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A VEKİL İSTANBUL YOLUND .~~ 
_f];) 

yatı 
e Gib. 

Ucuzlatma 
T ir Alı 

Yeni Yunan Kabinesiiıin· 
Eskisinden Farkı Nedir? 
Dahili Ve Harici Siyasette 
beddül Olmıyacağı Temin 

Hiç Te
Ediliyor 

Hayatın UCUZ• 

laması, mu,terl 
kadar [eanatnı 

dahlmayeslle 
mUmkUn olur 

HilkQmet, hayabn ucuzlabl- Pirinç, şeker, kahve, çay ve 
masını esas bir umde olarak manifatura eşyası .• 
kabul etmiş ve meşgul olmıya Mesken bedelleri de bu sınıfa 
karar vermiştir. Ayni zamanda dahildir. Maamafih son karara 
Belediyelerin de bu maksadı te· göre ve eldeki talimatnameye 
min etmeleri için faaliyetlerini istinaden Belediye, muhtelif eş• 

yaya narh koyabileceği gibi, 
artırmaları bildirilmiştir. Şu hale mesken bedelleri de, eylôlde 
göre, bütün Türkiye Belediye!~ gözden geçirile(:ektir. 
rine miihim bir vazife düşüyor, Diğ~r taftan iktısat işlerile 
demektir. Vaziyeti kendi Beledi- meşgul zevat bu mesele hakkın· 
Yemizin faaliyeti, çerçevesinden da şu fikirdedirler: 
tetkik edersek, gördüğümüz Esnaf teavün sandıklarinı bü· 
ıudur : yülterek bunlarla Esnaf Bankası 

- Fiatlerin on bet günde arasında irtibat tesis etmek ve 

ar(!!fı..~n ls!alistiğ• göre, 
lstanbul bir senede ( 310.073) r ton memba suyu içmiştir. Ayrı
ça da ( 6) milyon ton Terkos ve 
Üsküdar Su Şirketleri gibi imti· 
yazlı şirketlerin suyunu kullan· 
mıştır. Şu halde bir senelik İs· 
tanbulun su sarfiyatı ( 9.100.073) 

tondur.Memba sularının en fazla is· 
tihlak edildiği ay temmuz ayı· 
dır. Bu ayda lstanbulun memba 
suyu istihlaki ( 30 ) bin tonu 
geçmektedir. 

Atina, 30 (Hususi) - Geçen · 
mektubumda M. Venizelos kabine
ıinin istifası sebeplerini ve blltiln 
içyüzünü bildirmiştim. Bunu, an• 
cak yeni Papanastasyu kabinesinin 
teşekkülüne ait tafsilatı vermekle 
tamamlıyabilirim. Binaenaleyh 
bu mektubumda ondan bahse-
deceğim: 

"' 

M. Venizelos, kabinenin isti- ı 
fasını verdi, verdi amma meml~ 
ketin de muakadderatını, istem~ 
diği, hazetmediği veya fırka 

menfaatlerine muvafık görmediği 
şu veya bu zatin elinde bırak· 
mayı da arzu etmedi. 

M. Venizelosun istediği bili 
istisna bütün fırkaların iştirakile 
milli bir kabineye mevkiini bı
rakmakh Bu takdirde, hiçbir 
fırkanın vaziyeti maliyenin fena-

lığından terettüp edecek manevi bir 
mes'uliyetten kendisini kurtar
ması imkanı olmıyacak, bu kabi
neye kendisi de dahil buluna• 
cakh. Çaldaris buna yanaşmadı. 
O, daha çok fır!{asını düşünü· 
yordu. 

ikinci şık ; yalnız cümhuriyet· 
çi cephenin rüesasını mevkii ik· 
tidara getirmekti. Halbuki bu 
rüesa l:unda da itilaf edemediler. 

l 
1 
l 
1 

Yunan buhranının hallinde mDenlr olaalard• 
CUmhur Reisi M. Zalmls 

Çünkü hepsi de yine M. Venizelo
sun (Veto) suna tabi olacaklardı. 

Tahakkuk etmesi icap eden üçüncl 
şık bir Papanastasyu kabinesiydi 
ve öyle oldu. 

Bu kabine gerçi Papanaa-
tasyu ismini taşıyan bit kabinedir, 
fakat bu kabine ancak, M. V ~ 
nizelosun harici, mali ve dahili 
siyasetlerini aynen takip edece-

(Devamı 11 inci sayfada) 

Muamele Vergisi On Kuruşa Yükseldi 
Bugünden itibaren Muamele Vergisi altı kuruştan on kuruşa 

çıkarılmıştır. Bu suretle Muamele Vergisine tabi olan eşya fiatlerin
de dört kuruş bir artma olacağı tahmin edilmektedir. Tacirler on 
kuruş üzerinden muamele vergisi vermemek için gümrükteki :malla
rını derhal çekmişlerdir. Bundan dolayı diin piyasada muhtelif eşya 
Uzerine epey alım ve satımlar olmuc;tnr. 

• • Borç lçm • 
ıs • bir kontrolü. bundan sonra bu Bankaya istih-

Buoa mukabil, birtakım eşya lak kooperatifleri tesis ettirmek. Ol 
Vardır ki, fiatlerinin yükselmesin· lktısatçılarımız, hayatı UCUZ• F k t p s up 
de Belediyenin hiçbir tesiri olmu- latmak için, bu yolu, en kestir· a a , ara } Borcunu Vermi-
Yor. me olarak görüyorlar. 

:Ş:rkta Bir Haydut Çetesi İmha Edildi Y~~!~~Hu~idM~~tli Cezalara Ç,~0~~~~~~.~~a~ 
iii;;;; 1.E~ Meclisi dün Kazım Paşanın riya- layihası üzerinde tetkik l tta 
::J.ii/' ~!W'· setinde toplandı, Muaddel İcra bulunurken kanunun şu ve 

1 ve iflas Kanunu layihasının mü· bu maddeleri~in tadilinden zi~.a· 

1 
• HUaeyln, 2 - Ramazan, 3 • Meclt, 4. Şeyho. 5. Abd Dikerim 

[ X lıaretll Baba Be1dir.) 

(Jılababuimi&İD iÖndwcilti tafailit il inci •ayfamızda) 

zakeresine başlanıldı. Bu münas~ de baştan nıhayete kadar g oz· 
betle Adliye Vekili Yusuf Kemal B. den geçirmeyi ve buna göre bir 
söz alarak layihanın esaslari üze- kanun layihası ihzarmı muvaf k 
rinde hakim olan hukuki ve ilmi 1 1 gördü. Bu esas üzerinden yapı-
kanaatler etrafında izahat verdi. lan tetkikat neticesinde hazırlanan 
Şunu hemen ~aydedeyim ki yeni proje t~bedilerel~ .. mütaleaları 
layihada borç ıçın mutlak surette alınmak uzere darulfunun, b.uo-
hapis usulü kabul edilmemiştir. lar ve Ticaret odalarile, hfıkim-
F akat hali vakti yerinde olup lere, .?1ali müesselere gönderildi 
borcunu vermiyenler hakkında ve mutaleaları soruldu. 
layilınya şiddetli ceza maddeleri Buralardan gelen cevaplara 
konulmuştur. göre proje üzerine bir defa daha 

Borçlunun mal kaç1rmasına tctkikatta bulunularak bugün tas• 
fırsat vermemek için de haciz vibinize arzedilen kanun layihası 
ihbarı usulü kaldırılmıştır. Adliye şekli kat'isini aldı. 
Vekili Yusuf Kemal Bey layiha Bilhassa şunu kaydetmek ıs· 
hakkında izahat verirken ezcümle terim ki bugünkü kanun, hiç 
şunları söyledi : Mecllıte mUhlm lzahat nren şüphe yok ki mükemmel bir 

"Adliye Encümoai, komisyon Adliye YekW Yuaut Kemal .. , ( De•ama ı ı inol aaffacla ) 
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i Halk 1 n _s_e_s_i_I • 'Günün Tarihi 

Seyrisefain İdare- Sıhhat Vekaletini 

s~!~~~ b~!~i?::~ ... m e i R i THA M İmdat s Ey R is E FA. i N Bir Tasavvuru 
bir hayh hararetli oldu. Dünkü Ankara, I (Husu:;i)- Kuduz vak'• 

J d • • d b 1 B • R hl• o •• G B alarmıo •on ıamanlarda fazlalaşma•• l'•zete er e ıntişar e en u ce - ır e ıvan un arı·p ı·r l 
.enin halkta bıraktığı intibaı, Bu Sene çı·n -'e yüzünden mevcut kuduz müessc eler• 
dx-k- t J 1 - J teaba"t C' J u~ ihtiyacı İıtenildiM tekilde temia 
e;;bi~iri:r;aa arımız. şoy e 1: euerasgona Hırsız Tutuldu edememektedir. JSAyni zamanda da 

Fahreddin Bey - ( Samatya ldlfı• H- H •• Ed Açığını tedniye muhtaç olanların kudus 
kak 11) UCUm İgor Dün Beyoğlunda garip bir ,,,,,_ t k '/1/1. ? hastanelerine meccanen aevkedilme· 

-Meb'uslarımızın sözlerinden hırsızlık hadisesi olmuş, heyecan- napa QCQ LYl l. teri kanunen mecburi olduğu için 
öğrendiğime göre, Seyrisefain Balkan Güreş müsabakalanna 1 b k bunlara yol parası da verildiği na-
k d 1 k d 1 • • k d k 1 ir ta ipten sonra hırsız ya- Evvelkı· gu .. n Mı"IJet Meclı"sı·ode za "t"b 1 k b* " 1 o a ar açı mış, o a ar açı mış ıştira e ece pehliYanlan seç· kayı ele vermiştir. Hadise •öyle n 1 1 ara a ınara utun vi ayet 

ki, az kalsın babyormuş. Lüks mek maksadile başlanılan müsa- Y Scyrisefain bütçesi görüşülürken hastaneterınde birer kuduz. tedaYI 
kamaralarında fareler oynaşıyor- bakalara bu cuma günü de devam geçmiştir. şiddetli münakaşalar oldu, idare- fubesi açılması tasavvur edilmekte• 
muş. Ben size daha tuhafım edilecektir. Fakat güleşçilerden Anna isminde bir Madam ye hücumlar ve ağır tenkitler dir. Sıhhiye Vekaleti bu hususta 
an]ataymı: Geçen gün Kadıkö- bazıları Glireş Federasyonunu it- dün Beyoğlunda tiyatro sokağın• yapıldı. Bu vaıiyet karşısında dün tetkikat yaptırmaktadır. 
yünden gelen bir vapurun alt ham şekilde iddialar ortaya at- daki evinin önünde oturuyormuş. Seyrisefain idaresinin Umumi va- Kahve fiatleri 
kamarasındald yolcuların şemsi- mıya başlamışlardır. Ezcümle baş- Madamın dizinin alhnda, içerisin- ziyeti hakkında tetkikat yaptık Dünya kahve fiatleri düşmekte• 
ye açtıklarını görünce şaşırıp pehlivanlardan Edirneli Himmet de elli lira bulunan büyükçe bir ve şu neticeleri aldık: tedir. Böyle oimasın:ı rağmen bu 
kaldım. Hava açıJ...""b. Me~er va· pehlivan şanlan söyl'!mektedir: çıkın varmış. Şükrü isminde bir Seyrisefainin bütçesi evvelce diışüklük bizde hissedilmemektedir. 
Purun Zl'ftl · 1 ·· t t f " F d b" · k · · b ·· k k beş milyon iki yüz bı·n lira ı"ken erı açı mış, us ara ı - e erasyon ızı son seç- yan esıcı u paraya goz oyara Döviz Müddeti Bitti 
yıkanırken sular içeriye giriyor- me müsabakasına davet etti, git- Madamın peşini kollamıya başla· bu sene (500) bin lira kadar bir 
muş. tik. Fakat orada bana, sebep mışbr. Bir arahk Şükrü Madamın tasarruf yapılarak bütçe ( 4,700) Ecnebi döviz ihbarı için verilen 

-« göstermeksizin, maça girmiyecek- ki k k bin lira olarak tesbit edilmiştir, mtihlet dün akşam bitmiştir. Ellerin• 
• d d ı B yanına ya aşara sigarasını }'a - Bu son bu .. tçede de, alacak vere- deki dövizleri haber vermh•enle• 

Fuat Bey - ( Eminönü Ta~çılar aokak 8) sın e ı er. ununla anlıyorum ki, k · · b" k.b •t · t • tı• J • F d ma ıçm ır ı rı ıs emış r. cek mahsup edildikten sonra bir ceza görecektir. 
- Seyrisefain hakkında birçok e erasyon bazı güreşçileri himaye Madamın her şeyden bihaber E Ka ( 1 f 

şeyler işitirdik. Dün meb'usları- etmek istiyor. Ben Çoban Meh- kibritini çıkarmıya çalışırken milydon lüç yüz bin liralık bir açık n r 1 Ş. 
mız daha mühimlerini, ve yakast metle fiç defa güreştim. Birinde Ş k var ır. dare bu açığı kapamak Tahdit kara!'namesinin tatbilda• 
açılmamışlaT'ını söylediler. Ten- yendim, diğer ikisinde berabere ü rü bir fırsatım bulmuş, Ma- için şimdiden tekrar tasarrufa d · d 
kit ve münakaşanın meşruiyeti kaldık. Çoban beni hangi maçta damın dizinin dibine eğilerek başlamışbr. Havuzlar, fabrikalar n:':n •;::t ;t~~s;e :,;:1::.. P~~;f!.: 
bunlardan iatibah ve ibret dersi yenmiş te onu bana galip addedi· para çıkınını almış ve hemen müdüriyetleri birleştirilmiş ve diğiue göre, bügün ecnebi pirinçlerin 
çıkarmakla mukayyettir. Bunlar yorlar. Çob&n Mehmet her za- kaçmıya başlamışbr. Neye uğra- müdürlüğe Fabrikalar Müdürü vagonundan hq yüz lira kazaıul· 
bir kulaktan girip öbüründen man bana yenilmektedir. Karşı- dığıru şaşıran zavallı kadıncağız Cemil Bey getirilmiştir. idarenin maktadır. 
çıkmamalıdır. smda maça haz nm. ans.zın °imdat 1 Hırsız var!., Diye Hasköydeki fabrikalarından bazı- Memlek~tt Pirinç zeriyabnın bi 

Jf. " D;ğer taraftan müsabaka- bağırmışbr. Bunun üzerine etraf- lan da havuzların bulunduğu ye- mayc ve inkişafı içın pirinç itha!Atı• 
Kimli 8• (Soianıa(a Emlnbey ma· larda hakemlik vazifesini yapan tan yetişenler bu münasebetsiz re nakledilmiştir, Geçen 931 se- nın büsbütün menedilmesi için a11 .. 

blloai Nurettin B. 7J Seyfi Bey vaziyeti şu suretle adamı yakalamışlardır. nesi zarfında Seyrisefainde dört kadarlar tarafından teıebbü ferde 
- Millet Meclisinin dünkü tenvir etmektedir: ihtilas ve zimmete para geçir- bulunacaktır. 

münakaşalarını çok beğendim. " _ Himmet pehlivanı mü- Çı·mentO· mek suiistimali tesbit edilmiştir: Yeni Bir Fabrika 
Meb'uslar söz serbestilerini adam- sabakalara iştirakten menedecek 1 - Havuzlarda fazla amele 
akıllı kullanarak Seyrisefainin hiçbir sebep yoktur. Federasyon yevmiyesi tahakkuk ettirilerekya- Mevcut Teşviki Sanayi kanunile 
idaresizliklerini sayıp döktüler. Himmet pehlivanı amatör kabul Fiatlerin Yükselmesi Se- pılan suiistimal ki, bunların fail- oldukça himaye gören çikolata .... 

Şİf!asdı~ı bileri sürenlk er bile olmk uştu. etmiş olduğu için müsabakalara hepleri Tetkik Ediliyor leri mevkufturlar. nayii Türk"yede gittikçe inkişaf et• 
ım ı u müna aşa ve ten itler- girebilir. Geçen <lefa Himmetin __ 2 - Yalova muhasebesindeki mektedır. Mevcut on fabrikadan 

den ders çıkararak Seyrisefain müsabakaya girmediğine gelince; Çimento fiatinin çok yüksek ihtilas. Bunun faili de tevkif başka yeniden bir çikolata fabrikaıı 
kendisine yeni bir program yap- müsabakaların ba.şlamasmdan bir olduğu hakkında bazı şikayetler edilmiştir. daha açılmak üzeredir. Müteşebbi•-
malıdır. hafta ev\•el sıtma tuttuğundan yapılmışhr. lktısat Vekaleti me· 3 - Köprü gişesi memurla- ler biikiimete müracaat etmişlerdir. 

Rt:.mi B. ( UJeli Çukurçqme sokak 31) 

-Mecliste Seyrisef in bütçesi 
konuşulurken 1,5 milyon açık 
4 milyon borç teşpit edilmiştir. 
Seyrisefain bu vaziyette iken 
milli vapurcularla rekabete kal
kışmıştır. Buna rekabet değil 
bile bile kendini tehlikeye at· 
mak derler. Rekabet az kazan
ca razı olarak başkalannm 
müşterisini almak ve cirodan, 
fazla i~ten kazanmak demektir. 
Seyrisefain kendisi nrar ederken 
milli vapurculan da mahve sü
rüklemesinin manası yoktu. Meb'-
uslarımız bu noktaya temas et
tikleri için çok hoşuma gitti. 
Artık hesaplı olmayı öğrenmemiz 
lazımdır. 

Kaçarken Yakalandı 
Sabıkalı Celil Kar gümrükte 

tramvayda Manisalı celep Meh~ 
met Ağanın 80 lirasını çalarak 
kaçarken yakalanmıştır. 

Dostunun Fıstamm Çalmış 
Gala tada oturan Fehmi is· 

minde biri dostu Tatodan para 
istemiş, vermeyince fistanını ça
larak satmıştır. Fehmi yakalan· 
mı br. 

şikayet ediyordu. İhtimal, müsa- selenin tetkik edilerek netice:;i- nndan Seyfi Beyin ihtilası. Seyfi inhisar Muavinlikleri 
b k d h • ı v d ı ·ı · · Bey hala ortada yoktnr. 

a a a as.a ıgı 0 ayısı e ıyı nin bildirilmesini Sanayi, Ticaret Ankara 1 (Hususi) - Gümrük! r 
bir netice alamıyacağmı kendisi- Müdüriyetlerile, İstanbul Beledi- 4 - Kömür depolarında Vekileti inhisarlar Umum Muavia• 
ne söylemek suretile b"r iki ar- noksan olduğu görülen yüz ton likleriue Tütün lnhı"sarı Hukuk rftıerl 
kadaşı Çobanl a a asına yesine bildirmiştir. Ticaret Oda· kömür. Kömür Memuru Hamza ~ 

a m ç Y pm d k"k k d M Mü dur· ü Hamit Ye Tefti.• He"' tı• Re· • • l 1 d B h" b" Si a tet ı at yapma ta ır. em B hk ·ı . r .. J manı o muş ar ır. u, ıç ır za· l k b f b k d ey ma emeye verı mış ır. isi Radt Beylerin tayin edilecekleri 
man Himmetin bir makam tara- e ette mevcut eş a ri a an -c· 

fınc!an müsabakaya girmesımn biri hariç olmak üzere dördü Alman Hastanesinde Yangın •Öyleniyor. 
menedilmesi demek değildir. Ni- arasında bir anlaşma olduğu gi· Sıraselvilerdeki Alma hasta- Var şova Efç" Sİ 
tekim bu cuma günü Himmet bi bayiler arasında da bir itilaf nesinin tamir edilmekte olan Londra Sefaretinden Varşova Elçi• 
çobanla maç yapacak ve kim yapılmış olduğu söylenmektedir. kısmından yangın çıkmış fakat liğine naklolunaa Ferit Bey dünkU 
galip gelirse Balkan birincilik- Çimentonun bugünkü fiatından şirayetine meydan verilmeden trenle Ankaraya f'İtmişt"r. 
1 · • t• k d kt" daha aşagıv bir fiatle satılabile- - d"" -ı - t-erme ış ıra e ece ır . ., son uru muş ur. lskenderı·yede Veba Var 

ceği kuvvetle iddia edilmektedir. 

