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Ecnebi. Mekteplerden Ba-
1 

zıları Mahkemeye Verildi 
• • 

Kendilerine istisnai Muamele Yapılan 
Elli Talebe lmtihane Alınmıyacak 

Maarif Mü
fettişleri tarafın
dan yapılan tah
k:knt ve tetki
kat neticesinde 

hanlara girmek
ten menedilmiş

tir. Bu çocukların 
ana ve baba
laı Maarif Müdü-

ccnebi mektep- riyetine müracaat 
lerinden bazıları· ederek çocukları-
nın kanun hila- nan imtihanlara 
fına talebe kayit kabulünü iste-
\fe kabul ettik- mektedirler. Fa-
lcri anlaşılmıştır. kat çocuklar la-
ilk tahsilini bi- yık olmadıkları 
tirmemit olan 

11naflara alındıkT ürk çocukları· 
nm ecnebi mek· lan için hiçbir 
teplerine alına• muamele yapıla-
tnıyacağı bak· Maarif Veklll Esal mıyacağ söylen· 
kandaki kanun mektedir. 
ahkamını unutnıuı olan bu mek- 1 Aldığımız mevsuk haberlere 
teplerin isimleri Maarif Vekil- göre, hususi ve ecnebi mekteplerin 
leline bildirilm~tir. Vekalet Bey· daha sıkı ve daha yeni esaslar 
oğlundaki Fransız mekteplerin- dahilinde teftiı ve murakabe edil· 
den " Sent Pülşeri ., nin mah- mesi lüzumu şiddetle hissolun-
kemeye verilmesini Maarif Mil- maktadır. Bu mesele hakkında 
düriyetine bildirmiş, Müdüriyet müfettişlerden malumat alınmış 
bu mektebi mahkemeye vermiş- ve bir talimatname projesi ha-
tir. Diğer bazı mekteplerin de zırlanmıştır. Talimatnamenin yeni 
yakında mahkemeye verileceği ders senesi başlangıcına kadar 
tahmin olunmaktadır. hazırlanması ve tatbik sahasma 

Diğer taraftan Maarif VekA- geçmesi muhtemeldir. 
leti. lstanbuldaki hususi mektep-
lerden bazılarının, resmi mek- Ayraca söylendiğine göre, 
teplerde sınıfta kalan talebeleri Maarif Vekileti, esaslı bir Maa-
bir veya iki sınıf yukarı sınıf· rif ıslahatı yapmıya karar ver-
lara kayit ve kabul suretile yol- miştir. Bu kararın tatbikı ile bir-
ıuz hareket ettiklerini meydana likte Maarif idare ve talim kad· 
çıkarmııtır. Bunun üzerine, veri- rosu genç ve iyi tahsil görmUş 
len bir emirle, elli talebe imti- kimselerle takviye edilecektir. 

Bu resim Berllnde alınmıflır. BUyUk ve muhtefem otellerden birinin merdivenine lfflca ede 
rek uykuya dalmıf bir takım lfalzlerl gösteriyor. BugUn Almanyadakl lfalzlerln mlkdarı 6 mil
yon gibi korkudç bir adettir. lnglllz Başveklll Mister Makdonalda göre bUtUn llUnyadakl lfalzler 
25 milyondur. BugUn 9 uncu sayfamızda mUhlm bir y•zı vardır. Onu okursanız daha bll"çok 
,eyler öirenece-.slnlz. 

Kıymetli 
Bir Teberru -·-Gazi Hz. nin Fenerhah-

çeye Hediyeleri 
Ankara, 20 ( A.A. ) - Relal

cUmhur Hazretleri Türk spor
cu gençllllne karfı dalma lb· 
raz buyurdukları alakaya za
mlma olarak ahiren binası 
muhterlk olan Fanerbahçe klU· 
bUne 500 lb .s !eb2rru buyur
muflardır. ----Atinada Bir Maç 

Profesgonel Olalım Mı ? 

Para Kazanmak lstiyenler 
Manevra Çeviriyorlar 

• 
Tevfik Bey Diyor Ki: "Sporcu İskele 
Sandalcısı Veya Demirci Değildir!,, 

Umu mi Spor kısmının fikirleri-
Kongresi dtlıı ni bu ılltunlaı·da 
Ankarada ilk o!rudwıus. Bu-
içtimaıoı yapb. gün de lıtanbul-
Tafsilibnı dij'or sporun meşhur 
sütunlarda gö- mlldafii Tevfik 

Atina, 20 (A.A.) - Aris ve 
Paok takımları arasında diln ya
pılan futbol maçında Aris takımı 

1 
rakibini sıfıra karşı üç golle 
mağlup etmiştir. 

~=..;:====ı=r:::==-===-==========~="'"=====ı=---ı:=-==ı::::ıı:=-== ...... ===-====================-========-=== receksini.L Bu Beyin fikirlerini 
kongrenin mllza· yazıyoruz. Tevfik 

Yeni Bütçe M. Meclisinde kere mevzulan Bey genç lıtan-
arasında profe1- bulsporda bilyll-
yonellik • amatör mllş, orada ye-
lük meselesi en tiımiı ve orada 
mühim mevkii iı- parlamııtır. Bi-
ga} ediyor. lda· rincl sımf mUda• 
recilerimiz gibi filer arasında kea 
oyuncularımızdan disine tiddetll 
mühim bir kıs- ~·r meYlri temin 
mı da profeıyo- Tevfik B. eden Tevfik 
neUij'a taraftar gözilkilyorlar. 

1 
Bey son zamanlarda idari baza 

Taraftar ve aleyhtarlardan bir ( Devamı il inci ••rfada ) 

Erke/fin Fırsatı 
--~~-------~·~--------~---~~--------------------

Kadm 
Erkek 

Demin çarş:ya gittim. ipek çor.ı,H r ateş pahasına 1 
Aman yaD1na ıokulayım deme. Yanarsın vallahi. 
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(Halkın '\ 
Sesi j 

Açıkta Kala: _arın 
Vaziyetleri 
Yakında Kadıköy ve Beyoğlu 
telefonları da otomatik bir 
hale konac::ktır. Bu yüzden 
500 telefon memuresi açıkta 
"almal<tadır. Halkımız, bu va· 
dyet kartııında fU mütalea
ları yürütmektedir: 

Saffet 8. (Üıklldır Bığlırhıtı 25) 

- Beyoğlu ve Kadıköydeki 
telefonlar da yakında otomatik 
bir hale konacağı için (500) m~ 
mur açıkta kalacakmış. 

Telefonların otomatikler-nesi 
bir tekamül eseridir. Daha kul
Janışhdır. Bittabi halk bundan 
istifade edecektir. Fakat şu buh
ranlı zamanda (500) memurun da 
mevcut işsizlere inzimamı düşil
nUlecek bir şeydir. Şirket bu 
memurlara hiç olmazsa altışar 
aylık bir ikramiye vermeli. Bu 
memurlar da perişan olmamalıdır. 

·~ Ahmet Bey - Dlvanyolu Klot Farcr 
tııddeııl 3 -

Telef en şirketi birkaç ay son· 
ra ( 500) mükaleme mamuru ha
nıma yol verecekmiş. Bugün yük
sek tahsilli birçok genç erkek
ler bile kendilerine iş ve kazanç 
bulamazken bu zavallı hanımların 
kendilerine bir iş temin edl!bile
celderi çok şüphelidir. Bence te
lefon şirketi buhrandan en az 
müteessir olan bir müessesedir. 
Hiç olmazsa çıkaracağı memur
ların adedini biraz az:altsm veya-
hut ta çıkanlara hiç olmazsa 
beş altı aylık maişetlerini temin 
edecek bir ikramiye versin. .. 

Suat B. - Kurtuluş Fırın ıokak 17 • 

- Telefon şirketi kanunusa
nide (500) memura yol vere
cektir. Telefonculuk öyle bir 
meslekki hariçte bu mesle-
ği takip etmiye imkan yok
tur. Senelerdenberi hayatla
rını ve mesailerini bu mesleğe 
vakfeden hanı mlann hariçte ko
lay kolay iş bulmaları mümkün 
değildir. Şirket bu emektar me
murlarım himaye etmeli ve ken· 
dilerine iş buluncaya kadar hiç 
olmazsa yarım maaş nispetinde 
bir para verw 

BUGDAY 
Dün Anadoludan 
On Sekiz Vagon 
Buğday Geldi 

Dün Anadolunun muhtelif 
yerlerinden şehrimize 18 vagon 
buğday gelmiştir. Dün buğday 
fiatlerinde yine bir tenezzül gö
rülmemiştir. (3-8) çavdarlı buğ
daylar dokuz kuruşa sablmıştır. 

Buğday fiatinin bu yüksekliği 
muhafaza etmesinin sebeplerini 
alakadarlar muhtelif tarzlarda 
anlatıyorlar. Bazıları yeni sene 
mahsulü hakkında kat'i rakam
lar söylenememesini, bazıları da 
eski sene stok buğdaylarının ha
kiki mıktarınm malum olmama
sını bugünkü vaziyete sebep ola
rak ileri sürüyorlar. 

Yükselen 
Tahvilat 

Bazı esham ve tahvilatın bir 
kaç gündenberi yükseldiğini dün 
yazmıştık. Anadolu mümessil bir 
hafta zarfında (22)de (23)e, Ana
dolu tahvilatı (27)den (27,60)a; 
Anadolu hissesi ( 15,70) den 
( J 6,20)ye; Osmanlı bankası hisse
si {30)dan {32)ye; Düyünu mu
vahhide (41 )den ( 43)e; 1908 tah
villeri (4,50)den ( 4,80 ) kadar 
yükselmişlerdir. ----Yakalanan Hırsrz 

Saim isminde bir şahıs Beya
zıtta Darülfünun Müderrisi Şükrü 
Beyin evini soymıya teşebblls 
ederken yakalanmıştır. 

Müfettişler 
Gümruk Teftiş Kadr'osu 

Tesbit Edildi 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti 
teftiş heyeti l temmuzdan itiba
ren resmen teşekkül edecektir. 
Heyet ( 33 ) müfettişten ibaret 

Sabri Bey (Fatih Gclenbevl mahallesi 7) (olacaktır. 

- Şimdi hariçte iş ve ka
zanç bulmak ddeta aslanın ağ-

ımdan lokma almıya benzer. iş
lerinden çıkarılacak (500) telefon 
memuresmın Allah yardımcısı 
olsun. Kazancı yerinde olan ve 
herşeyin ucuzlamasına rağmen 
milkAlemeleri indirmiyen şirketin 
bunları ehemmiyetle nazarı itiba
re alması lazımdır. 

Arpa l~racatı 
Yapılan tetkikata göre, bu 

aanenin ilk altı ayı zarfında TUr
kiyeden (50> milyon kilo arpa 
ihraç edilmiştir. 

Mevcut 26 müfettişe ilaveten 
9 kadar müfettiş daha alınacak
tır. Te~iş Heyeti Reisinin maaşı 
9 bin kuruş, diğer müfettişlerin 

maaşları da 3) ile 80 lira ara
sında olacaktır. Milfettiş mua
vinlerine 35 lira maaş verile
cektir. 

Postahanede imtihan 
İstanbul posta memur vekillt!

rinin asaleten tayinleri için dün 
Büyük Postahanede bir miisabaka 
imtihanı açılmıştır. 

Bu müsabakya yüzden ziyade 
genç memur vekili iştirak etmiş
tir. Evrak tetkik ediliyor. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 Afyon ' BiR KASAP 
Bu Sene Mahsul Sahtekarlık 
Vaziyeti Nasıldır? Cürmünden 

Birkaç gün evvel afyon fiati 
1270 kuruş iken dün, Borsada 
afyon fiati on bir lira olarak 
kaydedilmiştir. l Geçen gün 300 
sandık afyon alan Japonların 
tekrar afyon almak istedikleri 
söylenmekt~dir. 

Harici Ticaret Ofisinin yap
tığı tetkikata göre bu sene afyon 
istihsalatı az olacaktır. Tahmin 
1500-2000 sandık arasındadır. 

