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Türkiye _ İran Hududu J Profesyonel Olalım Mı 7 

D ·· M J • t H--d t M k 1 · Fikret Bey istiyor Amma, un ec ıs e u u u a ve esı . . . 
Tasdik Edildi. Pehlevi Hz. Diyor Ki: ŞımdıBaşaramayızDıyor 
"Türkiye Ve İran Kardeştir. Asla Harp Etmiyeceklerdir.,, Bir Profesyonel Futbolcüye Hi9 

Olmazsa Ayda 300 Lira Verilmelidir 
Ankara 19 ( Hususi ) - Millet 

Meclisi dnn, Türkiye ile lran ara· 
ımd aki bütün pürüzlü işleri halle
den muahede ve mukavelelerin 
nıü zakeresile meşgul oldu. Çok 
eıki devirlerden bogUne ka· 
dar intikal etmiş olan karışık 
hudut işleri yeni mukavelelerle 
tamamen bertaraf edilmiş oluyor. 
Ayni zamanda iki devlet arasında 
emin ve metin bir dostluğa doğ
ru gidiliyor. 

Dün Mecliste evvela, Tür· 
kiye - İran uzlaşma, adli tesviye 
ve hakem muahedesi layihasının 

ikinci müzakeresi yapılarak ka
bul edildi. 

Sonra Türkiye - lran hudut 
nıuka'!elesinin tasdikine dair JA
yiha göril~üldil. Bu münasebetle 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
ıö:z aldı, iki devlet arasın· 
daki mühim meselelerin ta· 
ribte ve halihazırdaki şekil
leri hakkında mufassal iza
hatı ihtiva eden beyanatta bu· 
lundu. Vekil Bey izahatına şöyle 
başladır 

- Arkadaşlarım, bugün tas
diki lHniMt arzedilen muahede 
hakikaten iki komşu devlet ara• 
ıında asırlardanberi süren ve 

DDn mühim lıahat verea 
Tevfik RU,tU Bey 

hep yanlıı anlamak ve anlama• 
mazhk yUzünden devan eden 
bir ihtilAfa nihayet veriliyor. 
Onun tarihine avdet ederek he
pimizin bildiği şeyleri tekrar et-
mekten içtinap ederim. Varılan 
netice her iki tarafı memnun 
eden biı· neticedir. O halde biç 
şüphe yoktur ki her iki mem· 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

ugünkii Maç 
Umumi 

Sellnik muhteliti olarak ıeh· 
rlmize gelen Yunana futbol takı· 
mile bugtln akşam lizerl ikinci 
maç yapılacaktır. Bu maçları ter
tip eden heyet bugllnkü ikinci 
müsabakayı intikam maçı olarak 
ilin etmektedir. 

Müsabaka 
Taksim Stad-
yomunda tam 
saat altıda 
başlıya caktır. 
Stadyom ka
pıları Ud bu
çukta açıla

caktır. 

Zeki Bey 
umumi ıpor 

kongreıl için 
dtln Ôfam 
Ankaraya git· 
tiğl için bu
gilnktı maçı 
Nihat B. lda· 
re edecektir. 

Bizim ta· 
kım cuma gtı• 
nn çıkan Ga-

Futbolde profesyonelliği ka- , 
bul edelim mi 1 

Günün en mühim ıpor mev· 
zuu olan bu mesele etrafında 
açtığımız anketin büyllk bir alaka 
il~ takip edildiğini görüyoruz. Fil
hakika bugün sporcular umumiyet
le iki tarafa ayrılmıt bulunuyorlar. 
Bir kısmı, bugUnkü spor zafımızı 
münhasıran amatör kalmamızda 
buluyor. Bunlar Türk sporunun 
tarakkisi ıçın profesyonelliğin 
şart olduğunu ileri sürüyorlar. 
Diğer kısım ise iyi idare edildi· 
ği takdirde amatörlüğlln spor 
tarakkisi hususunda en iyi ve en 
mUkemmel bir usul olduğunda 
müttefik kalıyorlar. Biz bu iki 
ııt fikir etrafında tanınmış spor• 
cularımızla temas ettik. 

Onlarm fikirlerini bu sUtun• 
lara yazıyoruz. Bugün de ayni 
ıuall F enerbahçenin ve Milli Ta
kımın ileri gelen uzuvlarından 

Filu-ot Beye sorduk. Fikret Bey 
bize ıu cevapları verdi: 

- Profesyonel olalım mı 1 di
yorsunuz. Sporun terakkisi için 
ben profesyonelliği elzem ve 
zaruri buluyorum. Fakat bu usu-
l Un Türk sporuna tatbikını, bu· 
gün için imkan haricinde göm. 
yorum. ÇUnki şimdiki halde ama· · 
tör klüpler bile kendilerini ida· 

Fikret Bey 

re hususunda btlytlk 11kınblar Ye 

aciz alametleri g6ıteriyorlu. 
Memleket ıpor bayabnda en btl
ytık heyecanı tevlit eden Galat .. 
uray-F enerbahçe maçlan bile nJ. 
bayet beş bin seyirci ile kapanıyol\ 
Halbuki lıtanbulun nlihuu 60G 
binden fazladır. Aradaki niıbet 
pek bnyllk ve ıpor hareked 
aleyhinedir. Bunu ıpora kartı bir 
lAkaydt gibi telikki edersem 
acaba hata iılemiı olur muyum? 

işte bu vaziyet karşısında 
profesyonel teşkili tın idaresini 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 
Suriyede BinJerce Aşiret 
Halkı Perişan Bir Halde latasaray • F e- ı • • 

~:;~'::'J:nm~~ ıBartında Kardeşini Oldü-·-
raz farklı ola· ~~._____.~=-----'~ B Ad y k 1 d 
cakbr. Maçın Nihal Bey ren ir am a a an } 
hakemliğini yine Mister Allen yapa• 

Bedevi i erle Diğer Aş;retler Arasında 
Kanlı Hadiselerden Korkuluyor 

caktır. Ankaradaki spor kongresine 
gelince, kongre ilk içtimatnı yarın 
yapacaktır. Kongreye şehrimizden 
lstanbul mmtakası namına Orhan, 
Galatasaray namına Tahir Kev· 
kep, Fener namına Zeki, Beykoz 
için Muhafızgllcll reiıi lsmail 
Hakkı, Beylerbeyi için Muımeb'u•u Hasan Reıft, Vefa namına 
lımail Hakla, Silleynıaniye namı
na inhisarlar Vekili Ali Rana 
Beyler iıtirak edeceklerdir. 

Futbol Federasyonu Reisi 
Hamdi Emin Bey de dün Akşam 
Ankaraya gitmiştir. 

Bir Mevkuf 
Surlyede kurakllktan muztarlp olan bir a,ıret halkı 

Adana 17 (Hususi) - Son 1 halkından ibaret olan bedevi Jandarmanın Elinden Kaç-
~linlerde Suriyeden gelen haber- göçebeler kesif bir kafile halinde mak Cür'etinde Bulundu 
d~r çok heyecan verici mahiyette- lskenderon civarına hicret etmek· Bundan birkaç gtın evvel yaz· 
h~r. Suriyede bükllm süren milt- tedirler. Bunu haber alan Amik mıtbk: Altındit İbrahim isminde 
h~ kuraklıktan müteessir olan ovasındaki Aneze ve Hlldeydi bir sabıkab tekrar hırsızlık yap-
L~rılerce aşiret halkı, şimale doğru aşiretleri endişeye düşmüşler ve mlf, poliller tarafmdan yakala~ 
lllcret etmişlerdir. Elyevm Amik bedevilerin ilidas edecekleri her· mış, fakat Unkapanı köprllsilnden 
0\' götüriiliirken birdenbire kendisini 
'-'asına doksan bin çadır kurul- hangi bir tehlike vaziyetinde denize fırlatmıştı. Deniz yolile 
d Uştur. Kuraklıktan aç kalan müttefik hareket kararı vermiş· firara yeltenen bu sabıkalı biraz 
d C\'eler başlarını alıp Türk hu- lerdir. Bedeviler müsellih: ve sonra tekrar yakalanmıştı. 
)f Uduna doğru kaçışmışlardır. kavgacı olduğu için bu havalide Fakat diln jandarmalar 
~dudumuza yaklaşan Aneze büyük bir korku hüküm sürmek- fından Aduyeaen tevkifhaney~ 
l'u teli, <levelerinin birdenbire tedir.Kuraklıktan ziyadesile perişan götürüleb Albn~İf 1brahim tekrar 
d rk hududundan geçerek bir: bir vaziyete düşen aşiret halkı •ç"'k c&retınde bulunmuf, 
-~~ geri dönmiyeceğini tahmin şimdiki halde yalnın yalnız et , Sttlj;anah~et parkına kadar ~Of'" 

'ttıt~ · · b L!ı kad . . . . ,. :Qlultur. Xakat arkadan yetııen ..... ıçın eş KHO metf-e ar yemek SUretiJe geçmıyorlar. BU' j~°t_t~ --L k ) b f 
~ çekli • ti k h Ik d d . 'f ~_...r, ..uı a ıyı u se er il mış r. ısım a eve sütUn en astı a- de yakalamıılar tevkifhaneye 

Undan bqka kırk bin 'çadır de etmektedir. ı&tnrmtltlerclir. ' 

• 
Zonguldak, (Hususi) - Geçenlerde Bartao civarında Kutlubeyde 

esrarengiz bir cinayet olmuştu. Feci tekilde öldllrlllen bir adam he• 
men oracıkta g6mtilmllf, elbiseleri de bir smğa geçirilerek mezartaıı 
gibi ceıedin başucuna dikilmişti. O zaman bUyUk bir heyecan uyan• 
dır an bu kanlı hidisenin tahkikatı derinleş tirilmif, bazı kimselerdeıa 
şUphe edilmiş, ancak vazıh ve kat'ı bir neticeye varılamamııtır. Fa• 
kat buraya gelen son bir habere göre Sartın Adliyesinin devamla 
takibi neticesinde hakiki k~tilin hüviyeti tesbit edilmiştir. Cinaydiq 
hakiki maznunu, maktul ldrisin öz kardeşi ldristir. Kendisi tevkif 
edilmiştir. 

T 1 M UR L B N K 
lakender. Atlllı, Cengiz. 
Napoleon bUyUk adamlar
dır. Fakat tarihin kaydel· 
tlll en bUyUk adamlar 
arasında TIMURLENK en 
mUthl•ldlr. Tlmurun haya
tını okurken heyecandan 
heyecana dUfecek a I n 1 z. 

Pek Yakında 

Son Posta 
Süt nlarında 

' 



2 Sayfa 

Se~ 
r 
~ Halkın 

Lozan Konferansı 
Etrafında 

Loıan Konferanaı hakkında 
relen haberler ümit verıcı 

mahiyettedir. Son ajana haber• 
leri, ~Fransanın bazı kayıt ve 
tart dahilinde Almanyada olan 
alacaklarından vazgeçeceğini 
bildirmektedir. Bu buıuıta hal· 
kımız çok nikbindir. Diyor ki: 

Oanıan 8. - Topkapı Merkez Ef. 7-

- Dünyada hiçbir şeyde beka 
yoktur. Herşeyin bir sonu vardır. 
Bütün dünyayı pençesine takan 
ve adına iktisadi buhran denen 
ejderin de sonu yaklaşm:şa ben
ziyor. Lozandan gelen ve- harp 
borçlannm üzerine bir ( butlan 
hattı ) çekileceğini gösteren ha
berler çok sevindirici mahiyettedir. 

Umumi harpten sonra çok 
ağır ve nispetsiz bir şekilde ko
nan bu haraçlar kaldırıldığı gün 
mustarip insanlar geniş bir nefes 
alacaklar ve yavaş yavaş dünya 
eski refahına kavuşacaktır. Diln
ya mukadderabnı ellerinde tutan 
bliyük diplomatların bu vaziyeti 
kavramaları beni çok sevindirdi. 

• Fa:ul Bey - Eminönü Balıkpuarı 23 -

- Umumi harp felaketinden 
ıonra insanlann başına ikbsadi 
buhran derdini musallat eden 
hep galip devletlerin cebren im
za ettirdikleri ağır muahedeler 
ve harp borçlarıdır. Mağliip1ar 
ıimdiye kadar ıkına sıkına bun
lan vermiye çahşblar. Fakat me
calsiz kaldılar, nihayet veremiye
cek bir hale düştüler. 

Dünyada sulbü uzatmak ve 
insanlara geniş nefes aldırmak 
için bu borçların iptalinden baş
ka çare yoktu. Lozan konferan
sında M. Heriyo bazı şartlarla 
bu borçlann iptaline hazır oldu
-ğunu söylemiş. Şimdi iş, diğer 
alacaklıların da: "Hay hay biz. de 
vazgeçiyoruz!" demelerine kaldı. 
Bunu da derlerse bu konferans, 
harpten sonraki bir yığın konfe
ransların en hayırlısı olacakbr. .. 
faruk 8. (Nuruosnaaııiye Meııgene ıokak 34) 

- AJacaklısmm borçlusundan 
parnsmı tamamen alabilmesi için 
onun vermek kudretini kırmaması 
la2.1mdır. Devletler de böyledir. 
Borçluya verebileceği nisbette 
makul bir yük yükletilirse ahna
bilir. 

Ezici ve öldürücü şartlar al
tında bir borçludan para istemek 
•o paraya veda etmek demektir. 
Şimdiye kadar Almanyadan iste
nilen para böyle bir alacaktır. 
Nihayet Fransa bunu kabul etti. 
Konferansta bunu açıkça söyledi. 
Artık dünya buhranının sonuna 
geldiğini zannediyorum. Ônümllz
deki sene sulh ve refah senesi 
olacaktır. 

Yakalanan Silahlar 
Fener Polis Merkezi evvelsi 

gece bazı şüpheli kahvelerde ta-
harriyat yapmıştır. Taharriyat 
neticesinde bir tabanca, kama, 
bıçak ve saire bulunarak müsa
dare edilmişti. Sahipleri de mah· 
kemeye sevkedilmişlerdir. 

SON POSTA 

·--------------llm!I--............ , .......................... ... 
Boğaziçinde \ Buğday Ve Ekmek Meselesi 

f};k~a::!çı Belediye Yeni Bir Formül 
• 

Bulgaristanla Türkiye arasında 
bazı kaçakçılıklar yapmakla 
maznun Tursun Ali isminde biri 
dUn, jandarmalar tarafından 
Boğaz haricinde yakalanmış ve 
tevkif edilmiştir. Boğaz haricin
de kaçak yatakları olup olma-
dığı araştırılmaktadır. Tursun 
Aliden başka birkaç kişi daha 
cürmü meşhut halinde yakalan
mışsa da tahkikat. güçleştirmemek 
için bunların isimleri henliz söy
lenmemektedir. 

Bir Mahkum 
Kendisinde DeJilik Bu
lunduğunu İddia Etti 
Nesim oğlu Davit isminde bir 

Musevi, kendisinde akıl hastalığı 
olduğunu iddia etmiş ve muayene
sini istemiştir. Fakat Adliye dok
torları tarafından yapılan muaye
ne neticesinde Davidin hiçbir 
hastalığı olmadığı anlaşılmıştır. 
8u adam biı· hırsızlık mahkfimu
dur ve şimdi bapisanededir. Davit 
evvelce de hırsızlık cürmünden bir
kaç defa mahkum olarak hapisha
nede yatmış, fakat geçen sene 
tecil kararından istifade etmiş ve 
hapishaneden çıkmıştı. Davit 
son zamanlarda bir hadiseye da
ha kahramanlık ıçın yeniden 
mahkum olmuştur. Bu adam dı-

şarda çok temiz ve şık gezmek
tedir. Faknt hapishaneye girdiği 
zaman bu elbiseleri itina ile 
bir bohçaya koyup saklamakta, 
arkasına ç.uvaldan yapılmış bir 
elbise giymel{tedir. Davit bu 
suretle bir kat elbiseyi senelerce 
kullanmaktadır. 

Şekerciler 
Tarif el erin Tasdiki Usu
lünden Hariç Tutuldular 

Bar, gazino, lokanta, kıraat

hane, han,. hamam gibi yerlerin 
satış tarifeleri belediye tarafın· 
dan tasdik edilmektedir. Bazı 
Belediye şubeleri şekercilerin d~ 
tarife usulüne tibi olduğunu ileri 
sürerek tarifelerini tasdik ettirmiyen 
ıekercilerden ceza aramışlardır. 
Şekerciler ancak dükkanlarda 
masa ve iskemle koyarak müşte
riye şeker verdikleri takdirde 
tarife usulUne tabi olup bu şekil
de satış yapmıyan şekercilerden 
tarife aranmıyacağı belediye fU• 
beterine tamim edilmiştir. 

Bir Spor Şenliği 
Federasyona dahil olmayan 

klüp)er önümüzdeki cuma günü 
Karagümrük sahasında umumi 
bir şenlik yapacaklardır. Hazır

lanan program klüpler tarafın
dan azalara dağıtılmaktadır. 

için Tetkikat Yapıyor 
Belediye lktasat Müdürlüğü 

yeni bir ekmek formülü bulmak 
için tetkikatına devam etmekte
dir. İktısat Müdürü Asım Sürey
ya Bey birçok ekmekçileri ve 
hamurkarları davet ederek ken
dilerinden malümat toplamaktadır. 

Ekmekçiler cemiyetinden de 
istihsal ve istihlak miktarları 
hakkında bazı sualler sorulmuş, 
fakat cemiyet bu suallerin ceva
banı vermek istememiştir. Belediye 
dün .cemiyete bir defa daha 
müracaat lilı.umunu duymuştur. 

Dün, bir ekmekçi (67) sene evvel 
fstanbulda çıkan bir gazeteden 
keserek sakladığı ekmek buhranı 
meselesi bakkmd aki bir yazıyı lkta 
sat Müdürü Asım Süreyya Beye 
vermiştir. (67) sene evvel, bugünkü 
vaziyetin ayni, lstanbulda bir buh· 
ran daha olmuştur. Fakat bu 
buhranın o vakit nasıl halledildi-
ği malum değildir. İkbsat Müdü
rü Asım Süreyya Bey bu gazete 
parçasmı Vali Muhiddin Beye 
vermiştir. Buğday ve un vaziyetine 

gelince: Dün lstanbula, Anadolu dan 
64 vagon buğday · gelmiştir. Bi· 
rinci derece buğdaylar dün bor-

Robert Kolej -

sada sekiz buçuk kuruşa aatıl
mışhr. Bu suretle iyi cins buğday
lar dün on beş para kadar dllşmüş 
demektir. Buğday fiatinin bazı 
spekülisyoncular tarafinde fili bir 
şekilde yüksek tutulduğu hakkın
daki haberler üzerine yaptığımız 
tetkikatın ndicesi şudur: " Zahire 
borsası alışlar ve satışlar fize
rinde spekülasyon olup olmadı· 
ğmı çok yakmdan tetkike bq
lamışbr. Buğday fiatinin bu yük
sekliğine piyasadaki tereddüt •e
bep olmaktadır. Bir saat ev
vel ahcı olanlar, bir saat son· 
ra satıcı vaziyetine geçiyorlar ve 
Anadoludan da buradaki firma
lara saate göre değişen haberler 
gelmektedir . 

Meseli: bir telgraf, yağmurun 
faydalı, diğer bir telgraf zararlı 
olduğunu bildirmektedir. 

Fakat piyasada bu tereddil
dün ne suretle ve kimler tarafm
dan husule getirildiği ehemmiyetle 
tetkik edilmektedir. 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya B. ekmek me
selesile alakadar olmuş ve bele
diyeden izahat istemiştir. 

1 
Sanatoryom 

Mezun Talebelere Mera
simle Diploma Verildi 

Bu sene 5ebekteki Robert 
Kolejden 28 genç mezun olmuş· 
tur. Birinciliği Nejat Ferit Bey 
isminde bir Türk genci kazan· 
mışbr. Evvelki günkü diploma 
merasimi dolayısile eski talebeler
den Oto Andryadi Bey ve Ame· 
rikan sefiri birer nutuk söylemiş
lerdir. Amerikan sefiri nutkunda 

Verem Cemiyeti ikinci 
J Bir Pavyon Açacak 

Verem Mücadele Cemiyetinin 
Erenköyiinde açlığı sanatoryom, 
fakir hastalar için çok faydalı 
bir şefkat yuvası halini almışhr. 
Sanatoryomdaki yataklar tama
men dolmuştur. On kadar hasta 
sıra beklemektedir. Bu vaziyeti 
nazarı dikkate alan cemiyet ikin
ci bir pavyon açmak Uzere te
şebbüse girişmiştir. 

Türkiyenin terakkisi için Cümhu
riyet idaresile yeni harflerin bü
yük birer amil olduğunu ve ola
cağına kaydetmiştir. -----
Defterdarlıkta 

• 
Bir içtima 

Dün öğleden sonra bütün 
malmüdürleri kendi uııntakalarm
daki maliye memurlarının kadro
larile beraber Defterdarlıkta Def
terdar mustafa Beyin riyaseti al
hnda bir toplantı yapmışlardır. 
Bu toplantıda Defterdarlık me· 
murları arasında yapılacak ikinci 
tebeddül listesi hazırlanmıştır. 

Beygir ürkünce 
Haydarpaşada arabacı Hasan 

Beygirlerin ürkmesi üzerine ara
badan düşerek tchlike.i surette 
yaralanmıştır. 

Bu pavyon kadmlara tahsis 
edilecektir. 