Bir Fabrika. Belediyenı·n rskenderiyede ahiren vefat 11. Kopya Kağıdı neticelenen veba vak'alan srörüldüto 
V f ld V f ffi• haber alanmış olduğundan, mezktlr, n.apa l l G. G 1 K" ... ti noonera z l 1.11:enderiye limanrna karşı m~ayenei 

ıimrüg"' e e en agı ar r 
Fındıklıda Üçüncü Kolordu Belediye İktısat Müdürlüğü- hbbiye ve itlafıfar tedbirleri vaz .. 

karşısındaki bir binada madeni İthal Edilmedi lunmuştur. 
nün Belediye Kooperatifi hak-

eşya yapan bir fabrikanın baca- Son zamanlarda İstanbul Güm· 
lanndan çıkan duman ve kurum- rüğüne mühim miktarda kopyelik kında hazırladığı nizamnamenin 
lar o civardaki halkın hıhhatini kağıt getirilmiştir. Fakat bunla- Noterlik tarafından tescil edildi· 
ihlaı ettiği için Belediyeye şika- rın sigara kağıdı olarak kullanıl- ğini yazmışbk. (40) madden iba-
yet yapılmıştır. Belediye Fen he· ması ihtimalleri nazarı dikkate ret olan bu nizamname Ticaret 
yeti fabrikada tetkjkat yapmış, alınarak memlekete ithaline mü-
halkın sıhhatini tehdit edici gaz saade edilmemiş, tahlillerine lü- Müdürlüğü vasıtasile tasdik için 
ve duman neşredildiği neticesine zu gösterilmiştir. Yapılan tahlil İktısat Vekaletine gönderilecek-
varılmıştır. Ayni zamanda fahri- netices·nde bunların sigara kağıdı tir. Kooperatif için esasen Bele-
kanm ruhsatnamesiz olarak tesis gibi kuUanılacak mahiyette oldu- diyenin 932 bütçesine ( 2500) 
olunduğu anlaşıldığından fabrika ğu anlaş imıştır. Bunun üzerine lira tahsisat konmuştu. Tasdik 
dün Belediye tarafından sedde- mesele inhisarlar Vekaletine bil-
dilmiştir. Binanın rla yıkılmak tehli- dirilmiştir. Kağıt elyevm Gümrük merasimi bittikten sonra haziran 

kesine maruz olduğu anla ılmıştır. ambarmdadır. nihayetinde lokanta açılacaktır. 

Trenlerde 
Tenzilat 

Devlet Demiryolları idaresi, Spo.r 
ve irfan hayatını can!andırmak ye 
talebelerle sporcuların memleket da· 
bilinde ıayahatlerini teshil etmek 
maksadile mektep talebeleriJe apor• 
cular için tren larifel<!rinde tenzillt 
yapmıya karar vermiştir. Gazefeci!ef'o 
de aenede on beş defaya mahsus ol
mak üzere parasız kısa aayahat ya
pabilecekler dir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Segrisefain 

1: Komşu - Hasan Bey! 

1 

2 : - İdarenin yüzde elli pa-

l 
3 : - S nra üç, dört aydan- 1 4~ Hasan Bey - Peki bun· 

1 

5: Komşu - Orası şimdilik 
Bıravo bizim Millet Meclisine. halı mal aldığı ve bu malları beri birtakım m le ve me- ları yapanlar hakkında ne ted-

maliim değil Hasan Bey. Fak~t 

1 
bütün bu şeylerin yapıldığı sabıt 

Seyrisefaini bir ele almış, bütün yalnız bır adama aldırdığı tesbit murlara para ver 
. 

ediği de kay· bir almınıı. olunca elbette ki gerisi de gelr 
lnunırl:.rını vİİ7İİnP v11rm11cı orlilm:a AoAilmic rol.- .lomokti,. 



Hergün 

,.,lünderecatımızın. çoklu
tundan Dercedilememiş
tir. 

Yunanistan da 
Jeneral Pangalos Korfuya 

T eb'it Ediliyor 
Atina, 1 ( A. A. )- Emniyeti 

~Dıumiye meclisi, Jeneral Panga
IUIUD teb'idine karar vermiş ve 
llaumaileyh için ikamet mahalli 
olarak Korfu adasım tesbit 
ttnıiştir. Teb'it edileceklerden 
diğer 3 kişi de muhtelif adalar
da ikamet eyliyeceklerdir. 
L Jeneral Pangalosun kendi bak
IQDda verilmiş olan bu karara 
!_ gün zarfmda itiraz etmek hak
_. vardır. 

Alman yada 
\reni Kabineyi F on:Pa
Penşberg Teşkil Edecek 

L Berlin 1 (A.A.) - Reiaicllm
•r Mareşal Hindenburg, yeni 
Alman kabineainia teşkili vazife
~ foa Papenıbergi memur ey-

iştir. 
Berlin, 31 ( Hususi ) - Yeni 

~binenin teşkiline memur edilen 
llbık Merkez Fırka11 Meb'usla
llndan Fon Papen, Vestfalyalı 
tlap 5'1 yatındadar ve eski bir 
labittir. Bnyük harp başladığı 
..,alarda Amerikada atqemili
\erdi. 

CBetinol aayfada tahllAt Yudar) 

inhisar/arda 
çıkta 

Kalanlar 
lnhiaar idarelerinin yeni kad· 

roları din tebliğ edilmiştir. Mn.-
ldrat lnhisannda dCSrt milfettif, 
~ mlifettiş muavini ve yirmi 
lıadar da memur açıkta kalmış-
la da, bu memuriyetlerin bir 
lrıamı münhal olduiundan bilfiil 
•çıkta kalanlar pek azdır. 

T&tiln İnhisarldaresinde ziraat ve 
hprak tütün şubeleri birleştiri
lerek Mildürlüğüne Nazmi, llçlln
tl ve dördilncü ıubeler birleş
tirilerek Müdürlüğüne Necmeddin 
beyler tayin edilmişlerdir. Tiltiln
de de açıkta kalanlar ıimdilik 
fazla dejildir. 

Amerika 
t>ünyafiatlerini TetkikKo
"1isyonuna iştirak Edecek 

Vaşington, 1 (A.A.) - Ce-•hiri Mlittehide Hükumeti, dün· 
ra fiatlerinin istikrarı ıebeple
tiai tetkik için aktedilecek 
olaa beynelmilel bir konferansa 
C.ınabiri Müttebidenin iştirak edip 
~yeceji hakkında istimzaçta 
•hu.an B&yilk Britanyanın bu 

t.lebine milsait bir cevap ver· 
'-İttir. 

İzmir de 
~•hbm Şirketi Muhake-
llıesine Devam Edildi 

tlrtc lz'!lir, 1 ( H;susi ) - Rıhtım 
8- et. davasına dün devam edildi. 
.... celsede ıirkete ait evrakı 
lllaekal bir trenle lıtanbula götür· 
~ IUçundan maznun eski mas-
ltelb t~ar Galip Beyin muba-
8e esi g&rllldn. Şahitler, Galip 
eclı~i ~tı~ıi kompartıman tahsis 
~ ihıi 16,,·lediler. Mahkeme 
Yer r tahitlerin de iatim~ma karar 

erek davayı 14 hazirana talik 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi •Eter Böyle Biri Olsaydı ..• • 

Küremizin fevkinden dünyanın gldltinl aeyreden biri oluyda, ae görecekti '/ Her tarafta buhran, açlık, ate tarafta bolluk H 

bereket; bir tarafta zengin, bir tal'afta fakir mllletler ; bir tarafta refah, bir tarafta ıaefalet Y• inaanlara ae diyecekti: 
Cemiyetin Ye refahın çarkını terane çeviren savalh aptallar. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Başvekil Paşa 
Doğru Ankaraya 

Buradan 
Gidecek 

Dostane Telgraflar Teati Edildi 
Ankara 1 tHusuıi) - Baıve

kil Paıa ile Hariciye Vekilini 
ve r~fakatlerinde bulunanlan ha
mil olan Pilsna vapurunun per
ıembe gllnil 6ğleden aonra lstan
bula muvasılat edeceğine dair 
buraya mal4mat gelmiftir. 

Bqvekil Pqamn ltalyayı ziya· 
reti mtınasebetile Gazi HL ile 
ltalya Hükümdarı Viktor Emanilel 
Hz. ve Gazil Hz. ile M. Mussolini 
cenapları arasında ıamiml ve 

l 
dostane telgraflar teati edi.1-
miftir. 

Baıvekil Pqa ve Hariciye 
Vekili doiruca buraya hareket 
edeceklerdir. 

Roma 31 (A.A)-1.met Pqa 
ltalya toprağını terketmeden 
evvel M. Mussoliniye glnderdiği 
bir telgrafta kendisine ka11ı g&s
terilen ve Ttırk heyeti azalan 
üzerindf' samimi bit imtinan hissi 
tevlit eden birçok dostluk teza-

1 

hlratından dolayı deria tetekJdlr
lerini ibllg eylemiftir. 

ismet Pqa, Fqiat rejimi al
bnda tahakkuk ettirilen muazzam 
eaerin kendisinde bllytlk bir 
biui takdir uyandardağıaı ve ba 
ziyuetin habrumın bihakkın 
unutulmaz olarak kalacatuu ila
ve etmiştir. Tlrldye 8apekili bu 
telgrafında ltalya kralı hazretle
rine tetekkllrahnı tekrar eyle
mektedir. 

Romanyada Para Sıkınbsı 
Hükômet, Memur Aylıklarını Y~zde 

Elliden Yetmişe Kadar indirecek 
Bilkreı 1 ( Hususi ) - Başve-

kil profesör Yorga kabinenin isti
fasını kırala takdim etmittir. 
lstifanm hakiki sebebi ıiddetli 
bir manzara arzeden mali buh· 
randır. Fran11z maliyecilerinden 

lngilterede KömUr Kanunu 
Londra, 1 (A.A)-Avam Kana

rası mesai fırkasmın tadil tekhfini 
58 reye kartı 391 rey ile reddet· 
mit ve kömllrlere ait olan kanun 
layihasını ikinci kıra' tinden sonra 
tasvip ve kabul e·m· tir. 

M. Rist tarafından yapılaıı tet· 
kikata göre Romanya maliyesi 
kuvvetini tamamen kaybetmiştir. 
Htıkümet mali mllşklllltı iktiham 
için gelecek aydan itibaren me-

Gorgulof 
Deli Değil! 

Pariı, 1 (A.A.) - Asebiye 
mütebauıslar.ndan Dçllnlln vennit 
oldukları rapor, katil Corgulofun 
blltnn hareketinden tamamen 

mur maaılarım yüzde elliden ytlm
de yetmiıe kadar tenzil etmiye 
mecbur kalacakbr. Kıral, yeni 
kabinenin teşkili vazifesini Loıı
dra sefiri M. TitOleıku'ya ver
miftir. 

Vaslf Beyin lstifa11 
Ankara, 31 - Roma bDyllk 

elçiliğine tayin olunan Vasıf Bey 
lzmir meb'usluğundan istifa 
etmiştir. 

mes'ul bulunduğu neticesine var
maktadır. 

Dün Akşam Bir Cinayet Oldu, Bir 
•• 

Amele Çavuşu Uç Kişiyi Vurdu 
Dlln akşam Tophanede kanlı bir cinayet olmut

tur. Tahkikabmıza göre Tahmil ve Tahliye amelesi 
çavuılanndan Zaro, don akşam Tophanede bir 
kahvede otururken atedenberi arası açık olan am
cazadesi Raşit ile kavgaya tutuşmuştur. Bir aralık 
Zaro tabancasını çekerek Ratidi 4 kurıunla ağır 
surette ve araya girmek istiyen Rqidin kardeşi 

koltukçu Akifi de 5 ku11unla tehlikeli ıurette yara• 
lamıştar. Ku11unlardan biri de o esnada oradan geç
mekte olan Rauf iıminde bir çocuğun kafa11na 
isabet ederek yaralamıttır. Hldiaeden ıonra ka· 
çan Zaro gece geç vaLit ryakalanm11 arkadaıı ve 
yardımcw Reıit henllz yakalanmamışlır. 

İSTER İNAN, /STER iNANMA! 
Kanalizasyon iti latanbul tarafında bltmif rlbidir. temizlenmesine mini olmakta H o eYI kanaliuqona 

Fakat bu mıntakada timdiye kadar kanaliıuyona rap- rapta mecbur etar.ektedir. 
tedilen ev miktarı yirmiyi reçmemittir. Bu riditl• yıalnıı latanbul e.lerinia lcanaliıaayona 

ÇOnki belediye bir binanın analAtıma raphdllen raph Hnelere mGtenkkıf oldutuna ıSre, kaaallıaa· 
luamı hlcandıtı ve boıuldup uman yeniden açdıp ron ftinden t•hrlmlıin istifade edeblleeejine. 

iSTER iNAN. iSTE.it iNANMA/ 

Sözün Kısası 

iyi iş 
Altı Ayda 
Ç-~ıkar Derler/ 

.__._._._._._..__ A.L 

Belki yeni bir fikir bulurum 
düşüncesile eski gazetelerin ko
leksiyonlarım karışbnyordum: 

1930 senesi mayıs ayının ilk 
günü verilmiş bir haber ile kar
tılaşb m, okudum! 

"Yaş meyvalarımızın tayyare 
iJe Avrupa piyasalarına sevki 
için tetkikat icrasına bqlanDUf
tır" deniliyordu. 

Geçtim, fakat koleksiyonu ka
rıştırmakta devam ederken ayni 
haberi ayni gazetenin 1930, 1931 
ve 1932 senelerinde de hemen 
hemen ayni cümleler ile vermİf 
olduğunu g6rmiyeyim mi? 

Anlaşılan tetkikat cidden ml
himdir, dört senedenberi devam 
etmektedir ve henüz de bitmemif
tir. ağlebi ihtimal bir bu kadar 
daha lllrecekt:U. Fakat o vakte 
kadar AvrupaWar da bizden alıa
mlf fidanlarla bizim meyva
ları yetiftirmit olacaklanna aa
zaraa buradan meyva ihracına 
lllzum kalmıyacaktır. Kalmasın 1 
Mesele tetkikabn doğra. dllrtlat 
temiz bir surette yapal•a8Ulda• 
dır, yoba verece;i aetice dejil 1 

S6ılhı Kum: iyi il alb ayda 
çıkar, derler; atadan kalma dar
bımaeldir. Bizim btltla yapb
tımız teY atalarm alb ayını aiti 
ıeneye ibllt etmekten ibarettir. 
Üzerinde durmaya detmeL. O 
halde ayni haberi 1942 aeneaia
de de okumıya hazırlanabiliniaid 

M. Hergo 
Kainata 
Teminat Veriyor I 

Paria 1 ( A.A. ) - Radikal
Sosyalistlerin bir nnmayİfinde 
nutuk irat eden M. Heriyo, ez.. 
cllmle demiftir ki: 

" Müllbaza ve muhakeme 
edebilenler için mlltlıİf surette 
milıknl ve bilhassa utırap ve
rici olan bu anda, beşeriyetin 
btıyllk menfaatleri için çahf
mak istediğimi beyan ede
rim. Çilnki Fransa kendi refahım 
hiçbir milletin sefaleti &zerinde 
tesis etmek iıtemeL 

F ransadan hiçbir hodbinlilr 
hareketi çıkacağından ı&phe edi
lemez. Su dakikada bunun için 
en bllyilk teminab veririm.. 

Bir Olum T ehdjdi 
Seyrisefain mOteahhitlerba-

den Halil Ef. ile hamal Parmak 
Hasan aon derece aarhot bir 
halde Galatada Bkekyu ve 
Gnndoğdu aparbmanıncla oturaa 
Mediha H. ile Hasan Ef. yi 6lilm
le tehdit ettiklerinden yakalan
mışlardır, 

Y Uzde On T enzillt 
Belediye lkbat Miid&riyetl, 

ıazino, bahçe, otel, lokanta ve
sairenin yaz tarifelerini tetkik ve 
tasdik etmiye batlallllfbr. Mldl
riyet mtıeueleria muraflanm 
r6zden ıeçirmekte, ona I~ 
tarifeleri tasdik etmektedir. Ya 
tarifeleri llzerinde yllzde OD t ... 
zillt yapılmaktadır. 

Sesli Filim Almacalc 
Bilynk seali filim kumpanyala

rından bU1lan memleketimizde 
geniı mikya.ta filim çevirmiye 
karar vermiflerdir. dunun içia 
bu firmalann nrkiyede bulunan 
ıubeleri sermayelerini bir iki mg. 
11 artbrmıf(ardır. ---

Kumpanyalar Yola Geldi 
Türkiye ile eCMbi limanlan 

aruında itliyen ecnebi vapur 
kompanyalanndan ek.erilinin bi
ribirlerile anlaprak ihracat mal
larımızdan bazılarının nakliye fi. 
atlerini artbrdıldarıaı )'UIDlfbk. 
Y apalan tepbbOaler llıerine kum
panyalar tarifeleri biraz iaclire
Celderiai bildirmİflerdir. 



4 Sayfa 

1 1 
( Gençler için j 
,------~---------..,;.-
• 1 zzefinef is 
Meselesi 

Bir insanın malik olabileceği 
en kıymetli şey izzetinefistir. 

izzetinefis, hergüo, her daki
ka muhtaç olduğumuz şeydir. 
Su gibi, ekmek gibi bir ihtiyaç· 
br, şampanya gibi lüks ihtiyaç 
değil. Hergün bize lazımdır, 
yoksa cumadan cumaya giyilen 
bayramlık elbise gibi değil. 

Bir ins::ın sabah kalkar kalk
maz izzetinef:sine ihtiyaç duyar, 
ta ki ayna karşısında traş olur· 
ken kendine ehemmiyet verebil
sin. Akşam yatarken izzetinef
se muhtac z. Çünki rahat ve 
derin bir uyku ancak bununla 
mümkündür. 

Bir mecliste sarhoş olup ken· 
dimizi kaybetmekten, yalan söy
lemekten, şurada, burada gülünç 
olmaktan, katta kumarda hile 
yapmaktan, alış verişte günah iş
lemekten bizleri meneden şey 
izzctinefsimizdir. 

Bir adanıın i.zzetinef si yoksa, 
ona nasihat vermenin manası 

yoktur. 
Yardıma muhtaç ve layık 

olan adam izzetinefsi olan 
adamdır. izzetinefsi olmıyan 
kimseye yapılan yardıma yazıktır. 
Borcunu bilen iuetinefis sahi
bi bir adama para vermek yeM 
rindedir, fakat minnet nedir bil
miyen, para aldığı zaman sizi 
atlattığım iddia eden pespayelere 
yardımda bulanmak safdilliktir. 

fzzetinefsiniz olmadıkça mu• 
vaffakıyet merdivenini başllbaşı
nıza çıkamazsınız. insanlar harici 
yardımdan ziyade dahili yardıma 
muhtaçbrlar. insanı tutan en 
büyük kuvvet hariçten gelen 
yardım değil, içinden gelen kud
rettir. 

Sokaktan bir dilenciyi alıp 
Perapalasa koymak ona iyilik 
yapmak değildir, fakat bir adamı 
fimitsizlikten kurtanr, ona iimit, 
neşe ve cesaret verirseniz, büyük 
bir yardım yapmış olursunuz. 

Mücrimleri hapishanelerde da
ha ziyade fenalığa sevkeden amil 
evvela izzetinefislerini ellerinden 
alışımızdır. Mücrimin izzetinefsi
ni kuvvetlenciiriniz, onu kat'i su
rette kurtarabilirsiniz. 

insanın Afiahı yine kendisidir. 
losan kendi hakkında vereceği 
hükümden korkmalıdır. 

Naki 

fftliste Dükkan Kiraları 
Bitlis (Hususi) - Belediyenin 

yaptırmış olduğu asri dükkinla-
rm kira ücretleri biraz pahalıdır. 
Bu dükkanların müstedrJe.ri, buh
ranh vaziyetin nazan dikkate 
abnmasını, kira ücretlerinin biraz 
indirilmesini talep ediyorlar. 

Şedrler Kamyonu Soymuşlar 
Adana 27 ( Hususi ) - Salı 

günü Fevzi paşadan Antebe 
gitmekte olan şoför Münürün 
idaresindeki kamyon, Başpınarla 
Üçdut mevkii arasında önlerine 
çıkan iki müsellah şaki tarafın
dan durdurulmuş ve içindeki 9 
yolcunun para ve eşyası alın ak
tan sonra bırakılmıştır. Haydut· 
lar yakalanmak üzeredir. 

Mümkün Değil! 
Bazı Ticaret odalan, İstanbul 

Belediyesi tarafından kesilmiş 
kuzulardan al nan ver{J'ilerio il-o 

gası veya hafifletilmesi için bazı 
teşebbüslerde bulunmu~lardır. Fa-

t ·1 
<a ven.en cevapta bunun müm-
'tün olmadığı bil.iirilmiştir. 