Mevcut stok miktarına gelin
(:C bu hususta da muhtelif riva
yetler vardır. Geçen sene malın
dan Jstanbulda 1800, lzmirde 700, 
taşra vilayetlerinde de ancaklOOO 
sandık afyon olduğunu söyliyen· 
ler bulunduğu gibi İslanbulda iki 
bin, İzmirde sekiz yüz, anadolu· 
da bin sandık stok Afyon ol
duğunu söyliyenler de vardır. 

Avrupanın bu sene ne kadar 
mal alacağı da kat'i şekilde 
kestirilememektedir. Avrupaya bu 

sene ( 5 - 6 ) bin sandık mal 
gönderebileceğimizi ümit edenler 

vardır. Bununla beraber· bir kısım 
alakadarlar da ihracatın ( 3500 ) 

sandığı bulacağını tahmin edi
yorlar. 

• 
ihtisas 
Mahkemesinde 

Dün sekizinci İhtisas mah

kemesinde, evlerinde (5) şişe 
kaçak Metaksa konyağı bulunan 
lstavridi ve Eftanyos Efendilerin 
mevkufen muhakemelerine ba
kıldı. 

Eftatyos Efendi bu konyakları 
Yunanistan dan ilaç olarak kul
lanmak üzere getirdiğini söyledi. 
Mahkeme lstavridi Efendinin 
beraatına ve Eftatyos Efendinin 
(6) ay hapsine ve (3600) kuruş 
para cezasının tahsilinek arar ver
di. l.stavridi Efendi serbest bira
kıldı. Eftatyos Efendi de mjd
detini bitirmek üzere hapishane
ye gönderildi. ---

Plajlar Talimatnamesi 
Geçen sene bir kısım plaj

larda ( Plajlar talimatnamesi) 
tamamen tatbik edilmediği için 
birçok kazaların vukubulduğunu 
nazarı itibara alan belediye bu 
sene bütün plajların bu talimat
nameye göre hazırlanmasını ve 
hazırlanmıyanlara müsaade edil
memesini kaymakamlıl<lara tamim 
etmiştir. 

Mahkemede 
Tahtakalede telefon aokatın

da 3 numaralı dükkanda kasap-
lık yapan Petru oğlu Mihal is
minde birisi sahtekarlık cfirmile 
Adliyeye verilmiştir. 

iddiaya göre, Mihal Efendi, 
mezbahadan getirttiği ( Kızıl Ka
raman koyunların ilzerindeki 
damgaları bozmuş ve bunlara 
( Dağlıç ) damgası vurmuıtur. 
Kasap Mihalm vaziyeti cllrmtl· 
meşhut şeklinde tespit edilmiş 
ve kendisi adliyeye gönderilmiş· 
tir. Mihalm üzeri arpndığı zaman 
kuşağının bir kenrrında gizlediği 
sahte damga ele aeçmiştir. Ya· 
kında Ağır Cezada muhakeme 
edilecektir. 

İhraca_t_ 

Ve İthalat 
Mukayesesi 

Harici Ticaret ofisi 931 ve 932 
senelerinin ilk beş ayı için bir 
istatistik hazırlamıştır. Bu fsta
tistike göre, bu senenin beş ayı 
zarfındaki ithalatımız 931 senesi 
beş aylık ithalatına nazara (33,5) 
milyon lira daha azdır. 

Buna mukabil ihracatımız, 
ayni aylar zarfında, (39) milyon 
lirayı mütecaviz olup geçen se
nenin ayni aylarına nazaran (19,5) 
milyon liralık bir azalma gös
termektedir. 

Manavlar 
Sepze Ve Meyva Dükkanla
rında Ekmek Sablamıyacak 

Şehir Meclisinin kabul ettiği 
bir talimatnameye göre sebze 
ve meyva satar dükkanlarda ek· 
mek depo etmek vayahut sat
mak yasaktır. Ekmekler ancak 
fırmlardan başka hususi ekmek 
sabş dükkanların da veyahut 
bakkal ve aşcilarda satılabile

cektir. 
Buralarda da ekmekler altları 

çmko kaplı camekanlı dolaplar 
içinde muhafaza edilecektir. Be
lediye dün bu talimatnameyi 
kaymakamlıklara ve şube mlldir
lerine tamim etmiştir. 

Altm Hırsızları 
Boru tamircisi Tahsin isminde 

bir şahs Fenerde Hacı Ali efen
dinin evindeki korşun boruları 
çalıp aynı evdeki Seyran Ham
mm boynundaki albnlan kapup 
kaçarken yakalanmıştır. 

Günün Tarilzi 

Askerlik Kanu
nunda T aeilat 

Ankara, 20 - ihtiyat zabitl•rl 
baldmıdakl kanunun üçüncü madde" 
ıinln tadili münasebetile Aık1:rli~ 
MOkellefiyeti Kanununun J4 ünıO 
maddesinin &fağıdaki tekilde tarfill 
•• maddeye bir fıkra llAvesinc dalf 
HClkilmet, Mecliıe bir layiha sevket• 
mlıUr. Bu teklife göre kanunu maJ,.. 
ıuı mucibince ihtiyat zabiti olncaklat 
lçla tahsil ve askeri e!:liyetnarn• 
dereceleriııe göre hizmet müddeti 
6-8· lO- 12 aydır. ihtiyat zahitliğin• 
Jlyakat gösteremiyenlerin kısa hizmet 
baklan reddedilerek muvazzaf hiJ' 
metleri kanuna göre tamamlaştırıla• 
cak n ortamektep ve muadilleri il• 
tali derecedeki meslek mektepleri 
•• muad:lleri mezunlarından ort• 
aıkerl ehliyetnameyi haiz o!anlarıll 
ıınıfJarına mahsus hizmet müddetleri 
nihayetinden iki ay tenzil edilccektlr1 

Dahiliye Vekili Gitti 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Be1 

düa akıam trcnilo An kar aya git• 
mittir. 

Oç Bin Lira! 
itten el çektirilen ÜakOdar Mal• 

mGdilrü Sabri Beyin ı.immetindc ga• 
rünon paranın miktarı 3000 liradaıJ 
fazladır. Bazı malüller Üsküdar Mal• 
müdilrlüğü aleyhinde dava nçmıı• 
Jardır. 

llkmekteplerde 
DOn bütün fatanbul flkmel<teple• 

rinde, bu sene mezun olan talebeye 
tahadetnnmeleri tevzi edilmiştir. BLI 
aene latanbul ilkmektcpleri 2500 me• 
ıun vermiştir. 

Gümrük Muafiyetleri 
Ankaradan bildirildiğine göre ip• 

t!dai maddelerin gümrilk muafiyet
leri kaldırılacak, bunlara hafif biref 
resim konacakbr. Hazulanan liste 
Meclise sevkedilmiştir. 

Şeker Fiatleri 
Piyasadan verilen malümata 

g6re, J temmuz da şeker ithali 
serbest olacağı için şeker fiatle4 
ri tahditten evvelki miktara dil• 
ıecek ve mesela: En iyi kıristal 
toz ( 34,60) normal tozlar ( 34) 
liraya, kesme şekerlerde ( 37 ) 
liraya satılabilecektir. 

Hilmf Bey Defterdar Oluyor 
Defterdarlık Varidat Müdürll 

Hilmi Beyin bir defterdarlığa ta .. 
yini kendisinden istimzaç edil• 
miştir. Hilmi Bey istimzaca mür' 
pet cevap vermiştir. 

• 
inhisarlar 
Birleşi1Jo1 

inhisar idareleri Umum MüdürG 
Hilıırü Bey dih:ı Ankaradan gel• 
mittir. inhisar idarelerinin tevhidi 
itine dünden itibaren baılnınıştıt• 
lolıilar lar umumi murakipliğinc r11• 
İnhJsan müdürü Fevzi, teftiş riya•,.. 
tine Raşit, memurin müdürlüğüıt• 
Tütün inhisarı memurin müdürü Ab"' 
dülkadir Beyler tayin edilmiştir. 

Pazar Ola Hasan Bey Digor Ki: j 

1 : Y oJcu - Hasan Bey, dün 
akşam müthiı bir gftrltO oldu. 
bittin ·· ; .., 

~===========:::.-===================~=c:::;;;;::============:::!....!::::::::::==============:::l...!:::=============~==:b.~-

1 
4 - Kırk ikilik top atalsaydı 5: Haaan Bey - Ayol dOn 

1 
~ 2 - Hepimiz yerimizden fır· 

ladık. ÔdümUz patladL 
3 - Müthiş bir z:elzele oldu 

zannettim. Yer yerinden oynadı. k L bir • bukadar güriiltll olmazda. Ne idi fatbolcular Selini taaımına 
acaba 1 atm11lu. Onun ıCSrültüail olacak-

d 
h 



SON POSTA · ~ Haziran 
- ::sc = - -= 

r----------------, 
Hergün 

~lünderecat-:nı-;;;n çoklu
tıından Dercedilememiş
tir. 

' • 1 • • • • • • ' 

lzrnirde 
llir Cinayet 
Altmış Beşlik Bir ihtiyar 

Bir Genci Öldürdü 

lzmir, 20 ( Huıust ) - Eşref
Paşada 65 yaşında Abdüsselam is· 
ı.ıind(bir ihtiyar, 16 yaşında İrfan 
llaınında bir genci bıçakla öldür
llı\iıtür. HAdiso ıöyle cereyan 
'lnıiştirı 
~ AbdUsselamın kUçlik çocuğu
lla ait bir şişeyi, irfanın küçük 
~•rdeşl zorla elinden almak iste
._llıiş. Bu yüzden iki çocuk arasın· 
da kavga çıkmıı. Küçilkler ara• 
landa çıkan çocuk kavgası hli· 
tliklere aksetmiş. Çok asabi bir 
'dam olan Abdüsselam, İrfan 
tEendiyo meseleyi açmıı ve kar
deşini yakaladı~ takdirde fena 
~alde döveceğini söylemiş. 

Aradan bir hafta geçtiği hal
de AbdnsslAm, irfanın kardeşini 
•le geçirememiı ve hiddetini 
lrf an Efendinin üzerinde teskin 
'lınek için bu gence taarruz 
'lnıiş. GUçll\ kuvvetli bir genç 
olan irfan Efendi, bu 65 Jik ih
:Yarın taarruzuna karşı durmuş, 
Undan asablleıen bu ihtiyar 

'dam zavallı genci bıçakla 
beş yerinden yaralamak suret ile 
ildürmüştUr. . 

Adnan •I .. 
Kaçakçılık : f 

Gümrük İdaresinin Mo

'rleri Faaliyete Geçiyor 

Son zamanlarda, şurada bura• 

dt ufak, tefek kaçakcılık hadi· 
"Ierine tekrar tekrar tesadüf 
~.dilnıiye baılanmıştır. Bunun Uıe
~. kaçakçılığı kökünden sök
'ıek için limanda dolaşan giim
tlik motörlerinin arttırılmasına 
~•tar verilmiştir. Motörler sahil
bttj mütemadi tarassüt altında 
lılunduracaktır. 

Çin de Felaket 
~aliye - Nazırı Japonyaya 
l\arşı Ateş Püskürüyor 
b Pekin 21 (A.A.) - Çin ma· 
l::.. nazırı M. Soong, devletlerin 
'\JIJ milyon nüfusluk bir milletin 
~iye kabiliyetinin tahrip edil
~s~ne likaydane bir surette se
~ cı kalmalarımn miimkün olma· 
'i•nı beyan etmiştir. 
~ M. Soong, Çin maliyesinin 
~Ilıca istinat noktası olan vo 

l\ebi] istikrazlannın karşılık 
-. teminatı mahiyetinde olan 
~ttkez gDmrllkleri varidatının 
'd Cledilmesinin felAketi tecil 
' tceğini ıöylemit ve Japonya· 
~'tt Mançuri Devleti tarafından 
~· tdedilen işbu teklif atan mahre• 
~~in Japonya olduğunu ilAve 

tıniştir. 

Bir Tashih Ve itizar 
y DUnkü nüshamızda Ölüleri 
~krna Cemiyetinden bahseder
)~. Nurettin Menşi Beyin resmi 
)\htıe yanlışlıkla Emanet Kim
~ lltıesi Müdürü Mustafa Muhlis 
'~)~n resmi konulmuştur. Muhlis 
._,~~ bu cemiyetle alikası ol· 'it için bu hatayı tashih ve · 

ederiz. 

