün Paris halkı 
bilimum sokaklara tq d6ıenme
Iİlle taraftar çıkmıftır. 

Ewell Riplyl, Seatonore 

Haziran 18 

BIKAYI 
·L. ___ B_u __ s_ü=tu~nda-Hergü n 

- Yazan: Hayrettin Ziga 

KiRAZ 

., 

DUnkU Hiklyenin HulAsası 
Batlarda rezmiye çıkan bir 
genç, dalgın yürürken ıapkasına 
bir ham kiraz dilşilyor. Bunu 
atanıarıyor; bulamıyor. Bir hafta 
bu hal devam ediyor. Nihayet bir 
rOn yOzün düşen bir kiraz ve 
bunun teairile gencin iıyanı, bir 
k11 kahkahasile karşılaşıyor. 

Muhavereye baılıyorlar.~ Ondan 
kiraz lıtlyor, vermiyor. .. 

Geri geri çekilerek kayboldu. 
iki gilndnr ayni yerden geçi

yorum. Yok... Buglln yine ağaca 
bakındım, ümidimi keserek yolu• 
ma devam ettim. Çok ilerleme
miıtim; bir ses, onun sesi beni 
durdurttu: 

- Ne kadar da hızlı gidi
yorsun. 

Kan ter içinde. 
- Evden nasıl kaçtım bilsen. 

Eteğinde ne var? 
Kiraz. 
Nereye götürüyorsun? 
Sana. 

- Bana mı? Hani ben kiraz• 
dan mahrumdum. 

- Sus ve yürüyelim. Uzağa 
tenha bir köşeye gidelim. Bera• 
ber gittik; bir su batındaki kO
çük söğUdUn altına oturduk. Ete
ğini açtı avuç avuç kiraz •• 

- Doya doya yiyesin diye 
getirdim. 

- Peki şimdiye kadar niçin 
bir tane bile vermedin. 

- Seni llzmek, seni benimle 
meşgul etmek istedim. Amma bu 
devreyi lnzumundan fazla uzat• 
mıştım. Bana kaç defa vakit ge
çiyor diye ihtar ettin; ben bunu 
şaka gibi karşılamıştım. Hakikat 
karşısında anladım ki Vllkti çok 
geçirmişim. 

- Hangi hakikat. 

- Anlatacağım; evveli kiraz 
ye. Al bir tane. Dur istersen 
ben vereyim. Ne kadar arsı· 

zım değil mi? Kimbilir aklın .. 
dan neler geçer. Sabi beni nasıl 
buluyorsun. Hani cevabın kuzum. 
5ayle bana acıyor musun? Niye 
mi. Öyle ya sen benim zavallı 
olduğu.mu öğrenmedin ki. Hem 
sana kim s6yliyecekti •aten. 
Kiraz yesene.. ~6yle kalbinde 

So11e Danten gibi asilzadelerin 
oturdukları maballelerln sokaktan 
yapılmış ve d6ıenen taşlara da 
" kaldırım ,, ismi verilmiş, ve 
kaldırımın zengin mahallelerinde 
yapılması dolayısile de Franıızlar 
arasında yeni bir tabir doimuftur. 

Filhakika evlenecek zengin 
aile kızılarına: 

- Kaldırım kızı, denmiye 
başlanm11tır. 

Fakat bu tabir son asrın or
taıına doğru değiımif fahiıelere 
verilmittir. 

Hullsa görülllyor ki, Parla 
sokaklarına taş döşenmiye başla
nalı birbuçuk asra yalan bir 
zaman olmuştur. Acaba lstanbul
da ilk kaldmm ne vakit yapıl
mışbr, tarihi fıkra mubarririm.iz 
rBnla birinde aiu bunun ce..
bım verecektir. 