SON POSTA 

• MEMLEK HABERLER/ 
Haziran 1 
~ 

-
Şark Aleminde -

~------------------·----------------------.. Lübnan Ve 
Köylüyü Kurtarmak Lizım 
Tütün Piyasasının Düşkünlüğü, 
Köylünün Para Sıkıntısı Yüzündendir 

İzmir, (Husu· 
si) - Bundan 
beş sene evvel 
tütün fiatleri 
pek pahalı idi. 
Bugün tütün 
kumpanyalarının 

(ıskarta) diye bir 
kenara attığı 
tiitünlerin kıy· 

meti o zaman 
100 kuruştan 
aşağı değildi. 

fzmir mmtaka 

Jüniln bu vaziyeti 
karşısında kum
panyalar arasında 
rekabet başlar; 

piyasayı ilk a
çan kumpanya 

en iyi tütün
leri toplamak 

için{ talep) mecM 
buriyetinde ka-

lırdı. Piyasayı a
çan kumpanyadan 

geri kalmak is· 
temiyen diğer 

kuruşa tütün sa· I kumpanyalar da 
tıldığı görülmek- zmlrde bir depoda tütün lfliyen kadınlar ne pahasına olur-

sın da okkası300 

te idi. Aradan geçen bu beş retteki arz ve talep kaidesinin sa olsun tütün almıya çıkardı. 
sene zarfında İzmir mmtaka· ta kendisidir. Bir taraftan köylü Size ufak bir misal getireyim: 
sımn tütün rekoltesinde hissedi· piyasanın bir an evvel açılmasını Bu sene ben; lzmirin bir mınta-
lece k kadar bir fazlalık olmadı. ister. Bu suretle elindeki tütünleri kasında bir tütün zürraıodan 
Buna rağmen üç yüz kuruşa sa- satarak borcunu ödemek mecbu· 30000 kilo tütün satın aldım. 
tılan tütünlere bu sene 60 kcru· riyetindedir. Diğer taraftan tüc- Eylôlde 60 kuruştan satın aldığım 
şa bile alıcı bulunamadı ve binne· car bu fazla arz karşısında tütün tütünlerin parasını mensup oldu· 
tice en nefis tütünler elde kaldı. almaktan çekinir. Çünki piyasa- ğum kumpanya teşrinievvel • ni-

Burada maruf tütün kumpanya- nın ilerde alacagv ı şekli tayinde ha yetinde vercekti. 
Fakat bu tütün zürraının 

lanndan birinin en mühim rüknü müşkülat çeker. 
H k bankalara borcu vardı. EyliiJ 

bu vaziyetin sebeplerini şöyle albu i evvelce böyle değildi. ortalarında bana müracaat ede-
1 t Ben 18 senedenberi Anadoludan an a ıyor: rek paraların derhal tediyesi 

- Bundan beş sene evvel tütün almaktayım. Evvelce köylü, halinde okkasını 35 kuruştan terM 
piyasada mevcut alıcılar bugün malından ve vaziyetinden emindi. k 

. d B d b Kredı· ı'le degv t'l, kendı' parası'le edeceğini söyledi ve parasını 
yıne var ır. un an eş sene aldı. 

evvelki tütünlerin daha nefisi iş görürdü. Kimseye borcu yoktu. 1 
d B k ) Bu itibarla tütününü satmakta şte fiatin düşkünlüğünün esas• 

piyasa a mevcuttur. ana a ırsa buradan geliyor. 
bu sükutun başlıca sebebi ticaM kendisini naza çekiyordu. Köy· 

Aydında 
Belediye Henüz 
• 

işe Başlamamış! 
Aydın, (Hususi) - Şehrimizde 

hemen bütün gıda maddelerinde 
şiddetli bir fiat pahalılığı var. 

Mesel! kahve 350, şeker seksen 

kuruşa satılıyor. Belediyenin biraz 

harekete geçip bu meseleyi iş 

edinmesi lazımdır. Şehrimiz sıtma 

mücadele merkezi olarak kabul 

edildiği halde; belediye, bu mü

cadelede kendi üzerine düşen 

vazifeyi ihmal etmiş gibidir. 

Şehir içinden akan Pınar 
deresinin bir çeyrek ötede bırak
tığı bataklık sahası olduğu gibi 
duruyor. Bel~diye içilecek su ve 
kan:ılizasyon işlerile henüz meş

gul olmıya başlamıştır. Bu işlerin 

bir an evvel başar.iması lazımdır. 

Tirede 
tq 

Bu Güzel Kasabamızın 
Şöhreti Hayli Arth 
Tire (Hususi) - Y eşitliği ve 

güzelliğile iştihar eden kasaba
mız arhk meşhur Bursa kaplıcaM 

)arını da geçti. 
Hafia geçmiyor ki; yüzler

ce kişi şehrimizi ziyaret etmesin. 
Bugün yine hususi trenle fzmir
den •19()()11 kişilik bir kafile gel· 
di. Aydın kumpanyasının bn hu
susta gösterdiği teshilat ve bilet 
ücretlerinde yaptığı tenzilat zikre 
değer. 

Yalnız tessüfe şayan bir nok· 
ta var: Fırsatla~ istifade etmek 

Muş Vilayeti 
Şarkın 
Cennetidir 

Muş, ( Hususi ) - Tahiatin 
çok güzel yarattığı · bu kasaba 
arkas·na (Kurtik) namile maruf 
yüksek bir dağa vererek yüzünü 
altın namını alan, Murat ve Ka· 
rasu nehirlerini göbeğinden ge
çiren geniş ve münbit bir ovaya 
çevirmiştir. Kasabanın şimalinde 
Nemrut ve Süı: han dağları, şark 
istikametinde de Bingöl yaylası 
vardır. Umumi manzarasına do
yunı olmıyan güzel vilayetimiz, 
van, Beyazıt, Diyarbekir, Mardin 
Eliiziz ve Erzurum vilaretlerile 
çevrilmiştir. 

Bu vilayetlerin tam ortasında 
bulunan bizim Muş VHayetinin 
(103,750) niifusu vardır. Vilaye~ 
timiziıı dokuz kazası vardır. Bi
zim güzel vilayetimiz saf ve te
miz havasile, altın gibi ovasile 
Şark vilayetleri içinde bir cennet 
nümunesidir. Bugün birçok mah
rumiyetler içinde bulunan Muş 
Vilayeti terakkiye çok müstait 
bir vatan köşesidir. 

KiSylü C. 

~İstiyen üç beş açıkgöz muhteki
rin insafsızca hareketlerine bele
diyemiz her nedens göz yumdu, 
lakayt kaldı. f zmirin en lüks ga
zinolarında bile azami 30 - 40 
kuruşa olan bir nargile bugün 
için Tirede 50 (!) kuruşa ve bir 
filcan kahve, bir bardak ayran, 
bir gazoz on, on beş kuruşa sa
tılıyordu. Halbuki burada yoğur· 
dun okkası 20 kuruştur. Beledi-
yemiz, misafirlerimizi rencide 
eden bu vaziyete nihayet verme
lidir. 

RECAi 

ADNAN 

Gönende 
Kiraz 

Kuruşa 
Gönen (Hususi)- Kazamızda 

bu sene kirazlar erken yetişmiştir 
ve çok ucuz fiyallerle satıJm~k
tadır. Bit okka kiraz beş ku
ruştur. 5- 1 O gün sonraki fiatin 
d1ha çok düşerek hemen yok 

pahasına sablacağı anlaşılmaktadır. 
Her sene olduğu gibi bu se-

ne de Panayırlar açılmaktadır. 
San köy panayırı aym on dördün-
de açılac; ktır. Bu panayır latif 
havası ve bilhassa ağaçlıklı manM 
zarası ile muhitteki panayırların 
en zevklisi, en ueşelisidir. 

c. A. 

Konya Sanayi Sergisi 
Konya 30 - ( A.A. ) - Kon

yada açılacak olan milli sanayi 
sergisi, 1 ağustos İstanbul sergi
si münasebetile, 1 temmuzda 
açılacaktır. 

Edirnede 
San,at Mektebi Talebesinin 

Spor Bayramı 

Edirne ( Hususi ) - Cuma 

gUnü şehir etadyomunda Mıntaka 

san'at mektebinin spor bayramı 
vardı. Saat dörtte spor bayramı 

muntazam bir resmigeçitle baş· 
ladı. Sonra 100, 200, 400, 800, 

1500 metre sürat ve mukavemet 
yarışları yapıldı. Daha sonra at· 
lama müsabakalarına geçildi. 
Müsabakalar umumiyetle çok gü
zel oldu ve seyirciler güzel bir 
gün yaşadılar. 

Surigede 
Oynanan Oyunlar 

Şam 29 (Hususi) - Bu mek
tubumda Lübnan ve Suriyede 
siyaset namına oynanan oyunlan 
ve çevriJen fırıldakları, memle
ketteki kargaşalığa canlandırmıya 
çalışacağım. 

Kanunlarda yapılan intihabat 
faciasmdan sonra, Ali komiser 
M. Ponso, kendisini aldatan müf
sit ve seciyesiz adamlardan yü:ı; 
çevirerek Vatanilere itimat gös
termişti. Bu itimat ve tev ccüb 
üzerine Şam intihabatında Vata
niler altı meb'us çıkarmıya muvaf
fak olmuşlardı. Vatanilerin ka· 
hir bir ekseriyetle kazandığını 
gören fırsat ve menfaat düşkUnil 
adamlar Valanilere iltihak ettiler. 
Nenticede ekalhyette olan Vata· 
niler Mecliste ekseriyeti temine 
muvaffak oldular. Bu vaziyet 
karşısaoda Şamda ıokakJarda 

nümayişler yapılmıya başlandı, 

Suphi Berekat ve Vediulçjçekliye 
suikast tertip edildi. Ahaliniıı 
silaha davrandığını gören AU 
Komiser M. Ponso herhangi bir 
ihtilale mani olmak için, Su· 
riye Meclisi Meb'usanını içti
maa davet etmeden, Lübnan 
reisicümhur intihabahm yaptır· 

mak üzere Berula gitti. 

Bir Kadm Parmağı! 
Ali komiser Sm i1 eyi terk edip 

Beruta geldikten sonra reis:cim• 
h Jr iııtihabatırıı da yaptırmadı. 

Ahali arasında bir dedikodu ve 
intizar başladı. Ve nihayet reisi· 
cümhur inlihabatına bir kadıu 

parmağının karı.şbğı iddiası orta· 
ya atıldı. Bu iddiaya göre çok 
nafiz bir makamın kansa, 
şimdiki Lübnan reisicilm-
btıru Şarl Debbasın madnmile 
riyaset'c imhur makamı "çin 
pazarlığa girişmiştir • 

Fi hakika iki kadın Şarl 
Debas tekrar rejsicümhor olmak 
içb 25 bin altın lira esası üzerin-
d n a"l!aş lınmışlır. 

Fakat, Lübnan meb'uslar.ndaP 
bir zat bu kirli ve iğrenç teşeb
b isü keşfetmjye muvaffak olmuş
tur. Riyaseticümhur makamınııı 
para ile satın alınır bir meta 
haline ~etirilmesi halkta büyük 
bir nefret tevlit etmiştir. 

Neticede Reisicümburluğa. 
Meb'usan Meclisi Reisi Trablus
şamlı Şeyh Mebemedülcesir nam· 
zetliğini koymuştur. 

Hristiyan Lübnan devletinin 
ba.,r a Şeyh Mehemedülcesir g:bi 
b·r Müslümanın gelmesi teşebbü
süne Fransızlar itiraz etmişlerdir. 
Halbuki son tahriri nüfusta L;jb
nanın İslam nüfusunun Hrıstiyaıa 
.."fusuna faik olduğu anlaşıl

m Jtır. 
Bu nazik vaziyeti ve eaıriva

kii halletmek için nihayet bulıınarı 
çare yeni Lübnan Kanunu Esasi" 
sini amelden iskat ve Cümhuri .. 
yeti ilga etmek olmuştur. Şarl 
Debas ta hakimi münferit ilaP 
edilmiştir. Ayni zamanda Lübnan· 
daki bazı müslüman kazala mır> 
Suriyeye ilhak edilerek Lübnanda 
bir Hristiyan ekseriyeti temİP 
edilmesi için bir teşebbüs vapıl-
mışbr. 

Lübnan ve'Suriye efkarı uınlt" 
miyesi teessür içindedir. 

Tehlikeli Surettel 
Mehmet isminde bir yoğurtçu 

Hasköyde Cemal isminde birini 
tehlikeli surette aralamıştır. 



- SON POSTA 

Ruslar, Japon 
Emperyalistlerini llARİC:I TELGRAF AB • 
itham Ediyorlar 

mm verdıklerı temmat 

Moskova 31 - İzvestiya ve 

Yeni Alman Kabinesini Bü ük Arazi Pravda gazeteleri, Japon diplo-
inatlar . . a 

y 
rağmen Emperyalist Japon m~ 
bafilinde Şarki Sibiryamn deniz 
•~letinin istilisı bakkmda açık· 
lan açığa propagandaya geçmiı 
olduklannı yazmaktadır. lzvestiya 
bu iddiasını teyit için Jeneral 
Hatama makalesini zikretmek
tedir. 

Sahibi Bir Şahsiyet Teşkil Ediyor 
man Başvekili M. Brüning'e ki- ' n.auln .l aggareCl Berlin 31 - istifa eden Al· ı V J T • 

min halef olacağı hemen hemen Avam 

Şanghayı Japonlar Tamamen 
Boşa ıtı yorlar 

taayyün etmiş gibidir. Reisicüm· 

hurun, Şarki ~rusya.daki. i~ame~ Kamarasında 
esnasında yem kabıne ıçuı bır 

Şangbay 31 - Japon kuvvet· 
lerinin bakıyesi de bugün Şanı· 
baydan ayrılacaktır. Bu suretle 
burada tek bir Japon kalmıya· 
taktır. 

Bundan sonra Şanghayda yal· 
ili& Japon zabıta memurlarından 
100 kiti ile esasen sulh zama· 
ilanda da orada bulunan japoa 
babriye silihendazlan kalacakbr. 

Fransız 
Sosyalistleri 
Kongresinde 

Paris. 31 - Milli Sosyalist 
konıresi dün kllşat edilmiştir. 
Tribllnler sosyalistlerle dolu idi. · 
Ecnebi sosyalist mümessilleri mev· 
kilerini işgal etmişlerdir. tık hatip 
k Gr&mbah hükilmete iştirak 
talebinde bolmımut ve sosyalistli
lia, amele kfitlelerinin sefaletle
rinden yeni kuvvetler kazanaca
iını zannetmenin hata olduğunu 
aöylemiştir. 

M. Grilmbah Almanya ve ln
rilterede sosyalistlerin hüklımete 
İttirakle elde ettikleri muvaffa· 
kıy~tleri aaym11 ve demiftir ki ı 

- Fransız ve Alman sosya
listleri mlltesanit olmalı ve Al
llıanyayı Faşizmden kurtarmak 
için herşeyi yapmalıdır. 

Sosyalist fırkasının parlemeo
to hızbi reisi M. Leon Blum ra
dikal sosyalistlerin parlimentonun 
en büyük grupunu teşkil ettik
lerini söylemiş ve demiştir ki : 

- Hn "iımete if tirak İfİDde 
ittifak halindeyiz. Fırkamız, ayni 
lamanda bir mctalip listesi ha
tarlamııtır. Bizim metalibimiz, Ra
dikaı sosyalistlerin bu metalibi
llıizi k&bul ve yardım etmelerine 
l&re taayyün edecektir. 

Gürültülü müzakerelerden ıon· 
ta konfere nisbi temsile göre bir 
talcrirler komisyona tayia et
llaİftir. 

Askerlik Yaşı 
Cenevre 31 - T ahdidl teali

~ ~onferama ordular mevcudu 
~a11 16 yaşından aşağı dqli
"-nhlann ilk talimlerini tahdit 
edeıa F ranaız teklifini di>rde kaJ'fl 
leldz reyle kabul etmiftir. 

liste yaptığı söylenmektedir. 
Yeni başvekilliğe, Prusyadaki 

visi arazi sahiplerine tam bir 
mümeuil olacak olan Milli Al
man fırkası azasında Baron 
Egnn Fon Gaye'nin gelec:ej'i söy
lenmektedir. Çiftçilerin menfeati
ni temsil eden F oader Ortenia 
isminden ele ~heedilmektedir. 
Hlhr • llladenllu... ı•ı11m11 

Hindenburg, Hitlerle 4'C) d.-
kikabk bir mlilibt J•pmlfbr. 
Reisicllmburun mllstakbel Alma 
kabinesinin Hitler fırkası Rahiş· 
tag grupu tarafmdnn takviyesini 
istediği tahmin edilmektedir. Ra· 
hiştag m~clisinin feshi ve yeni 
intihababn kendilerine eberiyet 
temin edeceğini diişünea Hitler
cilerin yeni hakimeti takviye 
etmiyecekleri zannedilmektedir. 

Müstakbel 
Alman Kabinesi 
Neler Yapacak? 

Paris, 31 - Reiaidluıhur diin 
gece Rahiftağdaki milliyetperver~er 
grupu reiılerile, Rahiştag reisini 
kabul etmiştir. Müzakere1ere ve 
lstifarelere bugiln de devam edi
lecektir. Y eai bapekilin i91111 bu 
alqam belli olac .. kbr. 

Reisiclmhar, • Alman siyaseti
nin sat cenaha teveccüh etmesiııi 
açıkça ıöyler s&ylemez M. Brn
ning istifa etmiştir. Binaenaleyh 
yeni kabine bir sağ cenah ka· 
binesi olacaktır. Hulasa, önü· 
müzdeki kabine bir Hindenburg 
ve ordu kabinesi olacakbr. 
Askeri farka, Jeneral Gröne
ri istifaya mecbur ettikten 
sonra, Alman milliyetperverlerile 
büyük çiftçiler bir kütle halinde 
Brüninge hücum hazırlamışlar ve 
Bqvekili tutunamıyacak bir hale 
sokmutlardır. Bu suretle bir ma
haret g6stermişlerdir. Bundan 
sonra, harpten evvel olduğu gibi 
Alman siyasetine büyiik arazi 
aabiplen1e askeri unsurlar hikim 
olacakbr. Yeni kabine tqekkül 
ettikten ıonra dahili ve beynel· 
milel birtakım müşkülitla kart la
.pcak, hükümet milliyetperverleri 
memnun etmek için beynelmilel 
ıiyasette hatır kırıcı bir tavır 
takınacaktır. Hitlerciler aon de-

!DEm TEFRiKAMJZ: 26E:=:========== 

V t KTOBTA --s; 55=:555 lluhaniri: lf.nııl Hamsıı11 Nakleden: H. $. 
~enç kadın bir heykel ıibi ı "- Beni reddettiniz, bir baş· 
~ -..,or. Y alna dudaklara kasını bana tercih ettiniz. Çünki 
na_ tlrpermektedir. Erkek ben bir köylü, kaba bir adar, 
,.... ediyor: kırallara mahaus bir yerde av· 

117 Şu halde benim çılganca lanmak cilret:nde bulunan bir 
~naıi bir tek defa dinlemek vahşi hayvandım.. Ve buolarJ 
def ki& aelmiyor. ltirafabmı bir söyli)Jerek astı tavırlı yolcu hıç-

• daha iıitmek emelindeainiz. kıra hıçkıra bir i.kemleye çökll-
lcaı.ı - Evet siz beaim(yeglne at- yor. Şimdi o yalvarmaktadır: Olı 
~naz. Fakat ben sizin tarafı- Allah qkınua, eidaiz, haradan 
itte •evilmiye liyık değildim, uzaklqmız L. 
.._ artı~ aizi memnan ettim, Şatonua mütekebbir hangnı, 
te edenm? .• Genç adam ıittik- benzi uçmuı, ağır ağır ve kesik 
'dir:.ı- bir laararetle c:le.aa aklede cevap veriyor: 

• Bea de sizi Hviyorum, anb-

Ada körfezi lSnilnde JUU JarJ 
Filtppar •.apuru faciasında ......, 
Franauı: petecia1 Alber Londr da 
öldil. Tam manasile bir ıazeteci 
ola• Alber Londr, clüayaıua .herbaaai 
bir tarafınca tayanı dikkat bir hl· 
dhe vuk•balsa birkaç pn tlOft1'a 

hemen hid"M •ahallbule ltul•wd11, 
bu muharrir, 1&ya1u laayret derece
deki fÖl'Üf ve iatihbaratile şölaret 
bulmuıtu. Harbi Umumide laarp 
cephesinin en tehlikeli mıatakatarma 
kadar aokulan ve kariinin heyecan 
n merakmı tahrik edett bu m,.tı.,._ 
rir"n, Verdöa nıüdafaua eaaa-da 
yazdıfı yazılar bütün düaya matb9-
atı tarafından iktibu edUmİftİ. 
Harpten sonra "Kürek mahkiimları 
arasında", "Arj.:ııatin yolunda,,, "Bi· 
rlbi cehenneminde ,, gibi yazılarHe 
birinci ıınıf muharrirler arasına 
girmiıtl. Atber Londr, ıon defa 
Şan~bay bidisabnı takipten avdet 
ediyordu. Jwr•al •az~tnl hesabına 
Ci• • Jap•n iaarbiıü takip etmifti. 
•)tümü, elbette ki bir zıyadır. 

Müslüman -Mecusi Düşmanhğı 
Bombay 31 - Bugiin Mecu

silerle Müslümanlar arasındaki 
arbedelerde 4 kişi ölmür 55 kişi 
yaralanmışbr. 90 kişi tevkif 
edilmiştir. 

rece müfrit metalibatta bulana· 
caklardır. Daha şimdiden komi
nisUerin fırka teşkil etmekten 
menedilecekJeri söylenmektedir. 
Bu tedbir amele kütlelerini ha· 
rekete sevkedecek ve dahili bir 
harp zuhur edecektir. Müfrit 
milliyetperverlerio hücum kıt'ala· 
nnın ipkasma, .. İmperatorluk 
bayrağı " ismindeki sosyalist 
teşkilatının ilgasına ordu karar 
verecektir. işsizlere verilen tah
sisat kaldınlacak, işsiz delikanlı
lar kışlalara yerleştirilerek çahş
brılacaktır. Kartılığı olmıya11 da
hili bir para çıkanlmaa da muh
temeldir. 
TobeddWUn Boraad•ld Aklalerl 

Berlin 31 - Kabineniıt isti
fast üzerine abiyonlar yilkselmiş, 
obli7asvonlar dftşm"ştür. 

yor musunuz, yalmz sizi seYİyc· 
nım. Allaha ısmarladık! diyor ve 
elerile yllzüall 6rterek kapıya 
doğru gidip p&den kayholuyor.,, 

Y oban kalemini etinden ata• 
rak iskemlesinin arkahğma da
yandı. Bir nokta, ve berşey ta• 
mamdL işte kitabının son 1&yfa
sı da bitmişti. Bu karaJanm ı ki· 
tatlar dokuz aylık bir slyin se
meresiydi. 