Son Postanın Resimli Makalesi L"" • Yaratıcı Olmak• 

Maymunlar ormanda gi

derken biribirlerinin kuyruklarını 

tutar ve önde gideni takip ede
rek yürürler. 

ı - Filler, cambazlıanelere 

düştükten sonra, biribirler~ni 
taklit ederek oynarlar. 

3 - Önünüze düşeni takip ve 
taklit ederek yürüme.k kolay, fakat 
aemere1i azdır. Yaratıcı olmak kabi
liyetini inkifaf ettirc:neuini:ı. Kendi 
yolunuzd"'n yUrümeyi Öğ'reniniz. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Cenevre Müzakereleri 
- -

Tan · Gazetesi Ortaya Çok Büyük 
Müşküllerin Çıkacağını Haber Veriyor 

Paris, 21( A. A. ) - Havas 
ajansından: Tan gazeteıi yazıyor: 

" Üç devlet arasında dün 

müştereken Cenevrede yapılmıya 
baılanılan ve bugUn devam edi
lerek tabintile diier başlıca 

devletlere de teımil edilecek 

bulunan milkilemeler, Terki Tes

lihat Konferansının mesaısmın 
neticeleri hakkında bir mAua ifa-

de eylemektedir. Fakat, -terki 
teslihat için olduğu gibi tamirat 
için de, hali hazırın imkAnları ile 
tahdit ve takyit edilmiş muvakkat 

ve kısmı sureti haller de kabul 
edilse bile daha pek ciddi müş• 
külleri iktihamı icap edeceği 
unutulmamalıdır. 

Bu haftanın müzakereleri her 
iki konferansın mukadderatı hak· 
kında kat'i birer mahiyeti haiz 
bulunacaktır. 

lzmirin Bir Köyünde Muhtar intihabı 
Yapılırken Kanlı Bir Hidise Çıktı 
lzmir,21 ( Hususi)- Bornova· 

nın · Çiğliköyünde muhtar inti· 
habatı yapılırken bir hadise çık· 
nuş ve adliyeye intikal etmiştir. 

Hadisenin mahiyeti şudur: 
Çiğliköyünde muhtar intiha

batında, üç muhtar namzedi var
dır. Bunlar LUtfi, Muslih ve Os
man Efendiler namında üç zat-
tir. Bu üç zatın da kendilerine 
göre taraftarları vardır. 

İntihabat günü üçe ayrılan 

Fransa 
Belçika 

paris, 21 ( A. A. ) - Belçika 
ve Fransız hükumetleri iş mik
tarları üzerinde vergi, ithalat 
resmi ve teslim ve tesellllm rü
sumu gibi muzaaf resimler ah· 
zandan tevakki edilmesini istih
daf eden yeni bir konvansiyon 
imzalamışlardır. 

ispanyada Tahrikat 
Sevil 21 (A.A.) - Utrera el· 

varında milsellehan marşandiı 
trenine hücum eden eşhas tren 
memurları ve sivil muhafızlar ta
rafından tardedilmişlerdir. 

köylUler kendi namzetlerini ka
zandırmak için ellerinden geleni 
yaptılar. Neticede Osman Ef. 
muhtar intihap edildi. Bir taraf· 
ta intihabat faaliyeti devam 
ederken diğer tarafta Os
man Efendinin muhtar olması 
ıçın çalışan Rasim, Cemal ve 
Fahri namlarında Uç kardeı 
sopa ve bıçakla yaralandı. 

iddiaya göre bu üç kardeş, 
Çiçekliköyil muhtar intihabatında 

rey sahibi olan Palamutköy hal· 

kına reylerini kullanmak hususun

da telkinde bulunmuşlardır. Bu 

üç yaralı kardeşle beraber, bu 

hadiseyi hazırhyanlardan Muslih, 
Murat. Liitfi, Muharrem, İdris, 
Kör Mehmet, Mustafa ve Y akup 
namlarındaki 8 kişi de intihabata 

fesat karıştırmak maddesinden 

ıannaltına ahnmışlardır. 
Adnan 

1 Tah~siye (Ara~ist~n~a 
Yeni Layiha Encümenlerde Yenı Hadıseler 

Tetkik Ediliyor 
Ankara, 21 (Hnsusi) - Gemi 

kurtarma inhisarı hakkında ha· 
zırlanan kanun layihası alakadar 
encümende tetkik edilmektedir. 
Liyihaya göre gemi kurtarma 
anonim ıirketi unvanile yUzde 
70 hissesi hükiimete ait bir şir
ket ihdas edilecektir. 

Evvelce Seyrisefainin % 45 
hissesine sahip olduğu gemi kur· 
tarma şirketi, yeni şirketa % 30 
hisse ile ve mevcut memur kad· 
rosile iştirak edecektir. Gemi 

Paris, 20 (A.A.) - Havas 
Ajansının Kahireden istihbarına 
ğöre içinde asker bulunan bir 
takım tayyareler İsmailiyeden 
Irak ve Amana müteveccihen 
yola çıkmışlardır. Maverayişeria
Hicaz hududu üzerindeki askeri 
mıntakalar takviye olunmaktadır. 

kurtarma işi yalnlz boğazlar mın
takasında yapılacak diğer taraf
lar tamamile serbest kalacaktır. 
Liyiha birkaç güne kadar heyeti 
umum iyeye gelecektir. 

/STER /NAN, iSTER iNANMA! 
Bu sabahki gazeteler bir aabıkalının rekorundan 

fU cümlelerle bahıediyorlar: 

"Galatada Zürafa ıokağrnda kahvecilik eden maruf 
aabıkahlardan Marmara Hasanıo polisi tahkir etmekten 

suçlu olarak muhakemeılne dün başlanmıştır. 
Ha.sanın yüze yakın aabıkaıı da nazarı dikkate 

alınarak muhakemenin mevkufen cereyanına karar 
verilmiş ye tevkiıf edllmiştir." 

/STER iNAN. /STER iNANMA/ 

r 

Bir 
.. 4kıl 
Hocası 

Sayfa a 

.,,_.,,...--------------A. ~ ---
Erik Cimberman adını taşıyan .. 

bir Alman, Maliye Vekili Ab· 
dillhalik Beye bir mektup gön
dermiş: 

- Ben toprağın üstünde ve 
altında yapılan her tnrlii inşaat· 
tan anlarım. Fazla olarak bu 
inşaatın istilzam ettiği para işle
rinde de ihtisasım vardır. Bir 
müşavir ve mlltehasıısa ihtiyaç 
hissederseniz.. beni alınız, demiş! 

Maliye Vekili Abdnlhallk B. 
Bugünlerde bütçenin mlbakeresl 
dolayısile fazla meşguldür. Her 
(Erik Cimberman)ın mektubunu 
okumiya ve bilhassa Uıerinde 
düşünmiye vakit bulduğunu zan• 
netmeın. 

Fakat vakit bulup oku-
duğuğu zaman tahmin ediyorum 
ki kendisine layık olan ehemmi~ 
yeti verececk, dosyelerdan biri· 
nin içine koyacaktır. Yalnız Ma· 
Jiye Vekili ben olsaydım boı 
zamanımda kendimi kilçllk bir 
IAtifeye mezun addeder ve mut• 
laka bir cevap verirdim; 

.Muhterem Efendim, 
< Riz her sabada ihtiyacımız olan 

falırikaları kurmayı, büyük tchirlcrl
ıni1.i, clomiryolları ile biriblrine bağla· 
nı:ıyı, sahil ıchirlerimize birer liman 
yapmayı, ve nihayet mevc:m köylorimt
zi b:ıştan baoa yıkıp yerine asri birer 
koy yapmayı istiyoruz. Fakat 9imdiki 
lıuldo bunları dcfatcn yapaMk paramız 
yoktur. \Takıa günlllk masrahmızı ko· 
rmn:ık için ödiinç almak adetimiz de· 
ğiluir. Vakat bu itleri ba9armak tein 
bir istikraz aktına amadeyiz. Eğer 

koııdiııizdo sırf ticari bir to9elıllU1 

olarak bu sermayeyi temin edecek bir 
kildrct göriiyorsanız, buyurunuı, ara· 
mızd:\ bir dahi görmekten sevk duy...
cağıınıza emin olabilirsinis. :P'llkat fU• 
rasıııı da haber vereyimkJ, maaşınız 

olınıyacak, buna mukabil size yapnca.
~ıııız iı üzerinde bir komisyon veri
loccktik.~ 

Bu mektubu yazardım, cavap
sız kalacağina emin olarak yaz· 
dım. 

Maamafih bu mektubu yazmu 
belki: 

- Almanyada beş milyon işsfı 
vardır, Hükfimet iflAs tehlikesine 
mrruz oldnğeuu söylemektedir. 
Herşeyden evvel kendi vatanınızı 
düşünmiyerek bizi habrlamıı o~· 
manızın sebebini öğrenmek iste• 
rim.,, Şeklinde bir sual ıormakla 
iktifa ederdim. 

Sözün Kısası; Memleketin lb· 
tiyacı olan şey lif değil, iştir. 

Spor Kongresi 
Recek Bey Profesyonelli
ğin Aleyhinde Söyledi 

Ankara, 21 (Hususi) - Umu
mi Spor kongresi dün Halk Evin-I 
de Maarif Vekilinin bir nutkile 
açıldı. Sonra Kütahya murahhaa 
Recep B. söz alarak umumi ıpor 
vaziyeti baklanda fırkanın ft 

hükumetin telOkkilerinl anlattı. 
Recep Bey profesyonelUtla 
meselesine de temas ederek proe 
fesyönellik mllstesna sporcular 
yetiştireceğini, fakat bunnn umu· 
mi spor vaziyetine faydalı olam .. 
yacağını, bu yanlış zihniyetin 
değiştirilmesi lizım geldiğiof 

söyledi. 

Paris • Tahran Hava Yolu 
Tahran, 21 ( A.A. ) - Mira· 

lay Girier ile binbaşı Rignot 
Paris - Tahran arasındaki ha•;a 
yolunu 29 saatte katederek bu
raya vasıl o1muılardır. 
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Yunanistanın 
• 
lkflsadi 
Vaziyeti 

Atina, 19 (Hususi) - Ticari 
muvazenenin Yunanistan aleyhine 
ehemmiyetli bir açık göstermesi
nin tesirlerini, drahminin but ·1n
kü vaziyeti daha fazla hissettir
diğinden, gerek ticaret odaları, 
gerek nezaretler bu zararları 
mümkUn mertebe hafifletmek 
çarelerini büyük bir gayretle ara· 
mıya başlamışlardır. Türkiye ti
careti Yunanistanın vaziyeti lica· 
riyesile ehemmiyetli surette ala
kadar bulunduğundan burada dü
şünülmekte olan tedbirleri bildir
meyi faydalı telakki ettim. 

Atina Ticaret Odasımn verdiği 
bir muhtıra üzerine Milli lktısat 

Nezareti bir proje hazırlamıya baş· 
lamıştır. Bu projeye nazaran it
halat ve ihracat işlerile meşgul 

olmak üzere bir takas ve 
mahsup ofisi teşkil edilecektir. 
Ofis yedi kişilik bir komite ta
rafından idare edilecektir. 

Ofisin vazifesi Yunanistanla 
başka devletler arasında aktedil
miş veya edilecek olan takas 
mukavelenamesine istinaden ya
pılacak ticari muamelata, hariç 
ile Yunanlıların yapacakları her 
türlü ticari muamelelere nezaret 
etmektir. 

Ofisin teşekkülünden sonra 
Yunanistanın ithl t ve ihracat 
tacirleri, her zaman muameleleri 
hakkında ofise beyanname ver
mek mecburiyetine tabi tutula
caklardır. 

Ofis Yunanistana hariçten 
ithal edilecek emteanm ecnebi 
parasile - emteamn menşe itibara~ 
kıymeti tesbit ve kontrol edil
dikten ıonra bu kıymetin drahmi 
üzerinden tahsiline tevessül ede
cek ve bunu emteayı gönde
ren tacirin hesabına ve Yunanis
tanle o tacirin mensup olduğu 
devlet arasındaki umumi hesaba 
yazacaldır. 