• 
bana karşı küçUk bir yer ayırdın 
mı? Kalbinde küçük bir kiraı 
için yer bulunmaz mı. Öyle bir 
kiraz ki senin için, sana doya 
doya bakmak için günlerce dal• 
larda dolaştı. Demek bu kadar 
kUçük bir y~ri ondan kıskanıyor
sun öyle mi? 

- Bir köşesini değil, ona 
her tarfını vermiştim zaten. 

- O halde onu seviyorsun • 
Bahtiyar kiraz, o da seni seviyor. 
Hem nasıl biliyor musun? Belki 
sen onu bir kiraz kadar seversin; 
lakin o seni dOnyalar kadar sevi' 
yor. 

Kiraz dudaklarımın arasında 
saniyelerce duruyor. Onu sevdi• 
ğimi hissediyorum. Ve yanılmadı· 
ğımı heyecanımdan anladım. 

- Ye bunlar senin; doya 
doya ye. Kiraz ''ak.ti geçti artık. 
Kirazı son defa gördllğlin 
gibi o da seni son defa görll· 
yor. Kiraz olgundur diye 
kocaya verceklerdi; o bu talep· 
leri hep reddediyordu. Fa· 
kat geçen gün onu bir defa 
ağlarken bir defa da bahçe du· 
varı üzerinde o dakikada sokak· 
tan geçen sevgilisile konuıurken 
gördiller. Ailesi şilpbeye dtlştll, 
akıllarmdakini derhal ortaya koy• 
dular. Onu kocaya veriyorlar. 
Şimdi sevgisine kanmadan dalın• 
dan koparıyor. Beni seviyor 
musun? Haydi öyleyse doya 
doya ye. Bu kirazları sırf senİJI 
için topladım. Onlsrı sana yr 
dirmeseydim hayahm bana bir 
diken gibi batacaktL Y oook, bak 
öyle somurtmak olmaz. Ne ya· 
pahm kader. Durma ye, kiraz 
vakti R"eçiyor, görmOyor musun? 

İşte bu kiraz mevsimi de 
böyle geçti! -----
Yeni Neşriyat 

Fikirler lz ıııi rde nctr<'dilerı tııı 
hars ıııcrııı uasııım haziran n üs h<V11 

intişar etıni~tir. lzmirin tanmmıt k.L· 
foıııleri lııı mecmuada ilmi, edobi mıı· 

kalo ve şiirler, hikayeler yazmıtla.t'" 

dır. 'favsiyo ederiz. 
El Emekleri - 18 iincii sayısı 

<:ıknn,tır. Aile ve mektep mecmua.ıw 

dır. Elişlerinin muhtelif ncvilerinden 
olan yiin. ipek, kağıt itlerinden, salon 
t>glPıu·elerinden, rı-si ınden, tahnit "' 
koleksiyon itlerinden babsetler. 

Konya Yolunda TahaeeUr 
ler - 16 sayfalık k ilçük bir tiir ki
tabıdır. Nefredilmi9tir. 

Azerbaycan Mecmuası -
4 üncü 5 inci nüshası bir arada. inti
tar etmittir. Azerbaycan& ait kıymetli 
yazılar ''ardır. 

Zirai lhl••• Raporları- Milli 
1ktısat ve Tasarruf Cemiretinin ıe9el:ı
hUıı.ile 931 senesi birinci klnnnund• 
Anknradıı. toplana.ıı birinci ziraat kofl' 
gresine ait ilk cildi netredilmitdf' 
Memleketimizin muhtelit ziraat fUbl" 
terine ait kıvmetli ihtisas raporların• 
ihtiva eden ·bu eııeri herkes okuııı•; 
hdır . Rscr güzel bir cilt içinde lsÔ 
sayfadır. Muhteviyatı "'ıunla.rdır: lJ-

'l'iltün - afyon, palamut, meyank 
kii - gillcillük ve ıtriyat - kuru Y~ 
mi~lerJeıı: incir - fındık - iizilnı-AY1;. 
taı> fı:4tığı - lifli nebatlardan: PatnU , 

ti rd"''' kendir ve keten - yağlı neba a 
zeytin - hububat - bakliyat - ; 
huın ıslahı - pirinç • sebze • P0

. tır 
'kal - limon - çiçek - ağaçlama sıY • 

1 • t sulatll ı;eti - kuru ve su ıı zıraa - "' 
ve kurutma. - toprak ve gübre - ,.. 