Şimdi ruhundan miiskir bir 
iftihar dalgasının taıtağını laisae
diyordu. Oturduğu yerde11 fecrin 
ilk ıtıklarile gecenin muzlim 6r
tlmünün yn111dıtını aeyrederken 
beymi ağaldamakta, zihni çaltş-
makta denm ediyordu. Benliğin
de o ane kadar hinetmediği 
t.ml»atlca birta1am ihtisaslar 
~ Dimalt ldeta, 

~ 31 - Atlas denizini 
pçea lmdm tayyare.:i Mis Erhart 
... A.. Kamarasını'\ ikindi 
cellniade hazar bulunmuştur. 
Kama me1t'mlar tarafından ken· 
clİIİne Wr çay ziya/eti verilmiıtir. 
.. Erlmt iğleden sonra 

DerW.., at pnwlarma ıidecektir. 
Kadm la1J8NCİ, kocası Dr. Put· 
nam le birlikte &alimüzdeki haf· 
ta Amerika,. gidecektir. 

Tı,,...a Bravn Z• Klll1lldl 
Side, il - Uçarken tana

re9İ ateş alan tayyareci BraYD ve 
iki arkadaşı paraşütle tayyareden 
cLpn atlamaflanbr. Paraşütler 
tam .uya inecekleri esnada açıl-

mıft ikiaide gilçlükle kurtulmuıtur· 

Viganada 
Museui 
Aleyhtarlığı 

Viyaua 31 - Milfrit milliyet• 
perverler .-on hAdiaelere karban 
giden arkadatlanııın intikam1111 
almak için dün sahalı Y ahudı1er 
aleyhinde nümayifler yapmlflar
dır. Darüfilnun ve ticaret eka· 
dimisi kapatılmıştır. 100 Oarülfü. 
nunla, Y üucii mahaUeaine Wr 
n&mayit yapmqlarcLr. 
• 

irfanda 
Piyangosu 

Dublin 31 - lrlanda hasta
neierine maaTeaet 1çm tertip 
olanan piyagomm bfidesine haı
lanmışhl'. Piyangoyu beyazlar 
giyinmq 21 hastabakıcı çekmek
tedir. Keşide liç gDn devam 
edecek, hastabakıcılar bu mtld
det zarfında biç konuşmıyacak
lardır. Neticesi çarıamba gthail 
belli olacakbr. 

:= TAKViM= 
ÇARŞAMBA 
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içerisi meyn ağaçlan1e dola n 
toprap.dan Nnm koblar Jlk
elen •ahtl bir hallçeye bemi-
7orda. •• 

Şimdi mah.,,;te.i onu esra· 
rengiz Wr yoldan zerrin 'le 61gtin 
ltir Yadi1e sevketmifti. Burada 
laayattaa zene kadar eser yoktu. 
Ta ilerden m6nzeYİ " unutal-

muf bir erıanuntm ~bir inH
tiyi andıran a1ds1eri prıyorda, 
merakla ona doğnl yaklqmc:a 
erganun kenarlanndan her ees 
çıktıkça, bn •schtuu ı&cll... 
Yoluna de._. ed~ melnlk bir 
ça.r11y• geWi. B.- iSSiZ ve 
ağaçmsdi. Fakat kaman izeriada 
ayak i&leri, laavada, ..- Wr a 
ene! konntullllllf_.azlcria ilatiı.ua 
arda. Bu .sözler tueliklerlai 
wk ka1betmemifti. Garip bir 

, -... 

Gönül İşleri 

Çocuk 
• 

lstemigen 
Baba 

" Biz iki arkada~k. Çocu.klu
ğumuz.danberi ayni adaım seviyor
duk. O hendeıı talili çıktı. evlen
diıec ve mes'ut oldular. Beı sene 
kadar becaher yatadılar. Sonra 
arbdaŞ'lm gebe kaldı, 'ÇOCUk &,. 
ğururken öldü. Aaradan bir müd
deı ,geçti. Ayni ~dam bana izdivaji 
teklif etti. kaha.ıl ettim. Fak.at 
evleadikten ~nra ~dim Q. 
ha adam haşıadan geçen faciayl 
uauıtmamıştu Ye çocuktan dehşetli 
korlnr.ıktadır. Bedbaht de~iz. 
Beni mes'ut etmek i~in hiçbir ıeyi 
esirgemiyor. Fakat ben çocuk iiti
yQl"am, aaae olmak Hlirorım. ,, 

NAZDIDE 
Bu aeaeleyi zaman ... ., ....... 

Sün oı..ak lAmL Emek .._ 
ntk mniyi 911Utamattı1fbr. E.
leneli bir sene oldu. Bu kadar 
az bir aman bu adama eski 
alikalanm uuuttarauya ki& de
ğildir. Fakat zaman ne bu yara 
kapanacak, laer kadmın ,ocuk 
doğwsk.ea ölmi,eceiiai ..a.,.. 
cak •e istıediiia weticqc kmdi
liğinden gelece-ktir. 

Y al•z size deten vazife .bu 
mesele üzerinde war etmemek 
o• ba faciaJl mllıtemlltti,ea lıa· 
brlatmamakbr. 

• 
lliiı 11evioerek evlendik. Bucfia 

de mes'tıduz. Fabt saaddiwizi 
çekemiyenler hakkımda birçok 
dedikodular işaa .ederek brJ1I11 

aleyhime tahrik ediyorlar.. Q da 
h•niara iump itana ~k dn
Tanıyor. Ne yapayım? 

Kadının .şüphesini iza1e ede
c:e'k. c:leclikodulann Yarit oJmaclıjı 
Dl ..ıatacak .. cak l.nn k.are
ketinizdir • .Siz ewiake baib bir 
hayat f8fU, tltfıllı ay-6ncak 
bir ıey 7apmazs•nı1, biitln dedi
kodUlar keaditijinden sUIAI'. .. 

.. Aiellln • kllçDk lmıywm. 
Ablalanmın hepsi nlenditer. An
neme hm halaJUiwn. Şimdi bir 
talihim çıktı, fakat .aımemden 
ayrdmamda ısrar ediyor. Ben 
annemi nasıl barakayam? • 

Handan 

Ablalarına t6Jle bir ~kttf 
yaparsm : • Annem, hepimizin 
annesidir, ben evlen mi ye mecbu
rum. Annemizi münavebe ile 
her hafta biri.is JllBIBHZa alır 
bakanz.,. Kardetleria bu tekile 
m..ı..wet edemeder. Ayal a
manda anwai de r-ade etmek
tea kwml111111 olmın. 

HANIMTEY!E 

takım tahml91e benliiiai u,... 
turm8"ta idi. Bu pazar yerinin ba
•a11ada çalkanan s6zler ona Ddatl 
Yeriyordu. rubmda bNet ayaa-

••n~--
Fr·ı Wr laaNbt• ..._. 

.,.._ umldaflwmak W:edl, fa
kat onlar yine oraya geliyorlardı. 
Hayır, bun1ar .,iraz ene! konu
tulllnll s&zlerin akisleri değil, 
boı1ukta aBllSeden birtakım 

ihtiyar adamlardı. Şimdi ulan 
ıyıce fuketmekta idi. Acua 
onlar aden : .... edi,.._dı .e 
neclea dam ~en fk1eri 
&deta c!onmaı gtbi hareketsizdi.. 
ler? Bu ihtiyarlann halkalladan 
etrafa dosuiurcu Wr laa• ,.,.._ 
yordu. 

l Arkala ••J 



6 Sayfa 

1 
Dünyada Spor 

Fransızlar 
v~ Spor 
İhtilaflar 

1 

Paris, 30 ( A. A. ) - Fransız 
rugbisini idare etmekte olan iki 
grup, Fransa rugbisinin uzun 
müddettenberi çekmekte olduğu 
ittibatsızhğa bir nihayet veren 
itilifnameyi resmen tasdik etmek 
için müşterek bir celse akdet .. 
mişlerdir. Bu itilifname daha ev· 
velce her iki grupun meclisleri 
ve büroları tarafından kabul edil· 
miş idi. ltilafname, müttefikan 
lastik olunmuştur. Bu, Fransız 
rugbisinin kalkmasının temini 
için sarfı lazımgelen fauliyetin ilk 
merhalesini göstermekterlir. Fran• 
ıız rugbisinin ittihatsızlığı onun 
ecnebi memleketlerde davasını 
ihzar etmişti. 

Hatırlarda olduğu veçhile bir 
zamanlar lngiliz rugbisi, Fransız 
Qyuncuları ~itilaf etmedikçe her 
tfirlü mUsabakadan imtina etmiş 
idi. İşte şimdi o itilaf hasıl ol· 
muştur. 

Tenis Müsabakaları 
Paris, 30 (A.A) - Fransa 

beynelmilel tenis şampiyonlukları: 
Çift muhtelitler, çeyrek final: 

Matmazel Sigart (Belçika1ı) ve 
Borotra (Fransız), Madam Matyö 
ile M. Legeyi (Fransız) ı mağlup 
etmişlerdir. 

Çifte erkekler, final Koet ve 
Brugnon, Bussüs ve BernarJ 
mağlüp etmişlerdir. 

Tek erkekler, ikinci tur: Sa
to (Japon), Picl (Fransızı) mağ
lüp etmiştir. 

Tek kadınlar, ikinci tur: Mis 
Vudi Vills (Amerikalı), Matma
zel Bojeyi mağlfıp etmiştir. 

Golf Maçları 
Londra, 29 (A.A.)- İngiltere 

golf oyunu kadın şampiyonası 
tasfiye maçlarının ikioci devri 
miltbiş bir yağmur altında De
vonşayrde Souton sahasında oy
nanmıştır. 

Son şampiyonaya iştirak için 
ayrılan oyuncular içinde mesafeyi 
78 de kateden Mis Moren ürküt 
88 de Madam Röne Lakost 87 de 
Mis Diana Esmond vardır. 

Londra, 29 - ( A. A. ) -
lngiltere Golf amatörleri şampi
yonası Stonebri' den Edvar Fib
biaba karşı 3 sayı ile yenen· 
Addington'lu John dö Forest 
tarafından kazamlmıştır. 

ltalya Bisiklet Devri 
Roma, 29. - ( A. A. ) -

ltaJya bisiklet devrinin 9 uncu 
merhalesi olan Naooli - Roma 
mesafesini Guerra kazanmıştır. 

9 uncu merhaleden sonra 
umumi tasnif şudur: 

1 inci pesent 67 saat 44 da
kika 30 saniye 2 inci Demüyger 
( Belçika ) 67 saat 55 dakika l 1 
1aniye, Guerra üçüncüdür. 

Bedeli Nakli Verecekler 
Fatih Askerlik Şubesinden ; 

1 - Bedeli nakli miktarı 250 Ji .. 
raya Vilayet hissesi de on ikide 
bire inmiştir. Talim müddeti alta 
aydır; 

2 - 932 Nisanında celbedi
lerek kıtaat ve müessesata sev
kolunmuşlardan bedel vermek 
lstiyenler temmuz birinci gUnü 
akşamına kadar kabul olunur. 

3 - 932 nisan celbinde tam 
650 veyahut nısıf 225 lira vermiı 
olanlarm fazla tediyeleri iade 
edilecektir. 

Askerlik Daveti 
Beyoğlu askerlik şubesi reis

liğinden: Yalnız Galata mınbka
smda mukayyet ve mukim bulu
nan 328 doğumlu yerli ve ya .. 
bancılann ilk yoklamalarını yap
tırmak (izere Beyoğlu askerlik 
ıubesine 7 hazirandan 17 haziran 
932 ye kadar müracaatlan IOzg.. 
mu ilin olunur. 

( 4 Adet fotoğraf ve yeni 
harflerle yazıla nOfuı cDzdanlari
lc gelecekler.) 

SON POSTA 

Tarihi Musahabe 
Osmanlı Tarihinde Hayatı Tehlikeye 

Düşen ilk Şair: Şeyhi 

.... 
Zavallı adam bir efeje ters blndlrllarek tefhlr edlldlkten aonra idam olundu 

Osmanlı tarihinin edebiyat 
cephesi de hayli kanlıdır. Bazan 
din, hazan da siyaset vesile itti
haz olunarak, yani dinsiz veya 
edepsiz denilerek zaman zaman 
şair kafası da kesilmiştir. Şair, 
güzellikleri terennilm eden san'
atkar demektir. Onlar, hurafeler
den iğrenirler, hakSJzlıklardan 
tiksinirler, hayatı ve kainatı le
kesiz bir güzellik içinde gör
mek isterler. 

Filhakika hurafeler, beşerin 
en yüksek süsünü teşkil eden 
zekAya sürülmüş çamurlardır. 

Ancak iğrendirir. Haksızlıklar, 
beşeri haysiyeti incinden şeametli 
yumruklardır. Ancak tiksindirir. 
Bu sebeple şairlerin çirkin ve 
batıl fikirlere, hareketlere karşı 
feveran göstermeleri gayet ta-
biidir. ' 

Fakat müstebit idareler, çir· 
kinliğe karşı nefret göst .Jrilme· 
sine d~ tahammül edemezler. 
Binaenaley hurefeleri tezyif ve 
hakşikenliklikleri tahkir etmek 
istiyen şairler daima mucrım 
seyıldı, şiddetle takip ve tazip 
olundu. 

Osmanlılık devrinde hayalı teh
likeye düşen ilk şair "Şerhi., dir. 
O Kermiyanlı bir hekimdi. ismi 
Sinan olup şiirde "Şeyhi., mah-
lesini kullanırdı. Cehlin ilme, riya-

karhğın doğru özlüliğe, yapancıların 

yerlilere tercih edildiğini görünce, 
dayanamadı, ''harname,,yi yazdı. 
Padişah başta olmak üzere dev
rinin bütün büyüklerini eşşeklikle 
itham etti. Fakat kitabını bitirir 
bitirmez savuştu, keJlesini kopa
rılmaktan kurtardı. 

Şeyhinin muasırı olan Türk
men lmadüddin, onun kadar mes'
ut olamadı, Halepte Kölemen 
idaresine yakasını kaptırdı. Nesi
mi namile anılmakta bulunan 
bu filozof Türkmen, hayrı 
ve aşkı telkin ederdi. 
Ferdi yeti gösteren insan ru
hunun cemiyeti ve külliyeli tem
ıil eden Allahm ruhile - Denize 
karışan yağmur taneleri gibi· im
tizaç etmesi lazım geleceğini söy
lerdi. Bu telkinler küfür sayıldı 
ve zavallı ıairin derisi yiizüldU. 

Osmanlı idaresinin ilk astığı 
pir ''figani,, dir:' Billbül dilli, fa· 
kat aslan yürekli olan bu cesur, 
ıair, Kanuni Sultan Süleym dev
rinde yetişmişti. lçel lilrkmenle
rinden Süğlün Koca ismindeki 
ihtiyarın bir vergi mesel~ 

SON POSTA 
Y cvınf, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare: lstanbul: Eski Zapti~·~ 
ÇatalçefmO sokağı 2a 

Telefon Jstaıı bul - 20203 
Posta kutusu: lstanbul · 741 
Telgraf: lstaııbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
TUH.KİYE Ecnebi 

1400 K.r. l Sene 2700 Kr. 
750 > 6 Ay 1400 ,. 
400 > s > 800 > 

160 > 1 > 800 > 

Gelen evrak geri verilmez. 
Ulnlardan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara 6 kurUfluk 
Pul il&veai llzımdır. 

Adres değlttirilmosi ( 20) kuruttur. 

birer birer hicve başladı. O me
yanda Şam Valisi bulunan bir 
cahili de uzun bir manzume ile 
hırpalamıştı. 

Vali, şair kadıyı zehirlemek is
tedi, O da Halebe kaçtı ve bu 
ilticasını şu kıt'a ile lstanbula 
bildirdi: 
Şimda bilmediler kıymetimi 
Hicret ettim Halebilşşehbayal 
Harların çiftei iz'acından 
iltica ettim l>küz piş Aya f 

Halepte öküz lakabile meşhur 
Mehmet Paşa, vali idi. Bu se· 
heple Mantıkininin kıt'ası manalı 

ve hali de harap idi. Çünki 
yağmurdan kaçıp doluya tutulmuş 
bulunuyordu. Nihayet Dördüncü 
Murat işe karıştı. Cehlin dUşmanı, 
cahilin düşmanı ve cehli himaye 
edenlerin düşmanı olan Mantıkiyi 
astırdı. 

Fakat ölümü bir bidise teı
kil eden şair, meşhur "Nef'i,, dir. 
Türk edebiyatının en bUyUk üs .. 
tatlarından olan bu Erzurumlu 
dibi de, yukarıya ve aşağıya ateş 
püskürmekten, cahil ve mUrtekip 
devletlilerin sığındıkları altından 
mamul kalelere manzum yıldırım· 
lar yağdırmaktan geri kalmıyo,.. 
du. Dördüncü Murat, uzun bir 
müddet onu okşadı, atiyyelerle 
ve memuriyetlerle susturmak is· 
tedi. Fakat zulnıün zulmet ya· 
rattığı bir devirde de nura 
gem vurmak mümkUn değildi. 
Nur, yayılmak ve karanlığı 
yırtmak ister. Nef'i de, Padişa
hın mu• abbetini lı hkar etti, 
hak için bağırmaktan geri kal
madı ve bu uğurda can verdi. 

Nef'inin öldürülmesi emrini 
padişahtan istihsal eden Sadra
zam Bayram Paşadır. Cellatlık 
vazifesini yapan da boynu eğri 
Mehmet Çavuştur. Bu adam, za
vallı Nef'iyi yumruklaya yumruklı
ya kömürlüğe götürüp boğmuş
tur. (1634). 

Faciayı, zamanın dalkavukları 
alkışladılar. Bayram Paşaya teb
riknameler yazdılar. 

Ancak 200 sene ıonradır ki 
başka bir şair, o şanlı töhretli 
Ziya Paşa, zalimle mazlumun 
kıymetlerini ıu beyitile tespit 
etti: 

Bayram gibi bir barı zamane 
Kıydı o yeg&nel cihane 

Fakat Ziya Pqa, bir gUn g~ 
lip kendine de kıyılacağını, men
falarda ılirilndOriUeceiini bilmi· 
yordu! .. 

M. T. 

. 

Haziran 1 

T<~r; "11ektupları 

Tekaüt 
Maaşları 
Hakkında 

Eytam ve eramil ve mftteka• 
idin maaşlarının yoklama zaman
lannda ve maaş itası esnasında 
eıkiden olduğu gibi maaş niıbetl 

i nazarı itibara alınarak maaşların 
ı. 

ita giinleri kadın ve erkekler 
için ayrı ayrı tesbit edilip 

Hin edilse isabet edilmiş ve 
kalabalığın önft alınmış olur. 

Defterdarlığın nazarı dikkatini 
celbetmeoizi rica ederim. 

MUt•kaldladen L Nlyul 

Vefat Eden Talebe 
Üskildarda vefat eden inkılap 

lisesi talebesinden Hüseyin Mecl-

din cenaze merasimine iıtiıak 
eden, merhumun mektep arka• 
dqlarına teıekkUr ederim. 

Vahdettin,, 

Bir Vergi Meselesi 
Dairemiz tahsildarının kain• 

biraderi, Kilisli olup şimdi Ha• 

leple oturmakta olan Salih 
Efendi zade Akif Efendinin 

arazi vergisi borcunu bizden 
tahsil etmek istedi. Resmen 
tahsildar olmıyan laalettayin bir 

zatin para istemesi nekadar ga• 
ripse, Akif Efendinin borcunu 
bizden istemesi de kanuna oka
dar muhaliftir. 

Kilisin Saitll köyUndcn 

Hara oğlu Osman 

Cevaplarımız 
Liman Şirketinden Ahmet 

Beye; 

Onu söyliyen adamlarla mll• 
nakaşa ediniz. Susup, noktai na .. 

zarınızı kabul ed~cekleri mubak• 
kaktır. 

Yeni Neşriyat 

Kooperatif 
Bugünden itibaren neşrine ba.

lanacağtnı evvelce haber verdijiml:ı 
• Kooperatif " namındaki aylık mecı• 
muanın birinci nilshuı çtktı. Mec• 
mua rilzel bir kap içinde 32 bOyOk 
aayfadan ibaret olup çok •enjin T• 
kıymetll mündericata maliktir; fayaDI 
dikkat olan diğer bir nokta da koo
peratifin hacmine nazaran ••yet 
ucu& olması dır. 

Mecmuanin mukaddimeainde, "ko
operatif ,, in mahdut ilim adamla• 
randan ıiyade halka bitap ettitl 
yazılıdır. 

t Filhakika yazıları 1ade Ye temlr. 
bir liaanla yazlımıttır. 

( A. H. ) Beyin, ( DOnya buhranı 
ve bizim buhranımızın sebepleri bat"' 
kadır ) hükmiie biten makaleai açık 
bir ifade ile buhranı izah etmektedir. 