Esrarengiz 
Bir Hırsızlık 

Dün, Boğazda, Umuryerinde 
esrarengiz bir hırsızlık olmuftur. 
Amerikahlarm gaz depoları meç
hul kimseler tarafından gece 
açılmış ve yirmi dokuz teneke 
benzin aşırılmışbr. Hırsızlığın 
kimler tarafında, ne suretle ya· 
pıldığmı polis ve gümrük idaresi 
hafi bir şekilde tahkik etmek
tedir. 

Borsa Komiseri 
Osmanh Bankasımn heyeti 

umumiye içtimaında bulunmak 
üzere Borsa Komiseri Ihsan Rifat 
Bey yakanda Londraya gidecektir. 

Haziran 19 

Günün Tarihi 

Telefon Davası 
Dün Başladı 

Belediye müfettişlerinden AU 
Yanr Bey tarafından Telefon Şir• 
keti aleyhine açılan fazla para al 
mak, yani dolandırılmak davuın 

diln ikinci Ceza Mahkemesinde bat 
lanmışhr. Davacı lmevkiinde Ali Y• 
Yer Beyle avukatları, maznun m•"• 
kilnde de TelefontŞirketi Umum fdii• 
dOr Muavini M. Anderaon, ınubaı•• 
heci M. Bon&ton, muh1'ıebe şeflerin• 
den Madam Alfandari ve tahsild•' 
Kerim Bey bulunuyordu. Evvela dav•· 
canııı ve maınunlaran hü\ i) etleri 
teıbit edildi. 

Sonra, kararname okundu. Bund• 
aleyhlerinde dava açılan şirket erkin,. 
nın dolandmcılıkla maznun olduklar• 

ve ceu kanununun 503 üncü maddeıiıı 
a-öre rr.ub~kemelerine karar 'erilditf 
bildiriliyordu. 

Sonra Ali Yaver Bey dava11n1 

anlatb. Telefonu hiç işlemediği hal• 
de kendiainden fazla para islenil~ 
dlğini ve alındıtını aöyledi. 

M. Anderson " Doğrudur ,, dedi 
ve mükalemeleri yazan 1 makinenİll 
bozuk olduğu z annile kendisindell 
fasla para alındığını anlattı. Sonr• 
reiı bir çok suali er aordu ve cevap
larını aldı. 

Müteakıben davacı vekllleri şahl• 
ikame edeceklerini aöylediler. Maı
nun nkili buna itiraz. etti. Malıkenı• 
bu huıusta bir karar vermek uıer• 
davayı 27 Hazirana talik etti. 

Macar Sergisi Kapandı 
Macar ressamlarından Profeaöt 

Rudnay Gyula ve Zajti Ferencill 
eserleri ile !\1aarif Vekili E1at Beyirı 
himayesinde 8ncc Ankarada Halk 
Evinde, ıonra fstanbulda Galatasara)" 
liaeainde açılmıı olan reaim aergiıi 
kapanmıştır. 

Dahiliye Vekili 
Dahifiye Vekili Şükrü Kaya Be1 

dün tokatlıyanda bazı ziyaretler ka• 
bul etmiıtir. V ek l Bey yarın Anlt•'" 
raya gidecekfr. 

Evkaf Kadrosu 
lstanbul Evkaf kadrosu dDıı 

gelmittir. Hiçbir memur açıkta 
kalmamıştır. Bazı terfiler vardır 

Bulgar Misafirler Ankarada 
Şehrimize gelen Bulgar gaze-

teci ve san'atkarlar bugün Arı

karaya gideceklerdir. 

Şiddetli Bir Zelzele 
Kandilli raaathaneai dün tadl 

yarımda şiddetli bir zelzele kaydet-
miıtir. Zelule lstanbula 800 kilo• 
metre mesafeye taalluk etmektedir• 

Himayei Etfal Kongresi 
Himayei Etfal 9 ve 10 nunclJ 

aeneler kongresi dün Ankarad• 
Cemiyet Umumi Merkezinde y•
palmıf, senelik faaliyetler etrafınd• 
görflşlllmüştür. Kongreye Millet 
Meclisi Reisi KAzim Pqa riyaset 
etmittir. 

Emir Faysal , 
Hz.nin Zigaret/erı 

Emir Eaysal Hz. dün Perapal•~ 
otelinde iatirahat etmitler ve öglc: 
den aonra otomobille lstanbul ta''İ 
fına geçerek bazı camilerle müzeler 
ziyaret etmişlerdir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Digor Ki: 1 
... 

1: Komtu- Aman Haıan 8. şu 1 2 - Galiba Hanım bir ip~ 1 3 - Bey de Haoımıo lifmı 

1 
4 - Ve ara yerde bir güm• 

iıarıiki evdeki gllrilltn nedir böyle? çorap i•tecli. kul11k Larkasına aUı. bürtüdür ba,ladı. 

J 
t1'• 

5: Haaan B.-Ne münuebet koiıı•"O 
o.ı... karı koca hlli cum• g .,. 
futbol maçının münakaıaaıoı 1 
yodarL 
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Hergün 

Başkaları 
/\'e 
Diyorlar? -Tam:rat ve Bo. çlar Meselesi 

Genrl Brüning 
Sabık Alman Başvekili 

"Tamirat meselesi hakkında 
tet'. i < ve tahkik sözleri çok söy
lendi. Şimdi bütün dünyanın 
selameti namına bu meselenin 
halli zamana gelmiş bulunuyor. 

''Bütün dünyanın gözü ve 
timi..ıi Lozana çevrilmiştir. Alman 
hükumetinin vaziyeti bil tün 
dünyaca malumdur. Şükran ile 

·kaydetmek lazımdır ki, onun 
bu vaziyeti bütün dünyaca 
ınalflmdur. Hatta alacaklılar bile 
bunu takdir etmekten hali değil
dirler. Dünya buhranının bitmesi 
için tamirat bedellerile borçların 
gayrimuayyen bir müddet için 
tehiri zarureti vardır. 

"Borçlar meselesi halledildik
t en sonra her tarafta her mille
tin iktısadi vaziyetinin düzele
ceğine kat'ı surette eminim.,, 

* Dünyadan Alman Ders 
Amold Zweig 

Bir Alman Edibi 

"Bir harp ile harap olnıuş olan 
dünyadan tamirat para411 istemek 
muhali istemektir. Bu tamirat 
yıkılana yerine getirmiyecektir. 
Harp esnasında ve harpten son
ra dünya büyük bir heyecan ge
çirdi. Bu heyecana harpten sonra 
her milletin gösterdiği müfrit 
milliyetperverlikle mllkabelo edil
di. Her tarafta ınphe, her taraf· 
ta hodglmlık, her tarafta dit• 
kadar silihlanma zihniyeti hAklm. 

" Bu ıon zihniyet Avrupayı 
lcaranlığa boğdu. Şimdi buhran 
bütün miJletlerin kulaldarlDa ken• 
di yağile kavr.ılmıya çalıımanm 
fayda vermiyeceğini söylOyor. 
Yüksek tarifeler, teceddftt ıiya
•eti, milletlerin saba alma kabi
liyetlerini arttırıyor. 

Koınıuya dlltman nazarile 
bakmak, iki tarafı da ayni dere. 
de mustarip eder. 

'' Şüphesiz milletler kola}'hkla 
harbe sürliklenemezler. Devlet 
adamları da, ne düıünDrlerae dO· 
şünsünler, milletleri harbe sUrUk· 
lemek istemiyorlar. Fakat hOsnU 
niyet bu iti halle klfi g6rllnmilyor. 
Radikal tedbirlere ihtiyaç vardır.,, 

. Fransız Noktai Nazarı . . 
• Edouard Herrlet 

.. Biz kimseyi tenkit etmiyo-
lüz. BugUn bizi işgal eden on 
ınUhim mesele, hariçte iktıudl 
bir anlatma yapmak, dahilde mn
tevazin bir biltçe teıiı etmektir. 
Dunu yapabilmek için ıosyalist
lerle elele vermiye haıınz. 

Ben mevkiimi muhafaza et
tiğim müddetçe memleketimin ve 
İnsanlığın m~nafiiai müdafaaya 
çalışacağım, dıprda Cenevre ve 
lozan biıi bekliyor. Tamirat 
konferanıinda ne mGfklllltla kar· 
lalaıacağımızı kim tahmin edebi· 
lir? Bir zamandanberl bllttın 
dilnya desmokraıllerioi tehdit 
~den hldiıelerin ne tekil alaca· 
tını kim tayin edebilir? Biz hod
~rnane imtiyazlar utemiyoruz, 

Ynelmilel sükun ve emniyet 
._..Yoruz.,. 

· Köşkleri Kimler Yakmış? 
L Geçenlerde Kadık6yllnde Acı· 
I •demde çifte k6tkler ismi veri· 
t11 iki k6ık biribiri arkasına 
t•nQlışta. Bu k6fkleri benzin dö-
'r erek yakmakla maznun fınncı ı 
~•kup, ıof6r Naim Efendilerle 

SON POSTA 

j Son Postanzn Resimli Maka~si 

1 - Can sıkıntısı insana bütün 
dünyayı karanlık gösteren bir şey· 
tandı r. insan canı aıkıhnca bir kena• 
ra çekilip düşünmek ve ruhunu 
ezmek ihtiyacını d uyar. 

2 - Halbuki 11kıl dığımı:ı zaman 
bir köıeye çekilip kendi kendimize 
kalmak derdi mizi arttı rır, 11brapla
rımızı ıı:iyadeleştirir, ve ruhumuzdaki 
karanhğı koyulaştırır. 

• Can Sıkıntısı • l 

3 - Böyle zamanlarda açık ha
valı yerlerde geziniz. Derdini:ı:i her· 
kesle paylatını z. Kendini:ı.i unutmıya 

çalıfınız. 

r 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Manisadaki Bektaşiler 
--- - - --

Gizli Tekke işleten Ve Dervişlik Ya-
panlardan Bir Kısmı Mahkôm Oldular 

Manisa 19 ( Hususi ) - Şehrimizde gizli surette 
bektaşi tekkesi açmak ve bektaşiBk yapmakla 

Hasan, Nai li efendilerle Remziye hanım üçer ay 
h3pis ve ellişer lira para cezasına mahkum olmuş
lardır. Bunların cezası t ecil edilmiştir. maznun olanlar hakkında verilen karar dün mah

kemede maznunlara tefhim edildi. Muhakeme sa
lonu çok kalabalıktı. Bektaşi babalığı yapmakla 

maznun Hasan Hakkı efendi tecil olunmamak üzere 
dört ay hapse ve altmış lira ağır para cezasına 
mahküm edilmiştir. Diğer maznunlardan Tevfik, 

Diğer maznunlardan Sait, Ali Sacit, AgAh ve 
Muhiddin Efendilerle Fatma, Havva Hanımlar beraet 
karara almışlardır. Beraet kararları ekseriyc:tle itti-

haz t>dilmiştir. Öğrendiğime göre Müddeiumumtlik 
makamı bu kararı birkaç noktadan temyiz etmiştir. 

M. Heryo Diyor Ki: 
------

Almanyayı Başıboş Bırakamayız. O 
Zaman ikbsadi Muvazene Bozulur 
Lozan, 19 (A. A.) - Havas 

ajanıınm muhabiri başlanmıt olan 
müzakerat. umumi bir gözle 
hulasa ederken diyor ki: 

Konferansı içtimaa davet 
eden devletler diğer alakadar olan 
hnknmetlere Avrupa buhranından 
doğan bUtün meseleler için 
umumi bir hal çaresi uamak 
maksadilo icap eden blltün 
zamanı bırakmıılardır. Bununla 
beraber hllkumet reislerinin (Lo-
zan) da uzun mUddet kıdamıya
cakları ve nihayet temmuz batına 
kadar bulunacak bal çareleri llze-

Rusyada 
Yeni Bir Hakem Komis

yonu Teşkil Edildi 
Moıkova 18 - ( A.A. ) - Ec

nebi tirketlerle mllnakit mukave
leler abkimjna dair mezkur tir· 
ketlerle Sovyet teıkillb arasında 
çıkacak ihtilifları tetkik etmek 
üzere hususi bir hakem komis-
yonu teşkil edilmiıtir. Bu ko· 
misyonda allkadarlar menfaatle
rini mlidafaa için müme1Siller 
bulundurabileceklerdir. 

Muhafız Bisikletçileri 
Ceyhan 18 ( A. A. ) - Muba

fızgücü bisikletçileri bugün şeh
rimize geldiler. Ceyhan bisiklet
çileri misafirleri 10 kilometreden 
karııladılar. Güçlüler yarın Os
maniyeye hareket edeceklerdir. 

rinde mutabık kalınmasını iıtiyece
kleri do qiklrdır. 

Konferansan nazarı dikkatini 
celbeden bilbuaa iki mcaele var-
dır. Bu meselelerden birinciıi 
tamirattır, ikincisi de Avrupanm 
ıalahıdır. Franıız Başvekili M. 
Heriyo bu iki meselenin 
yekdiğerine bağlı ve girift oldu· 
ğunu itaret etmiştir. 

Tamirat borçlarının iJgaıı 
nazariyeıinl Fransa, ıtıpho yok 
ki, reddedecektir. 

Buna mukabil Fransa için 
senede (1) milyar (800) milyon· 

l
ltalgada 
Tevkifler 

Roma, 19 (A.A.) - Moden 
vilAyetinde birçok komünistler 
tevkif edilmiftir. Bunlar bir fa· 
tist genci &ldllrmek clirmile maz• 
nundur. Maktulnn cesedi Seçya 
nehrinden çıkarılmıştır. 

Krögerin 
Cürüm Ortağı 

Stokbolm, 18 ( A. A.) 
Krögerin priki cDrmü Rredberg 
9 ay ağır hapse ve müdUrn bu· 
lunduğu lıviçre tirketine de 81 O 1 
bin lıviçre frangı tazminat ita· 
ıına mahkiim olmuştur. 

luk bir fedakirhğı istilzam etm .. 
aine raimen Y unıc pllnının ıarta 
bağla olmıyan tediyatının ay• 
nen ibkası da iltizam edilmekt .. 
dir. Şu halde bal çareal ancak 
yekdiğerine zıt olan bu iki nok
tanm telifile bulunacak demektir. 

Bu mUsteına buhran günle
rinde Almanyayı taabbfttlerio
den azat etmenin mlhıasip olma• 
sma mukabil, feyizli ıDnler avdet 
ettiği zaman bu devleti ayni ha-
fiflikte bırakmak caiz olamu. 
Zira o zaman Avrupanın iktıucb 
muvazenesi Almanya lehine bozul
mut olur. 

Amerika da 
Çok Şiddetli Bir Zelzele 

Vuku Buldu 
Nevyork, 19 ( A.A) - Mek· 

sikodan gelen haberlere göre 

Manıanillo mınt akasında, Mekliko 

şehrine 500 kilometre mesafede 
çok şiddetli bir .zelzele olmuıtur. 

Tafsillt alınamamıştır. Fakat bir
çok telef at vuku buldujıı zan Ye 
tahmin ediliyor. 

Rusya - Estonya 
Moskova, 18 ( A. A.) - Ha

riciye Komiserliği lzasmdan M
Stomonikof ile Estonya sefiri 16 
haziranda bir uzlaıma mukavele· 
namesi imzalamışlardır. 

iSTER iNAN, iSTER iNANMA! 
Bir karlimiz yazıyor: 
" Belediye ekmete narh koyuyor ve ekıneti• bu 

fiattan fada 1ablmaıını menediyor. 
" F1tkat bazı fıranlarının nuha ittiba etmlyerek 

ya daha pahalıya, yahut daha ucuıı:a 1ahyorlar. 

Meseli Kadıköyde Satie mağazuınan yanındaki köıe
de aktamları ekmetio altı ile yedi kurut ara1ın
d, aahldıtını görilyoru:ı. Yine Kadak8yde bir fırının 
narhtan daima yirmi para nya bir kurut fazlaya 
Hbf yaptajına tahit oluyoruz. " 

/STIIR iNAN. iSTER INANllAI 
tride H. adliyeye verilmiiJerdir. 

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

Sayfa 3 

Sözün 
!vlünderecatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. 

Yeni Bütçenin 
Düyunu Umumiye 

Fasılları 
Ankara 18 - Yeni ıene masraf 

bütçeleri içinde en ıı:iyade na.zarı 
dikkati celbeden Düyunu Umumiye 
biltçe5idir. Bu bütçeye geçen sene 
mev:ıu tahsisat 1yekilnu 26:450,000 
lira iken bu ıeneki tahsisat 
49,755.000 liraya baliğ olmaktadır. 

Düyunu Umumiye bütçeaine mev• 
zu tahsisat berveçhi atidir r 

Birinci kısım - Dahili borçlar me
yanında iıtikrazı dahili ıenelik a mor• 
tiıınan ve faizler için 1,078,600, gene 
istikrazı dahilt tahvilAb komisyonu 
olarak 5,470, donanma p!yangosu 
için 30,000, Ziraat BankHına kanunuı 
mahsus mucib ince ve rilecek aon tak
ıi t için 555,800, t raktör tu:minab 
için 750,000, 1885 numaralı kanun 
mucibince btanbul mecburi istiml llc 
bedeli için 750,000, mahıubu umumi 
kanunu mucibince verilecek düyun 
tahvilihnın amortisman Ye faizi için 
130,000,932 bütçe kan unu mucibince 
a lakadarlara verilecek dilyun tahvi· 
l itının amortisman ve faizleri içia 
600,000 ; CUmhuriyet Merkez Ban· 
ku ma evrakı naktiye itfa kartıhfı 
olmak üzere 1,656,700, Merkeı Ban• 
kasanca deruhte edilen revrakf nak· 
t iyeye mukabil nrilmit olan hazine 
bonoları faiz ve sermaye teminata 
olarak 1,550,000 Ergani bakar mad .. 
ni .iıtirak hiueai ve faiı: olarak 
108,000 lira tabıi1at [mevı:udur. 

Harici borçlara milte..llilc ikinci 
kmmda Osmanlı borçlar1 senelik 
mürettebatı Tilrkiye hi11e1l olmak 
Gaere 4,095,000, kambiyo mubayaat 
karııhğı olarak 10,000, Komerçly .. 
le Bankasına taksit olarak :300,000, 
1740 numaralı kanua mucibince v .. 
rllecek ikinci tabit olmak G:ıere 
00,000, kibrit lıtikrau fala •e 
itfa mürettebah olarak 1,727,000, lira 
tahıisat konmuıtur. 

Mütennvl borçları ıfS.teren üçGn• 
el kısımda Anadolu •• Mersia hat• 
ları mubayaa bedelinin taksiti ola
rak 1,963,500, Nafıa ve Mfllf MOda
faa taahhGdata için ihraç edilen ha• 
zlne bonolarının itfası içla 17,MO,OOO 
Jlra g6rülmektedir. 

Zatt maaıları ihtiva edea dCirdGn· 
eU k111mda hidematı vataniye maaı• 
)arı olmak ilzere 38,415; mOtokalt. 
eytam v• uaaıll maaıları yekün11 
olarak 16,5 milyon, harp mal6llerine 
arazi bedeli olarak 50 bia, mhtelif 
borçlar kartıhtı olmak Oıı:ere de 
257 bin lira talaaiaat •ardır. 

HGkimetha teklif ettlji Dlyunu 
Umumiye bOtçul yekGau 54 milyo• 
7M bin lira lir.en [enctımen hGktlmet• 
le mutabık kalarak bu mlldartlu 
~ milyon liratmı tenzil etmiftir. 

Limanda 
Dün Bir Vapur Diğerinin 

Üstüne Bindirdi 
Dlin akşam uat 17 de Kabataı 

açıklannda demirli bulunan Türk 
bandıralı Vefa vapuru demirini 
tarayarak o civarda demirli bu
lunan Macar bandıralı ( Arpat ) 
vapurunun üzerine d019rek per· 
vanesinin bir kanaclmı kırmlfbr. 
Mnsademe aeticeıinde Vefa Ya. 
puronun da kaptan k6prtlı8 ha• 
sara uğramııtır. 

Otomobil 
Faciası 

Dün öğle ftzeri Sultanahmette 
bir otomobil faciası olmuştur. 
Adliye icra Dairesi memurların
dan Mualll Hanıma Saltanahmet 
durak yerinde bir otomobil çarp
mııbr. Sadme çok tiddetli ol
mut ve genç hanım kolundan, 
gqıüoden Ye bacağından ağır 
aurette yaralanarak hutabaneye 

. kaldaralmııtar. 



Yunan is fan 
Tütünlerine 
Müşteri Çıktz 

Atina, 17 ( Hususi ) - Fran!a 
ile Yunan hükümeti arasında 
aktedilen bir itilAf mucibince, 
Fransız Tütün inhisarı, Yunanis· 
tandan 19,000,000 frank kıyme
tinde tütün alm:ya karar ver
miştir. 

Satın alınacak tütünlerin cins 
ve miktarını tesbit etmek üzere, 
Fransız Tütün inhisarı reis ve 
mUdürlerinden mürekkep bir he
)'et, yakında, Yunanistanm en 
mühim tütün merkezlerini ziyaret 
edecektir. 

Bu iştira keyfiyeti, Yunanis-
taııda büyük bir alaka uyandır
mıştır. 

Bazı mühim Alman firmaları
Dm da Yunanistandan tütün ala
cakları teyit edilmektedir. 

Bundan Başka Yunanistan ile 
Fransa arasında bir takas muka
•elenamesi akti hakkında yalon
da burada müzakerelere ba~Ja
nacaktır. 