Yunan ihracat tacirlerinin de 
ecnebi memleketlere sevk ve ih
raç edecekleri malların kıymeti 
Yunanistanda drahmi üzerinden 
tesbit olunacak ve malın mahre· 
cine vusulünden sonra t~kabül 
edeceği kıymet mahreç memle· 
ketle Yunanistan arasındaki umu· 
mi hesaba geçirilecektir. 

Bundan başka hUkfimet 
lrnntenjan usulile ithalatı tahdit 
etmek fikrinde olmamakla bera· 
her hariçten gelen bazı madde
lerin Yunanistanda istihl~kini ve 
bu tedbirle ithalabn miktarını 
azaltmak için bazı beldi tahdit
ler koyacağı söylenmektedir. Bil
hassa et istihlakinin haftada iki 
güne indirilmesi ihtimali mev· 
cultur. 

Bir Kanlı Cinayet Ve Bir 
Yangın Oldu 

EIAziz (Hususi ) - Geçen cu· 
marteei akşamı saat sekizde ıeh
rimizin Sarayıatik mahallesinde 
bir dövUşme olmuı ve bu dö
vüşme netıcesinde attar Sabri 
Efendi Süleyman Ef. yi tabanca 
ile öldUrmilştür. Cinayet bir hiç 
yüzünden vukubulmuttur. Maznun 
yakalanmış ve Adliyeye veril
miştir. * Haziranın 9 uncu Perşem
be günü akşamı saat l 1 sırala
rında ekmekçi Sabri Efendi ha· 
nesine ateş düşerek yanmış ve 
yangın bir saat kadar devam 
ettikten sonra başka tarafa sira· 
yetine mahal bırakılmadan sön-
lürülmiişlür. 

ti!DrmamalZlllE3l~am3---~:cmm~-------------------Aşk 

af ası v~a~~~ö~ /hükümle• de~ ı 
' 

Diyarbekir {Hu
susi ) - Bu ba
valide ve bilhas-
sa şehrimizde 
kışlık mahrukat 
tedariki için her
kes bugünlerde 
harekete geçer. 
Çünki bu mev
simde odun ve 
kömür ledariki 
çok ucuzdur. 

Mesela burada 
şimdi odunun 
çekisi, yani 36 batmam üç gil
müş mecidiyedir. Halbuki kış baş
lanğıcmda bir çeki odun beş 
mecidiyeden açağı almmaz. Kö
ftlÜrÜn bugün batmanı tlç kuruş 
elduğu halde kışın sekiz kuruşa 
çıkar. 

Fakat eğer kış mevsimi şid
detsiz geçerse fiatler daha ucuz 
olur. Şimdiki halde burada her
kes kışlık odun ve kömür temi· 
nile meşgul olmıya başlamıştır. 

Odunlar dağlarda kesildikten 

Çankırzdo 
Yumurta 
Bolluğu 

Çankırı, (Hususi) - Bu sene 
şehrimizde en ucuz mal, hiç şi.ip· 
be etmeyiniz ki yumurtadır. Bu 
kümes mahsulü o kadar boldur ki 
paz r kurulduğu günler sekiz 
tanesi, hatta on tanesi beş kuru-
ta alınıp satılıyor. 
~ Son gllnlerde havalar yağ· 

murlu gidiyor. Bu yağmurların 
bereket getirdiğini söylemiye ta
bii IUzum görmüyorum. Buğdayın 
kilosu 7 kuruş Uzerindedir. * Ankaradan ehrimize gön
derilen bir bando takımı her ak-
şam mahfel bahçesinde güzel 
havalar çalıyor. Hayli zamandır 

mahrum bulunduğumuz çalgı sesi 
halkın neşesini tazelemiştir. 

K. K. 

EIAzizde Tahta F abril<ası 
Elaziz ( Hususi ) - Geçen 

sene yanan Beşinci İlkmektep 
binası yeniden inşa olunmakta 
ve tahta fabrikası yapılmaktadır. 
Bu fabrika ile memleketimizde 
liç fabrika oluyor ki, bunlar elek
rik, un, tahta fabrikalarıdır. 

Sinopla Yağmurlar 
Sinop 19 (A.A.) - Vilayetin 

her tarafına nafi yağpıurlar düş
müş, mezruat yanm I< tehlikesin· 
den kurtulmuştur. 

Mardin de 
Çekirge Mücadelesi F aa

liyetle Devam Ediyor 
Mardinden yazılıyor : VilAyet 

dahilinde çekirge mücadele faa
liyeti, mücadele mUdfir ve me
murlarının bütün gayretlerile de
vam etmektedir. 

Vilayet dahilinde kış mUcade
lcsi esnasında çekirge yumurtası 
ile dolu olan arazide birinci ve 
ikinci h~friyahn yekunu itibarile 
83.608 döniim arazi çift ile sürül
müş ve 18605 dönüm araziye de 
çapa muamelesi yapılmış ve bu 
arazide 17769 amele çahştırıl
mışt:r. 

e elle 
e 36 Batma O un 

Dicle üzerinde odun kelleklerl 
sonra hayvanlarla Dicle kenarma 
indirilir ve oradan kelleklere yük
letilerek nehrin akıntısından isti
fade suretile buraya kadar geti
rilir. Ke11ekler bizim Dide neh
rinin en mühim nakil vasıtasıdır. 

Herbiri kırk tane kadar şişiril

miş keçi tulumunun bir araya 
getirilmesinden ibaret <.ılan kel
leklerin, bu havalinin iktısadi 
hareketi üzerinde mühim vazifesi 
vardır. Burada odun alım satımı 
başlı başına bir hususiyet ifade 

Anta yadan 

~der. Kellek 1ahi
bi odununa müş· 
teri bulamazsa 
odunları Dicle 
:c'-narma yığar. 

Günün birinde 
müşteri çıkınca 
odunlar o muş

terinin evine ha
malların ıırtla

randa olarak taıı
mr. 

Buradaki o-
dun hamallanoın 

çektiği sıkıntı çok büyüktür. İn
sanın rikkat ve merhamete i"el· 
memesi mümkün değildir. Çtınki 
burada odun hamallığı henüz 
çok iptidaidir. Bir hamalın ıır
tmdaki odun yUkn ile uzun ve 
dik yolcuşları brmanması herhal
de hoş bir manzara olmasa ge· 
rektir. 

Burada yeni aene mahsulU 
henüz çıkmadı. Şimdiki halde 
buğdayın ölçeği 26, arpa 13, 
mercimek 40 kuruşa satılıyor. 

aberler 

a ça çı 
A. 

um 

Antalyayr ziyaret eden MuhafızgücU sporcuları 
Antalya ( Hususi ) - Şehri- 1 det dolaştılar. Misafirler tarihi 

miz gümrüğünde muhtelif tarih- eserleri gezdiler, fotoğraflar al-
lt!rde birçok kaçakçılık hadiseleri dılar ve dondurmacı Hüseyin Ef. 
meydana çıkarılmış, mühim mik- nin dükkanına girerek hususi 
tarda ipekli kumaşlar milsadere suretle yapılan dondurmadan ye· 
edilmiş ve kaçakçılar mahlcemeye diler. Hüseyin Efendinin misafir-

verilmişlerdir. Ayrıca Fenikede 440 ler için 15 dakikada 'yapbğı 
kilo kaçak şeker yakalanmış, bu dondurma kendilerini çok mem-
kaçakçılığı yapan dört kişi do- nun bıraktı. Misafirler akşam 
kuzar ay hapis ve dörder yliz Uzeri ayni vapurla hareket et-
lira para cezasına mahküm ol- tiler. Serft 
muşlardır. 

lf. Ankara Muhaf ızgücU spor
cuları Anadoludaki turnelerini 
ikmal ederken şehrimize de uğ
ramışlar, ıamimt bir hava içinde 
karşılanmışlardır. Misafir ıporcu
lar burada kaldıkları meddet 
zarfında eğlenceli ve sevinçli dem
ler geçirildi. Misafirlerimizin şe

reflerine ziyafetler verildi ve şeh· 
rın temaşaya değer yerleri 
gezdirildi. Misafirler buradan 
vapurla Mersine hareket ettiler. 

)#.. Kıbrıs Lefkoşe belediye 
reisi M. Pl'ison v~ maiyeti İtalya 
bandıralı bir vapurla buraya gel
diler ve şehre çıkarak bir müd-

Adana da 
Birçok Aileler Yaylaya 

T aşınmıya Başladılar 

Adana (Hususi) - Şehrimizde 
şu günlerde yaylaya göçmek hu· 
susun da btiyUk bir faaliyet ıöze 
çarpıyor. Bu sene ilkmektep 
imtihanları biraz geç bittiği için 
yayla mevsimi biraz gecikmiştir. 
Fakat şimdi birçok aileler civar 
yaylilsra gidiyorlar. Yaz gUnleri 
fehir çek sıcak olduğu için yay· 
lalar cankurtaran aibidir. 

kıymetler de değişiyor. Arabal 
l . . b' I 1 fe yer erını otomo ı e, tren er e 

vapurlar vazifelerini tayyarelet 
terkediyor. Tiyatro, filimleriıı ~ııı· 
yiki altında kapanmıya mahkUlllı 
Çorapsız ve şapkası z gezen.~er; 
il1<: devirletin tabii kostünı011 

bürlinmek, sade bir yaprakla 
örtünmek için fırsat bekliyorlar• 

Aşk dahi bu değişme ve ye; g, 
nileşme cereyanlarından uıa ~ 
kalmıyor, kalamıyor. Ezeldenbe e 
taşıdığı alevleri atıyor, gönüller 
delilik aşılıyan tılsımlı tohunılap• 
nnı bırakıyor, serin bir şurıı 
halini almıya başlıyor! Evet. B~ 
günkü aşk, müz'iç hararetleı• 
ıöndUren bir şuruptur. ı 

Ne kadar yazık ki bu ucıı 
ıurubu hala abıhayat gibi kfe ~ 
metli görenler ve o görüşle 
zelil olanlar var. Açgözlii se~ 
gilmini doyurmak için birkaç bı I 
lira çaldığı~dan dolayı . ha~i:h•; 
neye atıldıgı gazetelerde gorule /', 
bir malmemuru, İşte o biçare" 
lerdendir. 

Şu karıkadim aşkın asri te' 
llkkilere pek aykırı düşen hare" li 
keti eski bir şairin maceras~~ le 
habrlaltırıyor. Ali Şirnevai ıl lı 
muasır olup "Lisani,, namile şöbb~ d 
ret almış olan bu şair " a~ıl< t 
ve namurathk ., ta da meşh1~! ~ 
imiş. Çıldırasıya sevdiği güze 
bir gün görüşürken "yarıcan,,ı~~ 
elemli olduğunu görür, clı11 il' 

ayağına düşüp kederli duruşu1~ ~ 
ebebini sorar. Meğer Dil 8

1 
Hazretlerini bazı kıskançlar iğf~, tı 
etmişler, Lisaniden büyücek b1

• l'ı 
para istemiye kandırmışlar. M~~. 2 
aat ta, şairi memur olduğu cıaı:" ır 
den ihlilasa mecbur ve biııneb' 
terzil etmek 1 . ·ıı ~ 

Llsani, sevgilisinin para ıçl t 
aıkıldığını öğrenir öğrenmez-hee 4 

~ samimi aşık gibi - cömertleşir ' 
civanmertleşir: ., 

- Merak etme, der, istedı ~ 
'n para hazırdır! ~ 
Aşık şair, şu bizim mal~~ ~1 

uru gibi mi hareket etti, dıY ~ 
cebiniz. Hayır, Lisani Ef. kitB~ 
larından başlıyarak başınd8 r' ltı 
ıanğa kadar malik olduğu ı~e ıı '' 
ıeyi ve hatta evini sabp ist<00! 1~0 
parayı tedarik ediyor, sevgi!iı; 10

1~ 
6nUne koyuyor. Fakat şu söı e 
de söylemekten çekinmiyor: ~il' 

- Sen yürek çalmakta hıı !" / aın, çUnki bu ulvi hırsızlığı Y~( ~ 
mak için yaratıldml Lakin aşıl'!( 
nnın para çalacağım zannetr1le1ı-
te halrsızsm. Zira seven, se\, ~ 
mek te ister. Sevilmek içiıı 1 ~ 
haysiyetli olmak liizımdırl )1' 1 

Aşkın bir nevi susuzluk .59bjt ( 
lıp kolaylıkla giderilebildiğı oJ lı 
devirde çok eski asırlara yalc•ı~ ~ 
bir zihniyetle a ık olmak ~e :ııı" l 
gtilünç aşk uğrunda da hapı5b bit 
lere girmek, cidden .acın~c~kj){ll~ b 
şeydir. Sevda muhıplermı * ~ 
ederiz! 