'

arat ve muzır hayvanlar • nebat h .. 
teotoJ•· talıkları - ziraat lletleri • me l t 8,j 

250 kurut mukabilinde Milli ~ .. 
vı Tasarruf Cemiyotinde aıı.ttlm.,k 



18 Huira.. SON POSTA 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Vuharrfrl ! 
Arnold Golopen 

-24-
!.dgar Pip irildi 
Gazetelerin Verdikleri Haberler - Albion Oteli Hadisesi - Yeniden Tevkif 

Edilenler - En Mühim iş Ruan Şehrini Terkedebilmekte - Rıhhmda 
Bir lngiliz Yük Gemisinde Amele Olduk 

Haydutlann buıün akpma 
~ tutalacaklan Omit edil
llektedir." 

Birinci sayfaya dercedilen bu 
.. herin altında knçnk yazı ile 
.... haberler kısmımıza bakum" 
~fiyordu. "Son haberler,, lm
-._da da ıu fıkra vardı: 

.. Albion oteli hldisesi gittikçe 
:!-rengiz bir tekil almaktadar. 
,...llbalrika taarruza utradıklannı 
'- isticvap edildiklerini yazmıı 
tldağumaz kadtn ile erkek bir!-bire ortadan kaybolmuşlardır. 
"Ddilerini bulmak imkim elde 
tdllememiştir." 

lf. 
Ben bu son sabrı okur oku-

'-az: 
- Elbette, dedim. Onların da 

~tantik tarafından isticvap 
'dilmeyi bizim kadar iatemiye
'-lderinden eminim. Huuzların 
'erilecek kimbilir nekadar he
~ vardır? Her neyse işüı 
.... ftDIİ alması bizim iç.in daha 

)'lrlıdırl 
Manzana şüphe ile: 
- Acaba? diye sordu. 

ı.. - Elbette f dedim. Polis Al
•on oteli mlfterilerini arqtır
'-ya koyulacak, biz de bu mlld
~t zarf...ıa ll1eceiiz.! :-iaclle 
~a ...... ili• bir miktar 
~kbr. işin içinden çıkıncıya 
'-dar bir hayli bocalıyacaklarına 

inimi Bizim için yapılacak tef 
" fırsattan hemen istifade et
'9ktir. 

- Peki el'an .. Han • a ıit
~I( niyetinde misiniz? 

- Elbette, lngiltereye geç-
-.ı,e karar vermemif mi idik? 

- Evet amma, henüz geçmiş 
~izi 
•- - Merak etmeyiniz, o gün 
.. gelecektir. 

- ı.....ı•ahf Fakat itiraf ede
~~-sizin kadar nikbin değilim! 
~aka ıimenc:lifer istaayoalan 
'ezaret altına alınmafbr. 

- Olabilir! Fakat ben Bize 
lteae binmiyeceğimizi ı6ylemedim 
'-1 Bir sazn kaç defa tekrar 
'de,im? 
L. Manzama bir mOddetteaberi 
h'. _ ~ıemediğim fırtmalardan 
~ daha kopmasından kol"" 
:'411tk mukabelede bulunmadı. 
8-cİece bafmı sallamakla iktifa 
'lti •e: 
L -:- Mukadderab sizin elinize 
~ıyorum, diyerek sözil kesti. 