Fransa ile Yunanistan ara
ıında mart ayı esnasında bir 
takas mukavelenamesi tesbit 
edilmiş ve Pariste imzalanmıştı. 

Bu mukavelename, Yunanis
tanın altın esasını terketmesin
den dolayı tatbik mevkiine vaz 'e· 
dilememiştir. Yeniden aktedile
cek olan takas mukavelenamesi
nin, eskisinden hayli farklı ola
cağı haber alınmaktadır. Diğer 
taraftan hUkümet, takas usulUnün 
tatbikı hakkında, ftalya, Maca
ristan, Çekoslovakya, Avusturya 
ile de müzakerelere başlamak 
tasavvurunda dır. 

Sırbistanda Bira Sarfiyall 
istatistiklere nazaran son dört 

aenedeberi Yugoslavyada bira 
aarfiyatı eksilmiye başlamıştır. 

Filhakika: 
1928 de 797 ,300 Hektolitre 
1929 da 67 4,800 il 

J 930 da 540,300 " 
1931 de 540,300 " 

Bira aarf edilmiftir. Bira fab
rikalarının miltaleasma göre bu 
eksilmenin sebebi ıarap ile ra
kıdan istihlAk vergisinin kaldı
nlmıı olmasıdır. Sırplar "sarhoş 
olmak için rakıyı ve şarabı da
ha ucu! bulmaktadırlar. 

Yunanistan'da Kağıt Sanayii 
Yunanistan' da kfiğıt sanayii, 

1904 senesinde başlamıştır. Fil
hakika, ilk kiğıt fabrikası, 1904 
ıenesinde, F aler' de Hermeı Şir
keti tarafından t~sia edilmiştir. 
Bu şirket, 1912 senesinde ikinci 
bir fabrika daha açmıştır. 

Fakat, Yunanistanın kAğıt 
aanayü, ancak, 1924 senesinde 
bfiyilk ve ehemmiyetli bir hat
•• atmı~tır. O tarihte, ( Yu
nan Kiğıtçılığı Anonim Şirketi ) 
yeni tesiaat vücude getirmiştir. 
Bu tesisatın i~aaında en aon 
terakkiyat nazarı itibare alınm11-
br. ınpat, takriben, 60,000,000 
Drahmiye baliğ olmuştur. Bu 
fabrika, Şarkın hemen hemen 
en kuvvetli kağıt imalathanesidir. 

imalat miktarı aşağ.da gös-
terilmiştir: 

19l7 senesinde 3,200 ton 

1928 " 4,080 " 
19'l9 " 5,306 " 
1930 " 5,331 ,. 
1931 .. 5,208 " 
Bo miktar, memleketin ihti-

yacının mühim bir k:.snum temin 
eylemektedir. Mezkôr tirket fab
rikaya yeni ve pek kuvvetli maki
neler vazeylemektcdir. Bu saye
de, her cins kAğıt imal olunmak· 
tadır. 

Haziran 1 
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HABERLERİ [ - _E_vDoktoru MEMLEKET 
-

Bu Çamlık Kimindir? 
- --

Kırkağaçlılar, Bu Güzel Mesirenin 
·Soma ile Alikası Yoktur, Diyor 

Kır k a ğ a ç , dar eğlenirler ve 
(Hususi) - Ga- r " ıenenin birkaç 
zetemi~i? Soma gününde bu gü-
nıuhabm olan zel ormanın temiz 
arkadaşımız, ge- havasından isti-
çen gün, bizim fade ederler. 
"Kırkağaç çam- Somadaki ar-
lığı,, hakkında kadaşımızın yaz· 
bir mektup gön- dığı gibi Kırka-
dermiş. "Son ğaç Belediyesi bu 
Posta,, da oku· 
dugv um uz bu çamlığı iki üç ae-

nedenberi değil, 
mektup Kırka- eskidenberi be-
ğaçlılar tarafın- nimıemiştir. 
dan hayretle Bundan bq-
karıılandı. Ev- Mefhur Kırkajaç çamlıj1nan manzarası ka, seneden se-

velA şunu siSyliyeyim ki "çam- 1 tur. Binaenaleyh, Kırkağaç ve neye ziyaretçileri artan, İstanbu-
lık,, Kırkağacm ve Kırkağaçlıla- Soma belediyeleri arasında böyle lun Ada çamlarile kıyas kabul 
nndır. Soma belediyesinin bizim bir ihtiltf ve rekabet mevzubahs etmiyecek derecede nefis olan, 
çamlıkla hiçbir alakası yoktur. değildir. Kırkağaç çamlığının ıuyu ki-
Bu hususta gazetemiz namına Çamlık, minelkadim ( Kırka- fayet etmemire başladığından 
burada yaptığım tahkikatın neti- ğaç Çamlığı ) diye maruf ve 60 - 65 bin lira aarfile 
cesini şu satırlarla bildiriyorum: mütevatirdir. Kırkağacın en gfizel çelik borular içerisinde Kır-

Kırkağacın hemen yambaşın- bir mesiresidir. Her senenin mu- kağaç Belediyesince Kasabaya 
da geniş, kesif, güzel bir çam or- ayyen günlerinde Kırkağaç Bele- isale olunan sudan dahi ormanın 
manı vardır. Bu orman, Kırkağaç diyesi tarafından civar viliyet ve muhtelif yerlerine su verilmiş ve 
Belediyesinin hududu dahilinde kazalara ilin ve halk davet edi- ziyaretçilerin ihtiyacı temin olun-
ve tapu senedile Kırkağaç Be- lerek burada eğlentiler tertip muştur. 
lediyesinin tasarrufu altındadır. olunur. lzmirden hususi trenler Soma Belediyesinin çamlığa 

Çamhkla, Soma Belediyesinin tahrik edilir, binlerce halk çam- gelen sularda hiçbir alAkası yok-
hiçbir alaka ve münasebeti yok- lığa gelir, sabahtan akşama ka- tur. M. R. 

Merzi/onda 
Maarif 

Merzifon, (Hususl) - Şehri
mizde geçen sene teessüs eden 
ortamektep daha yeni açılmış 
olmasına rağmen 200 talebeye 
malik bulunmaktadır. MelCtebin 
talim heyeti ve tesisatı çok mil
kemmeldir. Halk, çocuklarım 
mektebe vermek için büyük bir 
arzu göstermektedir. Bilhassa 
mektebin faal bir spor klübU, 
temsil heyeti, talebe kooperatifi 
teşkilatı da çok iyi bir şekilde 
çalVjmaktadır. Cimnastik bayra
mında mektebimiz büyük bir 
muvaffakiyet göstermiştir. 

Vedat 

Tarsusta 
Y ıldınm Düştü Ve iki 

Kişiyi Öldürdü 
Tarsus ( Husust ) - Son yağ· 

murlar esnasında Tarsus Irmağı 
taımıt ve birkaç yeri sular bas-
mıştır. Suların basmış oldu-
ğu yerlerde iki ev yıkılmış, 

fakat nüfus zayiatı olmamıı
br. Yalnız. düşen yıldırımlardan 
şehirde il<f 1 

çocuk bayılmıştır. Kuş
temur nahiyesine übi BalJıca 
köyiinde Harputlu lımail oğlu 
Dursun ve yeğeni Necwiyeye 
yıldırım isabet ederek ölmüşler
dir. 

Yağan yağmurlar kaza için 
çok faydalı olmuştur. Yağmur 
Namrun nahiyesine yağmamıştır. 

Sınd1rgıda Tiyatro Merakı 
Sındırgı (Hususi) - Son gün

lerde kasabamızda halk arasında 
bir tiyatro merakı başlamıştır. 
Burada iki aydır her akşam 

oyunlar veren bir tiyatro kum
panyası vardır. Tiyatro her akşam 
hıncahınç doluyor. Müşterilerin 

ekserisini kadınlar teşkil ediyor. 

Manisalıların Bir Arzusu 
• 

Şehirlerinde Bir Lise T e-
sisini Temenni Ediyorlar 

il 

Manisa Ortamektebl talebe ve muallimlerlnden lllr kısım 

Manisa (Hulusi) - Viliyctimiz Ancak hiçbir nokunı olmıyan 
dahilinde maarif ve okuma faa- bu mektebin tedrici bir ıekilde 
liyeti seneden ıeneye bariz bir liae dereceıine yllkıeltllmesi bu-
ıekilde terakki hamleleri göster- iiln için zaruri bir ihtiyaçtır. 
mektedir. Gerek merkezde, ge- Meseli bu sene mektebe bir liae 
rekse mülhakatta bugiln birçok 11mfı ilive ediline bBytık bir ihtf-
irfan müesseseleri vardır. Bu yaç tatmin edilmiı olacaktır. 
arada villyetimizin irfan ıaha- • Bu suretle diğer liaelere ıide-
ıında en gtızel varhğın1 leylt miyen fakir talebeler bu ıınıfa 
muhtelit ortamektep olarak zik- devam edecekler ve liıe tabıil-
redebilirim. lerini kendi memleketlerinde yap-

Bu mektep tam devreli ve mış olacaklardır. Manisa balkının 
tam teşekkilllil bir Ortamek- maarif husuıunda bugün için en 
teptir. Yani Uç sınıfı vardır. Fa- ehemmiyetli temennisi hudur. 

k k h ı• · l · A. C.111 at o uma eves ısı genç erın 

hergün artması üzerine her sı
nıfa birer şube ilavesine lüzum gö
rülmüştür. Şimdiki halde mekte
bin talebe mevcudu kırkı hamın 
ve mütebakisi erkek olmak üzere 
282 kişidir. Fakat iSnümüzdeki 
ders senesinde bu miktarm iyice 
yükseleceği ümit edilmektedir. 

Konyada Bir Mahkümiyet 
Bursadan Konyaya esrar geti

ren Orhangazi kaza11nın Narlıca 
kary(:sinden Şakir oğullarından 

Mustafa oğlu Rıza Konya ihtisas 
mahkemesinde alh ay hapse ve 
ayrıca yüz lira ağır para cezası
na mahküm olmuştur. 

Faydalı 
Mikroplar 
Hangileridir? 

Her tarafta mikrop vardır: 
Teneffüs ettiğimiz hava, yediğimiz 
yemek, içtiğimiz su ve iizerine 

ayak bastığımız toprak, hula!la 
her yer mikrop ile doludur. Bu 

mikropların büyük bir kısmı sıh• 

hate muzırdır. Fakat içlerinde 

faydalı olanları da vardır: Meseli 
hamurun kabarıp şişmesine, üzüın 

ıuyunun tahammür edip şarap 

olmasına, midemize indirdiğimiı 
yiyeceklerin eriyip hazmedilmesine 
yardım edenler bu cinstendir. 

~ 
Bu itibarla tabiatin kuvvetle

rini kendisine hizmetçi yapmıf 

olan insan, mikropların bir kıs .. 
mım da fayda verici bir hal• 
ıetirmiştir, denilebilir. 

lf 
Zarar veren mikroplara ge

lince: 
Vakıl bunların adedi hesap 

edilmiyecek kadar çoktur. Ve· 
remden, frengiden, tifodan, H• 
ftlaten, kızamıktan, kuşpalaztn• 
dan başbyarak birçok isimler 

ıayabilirsiniz. Fakat bereket 
versin ki, insanın teşekklilatı bu 
mikroplardan bir kısmına karşi 
bir nevi muafiyeti haizdir. Mik· 

roba karşı kendisini şiddetle mU· 

dafaa eder ve ekseriyetle düşnıa

nmı yener. Bu hususta ekseriyetle 
illç, ıcrum ve aşı gibi yardıııı• 
cılara da muhtaç olmaz • 

* Denilebilir ki vücudumuzdı. 

ber cins mikroptan az çok· me• 

cuttur. Bunların zarar vermen .. 

!erinin sebebi vücudun kuvvetli 
olmasındandır ve hayatta het 

zaman dikkat edeceğimiz şey bu 
kuvveti muhafaza etmektir. VU• 

cut zayıf dUştüğil zaman içinde 
aln bir halde bulunan milcroplat 

derhal faaliyete geçerler ve işte 

o zaman da hastalık başlamıf 

olur. 

İzmir de 
Tayyare Cemiyeti Bir Si
nema Binası Yaphracak 

lzmir, (Hususi) ŞehriınİS 
Tayyare Cemiyeti şubesi burada 

güzel ve asri bir sinema binası yaP" 
brmıya karar vermiş ve bu mak• 

' utla İstanbul Güzel Sarı'atlet 
Akademisine müracaat etmiştir• 

Akademi yeni binanın plan ~· 
projelerini hazırlamaktadır. 

halyao Gazetecisi J~mirde 
lmıir, (Hususi)- ltalyan ı:-• .. 

zeteciıi Matmazel Marsella lzrPİ~ 
vapurile ıehrimize geldi, şebt 
sezdi. Dün akşam ayni vapurl• 
lakenderiyeye müteveccihen şeb" 
rimizden ayrıldı. -----
Bir Kaçakçıhk Muhakemesi 

Balıkesir ihtisas mahke111el
1 

ıayanı dikkat bir kaçakçılık d•" 
vuuıın muhakemesini bitirıniştif • 
Davanın maznunu jandarma ofl" 

baıısı Hasan çavuşun bir Hitilrl 
kaçakçısı hakkında takibat yaf'" 

maclığı anlaşılmış ve 9 ay ha~~; 
mahkum olmuştur. Asıl k·ıça ~ 
Safiye kadın 6 aya nıahk 
edilmiştir. 



Siyaset Alemi 

lozan 
BABİCI TEL R FLAR 

kon/ er ansı 
• 
ller/iyor 

lozan 18 - Umumi müza· 
~ere M. Y oşidanın müdahalesile 

M. Heryo, Konferanstaki Müzakerat 
Neticesinden Memnunum, Diyor 

tkrar başlamıştır. Y oşida Japon 
beyetinin, Fransa, Almanya, ln
riltere ve ltalya mümessillerinin 
~n derece makul olan mütalea
lltına ilave edecek hiçbir müta
eası olmadığını söylemiştir. Ja· 
Pon murahhası, bütün dünyanın 
b~hran dolayısile misli görülme· 
ınış büyük bir felakete uğra· 
ınası korkusu olduğunu, buhranın 
esasının itimat fıkdanından ileri 
geldiğini, cihan buhranile müca· 
dele arzusunda olan Japonyanın 
riğer iktısadi ve malt mese· 
~ler gibi tamirat meselesi· 
'~ de halletmiye azmettiğini 
löylemişlir. Belçika ve Portekiz 
b\lrahhasları kendi memleketlerinin 

1 
"'susi vaziyetlerini izah etmiş-
7rdir. Yugoslavya Başvekili Ma
tinkoviç, bazı memleketler lehi
~e yapılan itiliflarm diğer mem-

d 
ketleri fena bir vaziyete düşUr
üğünü, meseli tamirat borçla

tının ilgasının Yogoslavyayı böyle 
~~ vaziyete düşüreceğini ıöyle
ltııştir. 

ltomanya ve Yunanistanın 
Vaziyeti 

Lozan 18 - Konferansın hu
si celsesinde LRomanya ve Yu

an murahhasları, memleketleri-
111 maruz bulunduğu müşkillat 
akkında izahat vermişlerdir. 
ltonferansın Borsaya Tesiri 

Paris 18 - Konferans Paris 
e Londra borsaları üzerinde iyi 
Csir vapmı~br. 

Gazeteler Ne Diyorlar 
Paris 18 - Siyasi borçların 

•likini gazeteler ehemmiyetli ve 
ahim bir hadise olarak telakki 
trnektedirler. Umumi kanaat, 
~şterek tebliğin Fransanın men
.._t ve arzusuna muvafık olduğu 
crkezindedir. 

Lö Jurnal Endürtistryel gaze· 
~•i diyor ki: 

Geçirmekte olduğumuz buhra-
1rt bugünkü hAd devresinde 
lrnanya ilo alacaklıları olan 
tınleketler arasında muvakkat 
İttakım uzlaımalar vücuda ge
ilrnesi zaruridir. 

Fakat esasen bir seneden beri 
diye edilmiyen bu borçlann, 
lllanyanın çektiği müzayakamn 
bebi olamıyacağı aşikardır. 

Le Jurnal gazetesi, Mak Do
ll~dın icrası gayrikabil tesmiye 
~ılen taahhOtlerin yeniden tet
ki tavsiyesine dair olan sözleri 
fair oderek diyor ki: 

Bilinmeal lizım olan taraf 
r, imkAninın nerede ol-
11iu ve yapmamak arzusu
lln nereden başladığıdır. Namus-

Hindisi anda 
Kongre 
Akamete Uğruyor 

Bombay 18 - Kargaşalıklar 
nihayet bulmuş gibidir. Işık 
yakma memnuiyeti kaldırılmıştır. 
Müslümanlarla Mecusiler arasın
daki gerginlik devam etmektedir. 
Mecusiler, Müslüman mahallele
rinden, Müslümanlar da Mecusi 
mahallelerinden taşmmaktadarlar. 
Gandl Fikrinden Vazgeçmiyor 

Bombay 18 - Hükumet ile 
kongre arasındaki müzakerelerin 
akamete uğradığı zannedilmek·· 
tedir. 

Valii Umumi, Gandi boykotaj
dan vazgeçer geçmez kendisile 
tekrar müzakereye girişmeği dü· 
şUnmektedir. İngiliz Parlamento
su ne Gandiyi ne de kongreyi 
nazarı dikkate almamaktadır. 
Gandi, menfi mukavemetten vaz
geçmemektedir. 

karlığın icabı olan uzlaşmalar, 
hilekarlığın arasında bir had ta
yin etmek lazımdır. Lozan ve 
Tahdidi T eslibat konferansının 
muvaffakıyet sırrı da buradadır. 

Heryo Parlste 
Paris 18 - Başvekil M. Her

yo sabahleyin Lozandan buraya 
gelmiş ve nazırlar meclisinin iç
timamda hazır bulunmuştur. 
M. Herlyo Beyanatta Bulundu 

Paris, 18 - M. Heriyo Lo
zandaki .faaliyet hakkında beya
natta bulum.rak hulasaten de
miştir ki ı 

- Ben şahsen, müzakerat 
neticesinden memnunum. Sevin· 
cimin birinci sebebi, Avrupaya 
ait meselelerin halli hususunun 
umumi bir kadro dahiline gir· 
mesinden mütevellittir. Diğeri 
de, moratoryom meselesinin eo 
mantiki bir tasviye suretine bağ
lanmış olmasıdır. Bütün dünyayı 
memnun eden bir meselenin hal
linden nasıl memnun olmam. 

Hulasa bu, hayırlı bir başlan
gıcıdır. Esasa ait müşkülat oldu
ğu gibi durmaktadır. Fakat bu 
mUşkülat, konferansın alisini hiç
bir tehdide maruz bırakmamak
tadır. 
ltalyan Gazeteleri Ne Diyor ? 

Romn, 18 - Fransız, İngiliz, 
İtalyan, Belçika ve Japon heyet
lerinin beyanatları neticesi olan 
itilafname hakkında Jurnala Di
talya gazetesi, bu vasika muhte
lif memleketlerin mes'ul mfımes
sillerinin hüsnü niyetlerinin bir 
delilidir. Denilmektedir. 

i.DEBI TEFRlKAMlZ: 44============ 
VİKTOBTA 

~ Muharriri: Knut Hamsa11 Nakleden: H. $. 
- 'Nas\İ 'oldu da gözUnUze lere daldı. Aklına fevkalade bir 

"Ptnıya ceaaret etti. Şimdi de fikir gelmişti. 
'f ı~ın ortadan kayboldu. Komşu Öğleden sonra şatoya gitti, 
Uığin sahibile ava gitmişti. Ne içeriye girmeden Kamilaya haber 
.~ar şayanı teessfıf bir hareket! gönderdi. Onu orada beklerken, 
ı lorya dün gece hiç uyuyama- birinci kat pencerelerinden biri· 

~ .._ Bu gece belki daha rahat 
lir. Siz ne vakit gidiyorsunuz? 
b - Yarın. Ya siz ne zaman 
t~ dönüyorsunuz? 

-1._ İhtimal sonbahara .. Bugün 
i"ı;den sonra sizi görebilir mi-

~ .. :' Ol Evet, şüphesiz, sizinle 
~ Uşınek isterim. Bana bir ma· 
a,:d~n bahsetmiştiniz, bana onu 

Ctın 'y . 
0 han avdetle uzun düşUnce-

nin arkasmda Viktoryayı gördü. 
Genç kız bir mllddet sabit na· 
zarlarla ona baktıktan S<?nra göz
den kayboldu. 

Kamila ile birlikte taşocağım 

ve mağarayı gezdiler. Şimdi gen
cin ruhunda bir sükun vardı. 
Sakin ve hayecansız, genç kızı 
dinliyordu. Onun manasız ve şuh 
cıvıltıları kendisini neşelendiriyor, 
sözleri sanki meleklerle gönde
rilen lAhutl haberler gibi etra· 
fmda uçuşarak onu mestediyor-

Para buhranına çare aramıya çıkan tayyare, kazaya uğruyor. 'l'ayy.ıreci
ler yunus balıklarının hücumuna uğruyorlar. Geçen vapura İfarct veriyorlar, 
aldırmıyor. Bunun üzerine tayyarecilerden b:ri : 

- Feiake>, diyor, bu vapur kendisinden başkasını iÖrmüyor. 