Bir Bat r1.da 
Dört Çocuk 
Ve Bir Facia .. ,oır 

Zonguldağın Karadere ~0l111r 
den Ahmet Ağanın ıevcesı ~ ~ 
oo H. geçen hafta ikisi erke0,o~ 
ikiıi kız olmak üzere dört f.1 ,1,,ıı 
doğurmuştur. Ancak çocu ' 111&1 ~ 
biriıi ile annesi doğum esnas S 
ölmilşlerdir. . ~ 

lzmirdeki lngiliz Mel<t~b:ıd' l 
lzmir (Hususi) - Şehrırıı ~te' 

ikinci Kordondaki İngiliz rrı~ilj' 
binin rum mektebi müşte rJer 
tından olduğu anlaşılmış ve f 11dıt~ 
ruk Mallar Müdürlüğü tart 

1 ıı' 
vazıyet edilmiştir. Me~tl r el' 
birtakım ev ve dükkan 9 

bu meyandadır. 
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Gönül işleri 

f ii.frajeflerin 
ıntihap 

ikim--------.-.--------~------------------------- Kadın 
Mücadelesi 

Paris, 20- Meb'usan Meclisi 
leçen içtima devresinde kadın
lara rey hakkı verilmesini kabul 
ettiği halde Ayan Meclisinin bu 
hakkı reddetmesi üzerine Fransız 
•lifr~jetleri Ayan Meclisinin aley
hinde bulunmaktadırlar. O za
llıandanberi ayan meclisninde 

l•rip ve tuhaf Süfrajet nümayişleri 
Yapılmaktadır. Süfrajetlerden 
~irisi, nilmayiş esnasında Ayan 
llıeclisinden dışan atılmamasını 
temin için, halka mahsus loca
lardan birisine girmiş ve kendi 
kendisini zincirlerle sıraya bağ
laınıştı! Snfrajetler kongresinde 
teiı Madam Mariya Verone, 
lyan meclisindeki bu kabil nü
lnayişlerin yarından itibaren tek
tar başlıyacağ1D1 bildirmiıtir. 

lfes 

intihabatı 
Berlin 20 - Hes Diyet Mec• 

liaı intahabah nisbeten sükun 
içinde geçmiftir. Yalnız komünist
lerıe Nazialer arasında bir müsa• 
deme olmq, birçok kişi yaralan· 
llılftır. intihaba iştirak edenler 
ttızde sekseni miltecavizd· 

Mayens intahap dairesinde 
lblintahiplerin yüzde 91i intahaba 
~tiralc etmiftir. Sosyalistler 931 
biyet intahabında aldıklan 3017 
teye mukabil 300, Nazisler 5400 
teye mukabil 6100, komünistler 
2500 reye mukabil 1900 rey al-
1bışJardır. 

ükreşte 
4tühim Tevkif at 

Bükreı 20 - Zabıta uzun tah
~kattan aonra Tisi bir komünist 
lltopaganda ıebekesine vazıyet 
'tıniştir. Tevkif edilen 25 maz
"-nun ifadeaine nazaran son za
'-•nlarda teıklllt 3 milyon ley 

"1-fetmiştir. Merkezi BDkreşte 
'lan teşkillt bir Almanın idaresi 
'1tında çalışmaktadır. 

ili de 
mele Grevi 

Belçika Kıralı Lozana Gönderdiği 
Mektupta Lif Değil iş Lizım Diyor 

Cenevre 20 - Dünkü siyast ı Bütün dünya 
mülakatlar, Terki T eslihat kon- Lozan mOzakcre-
feransını iyi tekilde bitirmiye )erinin bugünkn 
karşı olan temayül ve arzuyu cereyan teklinden 
göstermektedir. Bu hedefin tabak- memnun l'lSrünil
kuku için Mak Donalt ve Her
yonun bir "Fransız-lngiliz-Ame-

yor. Bu nikbin 
havayı yaratmakta 
biiha.aa M. Malc 

Donaldla M. Heri• 

rikan" mukaddem itilafını elde 
etmeleri lüzumlu görülmektedir. 
dUşünDlen kısmi bal suretlerinin 
bazıları askerl masarifatın azal- yo Amil oldular. 
tılmasım istihdaf edecektir. Resmimiz, büUln 

Belçlk• Kıralmm mUhlm mektubu dDnya efkArı umu-
Brüksel, 20 - Belçika Kı- miyeslnin me4gul 

ralı, Lozanda bulunan Başvekil oldutu bu iki ıl-
M. Renkine bir mektup gönder- yalİ tahıiyetl •1 

mittir. Kıral, mektubunda dünya 
buhrammn doprduğu sıkıntıdan 
bahsetmekte, milletlerin gilmrük 
resimleri, memnuiyetler, konten-

11karkea J'Öıter• 

mektedlr. Bu el 

ııkıtın l'arnndütl 
gibi 1amlml neti-

janlar, döviz ihracatının mura- ceJenmHini ve Lo-
kabesi, ithalatın tahdidi çarele- zan mOzakeratının 
rine baıvurduklarmı, bu tahdi- dünyaam ııkmtı-
dat siyasetile beynelmilel ticare- ıını ortadan kat-
tin boğazlandığını, bu suretle 3 
senedenberi beynelmilel müba
delenin yandan daha aşağıya 
düştüğftnü yazmakta ve mekto
buna fÖyle devam etmektedir. 

dırmasını temenni 
ediyoruz. Bütün 

dünya efkarı umu-
miyesl bu, sulh ve 

saadet haberlerini 
'
1 Bu 3 senelik müddetle işsiz· 

B k memnuniyetle kar-
lik tezauf etmiştir. ir memle e-
tin kendi zati kuvvetlerile iktısa- şılamaktadır. 
diyat cereyanını kendilehinete~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
dil etmeğe muktedir olmadığı Lozan mukarreratının cihanıümul kesinde ısrar edip etmiyecekleri-
kat'i tecrübelerle anlaşılmıştır. bir mahiyet alacağını, bunun için nin anlatılması IAzımdır. 

Yalnız devletlerin kendi ara- Amerikanın iştiraki mesaisinin de Fransa - lnglllz - Amerika 

larında itilaf ederek beynelmilel temini icap etliğini yazmakta, MUkAlemelerl 

tesanlide doğru yapacakları bir M. Makdonald, M. Grandi, M. Cenevre 20 - Cenevrede ya· 
hareket cihanın çekmekte oldu- Pol Bonkurun Amerika müm~s- pılan Fransız - İngiliz - Amerikan 
ğu derin ıstırabı tahfif edilebile- sileri M. Norman Davis ve Jib- mnkllemeleri, Tahdidi Tesllhat 
cektir. Bu tesantidün artık nutuk· son ile şimdiden mühim milli- Konferansının müsbet neticelerle 
lardan başka ıeylerle meyda- katlar yaptığını ilive etmektedir. bitmesindeki şiddetli arzuyu gös-
na konması zamanı çoktan Gazete, makalesind şöyle devam termektedir. 

gelmiştir. Belçikanın, bu vaziyet etmektedir: " Lozanda verilen Bu üç devletin bazı noktalar 
dahilinde iktisadi siyasetin te- sarih, açık kararlar efkarı umu- hakkında yakında yapacakları 
beddülü lüıumunu derin surette miyede iyi karşılanmııtır. tekliflerin kabul edileceği kanaati 
anlamıt bulunan devletlerin yar- Yalnız Alman nasyonalist vardır. 
dımı ile ahval ve teraitin icap matbuab bu tedbire bir sünger Üç devlet murahhasları bu 
ettirdiği çarelere tevessül etmek- darbesi çekilmesinden endite sabah itilaflara zemin olacak 
ten çekinmemesi lAzım geldiğini ederek itilifgiriz bir nümayİfte noktalan kar.şılaşhrmıya karar 
görilyorum. bulunuyor. Almanlar Lozanda vermişlerdir. Bu noktaların neler-

Gittikçe daha fazla mustarip hakikatle karıılaşmış bulunuyor- den ibaret olduğu malum olma-
bir hal vaziyetile çaresaz olabi- lar. Almanların Avrupanın yeni· makla beraber bunların bakterik 
lecek tedbirlerin ittihazını şahsen den ihyası için samimi bir surette silahları yüksek çapta hücum ara-
sizden ve arkadaılarınızdan bek- teşriki mesai etmeğe niyetleri balarının ilgası, askeri masrafların 
l olup olmadığı meselesi mevzu 1 

Santiyago dö Şili, 20 _ Grev iyorum." tenzi ine ait olması muhtemeldir. 
~ Anvers 20 - Cemiyeti Ak- babsoluyor. M" k 1 b·· .. ·ı 

~''Pan amelelerle komünistlerin I A · d 'h d uza ere yapan arın ulun mı • 
vam Belçika ttihadı kongresi, vrupanın yenı en ı yasın an letlere ilk ve umumi bir memnu-

( gaşalıklarını bastırmak ıçın b 1 · 'f d de k ı l 
Rnn"' hilkümetlerin yavaf yava• milli aş ıca 651 a 8 e ce 0 an ar · t b h t · · d'kl 

A'°"W) asker tahşit edilmiştir. ı'l,tısatçılık sı·yasetı'nı' teryketme- Almanlardır. nıye a şe meyı ıstc ı eri 
"tfı idare ilin olunmuştur. Bü- ~ B" 1 h b l zennedilmektedir. 
' !erini ve tedricen gümrük tari· ınacna ey • u sua e cevap 1 
l-.t demiryolu miinakalah askeri felerinde umumi tenzilat yapma- vermiye veyahut gayrikabil olan Sabık spanya Kırah 

Erkeğe 
Ana Gibi Bakar 

Kadının en kuvvetli tarafı 
ana tarafıdır. Erkeğin en zayıf 

tarafı da daima anne ıefkatine 
muhtaç bir çocuk kalmasıdır. 

Kadın yalnız çocuklarına karp 
değil, kocasına karşı da ana rolii
nü oynar. Erkeğinin bütün işlerini 
görür. Onu besler, giydirir, çocuk 
gibi, her ıeyini hazarlar. Çocu
tu mektebe gönderir gibi, onu 
daJ işine gönderir. Erkek bun
dan çok hoşlan1r. Karısına karıı 
daha ziyade bağlanır. Evinde 
rahat bulacağından emin olur. 
Bir erkek için bundan daha zi
yade huzur verici bir vaziyet 
olamaz. 

Birçok mes'ut yuvalar ka
dının bu ana şefkatine istinat 
eder. Bu vaziyette bulunan bir 
kadın evine de, kocasına da 
faydalıdır. Kocaaı onsuz yaşıya
mıyacağını anlamıştır. 

Anne kadın, evinde mllşfik, 
merhametli, nazik ve terbiyell 
olur. Kadm kocası tarafından 
okşanmaya beklerse hata eder. 
BilAkis o kocasına yeni doğmuı 
bir çocuğun muhtaç olduğu 
pfkat ve alikayı gösterecek, 
onu okşıyacak, ıevecek ve ona 
bir anne gibi bakacaktır. 

Bugünün spor ve sinema ar
kasına düşen kızlarında en zi
yade zail olan nokta, analık hi.-

leridir. Eski kızlarımızda bu hia 
çok takviye edilirdi. Halbuki 
bugünkO kızlarımız çocuktan 
korkuyor, annelik hissinin inki-
ıafından mahrum kalıyorlar. 