Benim yerimde bqka birisi 
~dı belki Manzananan tath 
~rine ve yumpk hareketi !rİne 
~rdı, fakat ben mahman ne 
.~h oldapnu bildiiim için 
~r dzllne inanmıyordum. Ba
~ eran dotman olduğu muhak
... tr. Dnpıncesini bir açık kitap 
~· okuyordum. ilk fırsatta beni 
,!'recek ve elmasın yegine aa-

1 kalacakh. 
'Fak.at bunu bir tlirlil yapa
'- _.du. Çünki karşısında kurnaz 
~mL Ar bir adam vardL Fazla 
... ,-.. k bu adam elmam bir defa 
~ lcapbrmamıya karar •«mitti. 

* ~t:: b&tlln meRle Ruan 
Mr an enel ve tela-
tabakta WL i>ltlae 

... ,.. hicl.t.ul.t 2 

Otelin borcunu •erdikten son
ra çıkhk, yatnıur yatıyordu, fa. 
kat aldırmakczın nhhma gittik. 
Orada yaimurun şiddeti arttı, 
birkaç dakika bir saçağın altına 
mğmmıya mecbur kaldık. Manza· 
na ne yapacağlmı el'an bilmiyor, 
ve hiddetimi celbetmekten de 
korktuğu için sormuyordu. 

Yağmurun ıiddeti geç.ince: 
- Haydil Dedim? 
- Nereye? Diye sordu. 
- Şuraya, iki adımlık bir 

yerel 
Rıhtımın 6b0r ucunda lngiliz 

banmralı bir vapur qya ytıkle
melde meıguldO. Rıhtımda bu 
ameliyeye nezaret eden mma 
kasketli bir adam vardı. Bu ada
ma yaklaştım ve lngilizce olarak: 

- Afedersiniz Kaptan Efendi 
iki tayfaya acaba ihtiyacınız 
var mıdır ? Diye sordum. Kaptan 
piposundan bir iki nefes çektik
ten sonra sert sert: 

- Elinizden ne gelir ? Diye 
sordul 

- Her ·şey f 
- Yük yftklemeyi bilir 

misiniz? 
- Eveti 
- Dümen tutmayı bilir misi-

niz! 
- Evet! 
- ~emek pitirnHIJİI 
- Elbettel 
- O halde ne istediğinizi 

söyleyiniz. 
- Vallahi ne diyeceğimi bil

miyorum. Eier haftada liç lira 
verirseniz memnun olurum! 

- Hayır veremem! iki lira 
ıon haddidir. Bir metelik fazla 
değil! yalnız peşin söyliyeyim: 
Sizi sadece bu sefer ipo tutu
yorum. 

Umana vuıp ta yükümib.i 
b0f8lfhj'lmız zaman hizmetinize 
ihtiyacım ka.lmıyacaktır. Söyleyi
niz; kabul ediyor musunuz? 

- Ediyorum, fakat bir f&rllaf 
- N-=dir1 
- ArkadaflDU da almak ll-

zım; 

Banu söylerken yanımda du-
ru Manzaaayı g&sterdim. Kap
tan baktıktan sonra: 

- Arkadaıınızan biçimsiz bir 
kafan var, muhakkak Lıgiliz de
ğildir, dedi. 

- Hayır, değildir. 
- Bununla beraber sağlam 

bir adama benziyor. Kendisini y&k 
botaltmakta ve atefcilikte kulla
na biliriz. Peki ayni tartla onu da 
at.yorum. Fakat eğer işe yara
maz!Ja Havrda çıkarırım! 

Bu c&mleleri kendisine nak-
lettiğim zaman Manzana şaşırdı: 

- Nasıl, dedi, fikrimi hile 
almadan beni bu vapura mı yaz
dırdınız? 

- Az.izim, dedim. T ~reddilde 
mahal yoktur. Bazı vaziyetler 
var dır ki, insan onları münaka
şasız kabul eder. Takip edili
yoruz. Bu şehirden bir an evvel 
kaçmak mecburiyetindeyiz. Söy
leyiniz. Başka bir hal tarzı var 
mıdır? 