Almanganzn 
Her Tarafında 
Kargaşalık Var 

Münib 18 - Bavyera dahilin
de siyast fırkalar mensuplarının 
üniforma taşımaları 30 eylüle 
kadar menedilmiştir. Dün Nazis
lerin Diyete resmi üniforma ile 
girmek istemeleri bu kararın 
verilmesine amil olmuştur. Nazis
ler reisin sükuta davet etmesi 
üzerine tefevvübatta bulunmuşlar, 
salondan dışanya çıkarılmışlardır: 
Bu sırada Nazis meb'uslarından 
biri: 

- Kahrolsun Bavyera! Diye 
bağırmıştır. Celse tatil edilmif 
Hitlerciler, müfrit milliyetperver
lerin marşlannı söyJiye söyliye 
salonu terketmişlerdir. Celse açıl· 
dıktan sonra Hitlerciler tekrar gü
rültü çıkarmışlardır. Reis, zabıta 
memurlannı çağırtarak bütün na
zisleri zorla dışarı çıkartırmıştır. 

Hltlercller-ln Protestosu 
Münib 18 - Nazis Fırkası 

üniforma memnniyetini çıkaran 
Bad ve Bavyera Hükumetlerini 
reisicümhur emirnamesini iptal 
etmekle ittiham etmişler ve bu 
hükümetleri protesto etmişlerdir. 
Reisiciimhurdan, bu hükumetle
rin beyannamelerini feshetmesini 
talep etmişlerdir. 

Merkez Fırkasm1n Ujradıjl 
Tecavüz 

Berlin, 18 - Merkez fırkası, 
Prusya Diyetinde uğradığı teca-

lardı. Şüphe yok ki bugün me
lekler onun başı üzerinde dola
şıyorlardı. 

- Hatırlıyor musunuz Kamili 
bir giln bana bir hançer hediye 
etmiştiniz. Onun altından bir 
kını vardı. Onu öteki eşyamla 
birlikte sandığıma yerleştirmiştim. 
Çiinki o zaman bu h•nçere ihti
yacım yoktu. 

- Ya, ona ihtiyacınız yok 
muydu? Peki sonra ne oldu? 

- Onu kaybettim. 
- Vah, vahi Ne yazık. Belki 

size onun bir eşini bulurum, buna 
çalışacağım. Yen isini ister misiniz? 

Eve doğru dönmüşlerdi. 
- Ya o büyük madalyonu 

hatırlıyor musunuz? O da altın
dandı, etrafa zarif çerçeveli idi. 
Siz bu madalyonun iç tarafına 

benim hakkımda iltifatkAr bir iki 
söz yazmıştınız. 

Evet, hatırlıyorum. 

- Bu madalyonu geçen sene 

(Bir lngili:ı kar\katüril) 

1 Tren Kazası 
Yapan Bir Deli 
Mahkum Oldu 

Viyana 18 - Birkaç :ay evvel 
Macaristanda bir treni yoldan 
çıkaran Matuşka 6 sene ağır 
hapse mahküm olmuştur. 

Son Posta : Matuıka, birkaç ay 
evvel Almanyada Ansbah şimendife
rini bombalarla hattan çıkartmıştı. 
Sonra Avusturyada Juterlin1r kazaaını 
yapmıştı. Her iki kazada insanca 
zayiat yoktu. Son defa Macaristanda 
Biya Torbacı köprüsünü berhava 
etmiş, 60 kişinin ölümüne sebep ol
muştu. Akliye mütehassısları Matut
ka için anormal bir adamdır de
mektedirler. 

vüzler dolayısile Rayhştaı inti
habatmdan evvel Nazislerle mll
zakereye karar vermiştir. 

Berlin Prusya Diyeti içtimaım 
tatil etmeden evvel Prusya hü
knmeti tarafmdan verilen yeni 
vergiler ihdası kararnamesini 
reddetmiftir. 

Hltlercller C.mları Kırıyor 
Hanovr 18 - Hitler Kıt'aSt

na mensup birtakım kimseler 
Sosyalist sendikaları binasına 

hücum ederek camları kırmıılar· 
dır. İmparatorluk bayrağı teıki
litına mensup bir müfreze bun· 
ları püskürtmUştür. 

Melsa Nezaretine HUcum 
Berlin 18 - İşsizlerle harp 

malulleri arasında Alman Masai 

birine hediye ettim. 
- Sahi mi? Ciddi mi söylü

yorsunuz? Onu bir başkasına 

hediye ettiniz, öyle mi ? Peki 
bunu niçin yaptınız? 

- Bir hatıra olarak onu bir 
Rus arkadaşıma verdimdi. 1 Çocuk 
o zaman bana teşekkür için Adeta 
secdeye kapanırcasına yere eğil
mişti. 

- Bundan o kadar çok mu 

memnun olmuştu. Oh, yarabbi. 
Böyle önünüzde diz çökmek için 
kimbilir o ne kadar memnun 
olmalıydı. Onun yerine size baş
ka bir madalyon vereceğim. Fa· 
kat bunu kendiniz için saklayın. 

Şatonun değirmenine götüren 
yola inmişlerdi. 

Y oban durdu ve: 
- Bir gün, dedi, bu çalı

lıkta başıma bir vak'a geldi. 
Her vakitki gibi tek başı

ma yaptığım gezintilerimde, 
bir akşam buradan geçiyordum, 

Gönül İşleri 

Kari/erimin 
Arzularına 
Cevaplarım 

"Sevdiğim kız, bir başkasile 
nişanlaoıyordu. Israrım üzerine 
vazgeçti. Benimle ilelebet kalını· 
ya söz verdi. Ben de onunla 
evlenmek istiyorum, fakat arka· 
daşlarım beğenmiyorum. Bu kötn 
arkadaşları yüzünden onun da 
ahlakının bozulacağından korku
yorum. Nasıl menedeyim ?,, 

A. Zeki 

Bir kıza, arkadaşları yüzllnden 
maruz bulunduğu tehlikeyi gös
termek ve hissettirmek güç değil
dir. Arkadaşlarının devam ettiği 
yerleri, kazandıkları şöhreti anla
tınız, kendisinin de böyle bir 
töhrct kazanması ihtimalinden 
bahsediniz. Mesele kendiliğinden 
halledilir. .. 

" Nişanla bir kızım. Niıanlım 
burada olmadığı için mektupl_. 
şıyoruz. Fakat bir arkadq gibi! 
Bana, biribirini seven nişanlıların 
iki arkada.J gibi muhabere etme-
leri doğru dej'ildir, diyorlar, ne 
dersiniz? ,, 

A. B. 

Filvaki nişanlılık arkadaşlık 
hududunu aşan bir şeydir. Fakat 
bu hususta kız erkeğin göster
diği bu yoldan yilrümiye mec· 
burdur. Erkek, arkadaşça mektup 
yazarken kız ilAnı aşk ~demez. 

* «18 yaıındayım, Kentli yatımda bir 
genı;le Aevişiyoruz. Bu sene ikimiz de 
l iseye gireceğiz. Ayni liseye girmck
liği uı iz doğru mudur? 

Hikmet 

Bence doğru değildir. Mek· 
teplerinizi ayırınız. 

* Ankarada Sevgi : 
Büyük Millet Meclisi Riyase

tine mftracaat etmenizi tavaiye 
ederim . 

HANIMTEYZE 
.............. ·-······························ .. ········· ... 
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Nezareti önUnde bir arbede çık· 
mıştır. l~ kisi zorla Nezaret bi-
nasına girmişler ve nazırın odaaa
na girmelerine mlni olan bade
me ve zabıta memurlarını döv• 
mütlerdir. 

o esnada iki kiti ağar atır yolun 
üzerinden geliyorlardı. Birdenbire 
kadın durdu. Arkadqı sordu ı 
Neden durdunuz? Bir ce-.ap ala
mayınca tekrarladı. No oldu ? 
Ne var ?. Kadın, birşey yok, de
di, fakat bana böyle bakmayınız. 
Genç ı 

- Size bakarak yürümeyi se
verim, dedi. Kadın : Evet bili
yorum, beni seviyorsunuz, fakat 
pederim buna razı olmuyor, dedi. 
Anlıyor musunu%? Bu imkinsı:ı; 

• bir şeydir ...• 
Genç adam mırıldandı: 
- İmkAnsız öyle mi ? 
Kadın gencin bileğinden tut

muştu. 

- Ah 1 Bileğiniz ne kadar kuv· 
vetli. Hayret edilecek derecede 
kuvvetli, demişti. 

Bir an süküt oldu? 
Kamili sordu: 
- Peki, sonra ne oldu? 

( Arkası Yar ) 



Uzak Şarkta 

Hindiçini 
Mektupları 

1 

Siyam • Bankok ( Hususi ) -
Siyamın en meşhur mabsuln olan 
pirinç, iktısadi buhrandan çok 
m&teeuir oldu. Köylü geçen 
aene ektiii mahsulü bili uta· 
madı. Buna Siyam parasının 

J&bek olmuı da tesir etmiştir. 
Siyam k&ylilılhılln en bllytık derdi 
tefecilerdir. Tefeciler köylüye 
ayda yllzde yirmi faizle para 
yermektedirler. Köylli, tefeciler
den borç olarak aldığı tohumdan 
lalaıl olan mahıulDn yarııını te
fecilere Yermektedir. 

H&ktmetin 7 5 milyon tical 
ela blltçesi ursalmış, kendine 
Jeal varidat aramıya baılamııtı. 
Hlktmet b&tçeyi tevzin için 
•emur maqlanndan yüzde yirmi 
teull&t yapmıfb. Hllk6met yine 
a,.t enclip ve zaruretler verti
lerf Jlbeltmiftir. Yeni bir Yergi 
le Slyamlılar, zengin fakir, senede 
T.mı paruile 5,5 lira · vergiye 
tabi tutulmutlardır. Yoz lira ma· 
q alan bir memur bu,nn 55 li
ra ••rıi vermektedir. Ver,Uerin 
birdenbire bu kadar arlmuı halk 
aruında bOylik bir ısbrap doğur
mUflur, halk: 

- Biz hDk6mete bu kadar 
para Yeriyoruz.;Htıkumet buna mu
kabil bize ne yapıyor? demek
tedir. Sokaklar insan ve hayvan 
pwiklerile doludur' aeçilmeı bir 
haldedir. 

lfı. Borada glln geçmez ki yan
*ın olmasın. Dünyanın hiçbir ta• 
rafında tesadtıf edilemiyen bu bi· 
ribirini takip eden yangınların 
yeglne 1ehebi iktuadl buhrandır. 
Halk sigortala bulunan ev dllkkln· 
lannı yakmakta ve bunların siı or
ta paralarını alarak kllçük .. bir
lere, k3ylere çekilerek mutavuı 
bir hayat dnnektedir. Geçenler
de burUDD ea b&yllk ainema11 
bir rekabet ylldnden Janch. 

Nlle 

/ngilterede 
lslamlık 

Londra ( Huaual ) - . Son za
....ıarcla la,nmerin ar .. ada 
llllmlıtı kaW etmek lcleti ıe
nlf bir hal almqbr. Bmalarm 
ibadet yeri son zamanlarda Bo
ldaı' de yapılan ıon derece ,azel 
bir camidir. Şimdi de Lonclranm 
merkezinde KeDIİgton'da ,ezel 
bir caminin yapdmuına karar 
ftrilmlt w buun için fLadiye 
kaclar 100.000 laterlint toplan
aufbr. 

Teberruda bulunanların bapda 
Ser Roalend Allenaon • Bbma, 
Baron Heclli ve Garri, Brijer FU
M bulunmaktadırlar. 

Maruf bir mlhenclis olan Lorcl 
Heclll 1913 aeneainde lallmlajı 
kabul •tmİf Ye hacca ıitmiftir. 
Klbeye pen ilk Avrupalıchr. 
Mlallmaalar ona Al Fank iami
ni Yermİf)erdir. Brijer Fdbl 1930 
aeneainde laıAmbiı kabul edip 
cenubi Necide gitmiye muyaffak 
olu ilk Avrupalıdır. 

içki Yasağı 
Nevyork 18 - Şikaıo CBm

huriJetpenerler Fırkası Meclili, 
içki yuatımn billkaydO pıt red
dine ait olan takriri reddetmif
tir. Bu vaziyet, içki yuajl ylz8n. 
den çakan ıiddotli mtlcadelelere 
nihayet Yermekte ve muhtelif 
hlk6metlere içki memnuiyeti 
mueleaiade m8stakil karar ver· 
mek ulllüyeti vermektedir. 

IŞKEM.BE ÇORBASI Kari },lektupları 

Sirkeli Sannısaklı Bir Çorba, Körkütük ~;:mvag 
sarhoşları Ayıltmıya Kifi Geliyormuş! Vi~:l1 un .. 

-Bunlar, plf- arasındaki d&nemeç tr• Çengele asıl
mış sıra sıra ko
yun başları... in
AD oğlunun zul
müne karşı, mllte
vekkil ve ıessiz 
zehir saçan bir 
tebessümle, dit
leri meydanda, 
acı acı sırıtı· 

yorlar. 
Dükklnın bir 

köşesinde, ko
caman bir kazan, 
fıkır fıkır kay
nıyor. Beyaz tak· 
keli bir adam, 
elinde uzun bir 
kepçe, durmadan 
kazanı karııtarmakla me.tıul-·· 

Arada bir: 
- Tak tak tak! ••• 
lıkembe kıyan sabnn ıeai.. 

Ve çıraklann dar merdivenlerde 
mekik dokuyUflan: 

- Tuzlama iki.. 
- Yumurtalı bir. 
- Sade ver, sarmıutı bol 

olacak!. 
Örtüstız mermer taklidi ma

alarm tisttınde ytızer dirhemlik 
ekmek.. Knçnk fincan tabakla
nnda birer avuç hu.. 

Genizleri yakan keskin bir 
ıirke kokusu, havada dalgala
myor. Tımaklanmn içi ıimaiyah 
bir garson, elile parçaladıfı bir 
koyun keUealnl. -"fteılnla &aa
ne ıUrerken içimde tarif edilmez 
bir tiksinti kabardL Sade ıuya 
ifkembe çorbuına katık atan 
yanıbaıımdakl ihtiyara bakıyo
rum. Mayonezli iatakoı da ancak 
bu kadar iftahla tenavtll edilir. 

Hem çorbuam içiyor, hem 
anlabyor: 

- Kalmadı, uld ifkembecl 
aataı.n... Bir zamanlar, Kalyon
eakullajanda bir barba Yal 
varch. Herif lmaunu çorba ya
pardı. Ya pifirdiii paçama leı
utL.. Alimallah, parmaldarm ela 
yeıclin.. 

MOfterl de nah hlyle... Kum 
ıibl kaynardı. 

Kimi, akpmdan kalm11t ay
mak için gelir. Kimi ayıp yeni
den baflamak için relir, D&kkl
nın içi, . dolar, dolar botalırch. 
Ôyle aGnler olurdu ki otura• 
cak yer bulunmazdı ela çor
bamızı ayak 6ıtl içerdik! Hey 
ıfcli ıllnler.. Huır iıkeleainde 
çekerdik kayık dtızllnD.. Çeker
dik kayık dllzllnll. •• Ondu aonra 
yerirdik kendimizi bqtukara 
ifkembeci dOkjslmna •.• 

Bir ıece, hiç unutmam, Ba
bkpazannda kafaları tlltallledik
ten aonra akbmııa eltİ, Beykoza 
paça yemlye ıittl lelik. O aaatte 
banıi paçacı dilkklnı açak kalır? 
Baktık ki hepli kapanlDlf. 

Dolll! bre dolq... Sabah, ıa
fak alkerken diiftllk dllkklna •.• 
ikinci klaede, mahmurluk filin 
bak ıetire... Pirllpak oluYerdik. 

Çatalla maaanm latGne wrdu: 
- Bana bir yumurtah dahal .. 
Şof6r kasketli b~ genç, ıar-

aona aoruyor: 
- Beyinli bq yok mu 1 Be-

Jlali bıı ... 
- Yok, b.p.... Buradaki 

bqlar, hepsi beyinsiz. .. 

lfk•mbeclde ...-11a 1$•nler 
Herif, acaba mllfterllerini mi 

kastediyordu ? 
Dllkklna giren bir baıka 

motteri, kııal'JDlf kellelerin llsttı

ne karpuı muayene eder ıibl 
parmajmın teni! vurduktan 
aonra hDkmOnll Yerdi ı 

lfkemfle kıyan lllr lfkemllecı 

Kuzu lla .. an 

,.. .., 

T IMURLENK 

ı 
Tarihin kaydetllll 
allamların en llU· 

M ,Uklerlndendlr. 

TIMURLENK u - -
R l•bnd•r, Atil•, Na-

pol•on w C•nıizden 
L llalıa miitlıiıtlr 

E - -
Pelc galunll• 

N SON POSTA 

K Silanl•rıntla 

w.: kin defi! 1 yolu, aon ııtınlml• tehlikeli 
.- Garson, mi- hal almııbr. Buradan 

dafaa etti: tramvaylardaki halk, sık 11k 

-Daha nasıl 
olıun pifkin? 

Dedi klı 

-Kelle dedi-
tfn nar gibi 
lozarmah 1 •• 

Sonra dili , 
bembeyaz olma• 
iL. Bakana,bun
lar cii•r ıibi.. 

Garaon, camı 
hidde~le kapadı: 

-Bizdeki bu •• 
Herkeı beleni

yor, ıiz bejenmiyonunuzl. 
Etrafta, ıellrtiler bqlacla: 
- Sarmısatı fazla ka91rdık.. 

GNaay ••• 
- Geeeey •• Estaifurullıh •• 
Kılık kıyafet dOfklnD bir 

mütteri, uzun bir "Yarabbi ıtıkllr" 
aavurduktan ıonra, mendili ile 
ağzını .UdL Garaon, vakit ıe
çirmeden qaiıya sealendi: 

- On iki buçuk al •• 
On kuruı bir klse çorba, ylz 

para da ekmek için .• 
Bu ucuzluğa diyecek yok ha

ni .. İki ıİfe Tqdelen ıuyu para• 
ıile iıkembeci dtikklnında pe
klll karın doyuruluyor. 

Bu aırada iç kiti, blribirlerl
nln ottıuzlarma abanmıt ftzlyett• 
içeri girdiler. ÜçUnUn de gözleri 
kan çanağı gibi idi. Bir mua 
bulup çiktlller. 

Blriai, ç&ktllil pbi mda. Ya
nmdakiler, d&rttltlllyorlar. 

- Hiş... Kalk be 1.. Omer 
ulu, ayıp be 1 •• 

Garaon bqlarma cHkillnce 
laemea Iİparlf Terllcll: 

- Bol IU'IDllaldı, bol airk.U, 
iç ude çorbL •• Demin man ur
hotu uyandırmak pek kolay 
olmada. 

Hald.-.n ulayan mlfterilerden 
biri taYsiye etti : 

- Solan yok mu, aotan.. 
Bir parça qan kolrlatıa. •• 

- Sirke de iyidir.. Şakalda
nm alrke ile otun. •. 

Nihayet bir bardak aojuk ıu 
1arbotun aldım bqıaa ıetirmiye 
klfi ıeldi. 

Hele çorbaya kapk abaca, 
mahmurluk filin k.al1114dı. Yal
Dil berkuin kendine hakbtım 
lôaettiii için sarhop hafif bir 
mabçubiyet belireli: 

glstermektedirler. TramvaJ 
ketinin nazan dikkatini 
deriz. 

Ben De Rica Ediyoru• 
Geçen ,nn pzeteoizde, 

lediyenin bayırlı bir karanll8 
klçllk bir haber g&rdnm ve 
rusunu ı&ylemek IAzımıeline 
kandım. Bu ha~w· beledWI• 
Cihangir yollannı yaph .. • 
karar verc:llj'i h•kk•nda lc:IL 
lediye reisinden pk rica ecMRI 

Bilim Betiktat tarafına 
defa ıeltp ındili takdirde, 
nim ki burada ela tamire 
JOllar ı&recek ft Jlae eımlal191 
bunların da tamiri itin 
emir verecektir. Ba Hbepl• 
de rica ediyorum. 

... iki .. 

Otomobil Korneleri 
Her memlekette otomo 

bir iıtirahat nsıtasıdır. 
bizim memlekette nedenae 
oluyor. Bir kelime ile a&yltıy 
Otomobillerden dejil, fakat 
mobil kornelerinden bıktık. 
ıof3rler korne &tttlrmek 
aunda mtlsabakaya girifiy 
Belediyenin alakadar mem 
nın nazarı dikkatini celbede~ 

AkaaraJı vı.-

CeraplarımıJ 
~M~Hant 
Bir istida ile ~vkar--ıYıaCP1111 

llilhıe mllracaat ecllniz. E• 
balıaettijinlz itler hakkında 
ıiub Yardır. Ba tııhwiAtten 
fade edeblllrainlz. l.tidanıu 
halle llmllhaberi raptetmeJI 
mal etmeyiniz. 

* Supbi Beyeı 
Bu it h•kkıada 

ketlerclen birçok •lr 
vaki olmuttar. Fakat teklif 
leri ..,.ıt çok ap oltla 
bittabi kabul edllmemlftir. 