Muharrir diyor l:i : 
• Aurupanın derdi ba9ka, bl:ıılmkl bq• 

ka ... O çokluktan buhran içinde, bl• yok
luktan.. Onun haatahjl sengin iti, bl:ıılmld 
fıkara hastalığı.. Yani aramızda hiç mUna• 
•ebet yok; bastalıklarımıunt clHI bqka, 
aruı baıka, tedavi u•ullerl de bqkacbr, 
Avrupanın buhrandan kurtulmua, eald 
ıünlerln aynen relmealnl beklemek, bıa 
görilıe gör~, bir hayalden weyahut bir lrtl· 
cadan başka bir ı•7 def ildir. 

Avrupa, daha dotru•u (fabrika) aça
rak :ıılraat memleketlerine mal ••tan mem• 
Jeketler buhran içinde.elene, bu bl:ıılm ftl• 
mise gelir Ye bundan l•tlfade edeblllrbo 
Onlaran buhran dolay111le yerinde H7clık• 
)arı, hatta geriledikleri aırada bl:ıı llerlemı1e 
çalııtn:ıı. Taki aramı:ııda mncut birkaç • ..,. 
lık meHfe kHaltılmıı olaun.n 

Kooperatif mecmuaaanda daha 
birçok kıymetli makaleler, koopera• 
tif havadisleri de vardır. Karilerimiı• 
tavaiye ederİL 

Holivut 
Memlckotiınizin yegine eineın• 

mecmuat'ı olan Holivutun 2 inci sene 
15 inci nüshası en son artist resiJD
lcrini vo Olimpiyat Spor havadisledal 
havi olarak intipr etmittir. 



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

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
- -

kalabalık Bir Yerde 
Niçin Başımız Ağrır ? 

Kalabalık bir yerde uzun 
lbilddet oturduğumuz zaman bir 
baş ağrısı hissederiz. Eğer bu 
kalabalık salon veya oda iyi ha
valandırıhrsa o vakit böyle bir 
ıey hissetmeyiz. Fakat kalabalık 
)'erler ekseriya havasız kalır. 
Oda bava değişmiyecek surette 
kapalı kalırsa bozuk hava başı· 
nıızın ağırmasma sebebiyet verir. 
Havayı bozan da orada bulunan 
insanlardır. für defa kalabalık 
)'erde oturan insanların nefesleri 
havayı bozar. Sonra bu insanla
rın bir kısmı kirli ve pistir. On
Ltrdan çıkan pis koku havayı 
pisletir. 

Kalabalık bir odada rütubet 
'te sıcak ta fazla olur. Bütün 
bunlar cildin teneffüsünü güçleş
tirir. Cilt vazifesini hakkile ifa 
edemez. İşte başımız onun için 
ağır. 

Korkunca Niçin 
Saçlarımız Dimdik Olur? 

Hepimiz biliriz ki bir şeyden 
korkunca saçlanmız diken diken 
olur. Saçların dibinde küçük bir 
adale vardır. Bu adale o suretle 
Yerleşmiştir ki, alelade zamanda 
it görmez. Fakat bir korku anın
da harekete gelir ve saçı gerer. 
O vakit saç dik olur. Hayvan
larda saçların böyle dimdik ol
ması, düşmanlarına karşı daha 
korkunç görünmek içindir diye 
izah etmek isterler. Fakat hakiki 
ıebebi kenilz bilmiyoruz. 

Duman Nereye 
Gider 

Vapurlardan, bacalardan çıkan 
duman sert veya gaz halinde 
birçok şeyleri havidir. Sert olan 
lusımlar tabii havada kalamaz, 
Yavaş yavaş yere düşer. Kömllr 
Yandığı zaman birçok yağ çıkarır. 
Duman içinde bulunan bu yağlı 
lnadde öteye beriye yapışır ve 
etrafı kirletir. Bazı maddeler de 
ıaz halinde havaya uçar: Hamızı 
karbon gibi. Duman içinde bu
lunan diğer bazı gazler de ha· 
•aya uçar ve orada yanarak ha
lnızı karbona tahavvül eder. 

Çiçekler Koparılınca 
Müteessir Olurlar Mı ? 

Bu sualin cevabını vermek 
liiçtür. Çünki çiçek koparılmca 
olan şeyi izah etmek biraz güçtür. 
Çünki teessüre kelimesi burada 
tam yerinde kullamlmış bir keli
me değildir. Bu kelimeden anla-
dığımız manaya göre bu ~ıualin 
~:'abı evet te olabilir, hayır da. 

ucudümüze bir iğne babrdığımız 
ıaınan duyduğumuz ıstırabı çi• 
~~k duymadığına şüphe yoktur. 
ınaenaleyh çiçt-ği kopardığımız 

:amanv onun böyle bir ısbrap 
d uydugunu iddia etmek mümkün 
d~~ildir. Fakat onun da incin
L •gtne şüphe edilemez. Yalnız 
Q\I • • 
b ıncınmeyi o nasıl hisseder, 
J unu bilmiyoruz. 

~sanlar Her Vakit 
0nuşmuşlar Mıdır ? 
Bu sualin cevabını vermek 

Çlnlil erin 2500 
aene evvel 

kat ettikleri 
makarnalı 

yemek: Kumş.• 

Japonya da 
yumurta yap· 
mayıp ,·avru 
doğuran bir 
balık. 

Çinc1ı HSIEH kelimesi fU 
mAııalara gelır: Kundura, 
aht ok, mili:ı:im, uyku, 

teşekkü•, gülme, t embellik, 
ıilih, köpek, 

Kocaların 
Bayramı 

Alnıanyada kocaJarm bayram 
günü vardır. O gün yalnız evli 
erkekler, önlerinde mazıkalarla 
kırlara gider, kendi başlatma 
eğlenirler. Bu bayram kiraz mev· 
simine isabet eder ve ekseriya 
kiraz bağlarında te.s'it edilir. 

Yukardaki resim kocaların eğlen- , 
ceye gidişlerini göstermekt~dir. 

* Korada evlenen çiftlerin ni· 
kih kağıtları ikiye kesilir, biri 
damada, diğeri geline verilir. 

* Yalnız lngilterede evinde radyo 
makinesi bulunanların miktan dört 
buçuk milyondur. .. 

Yangın sigortası ilk defa 
Londrada . bllyük bir yangından ' 
sonra ihdas edilmiıtir. 

iÇin elimizde kuvvetli vesikalar 
yoktur. Bazıları insanların ko
nuımasını bilmedikleri bir devir 

.. ltıgillx n 
r' Amerikan 
'ı DarUlfünun

VJ larında bu 
~apka 1 2000 
ıene evvel 

Çinliler 
tarafından 
icat edil· 
ıniştir. 

(Ilı (Ilı (1<1 (liı ( H 
( H4 (Hı (lif 0 '1 (il : 

Bütün bir sene devam eden bir cenaze alayı: 
Çin de Jeneral Y ıchımın cenazesi Pekinden 
kaldırılarak 4,000 kilometre mesafede Kaş ger 
şehrine götürülmüş ve bu cenaze alayı tam 
bir sene sürmüştür. 

1000 saat danıeden kadın : Amerikada yavaş yavaı danaetmek 
auretile 1000 aaat bili fasıla danaeden Miss Lean Şarp ıampiyonlu
ğu kazanmıştır. Genç kız, uykusuzluktan bitap bir hale gelmiş ve 
baygın bir halde dans salonundan çıkarılmıştır. 

olmak IAzım geldiğine kanidirler. 
Fakat hu .... adamlann yanıldıklannı 
iddia edenler de yardır. Bu,On 

en iptidai ve en vahşi insanların 
bite konuştuklar~ıu görüyoruz. 
Filvaki bugilnkfi vahşiler ilk in-

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

12 
Saatte Amerikaya 

Gidecekler ... 
Almanlar, 12 saatta Ber· 

linden Amerikaya gidecek yeni 
bir tayyare yapıyorlar. 

Tayyare Aleminde büyük bir 
inkılAp yapacak lolan bu harika-
bahş keşif hakkında Alman ga

zeteleri fşu malümatı veriyorlar: 
Asmus Hansen isminde bir Al

man mühendisi, geçende bava 
tazyikinin fevkinde uçacak yeni 
bir motörden bilıia bir kitap 
neşretmişti. Bu zat, harp e1na-

sında garp cephesinde bir bomba 
tayyaresinin teknik zabiti ve 
tayyareci idi. O vakittenberi bu 

sahada çalışarak tecrübe ve ma· 
ldmahnı arttırmışb. Hava tekni· 
siyenlerinden profesör Naegel 

bu zatın bahsettiği ihtimale o kada· 
inandı ki, Alman nakliyat nazınnı 
ikna ederek Yunkers fabrikalarına 
bu sahada tecrübe yapmak için 
yeni bir tayyare siparişi verdirdi. 

Bu tayyare sürat veya mesafe 
rekorunu kırmak için hazırlanmı-

yor. Daha ziyade havanın fev• 
kinde uçmak için tecrübe yap
mak üzere ihnr ediliyor. 

Yapılan tecrilbeler, 12 kiJo .. 
metre yükseklikte hava sakin, 
bulutsuzdur. Hiç bir hava mini
ası yoktur. 

Gök daima berraktar. Gündüz 
bile yıldızları görmek mümkiin
dür. Bu yükseklikte uçan bir 

tayyare hiçbir minia ve muka
vemete uğramaksızın azami sllr
atle kayıp gidebilecektir. 

Fakat bu yfikseklikte uçabil
mek için başka minilerle mika· 
dele etmek zarureti vardı. 15-16 
kilometre yiikseklikte suhunet 
derecesi tahtessıfır 50-7 dereceye 

kadar düşmektedir. Hava, bura
daki kesafetinin onda birine 
inmektedir. Fakat bunun da önü
ne geçmek imkanı bulunmuştur. 

Hava ıızmıyacak derecede 
sımsıkı kapalı bir tayyare bu 
ıeraitten müteessir olmıyabilir. 

Şimdilik iki kişilik bir tayyare 
yapılmaktadır. Motörler içerdedir. 

Pilotlar mahfuz iki kabın içinde 
bulunacaktır. Pencereler iki kat
lıdır. Camlar arasındaki boşluk 

ısıtılacaklar. Tayyarecinin apğı
ıını görebilmesi ıç1n, tahtelba
hlrlerde olduğu gibi periskop 
kullanılacaktır. 

Tayyarenin boyu 16 metre, 
geniıliği 28 metre olacak, ve 
mevcut bir motörlii tayyarelerden 
btiyllk olacaktır. 

Şimdi bu tayyare Yunkera 
fabrikalarında imal edilmektedir. 
Bu ıene tecrilbeleri yapılmaaı 

muhtemeldir. Bu tecrilbeler mu
vaff akıyetli netice verirse, akıl· 

)ara hayret veren yeni ihtimaller 
doğacaktır. O vakit bava nakli-

yata yeni bir safhaya girecek, ve 
mesafe mefhumu bllUbı biltiln 
ortadan kalkacakbr. 

sanlardan çok daha ilerdedirler. 

Fakat biliyoruz ki maymunlann 

bile kendilerine mahsus lisanlan 
vardır. O halde ilk insanların da 
bir lisanları olmak limm gelir. 
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Sefirinin Tavassutu! 
Sefir, Mahpus Bulunan Sadrazam 

Acaba Hapisten Kurtarabilecek 
Sait Paşayı 
Miydi? 

Muharriri )#. 1 
Her Hakkı Mahfuzdur 

-21-

Otuz ıene evvel blzl idare 
edenlerin en mühim ıimaların· 

dan olan ( Sadrazam ) lık gibi 
bllyilk bir paye Ye şerefe nail 
olan bu adam. acaba ne dOşUnn
yordu? 

Bir tek sl>zile insana (yok) edi
vermiye kadir olan hünkirın ga• 
zebini, bu gazebin daha nerelere 
kadar varabileceğini mi?. Yoksa, 
birdenbire kaybettiği ıadaret 
sandalyesini mi? •• 

O, şimdiye kadar bUnkarın 
bu derecede hiddet ettiğini ne 
görmllş ve ne de işitmişti. Dn
şUnUyor, bu kadar büyük infiale 
sebep olan şahsın kim olabile
ceğini bir türlü kestiremiyordu. 

Sait Paşa, uzun milddet ma
iyetinde çalışbğı hünkann tabia
tini çok iyi biliyordu. Onun için 
ıüküt etmiye ve neticeye intizar 
eylemiye karar verdi. Ayni za· 
ınanda Sait Pş. nın güvendiği yer 
vardı. Böyle müşkül bir vaziyete 
girmek ihtimali olduğunu daha 
evvelden tahmin ettiği için bir 
aralık lngiltere sefiri Lort Daf
rinle anlaşmışb. 

Refikası da tembihli idL Her 
ne zaman saraya gider de uzun 
müddet kalırsa veyahut gazebi 
ıahaneye uğradığı hissolunursa, 
bir bahane ile hemen saraydan 
arattırıldL 

* Bu h!dise gecesmın aabahı, 
lngiltere sefiri (Lort Dafrin) uy· 
kudan uyanır uyanmaz eline bir 
kart verdiler. Sefir, karta haktı. 
Üzerinde sadece: 

M. Plyera 

ismi vardı. Karlın arkasında 
ise kurşun kalemle şu kısa cüm
le yazılmışb: 

(Mühim bir mesele hakkında 

görüşmek istediğim için zatı 
asiJaneleri tarafından derhal ka
bulümü rica ederim.) 

Piyers, muhtelif fngiliz vo 
Amerika gazetelerinin fstanbul 
muhabiri mahsusu idi. Her deli· 
ğe girer çıkar, maymuncuk gibi 
bili miişkülit her kapıyı açardı. 
Sefir, böyle vakitsiz bir mWAkat 
talebinin herhalde r.ıühim olaca· 
iını tahmin ettiği için derhal 
giyindi. Mesai odasına gitti. 

. Gazete muhabirini kabul etti 
Piyers sefirle karşılaşınca ıordu : 

~ 
- Sadrazam Sait paşanın, 

Yıldız Sarayında Sultan tarahn· 
dan hapsedildiğini haber aldınız 
mı asaletmeap ? ... 

Sefir, hayretler içinde kala
rak cevap verdi: 

- Hayır.. Böyle birşeyi ilk 
defa olarak ıizden işitiyorum. 
a::-.. bıf,ilit verir misiniz ? .. 

Padlfah damatlarından 

All Galip Pafa Mel"hum 

(Bir karllmlı: göndermlfUr. Teoek.ldlr ederfa.] 

- Maalesef, bu hususta size 

pek çok şeyler aöyliyemiyeceğim. 

Sait paşanın hapsinden, ancak 

iki saat evvel haberdar oldum. 

Refikası, bu meseleden bilhassa 

zatı asililnelerini haberdar etme

mi rica etmişler. Arada vasıta 

olan zat ta fazla birşey bilmediği 

için bu tevkif hldisesinin esbabı 

hakkında bir fey söylemedi. Fa-

kat ben, başka vasıtalara mtlra· 

caat ederek uf ak tefek baza 
havadisler aldım. 

Dedikten sonra, dtln, Mllşl\r 

Fuat Paşanın da evveli tevkif 

edilip gece salıverildiğini, ferik 

Abdullah Paşanın alessabah nef

yedildiğini, Mabeyni hUmayunda, 

Sait paşadan başka Dağıstanlı 

Mehmet Fadıl paşanın da ayni 
suretle mevkuf bulunduğunu, 

Dağıstanlı ıilvarilerden mürek

kep bölnk efradının da ikin· 

ci fırka ask~rleri tarafından 

abloka altına alınmıı olduğunu 

hikiye etti. 

Sefir büyük bir dikkat ve 

hayretle bunları dinledikten son· 

ra ayağa kalktı. Gazeteciye 

elini uzattı : 

- Siz; bu mesele etrafında 
daha fazla malumat toplayınız. 

Biz de lazımgelen teşebbliwatta 

bulunalım. 

Cevabım vererek M. Piyersi 
savda.· 

(Arkuı var t 

Dansı İstanbul Başına! 
- ------

Karaman Stadyomunun 
Küşat Resmi Yapıldı 

• 1 

Karaman idman Yurdu fulbolclllerl 

Karaman, (Hmml) - Burada ıeçea cama ,nnı Alay ldmanym
du ile Karaman ldmanyardu ara11nda bazı seçme mhabakabn 
yapılm11tır. 

Alay Kumandanı Mur•t •• Kaza Ka1makamı Mehmet Ali Beyle
rin yardımları ile ıimdiye kadar Karaman ıençlerinin ve ballan hiç te 

görmediği gllzel bir stadyom meydana getirilmiı ve herke. bu hayırh 
işi memnuniyetle karıılalDlfhr. Mllsabakalara saat on dörtte baılanda. 

llk defa alaydan mtilJzim Ümran Bey, ıonra da Karaman ldmanyur-• du reİ9i sabanın resmi kfişadr hakkında t~ekkür beyan ettiler. 

Bilahare muhtelif mUsabakalar başladı. Sabanın yapılıt zamanın
da pek fazla himmet vo gayreti görülen Umran Bey muhtelif atlama 

ve koşularda birinciliği kazandı. En sonra futbol maçı başladı. Bn
.. ük bir heyecan ve merak ile takip olunan maç, Karaman İdmanyur-

dunun O- 1 galibiyeti ile neticelendi. O gOn sabaya blltün halk hın
cahınç dolmuşta. Adeta şehirde biç kimse kalmamış sıibi idi. 

"M. T. 

Haziran -
u 

z a ır e •• 
Maz·den Bize İntikal Etmiş Tecrübeye 
Müstenit Eserleri İhmal Etmemeliyiz 

-3 

«ozlunun faallyetlne bir bakı• 
Zonguldak ( Husas1 ) - lt kanu
nunun son hazırlıkları yapılıyor. 
Bu kanunun menuu dahiline g~ 
ren say erbabında.n biri de maden 
amelesidir. Yer altında çalıtan bu 
insanların nasıl ağır bir yük al
tında bulundukları ınaHl:mdur. 
Yeni bir hayatın yeni bir nizamı 
kurulurken eskiden mevcut c or· 
lerin de gOzdcıı go~irilmcsi fayda 
verir. Bu maksathı.dır ki c Dilfl· 
ver paşa > nizamı denilen ve bir
çok kısımlıı.rı çok isabeti bahis· 
lere temas eden bir eseri mev1.uu 
bahsediyoruz. istifade olunaca· 
ğıııdan ıophcmfa yoktur. 
Mizamnamenin birinci faslının 

birinci madde-si kömür nümunesi 
taharrisino aittir. Havzada, hlik· 
mU bugün bile baki olan bu 
file ait madde1er, Echantillon 
(mostra) bulunmasından başlıyarak 
bir maden ocağı açrlıncıya ka· 
dar takibi liizımgelen resmi sıra 
hakkında esash bir kar vereceği 
için bu maddeleri aynen alıyo· 

rum: 
Madde 1 - • Bir kimse mU

ceddeden nümune taharri edecek 
olduğu halde evvele:nirde canibi 
idareden taharri ruhsat tezkeresi 
ahzi ne mecbur olacaktır.,, 

Madde 2 - ''Nümune bulmuş 
olan kimse erbabı kudret ve 
imalattan olduğu ve nümunei 
meıkfır şayanı kabul bulunduğu 
halde imali için canibi idareden 
ruhsat tezkeresi ahzedecektir." 

Madde 3 - " Nümune bul· 
muş olan kimse bi kudret ve ya· 
but imalatta na ehil bulunduğu 
halde nümuneyi canibi miri için 
bulmuş olacağından Eepkat eden 
emeğine mukabil " bahşiş " na
mile miktan münasip ücret ita 
olanarak nüruunei mezkiireye 
bir veçhile müdahale edemiye-
cektir." 

Dilaver Paşa, hotbehot nü-
mune bahşişini şiddetle meneden 
bir maddeden sonra hilafında 

hareket edenler hakkında şu 
maddenin hükmünü koymaktadır! 

•ve şayet dördüncü mad
dede JDUharrer olduğu üzere 
istihsali tezekre etmeksizin hot
behot nümune taharri, veyahut 
hafr ve küşat eden kimse mu· 
gayiri · nizam hareket etmiı ola
cağından bu maksatla bulunmuş 
olan nümune veya bafrı ve kü-
tat olunan ocak m1icazaten cani
bi miriye zaptolunarak merku· 
mun bir veçhile ücret ve za&·ar 
davasına hakkı olmıyacaktır.,. 

Nizamnamenin ikinci faslı bet 
uzun maddeden mürekkeptir ve 
maadin f mevkilerine uzanan ıo· 
ıe ve demir yollannın içinden 
gf"çtiği t&1rla ve arazinin istimlak 
ıekillerine ait ahkAm ile doludur. 