Ortağım cevap vermedi, Fil
hakika slyliyecek bir ıey de yok· 
tu. Fakat bir yılan gibi uyuşuk 
~e tembel bir adam olduğu için 
bu remide bir tayfa gibi çalış
mak hiç hOfUDa gitanemİftİ. Kim
biHr urtma bir k6mllr çuvalı 
Jüklemek mecburiyeti karpaanda 
kaldaj'ı zaman ne yapacaktı ? 
Dotrusu biraz etlenmek için bu 
zamanı sabırsızlıkla bekliyorum. 

Geminin nereye gideceğini 
katiyetle bilmiyordum. Fak.at 
Havra u;radıktan sonra berhuıi 
biıflngiliz limanına teveccilh ede
ceğini anlamııtım. Bence esasta 
bu idi. 

Gemi slyledijim fibi yük ge
misiydi, bir posta vapuru gibi 
zabıtanın teftişine tabi değildi. 
Beni en çok ıevindiren de bu 
noktaydı. 

Kaptana derhal işe başlamak 
istediğimizi llyledim. Bizi Ko
vudly adını taflyan uzun boylu 
fİlman bir adama takdim etti, 
ita adam glverte zabiti idi. 'Bize 
derhal lflerimizi gösterdi. ·Ben 
g&vertede çalıtacakbm. 

- Sizin yeriniz burasıdır! 
dediJ IODl'a arkadapmı olundan 
tutarak ambar kapaj'lna götilrdü, 
aşağıya dar bir merdivenle inili
yordu, ona da: 

- Haydi bakalım aşağıya, 
dedi. Balyalana istifine yardım 
edeceksiniz! 

l Arkası var 1 

Dorum •• kadın hastalıklan 
mlitebau111 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastaluını TUrbe 
eski Hillliahmer 
muayeaebueaiade 
leden sonra kabul 
Telefon lat. 22622 

. karşısında 

binamndaki 
herglba 61-
etmektec:lir. 

SON POS'fA 
Ynmr, Siyasf, Havadis ve Halt 

gaaet.esi 

Ntare • !atanbul: 1-:ski ZapUye 
• Çatalçe,me eokığı 2l 

Telefon lstanbul - 2020.) 

Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgrar: Jıtanbul SO~ POSTA 

ABONE FlATl 

TORKIYB Ecnebl 

1400 Kr. t Seoe 2700 Kr. 

750 • 6 Ay 140) • 
400 • s • 80ıl • 
160 • 1 • 80J • 

Gelen evrak geri "Yerilmeı. 

• lllnlardan mea'oliyet alınına. 

cevap için mektuplara 6 kurutlut 
Pul il&ves! llıımdrr. 

Adres değiıtirilmesl { 20) kuruıtur. 

1 il 1 fstanbul Belediyesi llinları 1 * 1 
Y avqçaphin mahallesinde Uzunçarıı caddesinde 7 - 220 - 222 

numarab dt\Wn kiraya verilmek bere açık mOrayedeye konmuş
tur. Talip- elanlar talailit almak için hertlba Lnuam llldlrlipne 
•• ihale - olan 30 -6 • 932 glnll de 8,5 liralık teminat maklua 
.e,a mebıhu Ue uat o• bet• lt.a. IWa1 La I• ••• lillaaet 
alllalKlirls. 

Sayfa 11 
-- -...1 

Yunanistan da intihap Mü-. 
cadelesi Şiddetli Olacak 

• 
Bir Diktatörlük Tesisi Şayıaları Muhalif 

Partileri Heyecana Düşürdü 
--------· 

(Baş tarafı 1 inci ıayfada) 
riyet kazanıp cümburiyet rejimini 
tebdil etmiye matuf bir harekette 
bulunduğu takdirde rejimi mu· 
haf aza için ordunun buna müsaada 
etmiyeceği yoluada bazı sözler de 
söylemiştir. Muhalifler, hu sözleri, 
orduyu muhalefet aleyhine tahrik 

·mahiyetinde tefsir ~mekte ve 
ordudaki inDbat ve itaati iblil 
edici mahiyette telakki ettikleri 
bu beyanata şiddetle blkuma 
pçmektedirler. 