* Kamil Yuauf Beye ı 
Mektubunmclu aalqa 

.... mltalıtmma 'YÜameti 
tur. Bu kabO ameliyeler 
ketimlzd• doktorlar tanllll!I 
ela mlkem•elen ppılma1M!""'J: 
Bu itibarla mutlaka V 
gitmiye hiçbir mecb.mo11IMll! 
yoktur. Kendinid bir kere 
raclald matehawtlara 

Papaya 
Gönderilen,, -Bayajl ıaflet bUIDlf yahu! •• 

c:11,. 11~1.n1yordu. o mada ~1r Garip Hediyeı 
teYe dikkat ettim. Tuzun iti 
bittili tlbi, tabak derhal ortadan · 
kalkıyor. Ganona bunun hik
metini aordum; blru 11lnlarak: 

- Bqka çareainl bulamachk, 
dedi, eakiden klçlk tuzluklar 
koyuyor~uk. Mtlperinba hepli bir 
olmuyor. Tuluju cebine koyup 
ıidenler de Yar. Tuzu tabakta 
ıetirmlye bqladık amma, bu 
Hfer de tabak dayandaramıyo
na. Affederllnla, haniye, W.maa 
liıe pe detll L .. 

Sabaha kadar açak oldutu
mu lçla her tirli iuan ı.U. 
yor da... lf.lf. 

ltaıyada Vatikanda 
Papa mlltemadlyen d&Dy~ 
tarafından kıymetll hediyeler 
Bir mlddet enel 
kabul eden Yeai Gla• 
liai de Papaya bir bedlJ• 
dermiflerdir. Bu hediye 
Gine ahaliainln Huütlya.ı.. 
bul etmeden enel tapl 
ve &alnde kurban olarak 
ların keaildili bir (lıeykelcHr• 
heykelin •ti. Yeni ~ 
al tar.tından lld&rllerek 
8 kifinin derlai Llle kapl 
Bu laeykel miayoaerl• 
koaul•llfbD'· 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Dünyanın 
Dört Köşesinde 

Görülen Garibeler · 
Japon Ordularını Hare

ketsiz Bırakan 
Japon Kızı 

Çin • Japon harbi, yeni yetişen 
Çin kızlarının kahramanlıklar gö1-
termelerine birçok vesileler ver· 
nıiştir. Çin kadını bizim lstiklll 
harbinde olduğu gibi, cepheye 
nıübimmat taşımış, aıker olmuı, 

tayyarecilik etmiıtir. 

işte bu kahramanlardan biri 
Ming Lok'tur. Bu küçük kıı Pa
riste hukuk tahsil etmiıtir. Ja· 1 

'°nlar memleketine taarruza ba,la· 
)'anca tayyareciliğe batlamıf, ve 
biitiln Japonlara dehşet ıalan, mu· 
Yaffakiyetler göstermittir. Hatta 
Japon tayyarecileri bu Çinli kızı 
kendilerine ntımune olarak ıöı· 
termiye başlamışlardır. 

Çin • Japon harbi başladığı 
zaman Ming Lok Pariste idi. Ni
ıanhsı tayyareci idi. Birkaç gün 
sonra nişanlısının yaralandığını 

öğrenince, tahsilini bırakarak 
tayyarecilik öğrenmiye ve nişan
lısının intikamını almıya karar 
vermiştir. Çine döndüğU zaman 
hem tayyare, hem de mitralyöz 
kullanmasını öğrenmiş bulunu
yordu. Çin karargahı onu Man
çuriye gönderdi. Daha ilk uçuşta 
o adar kahramanlık göstermiştir 
ki, japuolar ona "Havaların ıey
tanı,, sıfatını vermiştir. 

Bu ıebeple Japon tayyareci
lerine bu kızı herhalde öldürme
leri için emir verilmiıtir. Fakat 
o yılmamıı, geceleri Japon mtı
blmmat depolarını bombardıman 
etmif, askerlerini dağıtmış, tay
yarecilerini korkutmuştur. Şimdi 
kendisine kahramanlık madalyesi 
••rilmiıtir. 

. * 
Para Yüzünden 

Deliren Adam 
Para buhranında para yüzün

den deliren adam çok bulunabilir. 
Fakat buhran içinde para bolluğu 
J(lzlhıden deliren adam pek bu
lunamaz. 

itte bizim bahsettiğimiz adaın 
1>6yle bir serseridir. 

Oç aenede bir buçuk milyon 
lira yemİf, 

Bir milyon lira borca girmif, 
Dokuz otomobil sabo almış. 
Haftalık otel masrafı 3000 

lirayı buluyormuş. 
Her gece kabarede 2000 lira 

larfedermif. 
Bu adam genç bir İngilizdir. 

&abasından bir buçuk milyon lira 
lllirasa konmuştur. Mirasa konar 
lconmaz Oç ıenede bu parayı bi
tlrmi,, borca girmiş, nihayet q
k. tutulmuı ve bir müddet bu 
lll'aflardan kurtulur gibi olmuı, 
fakat nihayet içki, kumar, kokain 
•eaaire yUzünden delirip bmar
••neye girmiıtir. 

~ 

~ Sene Evveli 
ilen Kadın 

laaiıterede ıenain, gOzel, evli 

Dlnya Matbuabnda 

GÖRD0KLERIMIZ -

Son lhtiralardan Birkaç Nümune 
İnsanlar Ne Gartp 
İcat Ediyorlar 

Ve Ne Manasız Şeyler 

.... 
an na 

her vakit oocu
Aunun yanında 
durup emzlll 
veremez. Bu -
nu" önUne geç• 
mek için icat 
edilen otomatik 

emzik 

Amerikada bu sene bir icat 
ve ihtiralar sergisi açıldı. Bu 
sergide geçen bir senede ihtira 
edilen 5000 yeni icat teıhir 
edildi. 

Bu icatlar içinde manasız, 

garip ve gülünç olanlara pek 
çoktur. Fakat asıl garibi muh
terilerdir. 

Muhteriler ekseriyetle akla, 
hayale gelmiyen kimselerdir. Me- J 
ıelA küçük muhterilerin başında 
mahpuslar bulunuyor . Bunlar 
vakitlerinin boşluğundan istifade 
ederek birçok yeni şeyler ketlf 
ve icat etmişlerdir • 

ikinci derecede mektep tale
besi geliyor, bunlar bilhassa 
elektrik ve radyo işlerinde çok 
pratik icatlar teşhir etmişlerdir. 

Üçüncil derecede, kadınları 
gösteriyorlar, ev işlerine ait ka
dınlar tarafından icat edilmiş 
pratik birçok aletler vardır. 

Bu garip muhterilerin elbette 
ihtiraları da garip olmak IAzım 

gelir. Meseli kadının biri kışın 

karda kaymamak için zincirli 
kundura icat etmiştir. Bu ka
dın karlar üzerinde kay
mamak için otomobil tekrleklek
rine zincir bağlandığını görünce 
bunu niye insanlara tatbik etmi· 
yelim diye dlişllnmüt ve zincirli 
bir kundura yapmışhr. 

bir kadın vardır. Bu kadın 2000 
aene evvelki insanları tanıdığım 
iddia etmektedir. Hergün Britiş 
Müzeuma giderek eski Mısır hU
ktımdarlarmı görmekte ve bunları 
tanıdığını söylemektedir. 

Kendisine bunu nasıl izah 
edeceği sorulduğu zaman da ıu 
cevabı vermektedir: 

"Ben tenasübe inanırım. Ru
humun Mısır zamanında da ya
pdığına ve Mısır HükUmdarla
nndan birinin kocam olduiuna 
eminim." 

Ne buyurulur t 

Binek 
Avlamak 
için bir 
ıen9 kı-

~ aın icat .. 
•ltlll bir\ 
Jl!tPan 

ini kU9•k 
kız, elde 
keym ıyan 
bir eabun 

icat etml.ftlr, 

Otomatik llandurma 
makln••I: 8Utll ve 
fakerl koyuıor•~
nuz. Çavlrl11oe dôi
tlurma (:ıkıyor. 

Bir diğ~r kadın bir sinek ka
panı icat etmittir. Bu kapan, re
ıimde görilldUğll üzere iki kanat
tan ibarettir. Kanatların &zerinde 
hafif bal vardır. Sinek konunca 
kapan kapanarak sinek tutulmak
tadır. 

Bir Muhteri, otomatik balık_ 
voltalan ihtira etmiştir. Balık tu-
tanlar kayıkta olta ellerinde bek
lemekten bıkarlar. Bu adam öyle 
olta yapmış ki, denize ablan 
ucuna balık dokunur dokunmaz 

kayaktaki ucuna batlı olan 
zil çalıyor ve balıkçıyı haberdar 
ediyor. Bahkçı oltayı çekerek 
balığı tutuyor. 

Bu garip ihtiralar hakkında 
bir fikir vermek Uzere bunlardan 
bazılarının resimlerini yukarıya 
dercediyoruz. 

Maamafih teşhir edilen bUtiln 
ibtiralar böyle gUlilnç ıeylerden 
ibaret değildir. Bunlar arasında 
cidden faydalı ve meraklı olanları 
da vardır. 

Meseli bunlardan biri otoma· 
tik saattir. Bir Amerikalı, bizim 
eski duvar saatlerini andırır bir 
aaat icat etmiştir. Bu saat oto• 
matiktir ve elektrikle itler. 
Bunda fevkalAde bir t~Y 
yok. Fakat bu ıaat ayni 
zamanda barometre ve termo-
metre vazifesini görür. Fırtına 
aat kaçta başlayacaksa, yağmur 

kaçta yağacaksa birkaç saat 
evvelinden o ıaati çalarak haber 
verir. 

K.lbrn zayi et
memek için icat 
edilen bir ma
kine: Basınca 

klbrH yanıverl· 
yor. 

Bu uatin mariEett bundan da 
ibaret değildir. 

Saatin içinde bir radyo ma• 
kineıi vardır. Programa bakarak 
almak istediiiniz lıtaıiyonları 

bir defa ayar ediyorıunuz, sonra 
saatiniz vakti ıelince otoma
tikman o iıtuyonu açıyor ve aiz 
düğmelerle oynamaya ltızum ı&r
meden iatediğiniz iıtaaiyonu al
mıı oluyoraunuz. 

Dahası var. Bu aaat ayni 
umanda bir gramofon makine-
sidir. lıtedijiniz plikları koyu
yorsunuL Saat otomatikman 

onları gra.mofona yerleıtiriyor, 
çahyor ve değiıtiriyor. 

Sofraya 

iskeletini 
Getirmişler 

Geçen giln Londrada Unler
ıity College mektebi mUesaiıl 
Jeremy Bentanın 61Umünü habr-

lamak için bir meraıim yapmıı· 

lar. Bu meraıımin ıonunda bir 
ziyafet vermiıler, ve ıofrada en 
muhterem mevkii 61Uye ver
mişlerdir. 

ÔlllnOn kemiklerini bir araya 
getirerek is1'eletini yapmaflar, 
üzerine elbiıelerini giydirerek 
sandalyesine oturtmuılar. Nutuk
lara iıkelete hitaben söylemişler 

ve bütlln merasim ve ziyafet 
müddetince bu iskelet sandal
yesini iııal etmiştir. 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

l Dünya Matbua
. tında Görülen 

Garip Şeyler 
Dünyanın Her Tarafında 
Bekar Kadınların Azal

dığını Söylüyorlar 
Yapılan istatistiklere göre 

bugün dünyanın her tarafında 
eskisine nisbetle bekar kadınla

nn miktarı azalmıştır ve azal
makta devam etmektedir. 

fngilterede 30 sene evvel her 
on bin kadıom d8rt bini beklr-
ken, buglln bu niıbet 3,680 e 
düımtııtür. Avustralya ve Yeni 
ZelAntta 1911 de kadınların yüz
de ellisi beklrkea bugün bu ni1-
bet yüzde kırk bqe inmiıtir. 

Amerikada 1910 da bin ka
, dında 297 beklr vardı. Bugtin 

yalnız binde 264 dul vardır. 

Almanyada 1910 da n8fus 
57,700,000 idi. 19'l5 te 62.400,000i 

buldu. Fakat geçen 15 sene 
zarfında beklr kadmlarm miktarı 
daima i 6 milyon kalmıştır. 

Fransada bugün bekar kadın· 
ların miktarı yllzde kırktır. Harp• 
ten sonra kadının miktarı erke
ğe nisbetle iki misli artmakla 
beraber, beklr kadın nisbeti an
cak yüzde 45 i bulmuştur. 

Yalnız Japonya ve ltalyada 
bekir kızların adedi artmııtır: 

Kadınları alikadar eden nokta 
9udur ki, harpten ıonra izdivaçlar 
Hkisine niıbetle artmıştır. 
' 

* Maymunla insan 

Arasında bir Kız 
Alimler, inunlann maymun· 

dan geldiğini iddia ederler. 
Bunul isbat için de Afrika orman
lannda yaııyan maymuna benıer 
insanlarla, insana benzer may• 
munları g6ıterirler. 

Fakat Profea6r Moens iımia

de Danimarkamn Darveni olarak 
maruf olan zat, bu iddiayı tevsik 

için yeni bir delil bulmuştur. Bu 
ıatlNiıte bulunan İngiliz ailelerill4 
den birinin bir kızana tesadOf at-
miıtir.IBu kız çehrece~insan, fakat 
vllcutça maymundur. Doktor bu 
kız bakkmda ıu izahatı veriyor: 

"Kız maruf lngiliz ailelerin
den birine mensuptur. 

ilme yardım nmidile kızlarının 
muayenesine muvafakat etmiı .. 
lerdir. Haricen tabii bir kız· 

dan hiçbir farkı yoktur. Fakat 
elbisesi çıkarıldığı zaman ricu
dllntln çenesinden ayaklarına ka
dar, maymun gibi kılla örtillll 
olduğu görülür. 

"Bu bAdiıe, ancak çok eski 
ecdada çekmek suretile izah 
olunabilir. Bu hldise Darven 
nuariyesini ispat için güzel bir 
vesika vazifesini görecektir. 

Profesör, hu keıfini, Londra, 
Berlln, Viyana ve Paristeki llilll4 

lere bildirmiı ve bir Jüri heyeti 
teıkilini teklif etmiıtir. 



••• 
Başvekilin Salihi yeti Meselesi 

Mabeyn Erkanı, Her Hadiseden Türlü Manalar Çıkararak 
Abdülhamidin Evham Ve Endişesini Artırıyordu 

Muharriri * -ı teşevvllte uğramakla beraber yi--
Her Hakkı Mah/uzdur ne mutedil ve insaflı davrandı. 

- 39 _ (Vezaifi hfikümdariye dair oJan 

maddelerin llyihaya dercedilme-
Mabcyin ricalinden, Mithat mesi) hakkında gerek sadrazamın 

Pa.ja~a m~halif olan müteneffizan ve gerek mabeyin erkammn · mii-
- yanı, bilhassa Damat Mahmut talealarını reddederek bunların 
Paşa ile Başkitip Sait Bey - Ah- (Hukuku padişahı unvanile tasrih 
dülhamidin karf sına dikilerek: ve yalnız sadaretin ipkasile vü-

" İntihabı v'ı.ikel4 ,, salahiyeti- kela intihabının kemakan iradei 
nin başvekalette bulundurulmak padişahi) ile olmasını istedi. 

istenilmesi, devletin bütün nüfuz Layihanın, bir kere de vükeli 
ve kudretini, başvekil olanlara tarafından tetkiki Hizım geliyor-
Yerdirmek garazme mebnidir. du. O zaman başkcitip Sait Bey 
Mithat Paşa, harisi ikbal oldu- ileri ahldı. Hükümdarın elinde 

ğundan bu suretle başvekAlet en kahir ve kudretli bir silah 
mesnedine gelip keyfemayeşa bulundurmak için ortaya bir fi. 
hareket etmek istiyor. kir çıkardı. Padişahın ı kimden 

( Diye, envaı ilkaat ile padi- emniyeti münselip olursa, onu 
,ahın zihnini teşviş ettiler) (1] teb'it ve nefye muktedir bulun-

Mabeyin ricalinin bu telaşh masına dair kanuna bir madde 
beyanatı yalnız padişahın huku- dercini ileri sürdü. Bir gün gelir 
kunu müdafaa veyahut ( makamı de şayet meşrutiyeti ilga ediver-
hükümdart ) nin istiklalini temin mek veyahut pek taşkın muha· 
ve muhafazadan ibaret değildi. liflere haddini bildirmek ıcap 
Bilhassa dilşündfikleri kendi ş.ah- ederse, bu maddeden istifade 
aiyet ve menfaatleri idi. Pekala etmek mümkün olacaktı. 

Bu maksada binaen, Mabeyin 
biliyorlardı ki, Kanunu Esasi 

Başkatibi Sait Bey, asayişi umu-
UAn olunarak hükumet, meşruti- mıyı ihlal yolunda hareketleri 
yet usultı ile idare olunm1ya zabıtaca tahakkuk edenleri Me-
başlar baılamaz, sarayın kudret maliki Osrnaniyeden tart ve ih-
•• nüfuzu artık suya düşecekti. ı aca padişahın iktidarı olmasını 

Mabeyin erkim AbdiiJhamidin mübeyyin bir madde kaleme alıp 
cllliısundanberi, zuhur eden her bunu behemehal layihaya ilave 
hadiseden büyük büyük manalar ettirmek hususunda Abdülhamit-
çıkararak, hükümdarın evham ve ten bir irade istihsal etti ve bu-
endişesini arttırmıya, yavaş yavaş nu Damat Mahmut Paşa vasıta-
onu saraya kapamıya, her vesile- sile vükelaya tebliğ ettirdi. 
den bilistifade Meşrutiyet taraf- Bu iradenin ihtiva ettiği tek-
tarı olan vllkelAdan uzaklaıbrmı- lif, vükelanın fen" halde canını 
ya ve hükumetin bütün kudret sıkmıştı. 
ve nüfuzunu sarayda toplamaya Hürriyeti tarnme ve mesuli-
çalışıyorlardı. Biltün gaye ve mak- yeti vükela esaslarını taşıyan 
&atları, hükümdarı inhisar altına bir kanuna böyle lastikli bir 
almıya matuftu. Bu suretle, hün- maddenin derci, doğrudan doğru-
karın hariçJc temasını kestikten ya meşrutiyetin ruhunu inciten 

sonra, artık ken.dileri istedik- daimi bir tehdit husule getire-
leri gibi her işe müdahale cekti. Bilha~sa Mithat Paşa, bu 

edecek ve Adeta hüküm sürecek- teklife itiraz etti. Fakat, Damat 
lerdi. Mahmut Paşa: 

Abdülhamit, ıaray ricalinin - Padişahın- Şevket ve kud-
bu teikinatıoa karşı fikren bir reti, ancak bununla muhafaza 

edilebilecektir. • 
(1] (Mir'atı hakikat) Mahmut Ce

laleddin paşa. Sayfa 22! 
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Diye cevap verdi. Hatta, Mit
hat Paşanın muhalefette ısrarı 
üzerine de: 

- Bu maddenin kanuna ila
vesi, padişah tarafından kati'yen 
iltizam edilmektedir. 

Diye mukabele gösterdi ... 
Kudret ve nüfuz, henüz Padişa
hın ve mabeyin erkanının elinde 
idi. Binaenaleyh saraydan gelen 

bir teklif ve ısrara daha ziyade 
mukavemet etmek, valıim netice
ler verebilirdi. Bu cihetleri dü
şünen vükela, teklifi kabul etti 

ve bu maddenin, (yüz on üçüncü 
maddenin fıkrai ahiresi olmak 
üzere) Kanunu Esasiye dercedil
mesine karar verdi. 

ZavaUı Meşrutiyet... Daha 
doğmadan, Mabeyin Başkatibi 
Sait Beyin - bir maddeden jba -

ret olan - bu kısacık fermanile 
ölüme mahküm edilmişti. Eğer 
Abdülhamit Meşrutiyetin katili 
ise, o katilin elindeki silahı biz-

zat Sait B. bilemiı ve onun eline 
vermişti. 

~ 
Yirmi beı sene ( Mabeyni 

Humayun ) katipliğinde bulunmuş 
ve sarayın her türlü entrikalarına 
dair senelerce güniigününe not 
tutmuş olan bir muhterem zat, 
bu notlarını bize ko pye ettirmek 
lfıtfunu esirgemedi. Tarihe hiz
met noktai nazarmdan bu zate 
minnettarız. 

Bizzat görmiye ve bizzat işit
miye müsteniden yazılmış: oJan bu 
not]arın Sait Paşaya ait faslmm 
hulasasından şu satırları aynen 
ve harfiyen naklediyoruz: 

( Sultan Hamit, bu zati Baş
kitabete getirmek gaflet ve fe
laketine duçar olmamış olsaydı, 

ıyı yapardı. Sait Paşa, hab
ratmda beyan ettiği tekzibata 
rağmen, velinimetine hoş gö
rünmek ıçm Babıalinin nüfuz 
ve iktidarını peyderpey Yıl

dız Sarayına naklettirmiş, ha
fiyeliği teşvik eylemiş, Rus muba· 
rebesinin zıyaına sebep olmuş, 
padişahmm vehmini körükliyerek 
herşeyden ve herkesten hazer 
etmiye sevkeylemiştir. 

Sulan Hamitle Sait Paşa ara· 
smda pek derin ve samimi bir 
mukarenet vardı. Padişahın ne 
zaman başı sıkışsa, Sait Paşaya 
müracaat eder ve onun sözünU 
dinlerdi. Sait Pasa ise, daima 
velinimetinin en sadık bir kölesi 
gibi hareket ederdi. Sultan Ha
mit, mühim . bir işe girişecek mi, 
mut1aka Sait Paşanm reyini is
timzaç eder; saraya birini alacak 
mı, · en evvel onun fikrini 
sorardı. Hulasa Sait Paşa, padi· 
şah nazarında hazan bilfiil 
fakat daimi surette bi1kuvve 
Sadrazam veyahut müşaviri sal-

. tanat mevkiini muhafaza etmiştir. 
( Arkası var ) 
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• 
Türkiye -Iran Hududu 

(Ba4 tarafı 1 inci sayfada) 
leket kendi varlığının müdafa· 
asını meşru haklarla düşün· 
mekle beraber bu muahede 
her iki taraf ıçın çok samiml 
komşu ve hatta kardeşçe bir ha
va içinde yapılmışbr. Bizim bu 
husustaki samimi müsbet kanaa
timiz budur. 