Oçuncu Fasıl 
"İnşa olunacak ebniye niza· 

mı. serlevhasını taşımakta ve 
çok dikkate şayan mevaddı ihtiva 
etmektedir. Burada istitrat kabi-

liaden kaydedeyim ki, maden 
k&milrO keşfedildikten sonnr 
muhtelif memleketlerden Zongul
dağa sermaye, amele Ye işç.i akı
nı baılamıştır. lık zamanlar ge
lerek burada taYaftun edenler bu 
bakir memlekette araziyi arala
rında paylaşmışlar, göz ala· 
bildiğine uzanan toprak par
çalarını karşılannda bir hük6-
met otoritesi göremediklerinden 
taposuz, senetsiz ara1annda ba
IUşmüşlerdir. işte bu toprak anar
şısı; nizamnamesmı yaparken 
Dilaver paşaya şu maddeyi ilham 
etmiştir: 

"Madde 10 - KömOr mev
kilerinde inşa olunacak gerek 

ebniyei miriye ve gerek tebaai sal
tanatı seniyeden bulunan maden
ciyan Ye ahaliden herhangi bj.. 
rinin imal ettireceği han, fırın, 

mağaza ve kahvehane misiliu eb
niye arsaları sahibi tarafından base
net, birriza esmanile ahı.olunarak 
münasip mahalle ve resim heyetin• 
göre inşa olunup hodbehot ve 
kendiliğinden bilA ruhsat yapb· 
rnnuyacaktır. " 

Bu : u İnşa olunacak ebniye 
nizamı ,, faslının en canlı ve dik
kate değer noktası amele kulü
beleri hakkında olan kısımdır. 
Dilaver Paşa nizarnuamesinin 11 
inci maddesinde şöyle diyor: 

" - Ocaldarda istihdam olu
nan amelenin geceleri açıl."ta 

kalmamak üzere beytutetleri için 
her ocak başında madenci tara
fından kabili sükna mükemmel 
amele koğuşları, canibi idarenin 
kabul edeceği surette yapılarak 
amelenin huzur ve rahatlerine 
dikkat ve itina etmek her ocak 
sahibinin vazife zimmetinden 
addolunacakhr." 

Bu nizamnameden yanm asır 
sonra yapılan "Zonguldak amele 
kanunu,, nun birinci maddesi bu 
bahsi şu şekilde tekrarlamaktadır: 

"- Maden ocaklarında müs
tahdem amelenin beytutetleri 
ve temini istirahatleri ıçın 

her ocak civarında tktısat 
VekAletince tanzim edı1en 
niimunelere tevfikan amele ko
ğuşlarile hamam inşasına ocak 
amilleri m~cb•dur.,, 

• Eboiye hıtHL nİ%a011 ,, ~alı

ıini " Ocaklara icap eden .ntun 
vo sübmkeşan Diz:amı ,, fash 
takip ediyor. Sekiz azun madde
den mürekkep olan bu kısım 
maden d::eğ:~n ormanlarından 
ııe şekilde kesilip ne yolda sev
keclileceğini en hurda teferruata 
Tannc.ıya kadar sayıp dök
mektedir. Şurasmı da ehemmi
yetle kaydedeyim ki: Ormanlarnı 
maden direği yllıUnden harap ol· 
mamasını temin için hemen bft
tiln maddelerde çok b.u bir 
•alll&Siyet aezilmektedir. 
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A • • • Gelen 
Köprü 
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ırıncı 

et on 
HARUNURREŞİT 

108 Yazan : * >f. 

Fırat Üstünde Yapılan 160Metre Tulün
deki"Kömürhan,, Köprüsü Tamamlandı 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Şark Yll3yetlerlni Garbe ba§ltyan muazzam "KömUrhan,, köprUsU 

Malatya ( Hususi ) - Malatya· da ki ayaksız bir kemerle telafi al<samının inşaat mahalline kadar 
Elaziz yolunda ve Fırat üzerinde edurniştir. Beton arme inşaab için nakli büyük masraf ve müşkülatı 
yapılmakta olan muazzam Kömür· büyük bir mahzur teşkil eden mucip oluyordu, bunun için köp-
han köprüsünün inşası bitmiştir. memleketimizdeki azami hararet rünün beton arme olarak inşası 
Nafıa Vekaletinden mütehassıs tahavülü de aynen müşkülat do- kararlaşmışhr. 
mühendisler huzurunda köprünün ğurmuştur. Bunun önüne :geçmek Kömürh k" ü n Şark vili-

ff k ı . . l . • d . an opr s 
tahmil tecrübeleri muva a ıyet e ıçm cış mevsımın e ınşaat ya· yetlerimizi kara yolundan garbe 
neticelenmiş ve kabul muamelesi pılan yerlerin etrafı kapatılmış, vasleden yegane geçittir. 
yapılmıştır. Bu köprü ciha . en içerisi sobalarla ısıhlmış, ve in- K.. .. Ş k .,J!. tl . . . 

.. · f opru ar vıU1ye enmıı.ı en 
uzun beton arme koprülermden· ~aata asılasız surette gece giin- kı ld b t d kti 
d. D k' b k b d d d'l . . B- - b sa yo an gar e rap c ece r. ır. ünyada ı üyü eton arnıe üz evam e ı mıştır. utün u K- .. h k" rü - nı>o • 
1_.. • al 1 .. kül- . 'b 1 omur an op su a"O senesın-
aoprüleri arasında bncı ge en muş at ta nazan s\ı ara a ı· d kıl hş 1 r k- _ .. 
Kömürhan köprüsü Asyada birinci nırsa Kömürhan köprüsünün e yı an 

8 
ap zo 1 oprusu-

gelmektedir. inşasında Türk mühendisle- nün 13 kilometre cenubunda inşa 
Köprünün yapıldığı yerde Fı- nnın gösterdiği kabiliyet ve edilmiştir. Bu itibarla köprüyll 

rat nehri 24 - 25 metre bir de- muvaffakıyetin derecsi daha iyi asıl yola rabtiçin 20 kilometre-
rinlik iktisap etmektedir. F eye- anlaşılır .. Köprünün orta gözünün lik bir ıose yapılmaktadır. Bu 
zan .zamanlarında bo derinlik 40 açıkbğı 108, umum tulü 160, ge- şosenin tesviyei türabiyeai de bit-
metreyi bulmaktadır. Bu itibarla nişliği 6 metredir. Şimdiye kadar kaç haftaya kadar ikmal edile-
köprüniin inşası için nehir yata- bu kabil köpriiler ancak demir cektir. Kömürhan köprilsü, Naha 
fında ayak in~a edilememiş, in- olarak inşa edilebilirdi. Fakat Vekiletinin son seneler zamn<ta 
şaat büyük müşldilat arzetmiştir. demir :köpriilerin daimi surette takip ettiği köprü ve şose siya-
Bu müşkülat 100 metre açıklığın- tamire muhtaç olması ve demi,. setinin ilk şaheseridir. 

Zübeyde bu dalfiJetkAr müla
hazalarla ve coşkun kanının buh
ran getiren feyezanlarile işte o 
karan vermişti, onunu, sonunu 
düşünmeden, lbnülmalikle, müte· 
akıben de İbnülhadi ile mufassal 
birer riiya görmüştü. 

Erkekler, Aliyyeyi beklerken 
duşlannda yengelerini görmek
ten korkulu bir heyecana kapıl· 
mışlardı. Fakat bu umulmıyan 
rüyadaki sızdırıcı, gaşyedici saf
haların Aliyye tarafından yaratı
lanlara benzemediğini de hisset
tikleri için bambaşka bir buhran 
geçiriyorlardı. 

Genç prensler, biribirlerine 
rakip olduWarıru ve ayni rüyanın 
kahramanı bulunduklarını bilmi
yorlardı. Güzel emirenin Aliyyeyi 
niçin sahneden çıkardığını, yahut 
o toy kızın ne sebeple artık rü
yaya gelmediğini idrak edemi
yorlardı. Ancak elde ettikleri 
gl'n'lLkar hazzın ibramile Darül
karar sarayına sıksık geliyorlardı 
ve yine sıksık rüyalarım görüyor
lardı. 

Zübeyde, ilkin bu ikilikten, 
bu değişiklikten çılgm bir neşe 
buluyordu. Vaziyeti ihata eden 
sessizlikler, müplıemiyetler, muz· 
Jim örtüler kendisine ayrı bir 
heyecan veriyordu. Hele prens
lerin hem iştiyak, hem ihtiraz: 
taşımalarından büsbfitün cezb~
leniyordu. Dille ifade olunamıyan 
yürekte beslenip te izhar edite
miyen meclübiyetlerden mabzuz 
oluyordu. 

Bu yeni hayat ona her şeyi 
unutturmq gibiydi. Hanın ile 
artık meşgul olmıyordu. Abbasc
nin nerelere kadar ilerlediğini, 
Caferin cür'etkirlığanda hangi 
meıbalelerc vardığını arbk arq
brınıyordu. Yeginc meşgalesi genç 
prensleri nöbetle efsunlamak, 
uyuşturmak ve kendisine hizmet
kar etmekti! 

Lort Kiçnerin 
Sene Sonra 

Katili 16 
Tutuldu 

O, aylarca bu eğlencesine de
vam etti. Sabah ve akşam kos
tümlerine benzettiği fUursuı ve 
dilsiz aşıklarını, o suretle de 

Resnıinizi Bize Gönderiniz, idareden geri kalmadı. Nihayet 

Katil, Yapılan İddialara Göre, Ayni 
Zamanda Bir Alman Casusudur Da 

Amerika zabıtası Nevyorkta 
hüviyeti meşkuk ve şüpheli bir 
adam tevkif etmqtir. Bu adamm 
ikametgahında yapılan tabarriyat 
neticesinde evrak arasında harbi 
11mumiye ait bir hatıra defteri 
bulunmuştur. Hatıra defterinde 
5 haziran 916 tarihli ve lkırmıD 
IDürekkeple yazılan .. Lort Kiç
Deri öldüren adam" ıırvanh ba
tıra :ıabıtamn nazarı dikkatini 
celbetmiştir. 

Evrak arasında Orkad adala
rına ait bahri bir harita da bu
lunmuştur. Haritanın üzerinde 
küçük bir işaretin alhnda "Kiç-
1leri burada öldürdüm I" cOmlesi 
•ar. 

O tarihte Lort Kiçner, Ham
l~yr kruvazörü ile Rusyaya gi
diyordu. 

1 
~vazör hak~katen, harita 

b zennde işaret edilen noktada 
atrnıştı, Lort, orada boğulmuş 

~. ölmüştü. Kruvazörün ne şe-

Esrarengiz surette ölen 
müteveffa Lort Kiçner 

kilde battığı bugüne kadar anla
şılamamış, bu eski hadise, karan
lık bir esrar perdesine bürünüp 
unutulmuştu. 

Yapılan tahkikat neticesinde 
tevkif edilen şahsın F riç inber 
isminde bir Alman casusu oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Transuval muharebesinde İn
giliz ordusunda zabit olmasına 

~ * bu ikilikten bıktı, sahnenin ör-
S ize Tabiatinizi Söyliyelim. tülü kalmasından Slkıld•. "Aşkta 

_J vahdet, esasına temayül göst~di. 

[

"------------- Şimdi İbnülmalik ile lbnülhadi-
4 Veli B. : (Fotoğrafının dercini den birini tercih ve nefsine 
istt·ıniyor.) Bir~eyi fazla tetkik et- tahsis etmek istiyordu. Evvelce de 
mcz, z.m ahire daha ziyade uysal- işaret edildiği üzere İbnülhadi, 
lık gösterir, muameHitmn müşkül- 0 günlerin en güzel erkeği idi. 
pe ent değildir, teşvika kapılır, eli Sesi de güzelliğile mütenasipti. 
açıktır. Parayı bolca sarfoder. Ya· Beriki yalmz gençti. 
vaş gülmez, sessiz konuşmaz, 

Bununla beraber Zübeyde, 
kahkaha ile güler. El işaretlerinin 

birini diğerine tercih et-
iştirakile ve gürültülü konuşur. 

Fotoğraf Tahlil Kaponıın• 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

--
rağmen Boerlere geçmiş ve ana 
vatanına karşı muharebe etmişti. 
Umumi harple de Almanlar na· 
mana casusluk etmİ§tİ. 1919 da 
Nevyork Emniyeti umumiyesi ta
rafından tevkif ve hapsedilen 
Friç hapıshaneden kaçarak Mek
sikaya gitmiye muvaffak olmuş
tur. Friç Meksikadan Amerika 
Polis Müdürüne meydan okur 
tarzda mektuplar göndermiştir. 

Yakında yapılacak muhake
mede bu esrarengiz hadisenin 
mahiyeti anlaşılacaktır. 

mekte acele etmedi. Her 
iki genci, uzun bir imtihana 
tabi tuttu. Birçok rüyalarda on· 
ları bedeni mümareselerle ölçtü, 
mufasc:.al temrinlerle tarth ve 

ibnülhadiyi aşıklığa layık buldu. 
Pervasız ve fettan Emil'c bu 

neticeye vardıktan sonra plinaw 
çizdi. lbnülmaliki tatlı rüyasaoa 
meclubiyetten kurtarmak ve lb
nülhadiyi de aşk sahnesinde 
yalnız bulundurmak ıçm Ab
baseye bir mektup yaz
dı : '1 Bahtiyarlığının zekatını 
ödemesini, Aliyye ile lbnülmaliğin 
evlenmesine delalet etmesini " 
rica etti. Bir mektup ta İbnül
maliğin babası Abdülmaliğc gön· 
derdi. 11 Oğlu ll>rahime Vezir Ca
ferin hüsnü nazarı bulunduğunu, 

kendisini şu günlerde gorurse 
münasip olacağım ,, bildirdi. Bu 
mektuplan gönderdiği günün ge
cesi de İbnülhadiye rüyasını tek
rarJath. Şu kad:ir ki, prens bu 
rüyadan uyandığı vakit, diğer 
geceler olduğu gibi, kendisini 
yalnız bulmadı. O müşfik, munis. 
müheyyiç hayal, Zübeydenin ha
yali, e nsali gibi, zail olmamıştı, 
Ganıbaşında upuzun yabyordu J 

lbnülhadi, ill<in bu görüşten 
ürktü. Hatta kaçmak istedi. Lakin 
Zübeyde onun bir kulağını yaka· 
· lı, incitmeks"z.in çekti ve 
. .IJadı: 

- Hakikat mi iyi, rüya mı? .. 
Gece görüp hoşlandığın şeyden 
şimdi niçin ürküyorsun? Zaten 
ortada değişen bir şey de yok. 
Fena mı? 

Memnun olmamak kabil de
ğildi. Lakin bu memnuniyetin 
vicdan üzerin de açtığı yara da 
tabiatile kanıyordu. lbnillhadi, o 
kanıyan yaraya ırağmen bu mu
attar hakikati kucakladı. Bir gö
zünden baz, diğerinden elem 
yaşlan dökerek inledi : 

- Günahın da kudsisi olur
muş. Zalike takdirül'azizül'ım ! 

Ayni günün gecesi Abbase, 
yengesinin t'mrini yerine getiri
yordu v Cafere yalvarıyordu: 

- Kardeşimi kandır, Aliyyeyl 
lbnülmaliğe verdir J 

( Arkası var) 

RADYO 
J Haziran Çarşamba 

latanbul -· (]200 metre) J ramo 
fon, 19,5 Vedia Rıza Ilımını. Ajans 
haberleri, Saat . yarı, 1?0,t> gr. mofon 
ile opera ııarc;alıırı, 21 lllnıir r• ttitı 
Bey tararından konser, 22 c Y. aııt. 

Bükreş - ( 3D4 metre ) 20 Pi3 auo, 
eolo, 20,45 flilt solo, 21,15kem:ın ı::olo. 

Belgrat - ( 429 metro ) 20 Gazino 
mu ikisi 20,5 gramofon 21 Z:ıgraptan 
nakil. 

Roma-(44lmetre)2J Gfiıı(ın ha 
berleri ''e gtinün yeni gramofon plak· 
ları, 21,45 Pieri 'fruıerin Bellini opo
r:ı.sı 

Prağ - (488 metre) 20 .;on ınu 
siki, 21 halk konseri 21,15 salon or 
KC tr:ı 1 

Viyana - ( 517 metro ) rn Halk 
ıarkıları, 19,25 korıferan , 21,l.i muh· 
telit konser, 23 dans h:ı.vnl:ırı. 

Peşte - ( 550 metre ) 19,() kon r 
21 '40 konferans, 22 operanın orko trası. 

Varşon -( 1411 metre) 20,.~::> Rad· 
yo konseri, 21, 15 ı· ora ş:ırkıl. rı 21 ,55 
Saksofon ve piyano. 24 Çigan orkes· 
trnsı 

Berlin - ( 163::> metro) tu Halk 
bilgileri, 2J ,2i'> !I ünibtcn nak lcıı fCD 

musiki, 21,50 scııroııi. 

2 Haziran Perşembe 
istnnbul - (1200 metro} rn lıraıno· 

fon, Hl,5 Red:ıyi musiki-heyeti, t:ı:r:rlın· 
dan alaturka kon er, 20,5 Sf'lirıı Sırrı 
He) tarafından konferans, ::ı sttldyo 
lıe) <'fi tarafından Belkıs Ilammm iştı· 
rakilc alaturka koıı er, 22 orl.l ... ır:ı. ı 

Bükrcş - ( S!! ı metre ) :!O "en 
foııi :?o,4;; konferans, 21 kon l'T. 

Be:grad - (429 metro) 20 :\lıllı bıl-

!;'ilcr, 20,:> kon«er, 21 doktoru ta\1!1· 
yeteri, 21.3:> kon er. 

Roma ·- ( 441 metre) 21 u~ı c r ve 
!!T.ııı ofoıı, 21 •4;; ı,cınan koıı"t r . 22,45 
komC'di, 23,5 konser. 

Prağ - (488 metre) 20 llıl ~arkı· 
ı.ır. l!0,20 He\·U, 21 Hayden on n, 
21,; halk kon eri, 

Viyana - ( ö17 metre) 2U. l l ı'aı· 

bant, 21.40 mu~:ıh:ı.be, 22,1' opera 
p:ır~al:m, 23,5 :ıkşnm kon erı 

Peşte - ( 5;;) ıııetro ) 20 ,..., , 1 ııce 
der , 20:5 lmrc M.ıc:ıri ta.rafı t •• ıı a· 
lon orkestra. ı. 

Varşova ( 1-111 metı· -O,H'> 
'K. r.ı ovidon n. kil, 21, 10 haf1 " ını::or, 
2:".ı ı ,i.lns. 

Berlin - ( 1 ı;:ı:; metro 2 ı ıya'!t 
balıuhr, 21,:; ~h "iki mcktctı ı. Da· 

:kil, .::!,10 H.rnıl r d. ıı nakıl. 
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Cenup Denizlerinde Bi':_ Seyahat Macerası 
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Muharriri 

5takpool 

erserı •. Üç Milyoner -14-

Makar biraz evvel ihtiyatsızlık 
ederek sepeti bir ağacın dibine 
koymuştu. 

Bu sepetin içinde döklilmemiş 
bir miktar altın vardı. Maymun• 
lar c: imdi bu altmları almışlar, 
bombardımanı onunla yapıyor• 
lardı . Makar vaziyeti derhal an· 

[ ladı ve anlam asile de köpek gibi 
vahşi bir uluma koparması bir 
oldu. Ve hemen ilk ağaca tırman· 
mıya başladı. 

Fakat maymunlar daha çevik 
fdilet. Makarın ilerlemesi nispe
tinde daha yüksek dallara tırma· 
nıyorlardı. Bu arada bcklenmiyen 
bir hadise oldu. 

Makarm tutunduğu dal kınl· 
dı. Adam can havli ile rastgeldi· 
ği başka bir dala tutundu ve 
yerden iki metre yukarda asılı 
kaldı. 

Maymunlar bu beklenmiyen 
hadise karşısında memnun, bom
bardımana devam ediyorlardı. 
Makar' a gelince o, altta nekadar 
boşluk olduğunu bilmiyor, düştn• 
fü takdirde öleceğini zannediyor, 
korkuyordu. 

Bu vaziyetten kurtulmak için 
tuttuğu dal ile ağacın gövdesine 
yaklaşmak istedi, fakat muvaffak 
olamadı. Bunun için bir eli ile 
tutunması, öbür eli ile de ağa· 
cın gövdesini yakalamasi lazımdı. 
Buna da kuvveti kafi değildi. 

Evet muhakkak düşecekti. 
İlanihaye orada asılı kalamazdı. 
Yavaş yavaş beyni bulanmıya, 
gözleri kararmıya başladı, kolla· 
rına da kramp geldi, tutunduğu 
dalı bırakb ve düştU. 

Ölmek şöyle dursun bir ke
mıgı bile kmlmamışh. Y almz 
sersemledi, bir müddet sırtüstü 

bulunduğu vaziyette kaldı, sonra 
d t gruldu, kemiklerini yoklıyarak 
kırık, çıkık olmadığına kanaat 
getirdikten sonra ayağa kalktı. 

Makar şimdi ne yapacaktı? 

Bir türlil karar veremiyordu. Bir
kaç dakika düşündü. Sonra bir 
deli gibi kendi kendine söylene

rek, iki adımda bir sendeliyerek, 
biitün felaketlerinin sebebi olan 
defineye doğru koşmaya başladı. 
Birkaç dakika sonra orada idi. 

Biraz evvel, şimdi cansız 
birer ceset haline gelmiş olan 
arkadaşlarile birlikte kazdıkları 
çukurun kenarına oturdu. Fakat 
dinlenmedi. Sağlam kalan sepet 
yanındaydı. Yerde saçılı duran 
altınlarJ tophyarak bu sepete 
doldurmıya başladı. Artık altın· 

ları topraktan ayırmayı ve temiz· 
lemeyi düşünmüyor, eline geçirdi
ği gibi sepete atıyordu. Filhakika 
şimdi en fazla ehemmiyet verdi· 
ii nokta işi çabuk bitirmekti. 