Bu arada tayyare filosuna 
meuup zabitan arasınd:ı bazı 
tebedclllit yapalmaaı da aynca 
birtakım dedikodulan mucip 
olmuıtur. Hava işleri nazın bw 
dedikodulara cevaben matbuata 
g6nderdiği bir tebliğde, yapdan 
tebeddnlibn hava zabitleri 
arasında birkaç kişinin aske
ri nizamata riayet edilmek
sizin şahıslara ait bazı metalibat
ta bulunmalanndan ileri geldi
ğini bildirmiftir. Nezaret ittihaz 
ettiği tedbirler meyanında Seli· 
nik tayyare filosu kumandanı 
Jeneral (Adamidis) i nezaret em
rine almıştır. 

Muhalefet drahminin, düşme· 
sine ve devlet maliyesinin pek 
sıkı bir vaziyette bulunmasına, 

hep hiiktimette bulunan fırkayı 
ve bilhassa fahsen M. Venizelo
su mes'ul tutmakta olup muhale
fet partisine mensup gazeteler de 
yazılarında hep bu tabiyeyi kul
lanmaktadll'lar. 

Ônümilzdeki intihabatın, batta 
1920 senesi intihabatmdan daha 
ıiddetli olacağı tahmin edilmek
tedir. Bununla beraber umumi 
tahmin yine Venizelos lFırkasının 
ekseriyet kazanacağı merkezin
dedir. 

intihabat mücadelelerine mu
vazi olarak birçok dedikodular 

I 
da meydan almıştır. Bu cümleden 
olarak M. VenizeJosuo Yunanistan
da bir diktatörlük ilan etmek ve 
kendisi diktatör olmak fikir ve 
niyetinde olduğu ıayıaaa da te
vatür derecesini bulmllflur. 

M. Venizelos bu pyıalan 
tekzip etmiş. kendisinin bilikia 
diktatörlük aJeyhtan bir fıtrette 
olduiuau, batta memleket milli 
bir mDcadele içinde bulunduğu 
mralarda bile böyle bir şeye te
vessill etmediğini s6ylemiştir. 

Dedikodulu şayıaların en mil• 
himmi, ltalyada bulunan sabık 
Yunan Kıralı Y orgios ile Yuna• 
niatan dahili vaziyeti Ye idare 
ıekli hakkında görütmek üze
re Kuallık Fırkası erkinından 
M. Maksimos'un ltalyaya gönde· 
rilmesidir: Fakat fırka reisi M. 
Çaldaris te bu şayıayı tekzip 
etmiı ve Maksimon'un Milanoya 
kendi hususi işleri dolayısile 
gittiğini söylemiştir. 

Bu dedikodular, alAkadarlar 
tarahndan tekzip edilmiş olmakla 
beraber, etrafta çok tazyık!i bir 
hava yaratmıştır. 

Lozan Konferansına giden 
Hariciye Nuın M. Mibalokopulosa 
vekllet etmek üzere Sellniktea. 
kabineye dahil Makedonya Umu
mi valiıi Jeneral Gonatas telg-
rafla Atinaya davet edilmiştir. 
Lozana M. Venizelosun da azimeti 
takdirinde jenral, nazırlar meclisi 
riyaset vekilliğini de yapacaktır. 
Jenrale bu vaıjf elerin verilmesi 
muhalefeti • aynca kutkulandıl"" 
mıtbr. 