* " Yeni evli idim. Kazara gö-
züm başka kadına kaçtı. Onu sev
miş bulundum. Karım bunu haber 
alınca beni bıraktı, annesine kaçtı. 
J<"'akat hen karımı seviyorum. E'e 
dönmesi için her fedakarlığa, hat
ta SC\ giiimi terke razıyım. Ne ya
payım?,, 

Mualll 

Bunu bana değil karınıza ve 
karınızın annesine söyleyiniz. (). 
nun kaçması nihayet sizi yola 
getirmek içindir. Yola geldiğinizi 
görünce evine dönmekte tered
düt etmez. 

HANIMTEYZE 

··-···········-... ·········--············-··········-
:= TAKViM:= 

SALI 

30 Ga. - 21 HAZiRAN • 932 hmr 47 

Arabi Rumi 
15 - Serer • 1351 ·Hazlran-•H•• 1348 

Vakit Er.ant vaaatl Vakit Ezani YUat1 
===--= L ~at tarafından temin edilmek- larını temenni eden bir karar ka- taleplerinde beyhude ve akim mu- Londra 20 - Sabık İspanya 

~ır. Amele işe başlamamakla bul etmiştir. kavemetlerinde devam suretile Kıralı Alfons öğle yemeğinde Gllneş 8 44 4. 28 Akt•m 12. - 19. 44 

ti ~her greY hitam bulmuş Tamn mUtaleası vaziyeti vahamete sevk ve mede- lngiltere kıral ve kıraliçasmın ötıe 4. 31 ıı. J5 Yat1ı 2 04 21 48 
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~;;;;;::===== - Muharriri: «.nııt Ham•.. Nakleden: H. $. 
Genç kız yörümiye başlıyarak: Küçük ve ahmak beyni bir kur
...... Gözibıllz el'an knmızı, dedi. şunla dağıtılarak. Bunıınla bera-

~ ...._ Fakat Yohan olduğu yerde her o aizden yüz bin ..• 
~ıştı. Genç kız geriye baktı. Gözlerinden yaş\ar boşandı. 
)'it a kat'i adımlarla ona doğru Hıçkmklarla boğ.1larak iri adım· 
~ laşarak, yaşlı gözler ve sert larla ve yalnız başına şatoya 

•esle: doğru yürümiye başladı. 
~ ?to, öldü, dedi... Neden Gecenin J{CÇ vaktinde değir-
~ . hır söz söylemiyor, bu ka- menin kapısı çalındı. Y ohan ka-
~ IStihfafla bakıyorsunuz... Fa- pıyı açarak karanlıkta, gelenin 
\ill~nu iyi bilin ki onun kalbi yuzunu seçmiye çalıştı. Biraz 
~•nden yüz bin kere daha . uzakta Viktorya, yanına gelmesi 
'i ~~i. Anlıyor musunuz? onun için ona işaretler yapıyordu. Buz 

oldüjihıil biliyor musunuz? ıibi aoiuk elile onu mütehakki-

mane bileğinden yakalıyarak yo
lun üzerinde ıürüklemiye başladı. 
Yohan: 

- Oturmanız daha muvafıktır. 
Oturunuz, bir az dinleniniz. Yor
gunluktan takatiniz kesilmiş, 
dedi. 

Oturdular. Genç kız mırıl-
dandı: • 

- Benim hakkımda kim bilir 
neler düşünüyorsunuz? Ben ki size 
hiç rahat vermiyorum. 

- Çok bedbahtsınız. Beni 
dinleyiniz, Viktorya. Şimdi artık 
tedricen sükunet bulmalısınız. 
Size herhangi bir suretle yar
dımda bulunabilir miyim? 

- Allah aşkına, bu sabah 
size söyledikJeırim için beni affe· 
diniz. Evet çok bedbahtım. Uzun 
ıenelerdenberi ııbrap çekiyorum. 

Bugün onu~ sizden yüz bin kere 
daha iyi kafpli clduğunu söyle
miştim. Bunu sahiden böyle 
di.lşünmüyordum. Beni affedin •. o 
benim nişanlımdı, öldü. işte bu 
kadar"? Fakat bu niş~nlanma be
nim arzumla olmamıştı ki? Yohan, 
şunu görüyor musunuz? Bu benim 
nışan yüzüğümdür. Onu birçok 
zaman evvel, evet, birçok ıene 

evvel bana vermişlerdi. İşte şimdi 
onu atıyorum, uzaklara fırlatıyo

rum. Ve yiizüğü ormana fırlattı. 

Yüzüğün yere düşüşünü her ikisi 
duydular. 

- Babam böyle istemişti. 
Babam çok fakirdir. Adeta di-
lenme derecesine gelmiştir. Oto 
ise bir gün büyük bir servete 
konacaktı. Babam ille onunla ev
lenme~i iıtiyor~u. her defuı_oda 

bunu reddediyordum. 
- Ebeveynini, şatoyu, ailenin 

namusunu, kendi haysiyetini dü
şün, diyordu. Nihayet bir gün ; 

evleneceğim, dedim, fakat ancak 
üç sene sonra onun olacağım .• 

Pederim bekledi. Oto da bekledi. 
Hepsi bekliyorlardı. Fakat 

nişan yüzüğümü daha o vakit 

vermişlerdi. Birçok zaman bekle
dikten sonra, artık herşeyin bey-

hude, daha fazla teehhürün fay
dHız olacağını anladım. Babama: 

Artır zevcimi davet edebilirsiniz, 
dedim. 

Yaptığım bu fedakirlığa 
mukabil pederim bana tc· ckkür 

ediyor ve beni tebcil ediyordu. 
"'1ıuw var) . 
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j Eser Arasında 
1 

Son Haftanın 
Yeni Çzkar:ı 
Eserleri 

Son on gün içinde Babıali 
kütüphaneleri, karilere birkaç 
yeni eser verdiler. Geçen hafta· 
nm son gfinli Kanaat KUtüpha· 
nesi piyasaya lic 'eni eser bir· 
den çıkardı. B .an .. Btirhan 
Cahit " imzas ., yan .. Gazi· 
nin Dört Sih ,, isimli eser 
lstiklAl mücadt!iesinin bir köşesini 
tasvir ediyor. 

Bu bllyl\k mücadelenin kah
ramanlık hik elerile dolu olan 
bu eserde, 
hesinin ha,.. 
raamı gör 

ıassa Cenup cep· 
"inlerindeki manza· 

Gaziantep müdafaası ve o 
müdafaayı yapan vatan çocukla· 
rının kahramanlıkları elin hatıra· 
mızda canlı ve hareketli izlerle 
ya4ıyor. Bu eser bllyllk , tarihin 
bu köıesinden açılmıı bir pence• 
re gibidir. 

ikinci kitap bir tetkik eaerl· 
dlr. Maruf Amerikalı tetkikçiler• 
den Larsonun. Moğulların haya· 
hna dair yazdığı bir eser Nusrd 
Kemal B. tarafmdan Türkçeye 
tercUme edilmiştir. Okuucuyu ba
ımdan ıonuna kadar merak ve 
heyecanla ıürükleyecek bir coğ· 
nfya ve tarih kitabıdır. 

Üçüncü eser de (Üç asırlık 
Fransız edebiyatı ) ismini taşıyor. 
Retat Nuri B. tarafından vücude 
getirilmiştir. Eserlerde on seki· 
ıinci asırdaki Fransız edebiyab 
ye edipleri hakkında muhtasar 
Te müfit malömat vardır. Bilhas· 
18 gençlerin iılerine yarıyacak 
ıekiJde kaleme alınmıştır. 

iki glin evvel de Remzi ktı
tophanesi Hikmet Feri dun Beyin 
bir kitabını neşretti. Esere "Bu
gUn de diyorlar ki,. ismi veril· 
miştir. 

Hikmet Feridun Bey, bir mUd· 
det evvel, tanınmış şair ve edip· 
lerle konuşmuş, onların bugfmki 

Türk edebiyatı hakkında fikirle
rini sormuştu. Vaktile gaz~te 

ıtıtunlarında okuduğumuz bu 
razıları ıimdi bir araya gelmiş 

&nytık bir cilt bilinde görüyoruz. 
Kitapta yalnız şahsi mütalaalar 

değil, ayni zamanda zıt fikirlerin 
çarpışması da nazarı dikkati cel
bediyor. 

Şu dört eıer hakkında birkaç 
eOmle yazarken müşterek derdi· 
aıiıe bir daha temas etmeyi fay· 
dah buluyoruz. Görilyorsunuz ya, 

on gllnde dört yeni e~er kazan· 
dık. Okuma ihtiyacımn h,ı şekil-

de temin edileceğine, bizim gibi 
ıiz de inanmış bulunuyorsunuz. 

Fikir ihtiyacının tam manasile 
tatmini için eser bolluğu en bi

rinci ıarttır. Neşriyat sahamız bu 
tekilde emekledikçe fikir terbi

yemizin olgunlaşması çok gecike
cektir. 

Moda Meşheri Olan Bir 
At Varışı 

Parla 20 - Manialı at yarış· 
ları, Reisicumhurun huzurunda 
yapıldı. Mükifat 500 bin frankb. 
Duk Aneju ismindeki at birinci 
geldi. Bahsimiltterek bire 65, 17, 
14 ve 9 vermekte idi. 

Otay deki yarışlar her ıene 
modanın bir mec;heri halindedir. 
Herkes buraya ::na tuvaletler· 
le gelir. Ve yc .ı . .~ıoda, her ta• 
rafa, buradan taammüm eder. 

Viyananıı~ Dullar Kahvesi! 
- - -------- - -------•• • 

Uçte ikisi 
Olan 

Havvanın 
Kahvenin 

Kızlarile Dolu 
Hususiyeti 

---------------· 

Burada Masadan Masaya Kartlarla Muhabere Edebilirsiniz! 
Viyana, 17(Ha· 

ziran ) - Av· 
rupanın herhan· 
gi bir gazetesini 
açarsanız açınız, 

mutlaka : 

- Avusturya 
iflAs etti. Kom• 
şularından yar• 

dım dileniyor, cüm• 
lesini görürslinliz. 
Hakikaten iktisa
di sahada bu, 

böyledir. Fakat 
acaba zevk v• 
eğlence sahasın

da da öyle mi 1 
Ben Avustur

yanın hükumet 
merkezine lgelir 
gelmez: 

- Viyanada 
nerede eğlenilir 1 
diye sordum. 

Muhatabım sigarasından bir 
nefes daha çektikten ıonraı 

- Hiçbir yerde J diye cevap 
verdi. Viyana &lmüşttir. Muhare· 
be Viyanayı öldürmüştür. 

Saat öğleden sonra ikiye ge· 
liyordu. Otelin penceresinden 
baktım : Opera meydanı yaz gil· 
neşinin altında tramvaylar, oto· 
mobil ve gelip geçenler ile kay· 
naşıycrdu. 

Israr ettim: 
- Buna rağmen koca şehrin 

vakit geçirileceK bir yeri elbette 
vardırl 

Muhatabım bir saniye dOşün-
dükten sonra: 

- Mademki çok istiyorsunuz, 
dedi, eski alemlere nisbetle çok 
ıönük olma!{la beraber "Dullar 
kahvesi,, adını taşıyan müessese• 

biraz vakit geçirebilirsiniz! 
Burası da ne? 
- Bir gazino, alelade bir 

gazino! 

* Yemekten sonra Y ohensgasse 
ıokağında Schellinghof adını ta
şıyan kahveye gittim. Burasının 
diğer Viyana kıraathanelerinden 
hiç farkı yoktu. Geniş koltuk
lar, küçücük masalar, birer 
fincan sütlll kahvenin önünde 
gazetesini okumıya dalmış bir 
sürü insanlar, ve nihayet ötede 
beride dolaşan siyah elbiseli 
beyaz önlüklU garsonlar, yeni 
gelen bir mllşterinin nzerinde 
alelade bir kahve tesirinden baş· 
ka bir tesir yapmıyordu. 

Fakat kıraathanenin dip ta
rafında kırmızı bir peröe vardı, 
bu perdenin arkasından dik bir 
merdiven ile alt katta başka bir 
salona iniliyordu ve işte asıl 
" Dııllar kahvesi ,, burasıydı. .. 