Meclisi alinizin çizdiği yolda 
dostane yürüyen hariciyecinizin 
f ran komşusuna karşı diğer 
her komşusuna olduğu gibi 
dostane düşüncelerini tekra-
ra ihtiyaç bile yoktur. Fakat di
ğer tarafm da ne kadar ayni 
hisle diişündüğünQ arza vesile 
olmak ıçm ufak bir f ıkrayi 
yadetmek isterim ı Habrhyama· 
dığım hudut mmtakalarından 

birinde mütehassıslar hudu-
dun teferrüatını çizerken bir 
noktada anlaşmamışlar ve celse 
birdenbire durmuş ve diğer taraf 
mütehassısları mevzu hakkında 
amirlerinden emir almak istemiş
ler. Hususi muttali olduğum ma
himata göre bu iş ta Şah Haz
retlerine kadar intikal etmiş. 

Büyük rciai devlet, mütehasaıslar
dan niçin halletmiyorlar diye sor
durmuş, ilerde Türkiye ile herhangi 
bir ihtilata bu yer bir müdafaa nok
tası teşkil edecektir, demiştir. Buna 
karşı Büyük Reisi Devlet demiştir 
ki: " Meseleyi bu noktadan düşün• 

meyiniz. Türkiye ile Iran hiçbir vakit 
müsellah bir ihtil4fa girmiyecek
tir. 0 ( Bravo aesleri ve .şiddetli al
kıtlar ) ve mesele de bu suretle 
hallolunmuıtur. Bunu huzurunuzda 
arzetmeyi kendim için bir vazife ve 
bir zevk bildim. işte bu fıkra bell
gatinin tarif ettiği hava içinde her 
iki taraf tatmin edilerek •e ayrrl
mamak üzere birleşmek yolundaki 
en esaslı bir hatveyl atmak suretile 
hudut ilıtilifatı hallolunmuştur. 

Şüpheııi.1 bu ihtilafın hallindo 
arkadaşlarımın lU tfetlikleri iltifatkar 
sözlere teşekküril vazife bilmekle 
beraber iki hükumetin bu işle uğra
şan ve gayret sarfeden adamları 
yanında ihtilafrn hallini esas itibarile 
teahil eden iki milletin yekdiğerine 

lndı:abı ve başta Bilyilk Reislerinin 
biribirine olan müna1ebet ve emni
yeti olmuştur. 

Doğrudan doğruya Gazi Hz. 
tarafından götürdüğfim hislere 
Şehinşah Hazretleri ayni muka
beleyi yapmışlar ve meselenin 
halli bir anda iki büyük reisi dev
letin emirlerile hükumetlerin ve 
mütehassısların elinden bir teknik 
işinden ibaret kalmıştır. Bu haki
kati burada izhar etmeğe mec
burum. 

Ayni zamanda bu vesile ile 
Osmanh hükumeti devrinde ha .. 
kikate yine arkadaşımın uzaktan 
işaret ettiği gibi Çarlık Rusyası
nm ve o devirdeki r ngiltere im
peratorluğunun müdahalesile iki 
hükumetin menfaatinden ziyade 
müdahil'. erin arzu 'e keyfine hiz
met ederek yapılmış olan ve Bü
yük MilJet Meclisi tarafından asla 
tanınmamış bulunan vesikalar 
ebedi surette tarihe intikal et· 
miştir. 

Miinasebatı iktısadiye ve har· 
siye hususuna gelince İran dev· 
letile aramızda mevcut münase
bah ahdiye hakkında bir iki ke· 
lime arzetmeyi vazife bilirim. 
Aramızda bitaraflık ve dostluk 
muabadesi mevcuttur. 

Ondan aonra bir de bilahare ya
p ·Jan bir protokol o muahedeye inzi
mam etmiştir. O protokolun birinci 
maddesi, şayet tarafeynden biri bı1-

tiln muslihane arzularına rağmen 

bir tecavüze maruz kalırsa diğer ta
rafla derhal g6ril,ecek, diğer taraf 
bu harbin önünQ almak için elindeki 
bütün mualihane vautalarile ,ahta· 
cak buna ratmen harp zuhur ederae 

i hayırhahane v~ziyeti birlikte mütale• 
ederek menfaatlerinin icap ettirdiği 

_ kararları alacaklardır. Birinci mad
denin bu ahkamı sarahatle gösteri• 

yor ki, iki memleket arasmdaki dos• 
tane milnasehat bitaraflıktan daha 
ileri bir hayırhahlıktır. 

ikinci madde.sinde lktıaadi iş• 
ler için iki memleket arasmdaki 
il<tısadi vaziyetleri tanzim için 
hususi bir komisyon top]anmaa• 
derpiş edilmiştir. Gerek doğrudan 
doğruya gerek transit tariki!• 
olan münasebetlerde bu yolda ne
kadar lleriye gidilebilir? Bunu tet· 
kik edecek olan bu komisyon bu
güne kadar toplanmamıştı. Çün
kü bu hudut ilıtilifı veı onun de
vamı iki memleketin ahkamı ah· 
cHyesinin, iyi düşün üşlerinin aç
mak istediği yolda yürünmesi için 
engel oluyordu. Onun halli üzerin• 
o maddenin tatbikına geçilmesi tabii 
olmuştur. Bu muahedenin tasdikmı 
müteakıp bunu vesile ittihaıı: ederek 
bu komisyonun toplanması için d• 
komşu hükumete hariciyeniz müra· 
caat etmek taaavvurundadır. lktısadf 
vaziyette budur." 

Tevfik Rü~tll B•r milteakıben Ud 
memleket arasındaki hara! ml1nanbette11 
de bah~ettL BiT anlık Sım Bey (lzmit) 
aöı: alarak eıbabı mucibe mubatuındald 
bir ibarenin kendiaine muflA.k 1reldlğ'lnl 
ıöyledl ve izahını istedi, İbare 9udur : 

" Her Teçhile menafllmlze muvafrk 
o1an ve ko111.fu lran devletile hara ve tkb• 
sat vadlıinde tepik! meaa.I auretlie d• 
mtinasebatımı:mı daha r;lyade takviyeslo• 
hizmet edecek, ., 

Hariciye Veklll bu ıual Uzerlne tekrıır 

aöı: aldı, u%un izahat verdi ve hulba olarak 
ortada muğllk ve anlatılaııyacak bir va• 
ıtlyct olmadığını anlattı. 

Sırrı B, tekrar kilnüye geçerek Tllr 
ld,-e-lran kom~uluğu hakkında baır:ı aözler 
aiylcdi ve lrandakl Tilrklcrln vaziyetin• 
ehemmiyetle temas etti. 

Orada bizim dilimizi konuşan 4 mUyo• 
Türk mevcut olduğunu, İrandakl tebeamııl• 
allkadar olınamız ve onlar için bastan• 

ve mektep açmamız laz:ımge)dlğtnl aöyledl. 
Mliteakıbcn hudut itilafn.amesl kanıınunua 

müzakereal yapılarak kabul edildi, 

Boğaziçi iskeleleri 
Boğaziçi iskelelerinden bazı· 

larmın yerlerini değiştirmek üzere 

şirket tarafından Belediyeye mü
racaat edildiği yazılmışh. İskele
lerin yerleri tamamen değiştiri .. 

lecdk değildir. Yalnız biraz ileri 
veya geri alınacaktır. 

Brezilyaya ihracat 
Türk malı ihracı için tirezil• 

yaya muhtelif nümuneler gönde" 
rilmiştir. Yapılan tetkikata gör• 
Brezilyadan Türkiyeye gönderileJI 
mallara mukabil bu memleket• 
Türkiyeden kuru meyva, hah qe 

zeytinyağı ihraç edilebileceği ao .. 
laşılmı~tır. 

Yeni OlçUler Kanunu 
Yeni ölçüler kanunu 1 kAoU .. 

nusani 933 tarihinde tatbik edile"' 
ceğinden, tacirleri bu yeni öJçület1 

alıştu mak için Ticaret Odası öiçül0' 

hakkında malumat verecektir. 

ihtikar Maznunları 
Viliyet lhtiklr Komisyonll 

Mücldeiumumilikten gönderi!ell 
dört şeker ve kahve taciri hale"' 
kındaki evrakı tetkik etmiş, buP" 
lardan ikisini MüddeiumuıniliA'' 
ve ikisini de Ticaret MUdGriY0

'" 

tine vermiştir. 

MalmUdUrleri Hakkında 
Bazı malrnüdürleri icra dai

releri tarafından bazı mernurlar&Jl ··o.-maaşlarından im.silmek üzere go 
derilen emirlere rağmen son ~a; 
ziran maaşı verilirken tevkı :d .. 
yapmadıkları görüldüğünden IJ). 

d . 'l'k b ·ı.. lrnüdlıt"' eıumumı ı u gıı:.ı ma ıt 
leri hakkmda takibata başlaınışt • 
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SON POSTA 

• 
ispanyada Kadınlar Da Boğalarla Güreşiyorlar . - --

lk· e ç adın9 Kanlı Bir l\tlücadeleden 
o zg ğ ar Yere erdiler 

Genç, Zarif Ve 
Madrit ( Hususi ) - lspan

Yada boğa güreşleri yüzünden 
•sırlardanberi binlerce genç, bo
ialarm boynuzları üstünde can 
"erip dururlardı. Şimdi boğa 
ltiircşi iptilası lrndınlara da si
rayet etmiye başladı. Bu çok teh
liı eli ve korkunç boğuşma \ · -
C::adclede İspanyol kadınlar. \...r
keklerden aşağı kalmadıklarını 
lıpnt ettiler. 

Gazeteler geçenlerde · iki ka
dının azgın boğalarla göreşece
lini ilan ediyorlardı. Halk, bu 
habere inanmamakla beraber, bu 
heyecanlı günü ırnbırs · · ·., bek-

liyordu. Boğalarla j.!Ürı ka-
dınlar Alikonsta Monol. T ula 
\'e Mariya Alegra İ&rniııde iki 
tenç kızdı. 

Nihayet, blitün lıpanyanın 
Ltklediği boğuşma v~ mücadele 
tllnü gelmişti. Evveli, Mariya 
l\legra erkek güreşçi kıyafetile 
lahaya çıktı. Sporcularm bir kıs
ltıı bu kadına hayretle bakıyorlar, 

diğer bir kısmı gülilyor ve bu 
~adınla alay ediyordu. Biraz 
•onra kuzguni siyah azgın ve 
~orkunç bir boğa parmaklık 
1Çİnden sahaya getirildi. Parmak
~ğın kapıları açılır açılmaz azgın 
boğa kudurmuş gibi bir yıldırım 
•Uratile Mariyamn üzerine saldır
dı. Mariyaya biraz evvel dudak 
bUkenler, onunla alay edenler 
tinıdi hayretten dona kalmışlardı. 
~eyecandan nefes lbile alamıyor
"tdı. Mariya boğanın ilk hücu• 
'ıunu mahirane bir surette salla
dığı pelerinle defetmişti. Azgın 
hoğanın ikinci ve üçüncü hücum· 
1arı da para etmedi. Kadın büyük 
bir çeviklik ve süratle kudurmuş 
hayvanın savletlerinden kolayca 
~llttuluyordu. Fakat iş bukadarla 

~almadı. Boğa dördüncü defa bir 
~aha saldırdı. Ve bu hücumu 
oşa gitmedi· Mariya, yıldırım 

•iitatile elinde keskin hançeri 
boğanın göğsüne Ustüstc Uç defa 
•apladı. Son darbeden sonra ka
d n ucundan kan damliyan han
Çf!tini çekerken, boğa da can 
~etrniş ve yere yığılmıştı. 
k Halk, Mariyayı alkışlıyor, al· 
t ışlıyordu. Genç kadın bu alkış 
lıfanı arasında sahneyi terkelti. 

, ikinci boğa güreşçisi kadın 
~•trni yaşlarında son derece gU
~t!I bir İspanyol dilberi idi. 

il kadın böyle bir mUcadele 
~ilhnesinde değil, nefis bir salona 
,.

11ha ziyade yakışıyordu. Parlak 
1~ah saçlı, alev gibi yanan siyah 
~.fl~lü bu genç luz ilk nazarda 
it b v .. • • d • d • oga gure.şcısm en zıya e, 

~llıavt bir mahluka benziyordu. 
ı~ anolika T ulla da erkek kıyafeti
~ sahaya çıktı. Onu son derece 
~ ~ın boğa takip etti. Boia, sa
fıtf a bırakıldıktan sonra yayından 
·~ <ı.ınış bir ok ıüratile sahayı 
~i.~e bir dolaştı ve sonra avının 
liJ Une ablan bir kaplan çevikll-

eh Ma.nolikanın üzerine atıldı. 
SJ:> u sahne çok tehlikeli idi. 

Otcular arasından : 
lliy ......_ Eyvah Manolika gitti l 
hile bağıranlar bile oldu. Fakat 
~tııç kıı boğanın hDcumunu he
't,,. bertaraf etmişti. Binlerce 

.rırci. 
' 

~tf......, Ohhb ! Diye derin bir 
es ald r. 

Dilber Manolika 

-

Yere sertlen azgın bir bOğa 

Azgın Loğa bir daha, bir da

ha hücum etti. Fakat btitün 

avleti ve hücumları boşa gidi

yordu. Genç, fettan ve zeki kız 

onu oynatıyor, yürüyor, yürüyor

du. Artık boğa lapalaşmıya ve

bitkin bir hale gelmiye haşla

mıştı. 

Manolika, bir taraftan boğa

nın son hUcumlarını takip ve 

idare ederkt:n, diğer taraftan 

seyircilere hitaben şunları söylü

yordu: 

- Sinyorlar, Sinyoritalar ben• 

ce boğa artık maglüp olmuştur. 

Nasıl Boğuştu? 
Müsaade ederseniz bu güzel bo
ğayı öldürüp parçalamıyalım •. 

Boğa ile mücadele ederken 
biJe kadın kalbinin merhamet ve 

şafkat damarları yine kabarmış

tı. Onu öldürmek kan akıtmak 
istemiycrdu. 

Ahali hep bir ağızdan cevap 
verdi ve: 

- Yoo, yoksa korktun mu? 
Diye bağırdı. 

Manolika fena halde kızdı. 
Asabi bir iki hamle yaptı. Bitkin 

bir halde bulunan boğayı daha 
ziyade kızdırdı. Kudurttu. Ve 

elinde pelerini bir tarafa fırlatı 
verdi. Yıldırım süratile boğanm 

Dzerine atıldı, her tarafı toz du
man kaplamıştı. Kanlı bir müca• 

dele veı boğuf01a aahneıi tüyleri 
ürpertiyordu. 

İşte Manolika sözünU yerine 
getirmiş, hançeri saplamıştı. Ma-

nolika ucunda kanlar damlıyan 
hançerini kınına koyarken sahne
yi terkediyor ve büyük bir alkış 
tufanı kopuyordu ... 

İspanyol kadınları boğa gü
reşlerinde de böyle büyük bir 
muvaffakıyet kazandıktan ıonra 
İspanyol matbuatı büyük neşri-

yata başladı. Gazeteler, şiddetli 
makaleler yazarak şimdiye kadar 

esaret hayatı yaşıyan İspanyol 
kadınlarının artık erkeklerle her 
sahada müsavi ıeraitte bulun
duklarını uzun uzadıya yazmak
tadır. 

BoAa göre,ıerlnde tehllkell bir an 

Resminizi Bize 
• • Size Tabiatinizi 

Gönder iniz, 
)#. 

Söyligelim ... 
43 Şaziye Hikmet H. : (F otoğraii· 
ııın dı·rciııi istemiyor.) Salon usul 

ve ıııera ... iıniııe vakıf, moda cere

yanlarına tAL>i lıa::ısas ve hayalpe 
re~ttir. Gi) diğini yakıştırır, muhit 

Ye muhatabını kendi ile meşgul 

edebilir. Tavrii harckctlerile he
men nazarı dikkati celbeder; bü
yüklüğü ve kibarlığı pek sever, 

m~rhamct da\'et edecek hususiyet
lerine tPmas etmez. Bu hu~usta 

vakur w miistağııidir. Sempatisi 

itibarile kendini çabuk sevdirir, 

muhalahı üzcr~ncle rniies::iİr olur 

\e bundan gurur ve zevk duyar. 

41 Orhan Kaya B.: Vakurdur, ken· 

disine ehem-
miyet verilıııe

sini ister, usul 
ve merasime 
r i a yo tkirdır. 
.Mi1Ji mesailde 
heyecan göste· 
rir, sevgi ve 

muhabbet işle
rinde hassas 
ve kıskançtır. 

İntizamı sever, tanı telebbü~e ria

yet eder. Mes'uliyetten çekinir, 

pek sokulgan değildir. Ağır ve 
miistağni kalmak ister. 

Sayfa 9 

iki Yüz Senedenberi 
Değişmiyen Kan nlar 

Sinemaya Gitmek, Otomobile Binmek, 
Futbol Oynamak Yasaktır 

Sokakta kadına söz atan kimseye 
tatbik adllen caza 

fngilterede ve Amerikanın 
bazı kısımlarında kanunlar gayet 
zor değişir. MeselA lngilterede 
ve Amerikanın Baltimor şehrinde 
200 sene evvel yapılmış olan bir 
takım kanunlar vardır ki, bugUn 
de hUkmü caridir. O vakitki ih
tiyaçlara göre yapılan bu k&· 
nunlar tabii bugüne uymuyor ve 
birçok kanunsuzluklara ıebebiyet 
veriyor. 

Bugün tatbik edilmek iste
nen bu kanunlara göre meselii 
pazar günleri sinemaya git
mek, elemek satmak, otomobille 

=--

RADYO -_ 
19 Haziran Pazar 

lstanbul - (1200 metre) 18 gramofon, 
19,5 alaturka saz Bedayi musiki) o he
yetinin iştirakile' Ajans haberleri, saııt 
ayarı 20,~ gramofon ile opera, 21 ala
turka saz, tamburi Refik Beyle arka
da,l:ırı tarafıııdan 22 orkestra. 

Bilkreş - (894 metre) 20 Zichrerin 
Die r..andstrciher ismindeki operet. 

Belgrat - (429 metre) 20 Yugosla\•

ya konseri, 20,ü futbol haberleri ve 1 
konfcranl!, 21 (Uskilp) ten naklen Kos
tana opera ı. 

Roma ~ ( 441 metre) 2(graınofon 
pltlkları, 21,45 c Kar ~içekleri ,. ismin
deki operet_. 

Prtığ - ( 488 metre ) 20 Ostrova
daıı ıı:ıkil 20,5 cazbant, 21 spor ha
berleri, 21,05 ıen musiki. 

Viyana - ( 517 metre) 19,45 Bulgar 
milleti hakkrnda bir konferans, 20,55 
halk konseri, Lclıar'm llandclor meın

leJ,eti ismindeki oporetirıdeıı bazı 

parı;ala-r. 

Petle - ( 650 metre ) 20,30 Eski
lerin saadeti monııu etrafında bir kon
ferans. 21:15 studyoda komedi. 

Vartova - ( 1411 metro ) 21 Hnlk 
koıısori, 23,0:S dans havaları ·. 

Berlln- ( 1635 metre) 20 flalk 9ar
kıları, 21 ( Strav) ın c Asker,. isimli 
opereti. 

20 Haziran Pazartesi 
l.tanbul - ( 1200 metre ) 18 gra

mofon, 10,5 alaturka ısı 

Ajans haberleri, sn.at a.yarı , ~o.:-ı gr'4 
uıofoıı iltı opera, 21 alaturka ı,aı 

22 orkeı-tra. 

Bilkreş -· ( 394 mı,tre ) 20 ~alon 

orkestra ı, 20,45 11iyano koııc;cri, 21:30 
koııferan , 21,45 \;İfte piyano :!2,15 
salon orkestrası. 

Belgrad- (429 metre) 20 koııff•raııs, 
20,3j \ iynııadan nakil, 22 G11k ııptcıı 
ııakif muhtelit koııc:cr. 

Roma - ( 441 metre) 21 gramofon 
22 ıcn musiki. 

Prağ (488 metre) ~0,20 ~:ıkı;ifon 

konseri, (Bohuhl:ı·.ı) ııı tiyatro hatıra

ları, 21 :ıkf:ıın konseri. 
Viyana - ( 617 metro ) :.O H:ulyo 

fenni hakkıııda koııferans, 20,~:>J milli 

H:iıla mer'i olan 200 sene evvelk' 
kanuna glire tatbik edllen 

ceza ••kU 
gezmek, beyzbol, futbol, gibi 

oyunlar tertip etmtk memnudur. 

lngiltcrede birkaç aydanberi bu 
kanunun kaldırılması için çalışıl

maktadır. Ameril<ada Baltimur 
hükümeti halkı da bu kanunu 

ancak son günlerde kaldırmağn 

muvaffak olmuşlardır. 