Jeneral Gonatas lhtilll hftkU
meti zamanında kurfUDa dizilen 
Kostanlin taraftarı alb nazırın 
idamı sırasında başvekil idi ve 
o zamandanberi Kıraliyet taraf
tarlarınca hiç hoş g6riilmiyen 
bir şahsiyet olmuıtu. * * 

================================='"=================:=:o=c::=:a 

Afyonkara'1isar Madensuyu 
Böbr_ek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilterege ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipmtane kUfısında 
Eskizaptiye 

• caddeü No. 20 

Çoeuk baatahklan ..ateb ... 111 

Sıhhi yemekler - Buzlu içkiler 

FRIGECO Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
18 ay vade ile Beyotlu mektep ıokatı Tel: 2496 

_ _. S A T İ E .-- -•f"o•ı•oı•,a-•ı•aı.•ı•ill-•up•o•n•ıı

Dr. A. KUT .EL 
Cilt •• zühre•I laaıtahldar teda

•İhaneai Kar.akCSJ Börekçi fın• 
111raamda 34 

~ Eskişehirde 
Dr. SUleJm•n 81rn 

Hamaıula.r cacldeaindeki muayene
haneaiu.de iç haitalıklanm bergfta ..... ............ 

Tabiatiniıi oreiımek. iltiyoraanız 
fotolt'afınııı adet kupoa ile bir· 
likte gönderiniı. Jo,otolt'afınıa sıraya 

t!biJir ve iadft edılmeı. 

lsim, mellek 
,.e) a san 'at? 

llanrl suallerin 
cevabı? 

Fotoğraf intipr 
edecek mi? 



~-----------------1ı FABRiKANIN 
ACENTALARI 

YALNIZ KOT AHY A 
KiREMiDi KULLANINIZ 

l&TANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 

Ucuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir 

BALIKE&IR 
BANDIR""A 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

Sultan hamamında 

BALCILAR 
'1ağazasındaki 

T enzilitlı Satış 
Muhterem latanbul halkından görlllen teveccllk llzerine 

1 Temmuza Kadar Temdit 
Edilmiştir • 

Mevcut Avrupa mallan 

YOK PAHASINA 
elden çıkarılacaktır. Bu hakiki fırsatı kaçırmayınız. 

Mağazamız saat 19, 112 ya kadar açıkbr. 

halkının nazarı dikkatine 
Teminatlı. asri ve fenni tertibatlı 

Halı yıkama fabrikası 
DGyunu Umumiye civarında Hoca hanı caddesinde 
Yefildlrek karakolu kart111nda No. ı 2 • 4 • 6 

Her nevi ve cins halı, kilim, eccade ve emsalinin elektrik 
tertibatile tozları alınır. Tatlı u ve kimyevi maddelerle yıkanır. 
Her türlü lekeleri çıkarılır. Yıkandıktan sonra birkaç ene güve 
giremez. Güvelerin çoğaldığı mc\ im gelmiştir. İhmal zararınızı 

mucip olur. Uzun tüylü halılar makine \&Sıtasile traşedilir. 

Acı w bga •l•il• ulun gıktıtmagımz, laalıl• çiiriir. 
Miiteluınıslonmı% Aorııpatla tecrih görmipiir. 

llezulan ...w.n11 bedell derlMll verlllr. 
Mevsim haseblle muhterem milıterilerimize fevkalade tenzilat yapılar. 

Yeni ve Mükemmel 

Kamusu F ransevi 
Müellifi : Hasan Bedreddin 

Elde bulunan Fransızca kamusların en mükemmelidir. Buıllnlln 
ihtiyaçtan nazan dikkate alınarak yazılmışbr. 
50,000 kellme - t 500 sayfa - GUzel bir clft 

ll•U 250 kuru,tur. 
Merkezi tevzii - Ankara raddeai Türk Netriyat Yurdudur• 

Zafiyeti umumiye, fttlhaaızlık ve kuvvetsizlik ballbnda bOyGk 
faied •• tesiri aörOleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

rtqaratı ve yumurtalarını imha 
eder. 

Gül 
Yapraklarının 

• •• 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Simon Kreıui pudrası 
•e sabununu muntazaman 
lstimalile temin edebillrai· 
niz ki bu suretle cildin te• 
mizlenmeaini yumutatma11 
ve bealenmeai a-ibi!Gç mak· 
aadın huıulüne yardım eder. 