Çok uzun, mustatil bir salon 
tasavvur ediniz. Bu salonun dört 
tarafına önleri açık birer loca 
oturtunuz ve locaların içine de 
birer masa ile ikişer, üçer tane 
koltuk sıralayimz, ıonra bir kö
şeye de bir piyRno koyunuz, Dul
lar Kahvesini gözilnüzün önUne 
getirmiş olursunuz. 

Her masanın llzerinde bir kl
ğıtlık ve kAğıtlığın üzerinde de 
bir kart vardı. Bu kartlarda Vi
yana, Dublin, lstanbul, Pariı, 

Dullar kahvesi 
Moskova gibi tanınmış şehirlerin ı 
lıimleri okunmaktadır. 

Etrafa bakındım; yalnız Mos· 
kova adını taşıyan loca boştu, 
koltuğumu çekerek yerle9tim. 

Derhal önümde bir hizmetçi 
kız peyda oldu ve masanın üze· 
rine on tane kartpostal bıraka
rak: 

·- Elli kuruş! dedi. 
Benim kartpostala hiç ihti

)&cım yoktu, maamafih bu iste· 
nilen 50 kuruş 1: izim paramızla 

takriben on beş kuruş ettiği için 
vermekte mahzur görmedim. 

Hizmetçi çekildi, fakat o an• 
de dip taraftaki 
piyanonun ya· 
nından bir caz

bant sesi yükseldi, 
ben de salonu 

gözden geçirmiye 
koyuldum. Mllşte
rilerin Uçte ikisi 

kadın, mtlteba
kisi erkekti. Ka-

dınların da nısfın· 
dan fazlası çok 

boyala feylerdl, 
ağlebi ihtimal so· 
kak kızları idi. Bir 
kısmı cllz'isi ise 

gelen: Herzlicbe Gruıse keU
llmeleri vardı. Bilihare öğrendim, 
bu kelimeler hoı geldin mana• 
ıına gelirmiş, mutaden ıöylenlr· 
mif, hiçbir taahhlldll tazammun 
etmezmiş. 

DördüncO kartta lıe fu ıuaJ 
varda: 

- Danseder miıinlz 1 
DubHa 

Betinci kartta ı 
- Yalnızlık kadar hllztln 

verici bir şey var mıdır ? 
Liabon 

Albncı kartta ı 
- Moskova masasına oturmu.-

kendi halinde 
kadınlara benzı · Viyana Operası 

yordu, maamafii1 kimbilir. Belki 
bunlar da onlardandı. 

• Ben bu dUşUncede iken hiz· 
metçi kız yine belirdi ve masanın 
Uzerine bir mıktar daha kartpos· 
tal bıraktı, reddedecektim fakat 
bu defa hiçbir ıey iıtemeden 
çekilip gitti. 

Yeni getirilen kartlara baktım 
ve hayretle gördOm ki bunların 
Uıtü yazılıydı ve yazılarda da 
bana hitap ediliyordu. Fakat 
bittabi ismime değil, oturduğum 
masaya "Moskova,, adresine 1 

Ancak o zamandır ki masala· 
rın Uzerinde duran kartların hik
meti vücudünii anladım; ikinci defa 
olarak getirilen kartların adedi 
altı tane idi, yazıları bittabi 
Almanca idi, imza yerinde de 
hangi masadan gönderilmit ise 
o masanın ismi •ardı. 

Kartlan aldım, okumıya baş· 
ladım, Uç tanesinde sadece: 

Samimi ıelAmlar manasına 

ıunuz, demek boltHikıiniz ? 
Heldelberı 

Cümleleri okunuyordu . 

• Bu kadar nazikine davetlere 
cevap vermeden evvel kartları 
gönderenlere baktım. Lizbon 
masasında oturan güzel bir ka· 
dındı, fakat profesyonele benzi· 
yordu. 

- Y a!nızhğım devam etmiye
cek, bir arkadaş ile randevum 
var! Cümlesini satın aldığım boı 
bir karta yazarak gönderdim. 

Haydelberg masasında oturan 
kız da güzeldi, fakat a özleri pek 
ateşli idi, ona da: 

- Hayır bolşevik değilim, fa
kat genç Heidelberg ıizde bir 
Alman mektep talebesi olma• 
yasımz? 

Cevabını verdim. 
Dublin masasında pembe, 

beyaz ve sarışın bir genç kıs 
vardı, ona: 

- Çok fena danı ederim, 
eğer bundan çekinmezseniz bana 
itaret ediniz kelimelerini yazdım. 

Bana selAm gönderen Kopen-

Kari A1ektupları 

Ortaköy 
Ve Aksaray 
Tramvayı 

Tramvay şirketi tıir Aksaray· 
Ortaköy servisi tesis etmiş ve f 
tarafa giden Aksaray ve mubl.tı 
halkı aktarma derdinden kurtul
muı ve yalnız Beyoğlu tarahDI 
geçmek için aktarma verglei 
vermekte bulunmuştu. Koca Mor 
tafapaıa, Topkapı, Yedikuleyt 
kadar olan kısmın nnful 
kesafeti malumu Alinizdir. Br 
yoğlu ıemtine geçmek istiye!I 
bütün bu on binlerce halk alr 
tarma parası vermektedir. Bo 
yetmiyormuş gibi ıirket şimdi 
de sabahları eat 8,30 dan sonf& 
Aksaray· Ortaköy hattını JAğvet-
mittlr. Şu halde sabahın 8,30 uq
dan sonra Ortaköy semtine git
mek lstiyen halka Beyazıttd 
aktarma mecburiyeti tahmil edÖ
miştfr. 

Eaaıen fakir olan Aksaray v• 
civan halkının daha ziyade s&i
meıine sebep olacakbr. 

Kemali ehemmiyetle nazar) 
dikkatinize arzettiğim bu mesel. 
ile bizzat meıgul olmanızı rlea 
ile teyidi hllrmet eylerim efendim. 

AkHra1 mUntahlplerlnd•ll 
lbrahtm Muhil• 

hag, lıtanbul, Stokholm malA"' 
larını da ıimdilik ihmal ettim. 

Hizmetçi kıı: gelmişti, kartW 
rımı eline tutuıturdum. Beı dt 
kika ıonra bir cevap geldi. Hel· 
delberg: 

- Hayır Alman değilimi ~ 
lebelik sıfatına gelince belki dto 
yeceğim. Fakat sizin AlmancanJI 
ne kadar fena, mutlaka ecnebi
siniz. Ya Fransız, ya Lehli ? 

Kızcatız hakikaten simadall 
anlıyormuş: 

- Fransızım, cevabım verdi-., 
fakat bir defa daha buraya g~ 
llrsem cebime bir ldgat kitatiı 
yerleıtirmeyi de dilfOndüm. 

Heidelberş masasından yeai 
~ir kart geldı. Bu defa F ransıı .. 
yanlmıfh: 

- Mademki dan1etmiyoraunus. 
yalnız ııkıJırsınıı, geliniz konr 
tabm, diyordu. 

Kalkarak gittim. Kızın adı 
Votti imiş, çok iyi bir Fransııea 
ltonuıuyordu. 

Sordum: 
- Par: ı ~e tahsil deymiş, fak•t 

Avusturya ile birlikte ailesi de il
l&s edince her ay Viyanadan al-
dıiı paranın arkası kesilmiş, buDf 
rağmen bir sene daha Pariıt• 
kalımı, nihayet Viyanaya danmf' 
ye mecbur olmuı, bakmış ki ailt 
ıri Çekoılovakyaya gitmittir, br 
rada bir mi1ddet oturmayı d6' 
tlnmOı, Dullar Kahvesi malı ... 
vasıtasını teıkil ediyormuıf 

- Nasıl, Pariıte ve lstanbC' 
da tanıımıyanları la.Dlfbrmak 19' 
böyle usuller kullanan mUet' 
ıeseler yoktur, değil mi? 

- Hayır! 
Fakat artık muhatabımın bll•k. 

yetini anlamıştım, biraz da mublf 
hakkında malumat almak istiyo_.. 
dum. Dublin masasında otur,. 
genç kızı göstererek ıordum: 

- Bu kimdir? 
- Tanımıyorum, dedi, he' 

akıam gelmez. Fakat bakımı ys
nına ihtiyar bir efendi geldi, ıı# 
nederim onun metresidir. t-

hıtiyar efendi oturmadı, fır•d• 
tan istifade ederek (Dublin) nedi• 
bir kart yazdım, fU cevap gel d,.. 

- Geç kaldınız. Şimdi gl er 
ceğim. Fakat beni görmek i•!cu
ıeniz 543 numaraya telef on • 
niz. Matmazel Mizzlyl arayıoı '* 
Yalnız peşin ılyliyeyim; Alnı'° 
canız bozuktur, anlqamayır. .. ,. 

Kahvede fazla oturmıya lOsOet" 
yoktu, Viyananın eğlence Y ,. 
lerinden birini giSrmUştnııı, rtı~ 
fok bir fikir edinmiotiın, • 
gidebilirdim. •' 

filli 
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Zavallı 
Çöplerimiz! 

Geçenlerde istanbul siipriln· 

tülerine İsviçreli bir 
grupun talip çıktı
ğını haber aldığım 
zaman çok sevinmiş
tim. Herkesin ihra
cat sevdasına düş-
tüğü şu zamanda 
süpriintü ihraç ede
bilmek muvaffakiyet 

değil midir? Sokakları iyice sü
pürdükten sonra süprüntüyü 
'enize dökeceğine çöp tenekesini 
başka bir memlekete b c;ı 
etmek, ettikten sonra da üstelik 
para almak... Bundan daha karh 
it olur mu? Hem kazanç, hem 
temizlik .• 

Fakat Maalesef bu sevincim 
çok sllrmedi. Gazetede okudum: 
laviçreliler süprüntülerimizi tahlil 
etmişler. Meğer büyük Avrupa 
tehirleri içinde en kıymetsiz siip
rüotil lstanbulda hasıl olmuyor 
muymuş?. işte talisizlik diye 
buna derler l 

Belediye ile temas eden İsviç
reli bir iktisat doktoru buna 
ıebep olarak şunu gösteriyormuş: 
" İstanbul çöplerinin yazın kısmı 
azamını karpuz kavun kabuk
Jarı teşkil ediyor. Sonra çöpler 
içinde kemik vesaire gibi lüzumlu 
maddeler gayet az. " 

İsviçreli iktısat doktorunun 
bu sözleri iizerine diişündüm;Süp
rUııtülerimizi para ettireceğiz di
ye yazın karpuz kavun yemiye 
tövbe edemeyiz ya .. 

Bunun için herhalde başka 

bir çare düşünmek }Azım. Ne ya
lan söyliyeyim, çöplerimize bütün 
avrupa ıehirlerinin çöplerinden 
daha kıymetsiz denilmesi Adeta 
gllcilme gitti! Fakat... Buldum! 
Bu işin ıır ve hikmetini keş
fettim ••• 

lktısat doktoru bilsin ki fstan· 
bul ç~pleri yalnız İstanbul halkı
nın artığı değildir. Ayni zamanda 
İstanbul köpeklerinin de artığadırl 
Öyle ya... Bu kadar ıokak kö
peği ne ile besleniyor? O çöp· 
lerle değil mi? 

işte elaleme karşı süprüntü· 
!erimizin kıymetini bir paralık 
eden sokak köpekleridir. Onun 
için belediyemize Acizane bir 
tavsiye: Şayet ıehrin çöplerini 
karlı bir fiatle satıp kendine eyi 

Romşu - Aman 
Ba~an Bey, geçen 

gUıı Emirgfi.na gi 
decektim. V:ı.pur 

kaçta diye tarifeye 

baktıın. Aradım . 

iradını, Eınirg!l.ıı 

Yok.. Hem yalmz 
l-~ınirg!ın değil , 
lloyncıköyiide yok .. 

Sonra hir ele baktım 
lJluköy diye bilme
diğim bir yor var. 

Meğerse gınirg!lnın 
ismi Uluküy olma

llııt mı? ..• 

Hasan Bey -
llHmem amınn, Bo-

Kom~u - Hasan Bey, BabdUI kitapçıları her akşam saat aitlda böyle çmgırak çaldırıp nep 
birden dükkanıartnı kapamıya karar vermlfler .. 