Bu kanunlara göre tatbik edl· 
lecek cezalar da iptidaidir. Resim 

lerimiz, tatbik edilmesi }Azım ge
len cezalann birkaçını göster• 
mektedir. 

Bir T ayyarecinin 
Garip K.ıyaf eti 

Koca Atlas denizini ta)~ •. ; c 
ile geçmiye muvaffak olan meş-

hur tayyareci Rut Elder, geçen• 
lerde büyük bir vapurla seyahat 

etmiştir. Vapurda yapılap ma~

keli baloda tayyareci kıyafet 

birinciliğini kazanmışlar. Resmi

miz bu meşhur tayyareciyi bu 
garip kıyafette göstermektedir. 

opı r.ul.ııı naklen Der Mu ik:ıt <•pc•r. ı, 

:?:I :ık~.ıııı l,uıı"cri. 

Peşle (:i50 metro ) 20 l!.ırif kou· 
l'C r. :!I, t:) (~O)IC'll) ıh il llllllıtPJi p.ırı,:~

):ır, :!.J 10 \'igan t rkı strnsı. f. ıl.ı Pi!-

ıı.ı ... ı •1.t l,onforaıı". 

Var~ova (1411 ı t>tre) 21l.i3 :...ız·te 

lı.ıı,. rlı·ri. ~l.l:i lhn • ~ r;içcf!İ ı-. ı 111!1}

ki 11)'1 l l (. 

Bcrlin - ( ll~l:'ı mC'lre ) ~O (;iıı:tin 

halıı rlc·ri, :.?il,20 fıl• lıi)at ı~ahiısl ·ri, 21 
H.uııl•.tr,...t.:uı ıı::.I. 1. 



ÇANAKKALE 
lnrtltere BttkbıHi t.at&hndan G• 

Hı. llt hediye edilen eterin hrotlmMl 

Yazan t 

C•11•H1l Oılatttl•r 
..... •7 -

Asker Kıtlığı ltilif Kumandanlarını 
Çok Müşkül Vaziyetlere Düşür~yordu 

Bu yapılmazsa Jeneral Jofrun 
pek müteessir olacağını, batta 
bu mesele hakkında Sir Con 
French'in Jeneral Jofrla konuı
m ya bile yanaşmadığını, mesele-
n • ıı iki hlikumet arasında ! 
hallı lazım geldiğini bildirdi. 
M~amafih bu dört fırka da Jene
ral Con Frenche gönderildiği 
takdirde, mart ortalarına doğru ' 
bı.nlardan ikisini iade edebilece
ğini söyledi. 

Hükumetin istediği cevap bu 
olm&makla beraber, biç olmazsa 
altı hafta içinde Akdeniz teşeb
biisü için iki fırka tasarruf 
e ı!eblleceği tahakkuk etmit 
bulunuyordu. Pek yakında bu 
lrnv~ eti Mısırdan getirilecek ye
ni kuvvetlerle takviye edilebilirdi. 
Çlinki l şubat başlangıcında 
Türklerin SUveyş kanalına yaptık
ları taarruzun akametle neticelen
diği haberi gelmişti. 

9 Şubatta harp meclisi, Bul
garistanın Almanyadan para istik
raz ettiğini öğrendi. Demek ki 
Bulgaristanın merkezi devletlere 
iltihakı tehlikesi artmıı bulunu
yordu. Kırat F erdinand, Rusyanın 
mühimmatsızlık yüzünden bir şey 
yapamıyacağını, bu sebeple Ro
manyanın itilaf devletlerine karıı 
olan temayülünUn zail olmakta 
bulunduğunu iıae ediyordu. Şu 
halde Sırbiıtana yardım meselesi 
ehemmiyet ve mnstaceliyet kes
pediyordu. Harp meclisine, Loit 
Corcun Parisi ziyareti tlze
rine meseleyi mOnakaşa etmek 
lizere M. Delkassenin lngiltereyi 
ziyarete geldiği bildirildi. lngiliz 
ve Fransızların Sellniğe bir fırka 
göndermeleri teklif ediliyordu. 
Rusyadan da bir fırka istendi. 
Fakat Rusya ancak 1000 kazak 
gönderebileceğini bildirdi. 

Şimdi Seliniğe taarruzun fay
daları hakkında münakaıalar 
başlamıştı. Bu mnnakaşalar, Ça
nakkale taarruzu etrafındaki 

münakaşalara çok benziyordu. 
Balkan devletleri elde edilecek, 
Sırbiıtana yardım temin olunacak, 
Tuna ya doğru ilerlemek için de 
yol açılmış bulunacaktı. Onun 
için, Fransa Sırbiatana yardım 
etmek tartile, Yunanlstana birer 
İngiliz ve Fran11z fırkası verilme
si takarrür etti, sonra fırsat bul· 
dokça bu kuvvet artbnlabilirdi. 
Fakat Sırbistana yardım için 
Yunanistanan ltilif Devletlerine 
iltihakı şarttı. Aksi takdirde Se
laniğin kıymeti yoktu. 

Lort Kiçner 29 uncu fırkanm 
Selaniğe sevk~dilebileceğini sliy
lüyordu. Fakat Fransa Akdenize 
ask~r glindermekliğimize, ancak 
Garp cephesindeki kuvvetin zaif
letilmemeıi ıartile m11vafakat 
ediyordu. 

Bu suretle daha on iki gDn 
evvel başka bir cephe için uzun 
miiddet asker verilemiyeceği ve 
boğazlara taarruz yapacak do
n.-rn manın askeri yardıma gfiven
mcmesi IAzımgeldiği söylendiği 
haldt-, şimdi Selinik seferi için 
asker bulunabileceği ve buna 
F ransanmda muvafakat ettiği an
laşılıyordu. Fakat donanmanın 
Çanakkale tqebbllsOno itimat 
elmediii için bu askeri orada 
dejil, Sellnik ceplaeaiacle kullu-

Çanakkale hatıralar1ndan 

mak için vereceklerdi. Lort 
Kiçner 29 uncu fırkayı Se
laniğe göndermiye muvafakat 
ederken, böyle bir kuvvetin 
o civarda bulunmasının çanak
kaledeki donanma için de fay
dalı olacağını söylüyordu. Hatta 
Lord Kiçner Boğazlarda, donanma 
askeri bir yardıma ihtiyaç hiss~ 
dilirse onun da gönderilebileceği
ni beyana başlamıştı. Bu söz, 
Boğazları zorlamak içiR; yapılan 
teşebbüse ehemmiyet ve kuvvet 
verildiğini gösteren ilk sözdü. 
Fakat her halde karadan ve de
nizden yapılacak mOşterek bir 
taarruzun ehemmiyeti iyice gört\
lememiş, ihmal edilmişti. 

Prof esgonel 
• 

Selaniğe bir İngiliz ve bir 
Fransız fırkası gönderileceği Ati
naya bildirildi. Fakat bu kilçük 
kuvvet Yunanistanı, komşuların 
tehlikesinden masun bulunduğunu 
iknaa kafi gelmedi, 15 şubatta 
Yunan hükumeti, Romanyada işe 
karışmadıkça, bu yardımı kabul 
edemiyeceğini serdetti, fakat o 
sırada Rusların sol cenahları çekil
miş ve Rus kıtaatı rücate başlamış 
olduklara için Ro:aanyaya böyle 
bir teklif yapılamazdı. Binae
naleyh Sellnik projesini yarıda 
bırakmak ve boğazlara kuvvet 
vermek lazım geldiği tahakkuk 
etti. 

[ Arka'lı var I 

Olalım Mı? 

Fikret Bey istiyor Amma, 
Şimdi Başaramayız Diyor 

• 
Bir Profesyonel Futbolcüye Hiç 
Olmazsa Ayda 300 Lira Verilmelidir 

(Baf tarafı 1 inci ıayfada) 
mümkün göremiyorum. Şunu da 
kaydedeyim ki spor hususunda 

bizimle hemayar olan Yuna· 

nistaoda da profesyonelliğe 
doğru bir adım atılmış, f .. kat 

bir yığın müşkülat karşısında 
yarıyoldan dönülmek mecburiyeti 
hisıl olmuştur. 

Hasılat verici ve cömert bir 
profesyonellik için muayyen şart· 
Jar lazımdır. Spora karşı 

halkın alaka ve sempatisi, güzel 
spor sahaları bu şartlarm başında 
gelir. Yani hiç olmazsa lstanbul-

da kütle halinde on beş, yirmi 
bin futbol seyircisi olmahdır. İt-
te o zaman profesyonellik mese-

lesi mevzuu bahsedilebilir ve an

cak o zamandır ki bu yolda atı· 
lacak adım, imüteşebbisleri mak-

sut olan hedefe ulaştırabilir. 

Şimdiki halde profesyonel ol
mak akhmdan bile geçemez. Ya-

ni evveli ıartları tahakkuk etti
relim, ondan ıonra profesyonel
liğe başlayalım. 

Profesyonelliğin kabulO halin-

de klUplere kartı oyuncuların 

muhabbet •• •mimiyetiDi de 
menma bahMcliyonmma. 

• 
Derhal cevap vereyim: para

nın girdiği yerde fazla samimiyet 
aramak doğru değildir. Diğer 
memlcl<ellerde olduğu gibi, bizde 
de profesyonellik kabul edil
dij'i zama11 umumi spor 
manzarasında henüz alaşmadığımız 
bir takım tahavvüller husule 
geleceği tabiidir. O zaman oyun
cuların klüplerine kartı olan 
merbutiyet ve muhabbeti para 
ö!çüsile ölçülecektir. O vakit 
oyuncular:n ıniizayedeye çıkarıl

dıklarını, klüpten klübe oyuncu 
sahldığını sıksık göreceğiz. " 

Fikret Beye profesyonellik 
kabul edildiği takdirde maat 
meselesinin nasıl olmasını da 
sorduk, dedi ki : 

.. - Herhalde oyuncuyu re· 
f ah içinde geçindirecek bir para 
v~rilmelidir. Bugiin için ayda 
JOO lirayı az bile buluyorum. 
Fakat asgari bir ücret bu kadar 
olmaladır." 

Bir Yanardağ Başlangıcı Mı? 
Boynos Ayres, 18 - Dün yer 

altından gelen gürültüler iıitilmiş 
bir knl yağmuru yağmııhr. Bu 
bidlseler Deakabezado yanarda
pıa yenlclea indifaa bqladıtma 
laamledilmekteclir. 

BIKATB 
Bu Sütunda Hergün 

- Olur şey dej-11 yahu 1 •• 
- Ecel, ne demeli ? .. 
- Yazık adamcağıza. Daha 

da genç sayılırdı. 
- Evvelki glln hiçbir şeyi 

yoktu, birdenbire ölmesi tuhaf L 
- Çocuklar dikkat edin de 

gribe tutulmayın, gördünüz ya 
ne oluyor? .. 

- Şu gazeteyi bir daha oku
sanıza. 

- Nerede yazılı idi ? Üçüncll 
ıayfada mı? Buldum .. Okuyorum. 

usahil Ticaret dairesinin emek
tarlarmdan Behçet Bey evvelki 
akşam grip hastahğma tutulmuı 
ve dUn saat on beı raddelerinde 
vefat etmiıtir. Behçet Bey çok 
genç yaımda iken Sahil Ticaret 
dairesine girmiı ve yirmi senedir, 
müstakim çalıımıştı. Vefatı gerek 
çahştıği müessese, gerek memle
ket için büyük bir zıyadır.,. 

)#. 
Sahil Ticaret dairesi memurla

rı sabahtan beri hep bu mevzu 
üzerinde konuşuyorlardı. Gazete
deki vefat havadisi belki yUz 
defa okunmuştu.. Behçet Beyin 
ölilmUne hepsi şaşmıştı. Şaşmıya-
cak gibi mi? .. iki giln evvel hiç· 
bir şeyi yokken birden gribe tu
tulsun, birgün içinde 6lsün. Ne 
yapmah ölüm bu, günU saati 
belli olmaz ki.. Kalem şefinin 
söylediği gibi: 

- Ecel geldi cihane, baı 
ağrısı bahane 1 .. 

Acaba hakikaten Behçet B. 
ıripten mi ölmüştü? Olabilir de 
doktorlar yanhı tethiı edebilir
lerdi. 

Behçet B. sahil ticaret dai-
resine ıirdiji zaman tam yirmi 
yqanda idi.. Oldukça ya kıtıklı 
bir gençti. 

İf ine karı• g6aterdiği allka 
sayesinde az zaman zarfında 
kendisini bütlln lmirlerino aev• 
dirmitti 

Daireye vaktinde gelir, veri· 
len iti dikkatle yapar, arkadat
larile iyi geçinirdi. 

Çocuk Kaçırmak 
Moda Oldu! 

Bükref, 18 - Bazı safbalan 
itibarile Liodberg blcliaesini an
dıran bir vak'a K&stence civann
daki Calaomer şehrinde bllyllk 
bir heyecan uyandırmııt.r. 

Bu ıehirde oturan zengin tile• 
cardan M. Linden bir mllddet 
evvel aldığı bir mektupta kendi
sine 50.000 ley verilmesini, buna 
muvaffakat etmediği takdirde 5 
yaşındaki çocutunun dağa kal
dırılacağını ağrenmiftir. 

llk dakikada bliyllk bir telif 
ve korkuya tutulan M. Linden 
kendisinden istenen parayı ver
meie karar vermİf, fakat daha 
tehditkir ve daha mllıtacel ikinci 
bir mektup alması üzerine zabı· 
taya mllracaat etmiıtir. Zabıta, 
bit· pusu tertip etmiıtir. Bu mek· 
tuplan imza eden Olaru ismin• 
deki bir ıahsa bir randevu tayin 
edilmiıtir. Bu adam, kendisine 
verilmesi vadedilen parayı almak 
11:.ere ~randevuya geldiği 11rada 
tevkif edilmittir. 

Romanyada Feyezan 
BDkreş, Hl - Transivalyada 

tiddetli yağmurlarla müthiş f e• 
yezanlar olmuştur. Birçok kim
Hler bojulmUflar. Haaarat mtı
lümclir. 

• 

ismet Hulusi 

BEY 
Beş sene bu tarzda çalıştı.

Yirmi beş yaşına gelmişti. Aldr 
ğı maaşla bir aile geçinebilirdL 

Behçet Bey evlenmeyi arı' 
ediyor fakat nedense bir tnrfl 
evlenemiyordu. Kim bilir belki 
tab'ına muvafık bir kimse bulr 
mı yordu. 

Bir gün dairede çalışırkell 
bir mektup getirdiler. Mekt11P 
Mudanyadan geliyordu, bir kacbtl 
yazısile yazılmışh. İmzayı taor 
yordu! .. 

Naciyeyle ayni mahalle çocuk
larıydılar, beraber mektebi 
gitmişler, beraber köşe kapmac' 
oynamışlardı. Sonra babası ltfO' 
danyada bir memuriyete tayİI' 
edilmiş oraya 'gitmişlerdi. 

Naciye lstanbula her gelifİO" 
de muhakkak Behçet Beye te9"' 
düf ederdi. Bu bir tesadüf mü idL 
yoksa kasten yolunu mu beklerdi 1 
Bu anlatılmıyan bir mesele idi. 

Son defa görilştükleri zanıaO 
Behçet Bey Naciyeyi çok beieO" 
mişti. Arbk gelinlik bir kız çr 
ğına gelen Naciye, çok gllle(. 
çok sevimli , çok cana yak1n bit 
hal almııtı .. 

Naciyenin mektubunda; kelr' 
disini evlendirmek iıtedikJerinddr 
anaıile babasınm buldukları iır' 
sanı beğenmediğinden, eakidenbe" 
ri bir ağabey bildiği Behçet Br 
yin bu hususta naııl dilfllnclt' 
ğünll 6ğrenmek iatedijindell 
bahsediyor.. Eakl çocukluk ,,
manlarına ait habraları yaııyot 
Ye en sonunda " Ne dersiclil? .. 
Annemle babamın bulduğu kiJll" 
seyle evleneyim mi " diyo IOtd" 
yordu .• 

Behçet Bey mektubu biribttl 
arkasına Birkaç defa okudll-• 
Acaba ne demek istiyordu. Ari'_ 
sile babasının intihap ettikleıi 
müıtakbell kocasını beğenmiyol• 
beğenmiyebilir, fakat bunu k~ 
diıine niçin yazıyor.. AuDr 
Acaba! Acaba! 

(Arkaaı var_!,, 

Kröger Rezaletinin Maznunlar' 
MahkOm oluyor 

lstokbolm 18- Kr6ıer'ill ,.
riki cOrtimıerinin MDdllr Bredbt'f 
9 ay hapse mahk6m olm~' 
Kroıör ıirketine merbut ~ 
Finanıezelqaft F3redDdri ~ 
panyuı 810 bin la.içre f,.-t 
zarar ziyan vermlye mahkt\111 ,; 
muttur·. 

MUthif Bir Tren Kazall 
Londra 18 - Stafford ~ 

kazaaanda dart kiti almilf 20 pr 
ağır yaralanm11tır. 12 yol~ 
ıın bir halde enku ar 
çıkarılmııtır. Bu feci kazan .. ,,
bebi henllz mal6m defildir. 

Mançuri Tahkik Komisy,.• 
Cenevre 18 - Cemiyeti ~ 

vam Mançuri Tahkik komilt°",. 
Mançuriden Pekine gelmiıtir· "~ 
misyon, Japonya ile yeniden ':!.,, 
tai nazar teatisine bqbya~ 
Komisyon, Japonyada otu __ 1; 
nihat raporuna ait mozak~ 
bathyacakbr. Komisyon rap p
eyltil ortalannda Cemiyeti 
vama verecektir. 

Alkaponenin Ortajl Oldd~ 
Şikaıo, 18 - AtkapOll"':.J 

ferik( kaçakçı Jorj Parker ffl"'" 
tarafından ild&rtllm6ft0ı • 



TA 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hahraları: 
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Manzana Ambarda - Hareket Zamanı Geliyor - Lumbarda Bir insan Bap -
Ahn şu Adamı Rıbhma 1 - Arkadapm Korktuğuna Uğruyor - Ufukta 

Bir Gölge - Arbk lngilterenin Yolcusuyuz! 
lıluzanaya verilen emri ter-

ellme ettim. Hemen aordu: 
- Peki m ne yapacaksınız? 
- Ben gOvertede kalacağam 1 
Glld&: 
- Olamaz, diye bağmmya 

başladı. Siz beni budala mı 
ıunecliyonunuz? Ben ambarda, 
Iİa ı6vertede. ilk ftnatta kaça-
11nız lyle mı'? 

Arkamızdan kaptan da gel
DIİftİ. Arkadaşımın itiraz ettiğini 
ıartınce belinin ortasına bir tek
me indirerek ambara yuvarladı, 
arkumclaa da kapağı kapadı. 
Ve bana da derhal işe koyul
mamı emretti. Hiç cnapma he
._ a&verte amelesiae iltihak 
ettiğimi 16r8nce hoşlandı. 

Fakat şu Manzana ne budala 
lrir adamdı, vaziyeti hicbir zaman 
kavn,.mayorda. İçimden: 

- Allah vere de bir buda
lahk etmese diyordum. 

lngitiz Toprağtnda 
Vapurn adı "Good atar. dı. 

Bu kelime lngilizce: 
- iyi yıldız, demektir. Doğ· 

nsa ba ismi kendim için bir fali 
.. yar addettim. Benim gibi lagi
lia lalan mlrettebattan iğrendi
pe sin ötleden 10Dra saat 
iki do kalkacak, dopuca ( Haw)a 
gelecelr, oradan da ( Loadra ) ya 
teveccllh edecektik. Vakit sükii· 
•ede geçti. Bununla beraber hara· 
ket emumda limandan veya po
lillm Wr teftiş heyetİDİD bizi 
liyarete gelmesi ihtimalinden kor
kuyordum. Fakat bereket versin 
Jai .. blitiin fiddetile yağmıya 
bqlamışb. Rıhbm çok tenha idi 
9e hareket umam da gittikçe 
Jaldap7orda. 

• Bu mllddet zarfında amhann 
dibinde kalan Manzananm l<ill
liyen rahat olQladığuıı elbette 
bhmin edeniniz r 

Tam hareket edileceği sırada 
arkadepm•a sabrı tilkenmiş ola
cak ki, benim a&vertede bulunup 
hulunmacbğmu anlamak maksa
dile b8'dll yan pencerelerin 
birinclea pkardı. Ve maalesef 
kaptanın gözilne ilifti. Artık 
•wdi ftJll fada bathJorda. 

Kaptan ınverte zabitini ça
iavak kısaca bir emİf Yerdi, 
lherte zabiti de ambara gide
~k Mamaa•JI çapda, karaya 
cakmıya daYet etti. Fakat orta
lam beni bırakarak ıitmek ai
retinıie dejildi. &imJordu. 
Berelret Yersin perte zabiti 
lal.naz bir adamdı, llanzaaa11 
Wreıe,e llrlldedi, W .a,leme
llille me1dan vermeclea dıpnya 
...._ Tam ha macla kaptanın 
-.ıi ile iskele kaldmlcb. 

Ben bittabi g6rilnmekten içti-

•in/ ı uponıı 
'l'ahiatinizi öğrenmek iatiyorsa.uıı 
lototrafınm 5 adet kupon ile bir· 
llkte g nderiniz. Fotoğrafınız ıuraya 

t!bidir ve iade edilmez. 

nap ediyor ve bacanın arkuına 
ıaklaaarek ortaiunm nhbmclan 
bir deli gibi çırpındığını seyre
diyordum. 