(KREM SIMON) 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
20 Haziran Vapuru Parzartesi günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle {Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, ve Rize) 
ye azimet ve avdette ayni is
kelelerle Göreleye uğrıyarak 
avdet edecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci 
Meymenet Hana altında acen· 
talı" na mftracaat. Tel. 22134 

8on .............. 

Ademi iktidar ye Zift umumiye 
Kartı Alman Profesörü 

Dr. Richard W eiss'in 

Vi E • 
1 

( Uzoigt1t• fÖr• için) 

FE E 
( Uzoi.11t1tt1 göre kadınlar için) . 

Beynelmilel ıraHteleria muhtelif neplyabadaa bir hulba: Bu alellde bir Ulç de~ 
blllkl• genç ve dlaç hayvanların taze bormonlarlle elektrolitlerlnden mUrekk•P ..ı 
ıaheaerdfr. Vllcutlarda .eyalet hayatlyeyi ihya n gençUk kuvvetlerini iade JJ#' 

Remimll kitabını lıtanbul Po•ta kutu•u 745 ten arayııus. 

Sinop Vilayeti DefterdarllQmda: 
Sinop, Gerze sevahilinde 13 mahalde kAin Dalyan yerleri br 

lak avlanmak hakkı ıeraiti atiye dairesinde aablacakbr. _ı.1 
1 - Sinop limanının dahil ve haricinde on bir mahalde a......-

mak hakkı 1 KAnunusani 933 iptidasmdan Gerze limanında iki dalY" 
mahallinde avlanmak hakkı l Haziran 932 tarihinden muteb" 
olmak Ozere 12 • 6- 932 pazar gllnilnden itibaren 22 glln mtıddetlt 
ve açık arttırma usulile müzayedeye konulmuıtur. 

2 - Sllrlllecek peyler haddi liyık görüldüğtl takdirde 3-7-d 
pazar günü saat 15 te defterdarlık dairesinde mlltetekkil ibllt 
komsiyonu tarafından ihalesi icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iştirak edebilmek için llç sene 
aylık sabık ihale bedeli olan 416 liranın % 7,5 ğu 32 lira dipO' 
zito olarak sandık makbuzu ve yahut 661 numaralı kanunun 6 ıoC' 
maddesi mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti tr 
ya kıymeti muharreresi üzerinden istikrazı dahili tahvili ve yah-' 
borsa fiatından °o 10 noksanile diğer milli esham ve tahvilit ib .... 
etmeleri lazımdır. 

4 - Şartname muhteviyatını anlamak ve daha fazla maluoaa' 
almak istiyenler Sioop, Samsun, Ankara lstanbul Defterdarlıklt
rma müracaat etmeleri ilan olunur. 

iktisadi ve Slnal Te•IHI ve ı,ıetme TUrk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL • AYVANSARAY 

Milli çivi fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
.Anupadaki en methur ınarkalaran fe'f'kindedtr. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Hlmag• için t11rcllıan MI' g•rd1111 lsteglnlz. 

Telt1/on : Begolla - 342 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

Emlak Ve Eytam Bankası 
• lstanbul Şubesinden: 
Şişlinin Mutena Mevkiinde 

Satılık Arsalar 
Bankamızuı malı olan Şişlide halen Karoa imal&tlwıesi 

kullamlmakta bulunan 401 nwruiralı garaj ve miiftemillb -:M 
krokide g&sterilcliği veçhile ifraz ve prajclu maada ml&es ~ 
bedeli pefinen tesviye edilmek ıartile satılmak &zere mD~r 
vazedilmittir. ihale 5. 7, 932 pazartesi gllnü saat on albda yapılaca;;. 

Taliplerin 150 liralık teminat akçesini mllıtashiben Şube 
müracaat edilmesi. 
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