Aklıoda fikrinde hep bu var• 
dı. Fakat diğer taraftan bu se· 
pctin de kırılması ihtimalinden 
okadar korkuyordu ki içine ancak 
beş avuç altın doldurmakla ik· 
ti fa etti ve bu işi bitirir bitirmez, 
bir çocuğun bile taşıyabileceği 
bu yiik ite koşa koşa gölün yo· 
lıınu tuttu, gemiye çıktı ve se· 
pctin muhteviyatını ambaLa bo
Şllttı. 

r\rtık işe intizam verilmişti. 
Makar bu suretle gidip gelmiye 
de\·, lın etti. Karanlık çöküp te 

- -
Makar Altınları Sepet, Sepet 

Gemiye Taşımıya Başladı 

yıldızlar görUnmiye başladığı za- i 
man bile elan çalışıyordu. Sabit 

fikri gemiye mümkün olduğu kadar 
az zamanda bütün defineyi ta· 
şımakta. 

insan Avcısı 
Saji dikenli çalılığın kenarın• 

da Makar ile arkadaşlarının ölüm 
tehlikesine abldıklarını gördükten 
ve Şayayı ormanın kenarında 
yalnız bırakbkan sonra koşarak 
doğruca derenin kenarına gel· 
mişti. 

Sırtında bir silrll yük taşıyan 
Avrupalılar için bu, sekiz on 
saatlik bir işti. Fakat Saji bu 
mesafeyi takriben dört saatte 
katetti. Eski devirlerde Marathon 
haberlerini ( Atioa ) ya getirmiş 
olan koşucu Yunanlı, Saji ile bir 
tahammül yarışına girişmiş olsa 
idi muhakkak kaybederdi. 

Yerli genç Adeta motörle mü· 
tebarrik gibiydi, durmadan dinlen· 
meden, mütemadiyen yürüyordu. 

( Ar kaıı -:ar ) 

• 
lngiltere, Cemiyeti Ak-
vamın Aidabnı Kesiyor 
Bu Haberi Duyan Cenevre Kodamanları 
Feryadı Bastılar: Aman Nasıl Olur? .. 

Sadece sulhU IAfı eden, fakat sulhU temin edemlyen 
kodamanlarm bir içtimaı 

Cenevre 27 (Hususi) - Dünya 
efkarı umumiyesi hemen ekseri· 
yetle Cemiyeti Akvam aleyhinde
dir. Avrupa ve Amerika gazete• 
lerinde Cemiyeti Akvamı gülünç 
bir vaziyete düşüren yazılar ve 
karikatürlere sık sık tesadüf 
edilmektedir. 

Bu cereyan ve neşriyat şim

diye kadar gayriresmi şekilde 
yapılmakta idi. Resmi mehafil, 
mevkileri icabı, mukaddes Cemi
yeti Akvamın faziletine, bu 
müessesenin bugüne kadar müs
bet neticeler eld~ ettiğine kani 
bulunuyordu. 

Resmi şekilde Cemiyeti Ak· 
vama ilk darbeyi indirenler İngi
lizler oldu: İngilizler, Cenevrede 

oturan kodamanların sulbü idame 
ettircceklerinden şüphelendikle· 

rinden veya Tahdidi Teslihat 
Konferansmm bir çıkmaza gire· 
ceğini hissettiklerinden olacak 
Cemiyeti Akvam masraf bütçesi· 
nin kısılmasını iltizam ettiler. 

Leman gölü kenarıoda ikamete 
memur olan bu efendiler İngiliz· 
lerin teklifini duyar duymaz hep 
bir ağızdan itiraz ederek: 

- Aman nasıl olur? Cihan 
sulhüne hizmet eden bir müesse· 
senin bütçesi kısdır mı? Diye 

feryadı kopardılar .• 
Şimdi vaziyet bu şekildedir. 

Malum olan bir şey varsa o da, 

Cemiyeti Akvamda çalışanların 
en büyüğünden en küçük dakti-

losuna kadar, hepisinin hayatla
rında tahayyül bile edemedikleri 

derecede yüksek maaşlar aldık
larıdır. Olur olmaz, ehemmiyetli, 
ehemmiyetsiz meselelerin tetkiki 
için dünyanın öbür ucuna heyet-

ler gönderilir. Heyet orada 
birkaç ay oyalanır, milyonlar 
sarfeder, hemen hiçbir iş yapma-

dan da döneri Diğer taraftan 
Cemiyeti Akvama mensup ~8 
devletin 23 ü cemiyete verilmesi 

icap eden senevi tahsisatı verme
mektedir. Yalnız Çin hükumeti, 
Cemiyeti Akvam veznesine 45 

milyon fran borçlu bulunmakta
dır. Şu hale nazaran o muazzam 
müessesenin masrafları büyük ve 

zengin devletlerin bütçesine yük 
oluyor, demektir. 

Bu meselede İngilizleri haksız 
görmek doğru değildir. Her saha
da tasarruf esasını tatbik eden 

Makdonald - Baldövin milli kabi
nesi her halde bu sahada da 

kesesinin ağzmı biraz kısacaktır. ... 

Haziran J 

Bu Sütunda Herg ·· n 
-----------------~------

YAZAN: Esat Şefik -
GEMİCiLİK 

Karadenizin fırtınalı havaların· 
dan biriydi. Büyük bir yelkenli, 
dalgaların arasında bocalıyordu. 
Bu geminin sahibi ve kaptanı 
senelerce Karadenizin dalgaları 
içinde vilcudünü yıpratmış, deni· 
zin her türlü cilvesine alışmış 
bir adamdı. Hamza Reisi Kara· 
denizin bütün sahiHerinde, lnebo· 
lunun ta iç köylerine kadar her· 
kes tanırdı. 

Çok genç, ince uzun boylu 
bir gemici, Hamza reisin yanına 
geldi. Küpeştenin yanında halat· 
ların üstüne çöktü. 

- Baba, dedi, prova yelke
ninin savlolarmı ( iplerini ) tamir 
ettim. 

Hamza Reis gökteki siyah 
bulutlara bakıyordu. Yüzü çok 
ciddi idi. Buna rağmen oğluna 
çok sakin, yumuşak, muhabbet 
dolu nazarJarla baktı. 

- Oğlum, dedi, müthiş bir 
fırtınaya yakalanıyoruz. Çok 
dikkat etmek lazım. 

Cemal, başını ellerinin içine 
almış, dalgın duruyordu. 

- Ne o çok mu yoruldun, 
diye sordu. 

- Hayır baba!. 
- O halde?. 
- •••••• 1 
Hamza Reisin bu sualine oğlu 

cevap vermedi. Ve Hamza Reis 
oğlunun bu dalgmhğından hoşuna 
gitmiyecek şeyler sezerek uzun 
uzun etrafında yuvarlanan dalga• 
lara baktı ve sonra tayfalara bazı 
emirler verdi. Rüzgar artıyor, 
dalgalar daha ezici bir kuvvetle 
bu çürük tekneye çullanıyordu. 
Hamza Reis, ihtiyar yüzünü, si· 
yah sık sakallarını ve elbiselerini 
ıslatan su serpintileri içinde du
daklarında belirsiz bir mırıltıyla 
gemicilerin şarkısını okuyordu. 
Rüzgarın dağıttığı bir ses kulak· 
larında çalkandığı zaman başını 

oğluna çevirdi. 
- Baba ben bir daha denize 

çı kmıyacağım, diyordu. Sahilde, 
köyümüzde kalmak istiyorum. 

- Bu da nerden çıktı Cemal? 
- Öyle istiyorum. 
- Sonra öldüğüm zaman 

benim yerimi kim tutacak.. Kup· 
kuru dağlar, zevksiz davarlar, 
pis ahırlar.. Ve annen.. Bunlar 
denizden daha mı zevkli.. Ham· 
za Reis " annen ,, dediği zaman 
Cemalin yüzü kızardı, gözlerin· 
de bir parıltı dolaştı. 

- Evet hem çok zevkli diye 
haykırdı. Hamza Reis Cemalin 
annesi öldükten sonra son za· 
manlarda Karadeniz sahillerinin 
güzel ve gürbüz kızlarından bi· 
rile evlenmiştL Oğlunun bu üvey 
anneden hoşlanmadığmı zanne· 
diyordu. 

- Oğlum dedi senin de bir 
gemici olduğunu istiyorum. 

- Ben istemiyorum. 
Geminin güvertesinden aşa· 

rak bütün tayfaları ve )etkenleri 
ıslatan, güverteyi göl haline ko
yan iri bir dalga sözlerini kesti. 

Dalgalar koşuyor, atılıyor. 
Aç bir dev gibi hırsmdan homur· 
danıyor, rüzgar vahşi ıslıklarla 
Üzerlerinden geçiyordu. 

Bütün bu sesler gemicilerin 
musikisidir. Yüz binlerce gemici 
denizlerin bu ezeli ve ebedi mu-

sini din liyerek can vermiştir. 
Cemal baş tarafa 'gitmek için 

ayağa kalkıyor. Ve bu esna
da iki büyük dalga yelken· 
liye çarparak, tekneyi müthiş 
sarsıntılarla çalkalıyor. Cemal 
muvazenesini kaybederek yüzü· 
koyun güvertenin üstüne ka· 
paklamyor. Ceplerinden bir 
deste kağıt dökülüyor. Ve 
bunların arasında bir kadın res• 
mi... Hamza Reis oğlunu kaldırmak 
için üzerine egiliyor... O vakit 
gözüne ilişen ve kendisine hiç 
yabancı olmıyan bu kadın resmi
ni çılgın bir atılışla yerden ka
pıyor. Ona uzun uzun bakıyor. 
Gözleri evvela yaşarıyor ve son
ra korkunç bir bakışla oğlunun 
üstline dikiliyor • 

Vahşi bir kaplanın ulumasını, 
yaralı bir adamın feryadını andı· 
ran korkunç bir sesle haykırıyor. 

- Namussuz, sefil çocuk •• 
Sen.. Demek sen .. .. 

Dümeni aksi tarafa kırıyor 
ve yelkenli, dalgaların içinde ezi· 
lerek, çürUk kaburgaları çatırdı· 
yarak uzaklara açılmıya başlıyor. 
Cemal yerinden kalkbğı zaman 
babasının gözlerinden her şeyi, 
ölüme gittiklerini anlıyor ve yal· 
varıyor: 

- Baba ne yapıyorsun ? Sa· 
hilden uzaklaşıyoruz .. 

- ......... 1 
- Baba, deli mi oldun, bata• 

cağız. 

- .••.•... r 
- Baba Allahım seversen 

yapma.. Sana yalvarırım geri 
dön.. Burada h\l kadar insan 
var ••• 

- •••••• 1 
O vakit babasım zorla düme

nin başından uzaklaştırmak isti
yor. Fakat bir heykel kadar dik 
ve sessiz, dalgalar kadar vahşi 
olan ihtiyar omuzunun bir silki· 
şile oğlunu baygm bir halde ye
re yuvarlıyor. 

Biraz sonra gemiye her tara
fından su doluyordu. Hamza reis, 
Cemal ve biltün tayfalar dalga
ların arasında kayboldular. 

Gökte şimşekler çakıyor, dal· 
galar neşeli uğultularile yu
varlanıyor, ve rüzgarlar havanın 
boşluğunda ıslaklar çalarak esi
yordu. 