Manzana iki elini boru gibi 
ağzma tutmut: 

- Edgar Pip. Pipi diye bağa
rıp duruyordu. Neredeainizl di.o 
fftntiz ki yekdiğerimizle bu şekil
de ayrılamayız. Aramızcb muka
vele vardır. Dikkat ediniz, sonra 
pİfman olursunuz!" 

Fakat gemi nbbmdan ayrıl· 
mışb. Pervaneleri fiddetle işli

yordu. Çok geçmeden ortağım 
uzakta kara bir nokta halinde 
kaldı. 

Görülüyor ki talih imdadıma 
yetiımişti, benim herhangi bir 
teşebbiise girişmekliğime mahal 
bırakmadan beni Manzanadaa 
kurtarmıştı. 

Fakat acele etmiyelim; Man
zana zeki bir adam olmamakla 
beraber budala da değildi. Hiç 
şftphesiz peşimi kolayhkla bırak· 
mıyacaktL Muhakkak bana (Ha
ver) de veya (Londra) da yelif
miye çalışacakb. Fakat bereket
versin parasızdı, bu yolculuğu 
yapmakta milşklillt çekecekti, biç 
dejilsc zamamnda yctİf01Dİye
eekti 'ft bir defa vapunm Lon
drada rıhtıma yanaftığı sırada 
orada ispata vücut edemezse bir 
daha beni bulması imlwu da 
yoktu. 

Bu anda M•zanamn polis 
tarafından yakalanması ihtimalini 
düşündüm. Bu takdirde herif 
mutlaka beni ele verirdi. 

Fakat bereket versin: Bu ih-

timallerden lıiçbiri tahakkuk et
medi. Ne Havrda, ne de Loa
drada Manzana'nm pis mrab 
kal"flma çakmadı ve vapurda bin 
bir çeşit it yapmak ıureb1e 
hir hay6 mlifkül zamanlar geçir
dikten sonra nihayet lngiliz top
rağuta ayak ba8bm. 

Kaptan sefer esnuında ça
llfmanm ıeklini tamamen be· 
ğenmemiı olacak ki bana vadet
tiği iki liradan birini kesti. Fa· 
kat aes çıkarmadım we :riikln 
boşalmasına yardım etmek mre
tile son vazifemi de yaptıktan 
SODl'a kendisine ve mlirettebata 
veda ederek nbbmdan aynldım . 

* Çamaşırlarım tamamen kirlen· 
mişti. Elbiselerim de iyi bir iti-
ye muhtaç bir bale ıelmifti. ilk 
raatgeldiğim bir mağazadan bi· 
raz çamaşır tedarik ettim ft ten
ha bir mahalde (siyah balık) adını 
tqıyan beşinci sınıf bir otelde 
bir oda tuttum. Burua ı&pheli 
misafirle dolu idi. Fakat maksa· 
dım bu otelde kal'ID&ktaa ziyade 
pmqırlanma değittirecek yer 
bulmaktı. Bu işi bitirir bitirmez 
aokap hrladım, bir kolacıda 
elbiselerimi tıtülettim, bir de 
yeni ppka tedarik ettim. 

Artık kimseden ~ekinmeden 
kdabalık mahallere dalabilirdim. 
Londra polisinin beni takip ede
bileceği hiç bir sabıkam yokta. 
Binaenaleyh endişem de m~vcut 
değildi. Rahat, ıenİf bir nefes 
alabilirdim. 

İstanbul Belediyesi llinlan 

16 - 6 • 1932 tarihinde pazarlıkla mubayaa edileceii enelce 
ilin edilen 80 top Jirmi alta kiloluk, yilz top on sekiz kilohak 
kağıtla 30 paket mukavva, 200 metre milcellit bezi, yGz tabaka 
bez taklidi kiğıt iki kilo dikiş sicimi pazarlığa 20 - 8- 1932 pazar-

tesi gününe talik edilmiftir. Talip olanlar 180 liralık teminat mak
buz veya mektubu ile yevmi mezkarda saat on bete kadar Daimi 
Encümene milracaat etmelidirler. ( B. ) 

Bcşikt.ıf 2 inci Hukuktan: MQtovef- ı 
fa AbdGlhamit Efendi kansı 1''atma 

Hanıma ait &ray ~t~a ından bir kısmı 
birillci arttırma suretllo ve kı~ mcti 

muhammineslni bulawaına.sı hasebile 
satılamıyan diğer bir kı mı dahi ikinci 
arttırma suretile 2S Haziran 932 p r-

ıembe günü aat 13 t Kuru~ tıııede 
Ortaköy caddosiııd 119, 132 No. lu 

klitkte aatılacak, bitwedigi takdirde 
mOteakıp günlerde ayni saatta. cuma-

dan maada herglln sallşa de\: anı olu
nacaktır talip olanların tıt~ in olunan 
gUn ve saati ml'zkiir koşktc hazır bu
lunmaluı lüı.umu ilan olunur. 

PERTEV 
MÜ&T AH7.AFU 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

Haşarab ve yumurtalarım imha 
eder. 

fstanbul Yahkemei Asliye ikinci 
Ticaret dair sinden: 

lst.anbulun Sultan Hamamında 8,5 
numarada. kumaı ticaretile müıtcgil 

.Fred Bardak.er ve lürkor lluhbirayn 
9irketinin lera merciince verilen mihll 
Gzcrine eab bı matlupla akit etmit 
olduğu Konkordatonun malıkem i teoı
yizee nabı vaki ftzerine tasdiki mu
hakemesi 22ı6r9S2 tarihine mGn.dif 
~aiııba' gıana uat 13,30 da 111111111ea 
oldupnda alaka.daflarca DlalOm ollDak 
tlıere ke1fiyet il&D olunur. 

.,,. 11 

P A M U K i P L iGI 
Fabrikatör Bosnalı Salih Bey 
ldc•rınd• ahiren fa•llyete geçen 

Tarsusta meşhur Rasim Bey fabrikasının 
iplik " Malerhtl alınız. Emaaline faiktir. Bir kere tec:rGbe ediniz. 
latanbul Bahkpazarı caddem 55 No. da toptan perakende aabhr ve 

aiperitler kabul olunur. 

Sinop Vilayeti Defterdarl1ğmdan: 
Sinop Viliyetinin hududu mülkiyesinin sevabil kısmında Sayit 

olunacak bilcümle bahkların dört senelik hasalAb saydiyeai şeraiti 
tiye dairesinde 1&hlacaktır. 

1 - Sinop Viliyetinin deniz kısmında tutulacak balıklardan al .. 
nacak % 12 rusumu saydiye 11 .. 6 - 932 cumartesi glnlnden iti
baren 22 gün müddetle ve açık arlbrma usulile mlizayedeıe 
konulmuştur. 

2 - Süril.uk peyler haddi liyık görüldüğü takdirde Maliye 
Veklleti Celilesinden iatizana talikan 2 - 7 • 932 cumartesi gün& 
ıaat on beşte Defterdarlık dairesinde müteıekkil ihale Komisyona 
tarafından ihale icra edilecektir. 

3 - Talipler müzayedeye iftirak edebilmek için d&1 sene~ilr 
bedeli muhammeni olan 10404 liranın % 7,5 ğu olan 780 bra 
dipozito olarak aandık makbuzu veyahut 881 numarab kanunun 
6 ıncı maddem mucibince nakit yerine muteber bir banka kefaleti 
veya kıymeti muharreresi llzerinden istikraza dahili tahvili veyahut 
bona fiatindea % 10 nokıanile diğer milli esham Ye tahvillt ibru 
etmeleri llzamdar. 

4 - Şartname muhteYİyabnı anlamak ve daha fazla malümat 
almak isteyenler Sinop, Samtun, Ankara, lataabul Defterdarlıkla
rına müracaat etmeleri illn olunr. 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sivrihisar - Hamidiye 7olunun 6 + 600 - 14 + 100 llndl 

kilometreleri ara11nda ihzar olunacak - 6375 - metre mikAp ham 
taş .. 9562.50· lira bedeli keşifle 15 • 6 - 9.12 tırihinden 5 te:n n~ 
sah gtlnü uat 15 e kadar kapalı zarf uaulile miblakuaya vazediJ. 
miftir. 

Müaakauya itf1rak edeceklerin bedeli ketfin % 7,5 iu nispe
tinde teminat aqeai ~elerl lbamclar. lhzarata ait ketifna~':' 
prtname Ye aair ewala p.ek illiy..ıerin N.Ra a., mlhendıslı
ğine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
TUrk Maarif CemlyeU lzmır mUmeuUUllnln '8rllp ettill 

•ra ......... , dlnlmun• va •>len .... _, ..... 

Pire, lskenderiye, Rodos 
1 - Cemiyetimiz bu büyük 

aeyahatlni blltOn Tflrk 
gençleri ve münevverleri için ha.
zırlamıttır; ayni zamanda ıeya-

•ı.t; adliyeeilerimizle muallimler~ 
mizin iftiraklerini teminen tatil 
zamanına tesadüf ettirilmittir. 

2 Seyyahlar {Atinanın, Nilin, 
Rodosun) bedii gnzellikleri içinde 
on bet gOn geçirecektir. Adalar 
Ye Akdenisin serin ve ili bavuile 
bütün bir seneniıı yorgunluklarım 
dinlendireceklerdlr. 

3 Seyyahlar, Yunan, Mısır 

tarihlerinin zenginlikleri, derinlik
leri içinde asırların hayatını id
rak edecekler, beıerl tek&mülün 
eeyrini zeTkle temap e1leyeklerdir. 

• Seyahate 20 tenunuz 
çarfall'lla günü b:ıtlanacaktır. 

Seyahat seri, lüks ve mOkeını 1 1 
konforu ve birinci, ikinci '\i e 
üçüncü mevki yataklı kamaraları 
havi büyük ve hususl bir ) ol ı 

vapuru ile yapılacaktır. 
S Seyahat esnasında 'apn

run her nevi metrubat ve m<'ku
litı mevcut gayet ehven fiatli lıu

feai "e yüksek ean'atklrlard:ı.n 
mürekkep orkestrası ıen ahların 
emirlerine hazır .bulunacaktır. 

Cemiyetimiz, her hangi bir pos· 
ta v:ıpum iJe aQO liradan :t,3t-!'I 

yapılma&ı imklnı olmayan bu ı>l a
bati tertip ederken berkesin ko
laylıkla ittirak edebilmeelni t ı 1i11 

ma.ksadile azami fedakirhk ~apa· 
rak bilet ücretlerini ugarl bir 
baddo indirmiıtir. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet ve awdet yemekli 90 lira 1 Pasaport ve 
2 ina· ., yemeksiz 50 ,, viı.e masraf-

" .. 2n d h"ld" 3 Oncll ,, ., ,. yatak1r ,, "" ,, ları a ı ır. 

Topla pzintl Ye ikametlerde ae11abinin temini meafaat 
we fatirabatlan içi• lblm gelen tertibat alınmtbr. 

.. yMllT lftlrak ~I 
t Seyahate iıt.irak edecek çarpmba gUnO olduğuna naıaran 

zevı.i bilet bedeliyle hüviyet cüz· pasaport muamelatının ik~I edı-
da.dı Te küçük kıt'ada üç futoğr ... - lebilmesi için ıeyaha.te iftirak ede-
hnı apğıdak adreııe tevdi etmek cek zevatın 10-7-932 pazar günü-
auretiyle biletini alm&lıdır. ne kadar mllracaatlan 11zımdır 

2 Tqra. villyetlerden itt.irak Bu tar_ı~ton sonra. mflraeaat edec k 
edeceklerin m&lıalli zabıtuınea zevst ıçın münferıt puaJo: ı"n~a.-
musadda.k mema.liki eeneblyeye melesi yapılmak urure. ası 0 -

b · ı b" l"kte u~ ca nd n pasaport ve vıze ma r. r-scyahat eyannamesıy e ır ı ')" " . . . 
1 

k 
1'P f h .. i t .. d•nı ve ları k ndılerıne aıt o aca tır. tıt'a fotOe•a , uV ye Cu7. ,. 

bilet bedelini Türk Maarif Cemiyeti 4 lıbu seyahate lata~bulda~ 
iz.mir müme silliğine göndermeleri ittir k edoc.ck ı.eva ın lzmır zı-

ı dı m t 'e avdetleri nısıf Uer tle iıı n r. . 
3 Hareket. günü 20-7-932 temin edilecektir. 

8ltet ..... ve mUracaat ,_...11 
Tttrk Maarif Cemiyeti Jzmir mümA ılliğ'i : lzmwde Sellnfk 

Banbısı karııaanda. Telefon : S911 



\~ağazaları: (Sabık Bon Marşe) - (Beyoğlu İstiklal Caddesi No. 290) 
Açılmıştır ve zirdeki şayanı istifade malları cidden ehven fiatlarla satışa başlamıştır. 

DINiZ BAN OLARI LIVAZIMATI 
BOYOK PLAJ ŞAPKALARI 

Sinema yıldızlarının Holivut 
HANIMLARA 

Yün banyo kostümleri. 
ERKEKLERE 

Yün banyo kostümleri sonderece dayanıklı 

390 kuruş - ----------------

-
BANYO AYAKKAPLARI 

Emsalsiz lnglllz Malı 

125 kuruş ve Miyami plajlarında giydik

leri son moda şapkalar 

Cihanşümul GOLDFISH markalı 
mükemmel biçimlerde ve 
muhtelif şekil ve renklerde 

Şık ve zarif banyo boneleri her Plaj oyun!=akJarı, toplan, simitleri vesaire. 

renkte ve binlerce çeşitte Fantezi eponj burnuzları 
275 kuruş 600 ve 390 kur us 28 kuruştan itibaren 

HANIMLARA MAHSUS iÇ ÇAMAŞIRLARI 
Tulle ınOıt.'yyon Kurut Dantela YC tUllo Kuruş 
renkli p:ıtisten ıoo-- ınUıeyycıı patist 
kouıbinı zonlar tt çamaşır t:ıkımı 425 

(Oümlck, gecelik tt 
Daııtel.11arla. ınü- \C pantaloıı ) 

t7.l'\) Cn ip<·_klijer cy290 11 Yel.renk ipekli jcr-
ıdcn komlıınezonlar " ey kOlotları ycnillO 
-- --- - - cins 120 ve '' 

ruı ,.o eli, lcrilo mu-
1

, 

ıcyycn padst ~ama- 225 -R--k~-l'--.--

1
-

6
-

5
---ı 

~ır takıını(kombiııo- U en . ı p~tıst 
zon ,.o pantalon ) gecelıklerı U 

EMPRiME iPEKLi KUMAŞLAR 
ı::iroıı C'mprime, mli- Kuruş 

rncvvi, mUntabap290--
ılecıC'nlcrdc metrosu " 

l\r<>p jorjet cm- Kuruş 

prime, \'Oni dl' on-325--
lcrdo ı;ıetrosu " 

Boııekli krepdöşin, Ji'ilafil, y:ız ropları 
lllC'\Rİınin en biiyük290 için yılrnnnbilir iyi275 
moda ı metrosu " cıııs motrosu350,·e n 

--- ----1 -~ 
~aten Mııpriınc, 

~f~ndiız ropları 390 
ıçın metro u " 

tpckli kumaş, pl!lj 
pijamaları İ<:İn met- 90 
roqu 225 ve " 

' 

ÇORAPLAR Ve 
Lliks ipek çoraplar 

Kurıı4 

1 M P E R 1 A L 300 
tabii ipekten n 

----- --
G. B. L 200" 

ELOiVENLER 
Hanımlara eldivenler 

Kurut 

Zengin ve rniiııtah:ıp 
çcşitlcrclo ı;üot tak-125 

!idi (musk<1tcr ) " 
- ---------~--11 

Fildekos 135 
(musketer) tt 

~- - Beyaz keçi de- 225 
i N A N 1 L M A y A c A K risi teminatlı " 

fakat H A K i K i 

iPEK ÇORAPLAR 
Yıknnabilir ve gayet sağlam 

cins son moda renklerde 

39 kurus 
' 

cins 
-~----

Güderi 
na bilir) 

(yıka- 275 
" ıı-------------

Fantazi silet eldivenler 
M A V i ve B E Y A Z 

ve G L A S E 
Gayet şık ve cazip 

Müstesna fiat: 750 kuruş 

ERKEK LEVAZIMATI 
Kurut 

Haseden kısa iç donları . . . 
lfl CIDS 105" 
Fötr şapkalar, yeni şekil ve 

· yazlık renklerde 350" 
Panama hasır şapkalar 
( ReklAm fiati ) 390" 
Erkek çorapları fantazi ve 
sağlam cins 29" 
Erkek çorapları ( nim ipekli } 45" 
Spor · gömlekleri, fantazi ku- 200" maşlardan yakalığı ve asorti 
kravati ile 

Gömlekler, çizgili poplinden 210" 2 yakasile beraber . 

PASAJ KAR L M A N'ın methali ve - Şehrin iki miihim caddesini birleştiren - geçidi SERBESTTiR. Pijamalar, çubuklu poplinden 350,, 
PASAJ KARLMAN'da latif bir serinlik hükümferma olduğu cihetle birçok kimseler günün en sıcak saatlerinde dolaşıp gezinmekte ve 

J l R l A • '" zarif bir kısmını ıeşkil eden E E LE E e P A S TAHA 1 1 
Nazarruba vitrinleri önilnde günün her saatinde yüzlerce kişi tevakkuf etmektedir. FLORİDA, VİKTORYA ve SOUS • MARIN gibi cazip isimlerle tesmiye edilen ve w 
son moda BUZLU PASTALARIN en mükemmellerini ve ali Napolitaine dondurmalarını 10 kuruşa satmakta ve herkes kemali lezzet ve iştiha. ile yemektedir. Nefis ve 
leziz en birinci nevi bonbonlar piyasadaki fiatJerin pek dununda satılmaktadır. Tesadüfi olarak bazılarının fiatleri: Kokusu latif, lezzeti nefis birinci nevi fure fundan çikolatalar 
okkası 180 kuruş, Früi glase okkası 220 kuruş. mükemmel nefis pastalar beheri 5 kuruş, LAPON Buzlu çikolata 71/2 kuruş, çay için mlitenevvi bi~küiler okkası 160 kuruş. 

Askeri L · se er • 
çın · 

M a ı·m an yo 
Aşağida yazılı Askeri Lise ve Orta Mektepleri için hizalarında 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır: 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarif!n ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut 
branşına nazaran salAhiyeti haiz olmak lazımdır. 

B) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) - Talip olanlarm muvazzah adreslerini havi istidalarile 

Fiş - tercümei haUerini haziran 932 nihayetine kadar 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 

D) - Kabul edileceklerden bilahare ders senesi zarfında istifa 
etmiyeceklerine dair noterden muaaddak bir taahhilt 

aenedi alınacaktır. 

Münhal Muallimlikler 
Kuleli Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransazca, 

Almanca. Ücret 84 ; 98 Lira. 
Bursa Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya, Fransızca. 

Ücret 98 ; 108 Lira. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

Ücret 84 ; 98 Lira. 
Erzincan Orta mektep için : Türkçe, tarih, coğrafya, riyaziye, 

fizik, Fransızca. Ücret ; 108 Lira. 

PERTEVNİY AL Vakfından: 

ALNIZ KÜTAHYA 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

- Meşhur çini topraklarından yapılmıştır. 
Tahlll raporları fevkalade bulmuştur. 

Devlet ın,aatında tercihan kullanılmaktadır. 

FABRiKANIN 
ACENTALARI 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 
BALIKESIR 
BANDIR'VIA 
AKHiSAR 
MANiSA 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

Köprübnşında Valde hanında 1 - 36 no lı odalar pazarlık suretile 
ve üç sene müddet ve şehrJ elli lira bedeli icar ile talibi uhdesin· 
dedir. Fazlasile talip olanların haziranın 30 uncu perşmbe günü 
saat on allaya kadar lstanbul Evkaf MüdUriyetinde Pertevniyal 

idaresine veya Encümene milracaat etmeleri. 
Anka 

esiBa 
N•• H (Dr.A.Emanuelidi~ a umune as a- Zührevi hastalıklar muayenebaııej' • 1 "' • Sirkeci : Trabzon oteli yanınd• 

l cuz Et er~ 
...,,......,._ Gamsız, Kedersiz 'U:mır:!"ll I Ekstra dağlıç ve beyaz kara· 

ir gece geçirmek btiyenler man ve kıvırcık etlerinin okkası 
Ar:navutköy sahilinin Bosfor 55 kuruş, semiz dana 30 ku-
Palas otel ve bahçesini ziyaret ruşa, kuzu ve süt dana em-
etmelidirler. Her gece mükemmel salsiz ucuzlukta 

bııwm:-~ hususi in~• saz. p E N n 1 K 'te 
iakele y nında 64 numarala dUkkllnda 

hergOn aaldıuaktadır. 

a ıp ıgı en: Sıhhi yemekler. Buzlu içkiler 

Hastanenin bir senelik ihtiyacı olan 3500 ton kok kömürü F R 1 G E C O 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların yevmi 18 ay vade ile 
münakasa olan 19 Haziran 932 pazar günil saat ikiden evvel T ı· E 
hastanede müteşekkil komisyona teminatlarile birlikte tekliflerini S A _.-/ 
vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenlerin lstanbulda 
Sıhhat ve lçtimat Muavenet MUdilrlüğUne ve Ankarada Hastane 
td re vo hesap momy,rl~Q.a~Uracaatlan ilin olunur. . ..... -

Son Posta Matbaası , 
.1 