O gün bugün, biç kimse, bu 
derin facianın hakiki sırrım öğ· 
renemedi. 
~~~~~~~~~~~~-

İs tan bu 1 dürdüncü icra memurlu
ğundan: Mukaddema Beyoğlunda 
Hüseyinağa mahallesinin Valde Çeş
meıi sokağında atik 87 ve cedit 95 
numara hanede mukim iken elyevm 
mahalli ikametgahları meçhul bulu
nan l.Vladam Koralya ile Efrosini binti 
Vasil taraflarına. 

Atanat veledi Andon Halas Ef. 
den mütemellik Madam Eftaly 17 
kanunuevvel 337 ve 1 şubat 3.38 ta
rihinde 534 mükerrer ve 7046 mua
mele numaralarile istikraz eylediğini:ı 
mebaliğa mukabil vefaen mefruğ 

Beyoğlunda Hüseyin ağa mahallesinin 
Valde Çeşmesi sokağında atik 87 
cedit 95 numaralı bir bap hanenin 
on altı hissede on ikisi bilmüzayede 
üç bin on beş lira bedelle talibi uh
tesine ihalei kat"iyesi icra kıhnmıt 

olduğundan üç gün zarfında birrıza 
takrir ver meniz ve aksi takdirde 
muameleyi tesciliyesinin ifa edileceği 
malumunuz olmak üzere ve 928-11358 
dosya num::ırasile ve bu baptaki bir 
itirazınıı varsa müracaat eylemeniı 
lüzumu ıon ihbarname makamlDa 
kaim olmok \!zere ilan olunur. 
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Bir Açık Anlaşma 1 - Dostumun Kafasından Geçen Düşünce .. Ben Tuzağa 

Düşmek istemiyorum- Bütçe Bahsi Yine Açıhyor - Sağ Kol Ve Sol Kol Meselesi 

Bu revolver kelime,,i Manza
llaya tekrar kaybettiği silahı ha· 
tırlatb, herifin yine sarardığını 
gördüm: 

- Hulasa, dedim, elimizde 
bulunan para ile bir gömlek bile 
alamazsmız. Bir defa bunu aklı
nıza koyduktan sonra ne ister
ıeniz yapabilirsiniz? 

Garsonu çağırarak 19,5 frank 
tutan hesabı tesviye ettikten 
sonra şimendifer rehberini iste· 
dim, bu sırada Manzana bir 
dakika tagayyüp etmek istedi: 

- Şimdi geliyorum, dedi, 
ınuhalefet ettim! 

- Ne münasebet? Birlikte 
gideriz! 

- Fakat azmm, pardesüm 
ile şapkamı burada bırakıyorum! 

- Pardesünüz ile şapkanız 
Rejanın değerinde değildir, azi
ıim. 

İsrar etmedim, fakat bana 
~arşı içinde beslemekte olduğu 
hideetin gittikçe arttığını görü· 
yordum. Bizim Edit gibi savuş
n.ıak niyetinde mi idi, zannetmem 
fakat fırsattan istifade ederek 
herife bir ders vermek istemiş
tim. Şimdiki halde herif elim
deydi, kazandığım faikiyeti mu
hafaza etmekliğim lazımd•. 

lf 
Lokantadan çıktığımız zaman 

aaat üçe geliyordu. ( Lon
dra ) treninin hareketine daha 
bir hayli vakit vardı, o zamana 
kadar nasıl vakit geçire<'e! 'jl .! 
Manzana tenha bir birahaneye 
girmek arzusundaydı, fakat ötede 
beride para sarfedecek vaziyette 
değildik. Razı olmadım ve arka
daşımı nisbeten tenha olan harici 
bulvarlara doğru sürükledim. Fa· 
kat bu yürüyiiş bizi tesadüfen 
Kursel bulvarına sevkedince: 

- A, bakmız, dedim, sizin 
apartmana gelmişiz, fırsattan 
bilistifade bavulunuzu alabilirsini7.? 

Herif kızdı: 
- içeri girmiyeceğiın dedim 

Şarkta Bir Haydut 
Çetesi Daha İmha 

Edildi 
Mardin, 31 (Hususi) - Uzun 

ıamanda·ıberi Sıvor kazası ci
varında Mecit çetesi ismi altmda 
ş~kavet yapan haydut grupu 

khıhayet ölü ve diri olarak ya· 
al anmışlardır. 

Çete mensuplan, son günler
de jandarmdlarımız tarafından 
B~I bir surette takip ediliyordu. 
l ırkaç gün evvel Savurun köy· 

k
erine kadar inen çete, kayma
aın vekili Baha B. ve az mev

cutlu bir jandarma müfrezesi 
tk~rafından geceli gündüzlü ta-
ıhe başlanmıştı. 

k"· ~ih~yet dün gece '•Haris,, 

1 
oyu cıyarında şakilerle karşı· 
aşıldı. Üç saat devam eden bir 
Müsademe neticesinde şerirlerden 
M ah.mut oğlu Abdülkerim ölü, 

lı ecıt, Hüseyin, Ramazan ve Şey
o dB diri olarak yakalanmışlardır. 
trı aba Beyle jandarmaların bu 

111 
uvaffakıyeti burada büyük bir 
enınuniyet uyandırmıştır. 

CEMAL 
~-·-===· ======= 

. itizar Ediyoruz 
mu Sıpahi Ocağının . konkurları 
F 

8 
~İse betile birinci gelenlerden 

ha 21
• et Hanımın yerine Ayşe İl-

1-tıııl ~-lamının resmi dercolunmuş-
• tizv edet"ia. 

_ __ ,_ 
ya, di}e ba~ırdı. Yoksa beni bir 
tınağa mı düşürmek arzusunda
sınız? 

- Ne mlinasebet? Çıldırıyor 
musunuz? 

- Hayır çıldırmıyorum, bila
kis söylediğimi bilerek söylüyo
rum .• 

- Anlamıyorum. 
- Ben anlıyorum ya, yetişir! 
Bu muhavere esnasında Kur

sel bulvarını bırakmış, Amstcr
dam sokağına sapmıştık. Burası 
kalabalıktı, fazla olarak karanlık 
ta çökmiye başlamıştı. Ne olur 
ne olmaz düşüncesile arkadaşımın 
koluna girdim : 

- Ne o, yoksa kanatlanıp 
uçuvereceğimden mi korkuyorsu
nuz? dedi. 

- Kim bilir? 
- O halde sol koluma giri-

niz, sağ koluma değilf 
Sebep? 

- Orasını ben biliriml 

- Pekala sizin dediğiniz 
olsun! 

Bu muhavereden sonra dikkat 
ettim: Manzana revolver gibi 
elmasm da aşırılması korkusu iJe 
sağ t!lini hep yeleğinin üze• 
rinde bulunduruyordu. Bu sırada 
Londra sokağına sapmıştık. So
kağın ismi arkadaşıma yapacağı
mız seyahati hatırlatmış olacak 
ki birdenbire: 

- Niçin Sen Lazar istasiyo
nuna gideceğiz? 

Diye sordu. Londraya Nor.d 
istasiyonundan gidi mez mi? Kale 
tari <ile seyahat daha kısadır. 

- Evet amma, tehlikelidir. 
fngiltereye kaçanlar ekseriya bu 
yolu tercih ederler. Biqaenaleyh 
tarassut altındadır. 

Eğer yalnız olsaydım, herşeye 
rağmen bu yolu ihtiyar ederdim. 
Korl<acak bir~yim yoktu, fakat 
sizinle beraber... Bilhassa Şanze· 
lize civarındaki kadın hadisesin
den sonra .. 

(Arkası var) 

Yeni Yunan K~binesinin 
Eskisinden Farkı Nedir? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
ğini taahhüt ettikten sonra te• 
şekkül edebildi. İsterse sözünden 
nükul etsin, onu derhal iskat 
edecek kuvvet mevcuttur. M. Pa
panastasyu, muvakkat bir :ar.aman 
için, neden böyle büytik bir yük 
altına girmiştir ? diyece \:siniz. 
Bu suali esasen herkes biribirioe 
soruyor. 

Siyasi mehafild~ mevcut ve 
harice tereşşüh etmemiş maluma-
ta nazaran, M. Papanastasyu M. 
Venizelostan önümüzdeki intiha
batta birkaç meb'us fazla çıkar
mak vadini aldıktan sonradır ki 
bu itilafa yanaşmıştır. Sonra ye
ni Başvekil pek müfrit bir Cüın-
huriyetçi olduğundan mehafili as
keriyenin itimadmı haizdir. Bu iti4 

mat kazanıldıktan sonra birtakım 
kanunsuz müdahalelerin onu 
ahnmış oldu. Sabık ve lahik Baş
vakillerin bu husustaki fikirleri 
biribirine tamamen uygundur. 
Bilmem dikkat edildi mi? Yeni 
kabinede asker partisinden hiç 
kimse yoktur. Bu hesapçe Tapa· 

nastasyu bu tebeddülde miihim bir 
rol oynamıştır. Evvelemirde yeni 
meclislP. ilç beş rey fazla kazan
mış olat.:ak ki, bunun bir fırka 
için çok büyük ehemm· yeti vardır. 

Bundan başka müfrit solcu
ların yeni başvekile çok büyük 
itimatları olduğundan bunlarm 
tahrik ve fa:'açlarından bir müd
det için memleketin kurtulması 
pek kıymetli bir şeydir. Hulasa 
M. Papanastasyunun bu sırada 
memleketine ve f:rkasına çok 
kıymetli faideleri dokunmuştur. 

Bu tebeddülün yapacağı hari
ci tesirlere gelince; yeni Başvekil 
müstafa kabinenin harici siyase-

tinden ayrılmıyacağmı beyan ve 
il.l:n etmekle beraber eşhasın 
tebeddülile siyasetlerin de az 
çok bir teessüre uğramaması 
nıümkün değildir. Yunan - Türk 
münasebatı bu tebeddiHden mü-
teessir olamaz. 

Yeni Başvekil daha hirkaç 
sene evvet yine mevkii iktidarda 
iken Türkiye ile uyuşmak siyase· 
tini takip ediyordu ve hatta o 
zamandanberi, o zaman Muhtelit 
Miibadele Komisyonu Türk He· 
yeti Murahhasası Reisi olan şim· 
diki Hariciye Vekilimiz Tevfik 
Rüştü Beyin tavassutunu istemiş· 
ti ve müzakere başlamak üzere 
iken mevkii iktidardan düşmüştü. 

Mösyö Papanastasyu Sırp -
Yunan itilafının d ' çok hararet
li taraftarıdır. Maamafih belki 
bundan Yunan - Bulgar münase
batı biraz müteessir olur. 

Çünki Mösyö Papanastasın 
geçen sene Sofyadan geçer
ken, ekalliyet işleri dolayısile, 
Bulgar hükumet ve siyaseti aley· 
hinde hayli şiddetli beyanatta 
bulunmuştu. Bununla beraber 
lstanbulda içtima eden ikinci 
Balkan konferansında Bulgarlar
la da itilafkirane bir siyaset is· 
tikametini takip eylernemişti. 

M. Papanastasyu ilk defa gör
düğü İstanbuldan ve Ankaradan 
geçen sene buraya avdet ettikten 
sonra Türkiyeyi ve Türk terakki
lerini gazetelerde meajb VP. takdir 
ettikten sonra Türkiyede Cümhu· 
riyet idealinin yeni nesillere telkin 
ve takviyesi için Türk Cümhuri-
yetince teves~ül edilen bazı ted
birleri çok beğendiğini, bunların 
Yunanistanda da tatbikini Meclisi 
rneb'usana bir takrir vererek ta-

lep etmişti. * * 
==========~============================-~ ================== 

Ticaret işleri Umum MildUrlüğUnderı : 
Esas ıııukavcll'narıı('Sİ ııı.thalli kaııuıılarıııa. güre tan7.iın edilerek usulcn 

tescil kılıııan 'e 30 ikinci Teşrin ~~3) tarihli kanun lıiıl..ümleriııe göre tescili 

istenen Aıııerik.ı talıiiy etli ve on ıııilyoıı <lolar ::ıcrma) <'li ( Amerikan Tiirkiş 
lıJ\' ı'Stm<'llt l\orport>şiin- Aıııcric:ııı T11rkish lnvcıstmı nt C'orporation ) Şirketinin 

veJ,fılc>to verilen rovrakı tetkik cdill'rok uıııvafık glirillıııiiştür. Iln e>Hak araı;ın

d:ıki u nı ıı 111 i vekil ot ıı:ııncye güre şirket na rıı ın:ı ) ap·ıragı işlurden doğacak 

dav:ılard;ı biltiiıı mahkcınelcrdo dav:t mlun, Cllilen ve iiı;ünii şahıs sıfatlarHe 

ha1.ır bulıınmağ"ı salahiyettar olarak ta.yin olunan urııllrni vekil Mr. Errıest A. 
Hoffmau'du. Keyfiyet k.a.uuuuu edinci ın,t<ldeıüııe tevfikan ilan olunur. 
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Borç İçin Hapis Yok! 
Fakat, 
yenler 

Parası Olup Borcunu Vermi
Şiddetli Cezalara Çarpacaklar 

-----
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 1 

eserdir. Y almz kanunun tatbika-
tını kolaylaştıracak teşkilatımız 

bulunmadığı içindir ki müşkülatla 
karşılandı. Umumi buhranın hu
sule getirdiği emniyetsizlik te 
bunda müessir oldu. Bugün yeni 
kanunla yap·lmakta olan şey 

tatbikattan aldığımız neticelere 
göre halen mer'i İcra ve iflas 
Kanununu içtima bünyemize uy
durmaktan ibaret olmuştur.,, 

Yusuf Kemal Bey, yeni kanu
nun en mühim vasfının Encümen 
tarafından kanuna raptedile.n es
babı mucibe mazbatası oldu· 
ğunu ve tatbikatta görülecek 
herhangi bir güçlük karşısında 
bu esbabı mucibenin hakimleri
mize rehberlik edeceğini işaret 

ederek dedi ki: 
" - İcra ve İflas Kanununun 

tatbikat. netayici etrafında ileri 
sürülen mütalealar arasında hap· 
sin iadesini istiyenler de vardı. 
Deniliyordu ki; tadil edilirken borç 
için hapis iade edilemez mi? Y a)mz 
vazii kanun olarak değil, İnsan 
olarak vicdanımza hitap ediyo· 
rum, şu veya bu suretle taksirat. 
olmadan ac.ıe düşen bir insana 
mulla'rnhapse gireceksin d~mek 
duğru mudur? Maksat alacak· 
lının matlubunu atmasını temin 
etmek olduğuna göre, kanun
dan istifade ederek memle· 
kette itimadı ve krediyi ihlal et-
mek istiyenlere karşı da en şid· 
detli tedbirleri bulmak lazımdı. 

işte bu kanun onu temin eyle
mektedir.,, 

Vekil Bey, bu hususta yeni 
kanuna konulmıış olan müeyyide
leri izah ederek mal beyanına 
mecbur borçlunun beyandan imti-
na veya hilaf! hakikat beyanatta 
bulunduğu takdirde suçlu sıfatile 
hapsedileceğini, borçlunun mal 
kaçırmasına mani olmak ıçın 
haciz ihbanmn kaldırıldığım, 
borç senedinin imzalandığı 
tarihten sonraki intikal mua· 
melelerinin gayrimuteber adde-
dildiğini, hali acizde bulun-
duğunu iddia eden borç-
lunun geçinme halini be-
yana m~cbur tutulduğunu 
ve buna mümasil müeyyi· 
delerle mevcut şikayetlerin orta• 
dan kaldırıldığını söyledi. Vekil 
Bey, icra teşkilata meselesine de 
temas ederek 187 vilayet ve kaza 
merkezinde icra dairesi bulunduğu
nu v·e 199 kazada da icra işlerinin 
mahkeme başkatipleri tarafından 
id!:\re edildiğini, bu itibarla tabii 
olarak güçlüklerle karşılandıgmı, 
fakat bütün arzulara rağmen 

bütçe zarureti karşısında bunun 
izalesine imkan bulunmadığmı 

Halepli ~llnnetçl Batı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Be~lr Kemal - M. Cevat eczahant'll 
karşısı ıda T. 21486. Kadıköy 6 yol afı:ı T.19 

Fot,.ğrof ı ahlili Kuponu 

Talıiati n izi öğren ınek istiyorsanız 

Jotoğmfınııı 5 adet kupon ile bir

likte gönderiniz. Foto~rrafınız sır:\ya 

tftlıidir ve iado edilınez.. 

lsiııı, meslek 
veya saıı'at'? 

Hangi suallerin 
cevabı ~ 

Foto;. raf inti~ar 

edecek mi '? 

l'otoı;rnfııı klişc::ıi 30 kuru1lıık 

pul mukabilinde gönderilebilir. 

söyledi ve vekaletın icra daire
lerinin ıslahı hususunda derpq 
ey!emekte bu!unduğu eserler 
etrafında izahat verdiler. 

Adliye Vekilinin bu etraflı 
izahatından sm:ra Adliye Encü-
meni mazbata Muharriri Salabad· 
din Bey layihanın ihtiva ettiği 
esasları uzun uzadıya izah etti 
ve sonra müzakereye geçildi. ilk 
söz alan Vasfi Raşit B. kanunun 
kendisini tatmin ettiğini, yalnız 
mevcut teşkilabn aynen ipka 
edilmesini doğru görmediğini, 

Fransada olduğu gibi aidatlı 
mübaşir bulundurmanın daha fa1-

la fayda temin edeceğini söyledi 
Müzakere kafi görüldü ve 

maddelere geçildi. 
4üncü maddede Hasan Hayri 

Bey, Temyizin en son merci ol
ması hakkında bir teklifte bu
lundu. Diğer maddeler de ufak 
tefek münakaşalarla kabul edildi. 

Bundan sonra 42 inci mad
deye kadar müzakere edildi ve 
vakit geciktiğinden diğer madde· 
lerin müzakeresi bugüne tali 
edildi. 

Fırka Grupunda 
Ankafa, 31 - C. H. Fırka~ 

grupu bugün öğleden evvel to~ 
lanmıştır. Nakliyat vergisi kanuı 
layihasının esasları üzerinde 
müzakere cereyan etmiş ve icra 
ve İflas Kanununun bir aıı evvel 
çıkanlması lüzumu hakkmda Ad
liye Vekili B. tarafından verilen 
izahat dinlenmiştir. Neticede nak• 
liyat vergısı kanun layihasının 
bütçe encümeninde tamiken tet· 
kikinden sonra grupça tekrar 
müzakere edilmesine ve icra, 
iflas kanun layihasının Mecliste 
müzakeresine acilen başlanmasına 
karar verilmiştir. 

Beyoğlu Sulh Blrıncl Hukuk 
Mahkemesinden: 

.Mavro oğlu $ihıvri ve Ligor Efen· 
di mirasçıları Y:ıııi ve Dimustoni ve 
Kipri~ aııoı1 efendilerin tayian mutasar
rıf ol<lnkları ve ıniiudeialeyhimanın 

firari buhınmalartnı\ mebni Emvali 
Mctrııke Mııcliiriyl'liııcc vazıyet edilınit 

olaıı Beyoğ'lıında •roıntom mahallo~in
de Giilbaha , okaf{ıııda Yeni çarı C'ad· 
de~ind~ atik vo cıdit 1.116 nunı rah 
dilkkfuıı ıniiştcmil lıir bap kargir 1ıa• 

ncııiıı hükmen iı.ııloi tnyuu zımnında 
açık atttırıııa. ile satılığa. çıkarılmııtır. 

1 - Kıymeti 5975 liradır. 

2 - ?ılesahası: 160 arıın bahçe ve 
175 artın ilzorindll mebni bodrum ka
tında l.ıir mutfak ''e odunluk vo k6-
miirliık. Birinci katta~ Bahçeye naıır 

iki oda bir sofa vo bir heli\ ikin et 
katta, iki oda. arkaya nazır l>ir oda 
sokaga nazır ve sofadan b!})ünıntl~ bir 
ufak ocln ve bir hela vo bir ınutfak. 

3 ilncil katta bir çatı arası ve tar.ısayı 
ve alt kısınıncfa el) ovın 12 lira temin 
edon lıir bap dtıkk!lnı mOotemil Ut 
kattan ibaret olan hane. 

S - Halen ipoteği yoktur. 
4 - Arttırııııy:ı iştirak için yüzde 

yedi buçuk teminat gösterilmek lA.oo 
zınıdır. 

5 - \'akıf i<'arel<'ri mfltteriyo aittir. 
6 - Tnpuca milscccel ve gayri nıU· 

eeccol h:ı.k sahiplt•ri bu haklarını t.1.rl· 
hi ilandan itibaren 20 glln ıarfıııda 
eunkı müsbitolerile bildirıııclori 
lftwndır. Aksi takdirde satış bctleli· 
nin paylaşmasından Jı:ıriç kalırlar. 

7- )lezkur ga) ri menkul tarihi ilA.o 
dan itibaren lıir ay 1.arfıııdn satılığa 

çıkarılmış olduğuml:ın 3 7 !182 tarihine 
ıııtisarlif pazar gliııü ı:mat 14 • 1G ya 
kadar mahkemede icra kılınacak satıı· 
t:ı ınnhammen kı~ metten en r. zla be
del veren ıniiştcrinin ubdc:siııc bıra

kılır. 
8 Milzaycde lıedl'li 5 g in içinde 

mahkeme vcznc"ino k::ılim ı•dilı 1 digi 
takdirde lıilciimle zarar ve fa.,, t, ımin 
ettirilir. Fazla. malfınıat alıııak ·sıiyon· 
Jur ııı~vcııt şartıı:ııııl'Siııo 'e ııı:ıhl,e

ınen in H~l:?/4G7 ıı ııın:ıralı d ~) ,L ına 
mür c:ıatla icap eden malumatı alın~ 

ları ilan olunu• 



il Sayfa SON POSTA 

Kızkule Park ve Plijı 
Bugün açıldt. 

Her akşam OAKU'f'l'ALİM HEYETi terennilmsaz olacaktır. 

BEBEK 
MUzayedeye 3 Haziran gllnU dahi devam olunacaktır. 

Mezk\\r sarayda bulunan bilftmum kıymetli vo nıHzoyyon Of}ya ve bilhassa k:ıkiki kristofl sofra, dondurma, 

ta.mpanya. ve ~ay takımları, IIoreko ve Lion ipekli kuın:ışla.rı, el işlemeli sofra. ve çay ıa'mnl ırı. El ıktrikli 

nolar perdeler, ipekli Hereke Mısır ve Şiraz hcılıları. nadide salon takımları vo saire. 41 

Bir zeki imtihanı 
İpekiş nerededir ? 

IPEKIŞ muvakkat mağasınm bulunduğu yer 
en kısa ve en az kelimelere, yani en veciz şekil
de, nasıl tarif edilmelidir? Şimdi herkes bununla 
meşguldür. 

Herkesin banunla meşgul olmakta bakiiı 
yardır. Çünkü bu bir zeka mes'elesidir. En iyi 

• tarif yapan, yalnız İPEKİŞ'in bizzat beğendiği 
en nefis kumaşından bir elbiselik hediye kazan· 
malda kalmıyacak, ayni zamanda büyük bir 
zeki imtihanında da birinciliği kazanm1ş ola· 
cakbr. 

İPEKİŞ mağazası müdiriyetine ( İpekiş ) in ye
rini tarif eden yüzlerce mektup gelmektedir. Bu 
mektuplar 11 haziranda tasnif edilecektir. Ce
vaplar 10 haziran akşamına kadar l<abul edile
cektir. Çünkü lpekiş Müdilriyeti en iyi adresi ı 2 
haziran tarihli gazetelerle ilan etmekğe karar 
vermiştir. 

. ··- """'' ': 

Sizin G··ze 
? • •• 

• • 
vınız 

Birçok kimse.er iiç dört se eJenberi kumbara
larında azar azar b rj ..:tirdikleri para sayesinde 

bugiin güzel birer ev sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye Bankası 

Doklor Orfarıidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Tokatlı kar ısı No. 251. 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru p b 

2 Haziran erşem e 
günü akşamı Sirkeci'den hare
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rize ) ye 
gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanandaki acentahğı
na müracat. Tel: 11515 

NAİM VAPUR iDARESİ 

lzmir surat Postasi 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

llı;retra Perşembe zürılerı Galata 
" rıhtımından 

5aat tam 18 de hareketle doğTu 

1ZM1 R'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 112 da hareketle İstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş•sırıda Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. I041 

Urolog 
u Paris ,, den DiRlome 

Dı:. HAKKI RÜŞTÜ 
idrar yolu ve tenasül 
.Biriııci srnıf miitelıassıs 

Beyo;:'.111 : fı;;tikl:il racldrsi No. fü~~ 

Boyoğlunda Aynalıçeşmede Aslan 110• 

kağır.da 13 No. Apr. nın 4 üncü kabnda 
Birikof Ef.nin hanesinde mukim iken elyevm 
ikametgahı meçhul Zabletal Ef. ye 

Beyoğlu İl.inci fcra memurluğundan: 

Mösyo Şin itin bir kıt'a senet mucibiır 
ce zimmetinizde alacnğı olduğunu iddia ey• 

Iediğl 1500 Bin beşyüz liranın maa faiz ve 
masarifi haciz yolile vaki müracaat ve la• 
lehi üıerine olbapta tanzim ve tarafınıza 

gönderilen ödeme emri ikamet!J'lihıaızm 
meçhuliyeti basebile tebligab muktaziyenln 
ilanen icrası takarrür etmi~ olmakla tarihi 

landan i. lbaren bir ay sarfında ve 932· 1041 
Na. lu ile icranm durımısı hakkında bir 
it rıuı kanuni st>rdetreediğiniz ve müddeti 

nıezkürenin hitamını müteakip 8 giln zar
fında ise mü.:ldeablh borcunuzu tesviye 
veya itfaya tekabül edecek emval lrae ede
mediğiniz takdirde berveçhi mUaacaat ve 

t:ılep muamel!h lcraiyenin gıyabınızda in
fazına tevessül kılınacağı malOmunuı olmak 
ve olbaptakl ödeme emrinin tebliği maka
mına kaim olmak üzere 114nen keyfiyet 
tebliğ olunu. 

Bcyo!!lu Dördilncil Sulh Hukuk 
:\Cahkcmo;;irıdoıı: 'l'crokcsiııo rnahkeıne
co vaz'iyct olunan ıntitcvcffiye ına<lam 
ı\moly:ının ulı<lesiııdo bııluııan. 

1 - Be) oglııntl::ı. Kurtııluşta AYa· 
taııaş sokağlıı<fa atik (18) ve ce.cl it 
( 74) No. lıı 'c ( 1100) lira kıyınr>H 
mnlı:ı.ııırııcııdı lıir bap lıano açık artır· 
m:ı. surctile rusuın tlellfıliyo vo ihale 
pulu mil'itcris'no ait olınnk iizcro 
~O- G- !>i.1:3 pazartesi saat 15 te satıla
caktır. 

Talip ol:tııların kı) ıneti mulıaınınc

siniıı y ızdo l O ni~pctinde pey <ıkçcsi
ııi lıaıııilf>Tı ıııozkfır gün vo saattcı Bo
yo~l ı Dlirclfincü Sulh Hukuk l\rahko-
'· iııde hazır buluıınıal:ı.rı Hizuıııu 

i ıı oluııur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragı d 

Haziran f 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR 
"' :~ . -.~;:. ~ •• • ...;.._., .. ~. ~ •• • ••• ~ "'4- ... :.ıı' =··.~· . ,,_ . j ~t. 

1 lstanbul Belediyesi İlanları 1 *1 
Ortaköyde İnönü yatı mektebinde mevcut olup satılacağı 26 

Mayıs ı 932 tarihinde ilan olunan müstamel elbise, çamaşır yatak 
yorgan çarşafları pamuk yorgan yastık karyola çinko ve saire 
mektep talebesinin diğer mektebe nakli do~ayısile mezkur eŞya
lann 2 • 6 - 3 perşembe glinii saat ondan on beşe kadar mahallen 
müzayede ile sablacağından mektepte bulunacak memuru mahsu· 
suna müracaat edilmesi ilin olunur. (İ) 

~ 
No. Teminat 

Aksarayda tramvay caddesinde 124 5 odalı hane. 21 Lira 

" ,, " ı 26 3 " .. 13,5 " 
Yukarda yazılı haneler kiraya verilmek üzere müzayedeye kon• 

muştur. Talip olanlar tafsilat almak için hergün Levazım Müdür
lüğüne ve ihale günü olan 9 • 6 - 932 Perşembe günü de teminat 
makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene 
müracaat etmelidirler. (B) 

Tabiat çf çeklel'İ, çiçeklerde 

Losyonlarını Yarattı ı 

Bütün Şüküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

esansları dır. 

Kibar taba kan1n a 8metl farikasıdır. Nefaset itibarile hiçbir 
ecnebi markası ŞÜKÜFE mUstahzaratına tefevvuk edemez. 

Darülfünun Mubayaat 
Komisyonundan: 

Tıp Fakültesile Eczacı ve Dişçi mektepleri ve idarei merkeziye 
ile diğer fakültelerin 1 • 6 - 932 tarihinden l - 6 - 933 tarihine 
kadar yalnız yaş sebze ve kuru meyva altı aylık diğer bilumum 
ihtiyaçları bir senelik olarak kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuştur. Fiatler mutedil görüldüğü takdirde hrrlikte ve yahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Haziran 
932 tarihine, sebze yaş ve kuru meyva, süt, yoğurt, tereyağı, 

Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
Sadeyağı ve zeytin yağlarile sabun, et, ekmek 4 ,, ,. 
Eczai Tıbbiye ve kimiviye ve laboratuvarlar malzemesi 6 ., ,, 
Hayvan yemleri envaı bezler ve sair ihtiyaçlar 8 ., ,, 
Odun, mangal, kok, ve envaı maden kömürü gaz ve 
envaı makine yağlan. 9 ,. ,, 

İdarei merkeziye ile diğerlerinin her nevi mahrukat ve sair 
ihtiyaçları da 11 Haziran 1932 tarihine müsadif günlerde saat 15 te 
ihale edilecektir. Bunların her birerleri için ayrı ayrı mevcut şart
name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malumat almak 
istiyenlerin mülga Harbiye Nezareti binasında Darülfünun Müba
yaat Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
bu baptaki teminatı muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe 
veznesine yatırdıktan sonra makbuz ve teklıfnamelerile birlikte 
komisyonumuza müracaatleri. 

LIY 
2 Haziran Perşembe : - Sarayburnu • Parkı 

~Iulcııruj 'dak i s~ıı heyeti ne beş yani Mtist - il:l. vesi surotilo her akşam 
icrayı tcrcnniiııı CL1eccktir. 

5 • 1 aşdelen 5-Duble bira 20 kuruş olduğu gibi diğer fi atlar da 
iktisadi buhran nazım dikkate alındığından rek:ıb t kabul 

etmeyecek derecede tenzil edilmiştir. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESi: No. J TELEFON 1096 