Hasan Bey - Mademki kitapçılar para verip bSr çıng::-akçı tutmuşlar, bari gUndüzlerl de dük
k~nlarmm önünde çıngırak çahhrsınlar •• Belki biraz satışa yardımı olur. 

Mile Diplarakoya 
- - - - - · - - -----

DUnya ,-üıelllk k ıraliç~al Yunan güzeli l\fatmaıel Dip
larako erkek kıyafetinde Aynaro:ı:a gitmlf ve bir 
müddet kaldıktan sonra tanınmadan çıknlıfhr. 

- Gazetelerden • 
Köhne bir an'a11 ~yı temelinden devirdin 
Aynarozu fethettin, ya,a be Diplarako 
Tavul}un olmadığı yere korkmadan girdin 
Aynarozu fethettin, yaşa be Dlplarako 

Klmseler sarmadıysa o incecik bellnl 
Tutan da olmadı mı pamuk gibi elini 
Yuf olsun bilmediler dUn~ıamn gUzeHnl 
Aynarozu fethettin yaşa be Dlplarako 

it 
Papazlar unutamaz bu ettiğin oyunu 

Onlara da gösterdin sUlün gjbl boyunu 

Bundan sonra sen oldun Karamamn koyunu 
Aynarozu fethettin ya,a be Dlplaırako 

DUşUndükçe her zaman bu yaptığın lşlerl, 

O tahrirll gözleri, insi gibi dlşleri 
Sakallarmı yolsun Aynaroz ke~l~lerl. 
Orayı da fethettin yaşa ba Dlplarako •• 

Vakit Küresi! 
Komşu - Hasan Bey, Gala· 

ta kulesindeki vakit küresi ya
kında işliyecekmiş. Acaba ne 
zaman işler dersin? 

Hasan Bey - Azizim, benim 
bildiğim vakit küresi işi bir eş

ref saat meselesidir. Onun vakti 
saati belli olmaz! 

bir irat temin etmek istiyorsa, 
ne yapıp yaparak, bir en evvel 
sokak köpeklerini ortadaır· yok 

u~tsin! 
Hasan Bey 

Kardeş Olmuş ..• 
Hasan Beyle tanıdığı bir genç 

arasında: 

- Ne haber evlat? Hani 
zengin bir adamın kızile evlene
cektin. Ne oldu? 

- Olmadı Hasan Bey ... 
- Neden? 
- Kız bana varmak istemedi. 

" Ben senin için ancak bir hem
şire olabilirim ,, dedi. 

Pazar Ola güldü. 
- Öyle ise ne merak edi

yorsun, a çocuk.. f stediğin yine 
oldu demektir. Adaınm mirasına 
konmak istiyordun, şimdi de oğlu 
sıfatile konacaksın demektir. 

Nane Sekeri ! 
' 

Geçen giin vapurda muzibin biri 
hem nane şekeri yiyor, hem do Pazar 
Olaya. takılıyordu. Pazar Ol:ı hiç kız
madı, bilakis hıyık Hltınılan giilerck 
mu1.ibln elindeki nane şekerini işaret 
etti. 

Etraftan merak ettiler. 
- O ne doınek, Hasan Bey? 
Pazar Ola hiç istifini lıozıııadı. 
- BirfCY değil, dcıli. Yediği nane

ye bakın diyoruın!. 

SerlAvha 

1 

Pazar Ola 

Bereket! 
Komşu - Aman Hasan Bey, 

sana iyi bir havadis ... 
Hasan B. - Hayrola ... 
Komşu Memleketimizde 

hayvanların adedi artıyormuş. 
Ne dersin'? 

Hasan B. - Ne diyeyim a 
komşu ... Sürüsüne bereket derim!.. 

idman! 
Komşu - Hasan Bey, ölüleri 

yakmak için fırın yapacaklarmış .. 
Hasan Bey - İşittim, komşu 

işittim! Demek ilk önce dünya 
cehenneminde yanıp ötekine 
idmanlı gideceğiz!.. 

Maça 
Dair 

Komşu çok futbol meraklısıdır. 
Pazar günü 
akşamı stad
yomdan çıkın
ca doğru sem• 
te koşup Ha
san Beyi bul-
du. !Pazar Ola 
sordu : 

-Ne haber? 
Komşu sinirli bir tavırla ce

vap verdi: 
- Sorma, 

karşı bir ... 
rezalet ... Sıfıra 

- Canım ne sinirleniyorsun, 
komşucuğ1.1m f Yenilmeden yenil· 
miye de fark var... Yine fena 
değil doğrusu... Ya herifler bir 
sayı yapacaklarına beş altı sayı 

yapıp bizi berbat etseydiler, da
ha mı iyi idi ! 

- Ne söylüyorsun 
Bey... Bir sayıyı biz 
Yunanlılar sıfır l .. 

Hasan 
yaptık ... 

Hasan Bey bir müddet şaşkm 
şaşkın komşusunun yüzüne bak· 
tıktan sonra: 

- lıAhi komşu 1 dedi. Öyle 
ise rezalet dediğin nedir ? .• 
" Muzafferiyet ! ,, , " Büyük mu· 
ı:afferiyet ! ,, desene !.. 

Şundan Bundan., 
Şu darbımeselleri biribirile 

telif etmek te bir meseledir, bi
lir misiniz? işini erken görmek 
istesen, çayı görmeden paçaları 
sıvayor, derler .. 

Biraz geç bıraksan yumurta 
kapıya gelmeden yerinden kalk
mayor, derler! 

Bunlardan hangisine uymalı, 
bilmem ki.. 

* Amerikada içki yasağını kal-
dırmıya çalışıyorlarmış. İşittiğime 
göre içkiyi kaldıramamışlar ki 
yasağı kaldırsmlar f .. 

Bana kalırsa, takvim kendi 
kendine hergUn bir yaprağı ko· 
pup düşecek bir şekilde yapıl• 
malr ... Ömrünün bir günlinU ken
di elile koparıp kağ'lt sepetine 
atmak işini de insana gördürmek 
insafsızlık değil mi? 

* Hasan Beye sormuşlar: 
Rüyaya inamr mısın? 
f şime gelirse... Demiş! 

ouşunı 
Komşu Hasan 

Bey, belt' uiyo muh-

telif yerlerde kırk 

haınmallık münhal 

olduğunu ilin ct-

ınif. Bu kırk rniin

hal için kaç hıun

mal miiraca.at et-

se bcğonirsin?Tam 

dört yüz . . 

Ila:ı :ı.n Bey -

Ah azizim, yiiz 

kiloluk lıaly:ı.yı 

sallasırt eden ham

ın:ı.llar bile lıan 

maişet altıııd:ı. hüy

Je c1.ilip bun:ılır

lar~:ı. iki okkalık 

bir kcso kAğıdını 
bıt9inde Emirgıtn
dan evvel ismi de· 

litttrllscek bir yer 

"ar11a o da halis 
bl\ıhHe Yunanca. 
btr lılm taııy&n 
'l'erabi&dır zan ııe
cltri tw1 ı 

KoıııfU - Hasan Bey, gazetede tu
haf bir haber var: lS yaşında Adil 
isminde biri ile yine 18 ya~ıncla 

ve Adil isminde başka biri arasırıda 
dö~ıii~ olınu,ı 

---------------------- zor ta~ıyan biz 
zuafa. hu yHkiin 

Komşu - Haberin var mı, Hasan Bey? TUtUn, 
mUsklrat, tuz inhisarları blrle,tt •• 

Hasan Bey - isabet, birader... Çlllnglr sofra· 
amda blrlblrlnden ayrılmıyan bu Uç t•Y ayrı 
ayrı nasıl idare olunur? 

• 

Ilnsan Bey- Bu habere en muvn'•k 
scrli'lsha nedir, hilir misin? 

Koın9u - • ' edir, H:ıs:m Bey? 
Hasan Bey - 1ıluadolel. 

Kom,u Teyze - Hasan Bey, fırında ekmek 
var mı? 

Hasan Bey - istediğin kadar, kom•u teyze •• 
Hocanın yorgan hikayesi gibi, dava bizim lklll· 
jln ha,ma imiş! lkllik gitti, buhran bitti 

altında sigara kA

ğıdı lınlino gelme

dik, ona hayret 

ediyorum! 



Kanunu Esasi İlin 
Toplar Atılırken 

Esasiyi 
Maharrirl )#.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-41-

BabıAli binasile civan bay• 
raklarla donatılmış, meydanın 
ortasındaki kürsüye büyllk bir 
Osmanlı sancağı sanlmıştı. Niza• 
miye taburları, muhtelif cephe
lerde saf bağlamış; askeri ban· 
dolar, mllnavebe ile milli havalar 
çalıyordu. 

Mansup ve mazul bütün vükela, 
ulema ve askeri Umera, devlet 
ricali, bütUn milletlerin rüesası, 

büyük üniformrlarını giymiş, bü· 
tün nişanlarını takmışlardı. Bun
ların arasında Mithat Paşa, 

şen ve beşuş bir çehre ile 
dolaşıyor, bu kadar zamandır 

çalıştığı bir işin nihayet bugün 
muvaffakıyetle hitam bulmasın· 
dan mütevellit bir sürur ve gurur 
ile, gözleri parlıyordu. 

Sirkeci tarafından gelen bir 
mızıka sedası, ve sonra Babıali 
yokuşunu dörtnala çıkan bir ya
Yerin atından atlıyarak: 

- Açılın ... 
Diye haykırması, halkı biribi

rine kaynaştırdı. Halk, gelenleri 
görebilmek için ayaklarının uçla
rına basarak biribirinin omuzla· 
rına tırmanırken, sırmalara ve 
elmaslara mUstağrak olan rical 
ve vükelA da tertibat almıştı. 

Mithat Paşa, ağır ve vakur adım
larla, BabıAlinin alt kapısına 

doğru yUrUyerek gelen heyeti 
karşıladı. 

Gelenlerin en başında, ma
beyni hUmayun başkatibi atufetlfı 
Sait Beyefendi Hz. vardı. T ara{ı 
eşrefi hazreti padişahiden getir· 
diği Kanunu Esasiyi bUyiik ve 
dindarane bir hürmetle ellerinin 
üstiinde tutuyor ve bu kıymettar 
kamulei tarihiyeyi taşımak şere
fini ihraz ettiğinden dolayı çok 
memnun ve müftehir görünü-
yordu. .. 

O anba büten bandoların şi
tirakile marş çalmıya başladı, 
halkın çılgıncasına alkışları da 
coşkun bir deniz dalgası gibi se
malara taştı. Mithat Paşa, heye
candan heyecana düşerek al atlas 
torba içindeki Kanunu Sait Beyin 
desti ihtirammdan aldı. ÖpUp ba
şına koyduktan sonra, yanında 
hazır duran Amedii Divanı Hü
mayun Mahmut Celalettin beye 
tevdi etti. 

Celalettin bey kürsüye çıktı. 
Babıali şivei kıraatine uygun bir 
eda ve mefharetten ihtizaz eden 
bir sada ile Kanunu Esasiyi oku
mıya başlar başlamaz, donanmayi 
hümayundan vesair mevakii as· 
keriyeden yüz birer pare top 
endahlile icrayi resmi şadımani 
kılındı. 

Bu esnada, Beşiktaş sarayının 
denize nazır bir odasında, pen· 
cerenin önündeki sedirde 
oturan Abdülhamit derin de
rin ıçmı çektikten sonra 
başını çevirdi. Ayakta duran 
m~hf'\'inci Osman Beye hıtab t:r: 

·mdao itibaren, ecda-

• 
Celalettin Bey 

Babıali Şivesile 
dımın kudret ve heybetini kay· 
bediyorum. Fakat buna mukabil 
de omuzlarımdaki yükü hafifleti
yorum. 

Dedi. 
Ve yine bu esnada tersanei 

Amirede Aynahkavak kasrında 
içtima eden konferans azaları, 
top seslerini işitir işitmez sordu· 
lar: 

- Acaba ne oluyor? ... 
Osmanlı murahhası sıfatile 

konferansta bulunan Vezir Saffet 
Paşa, ayağa kalktı, cevap verdi: 

Efendiler, şu işittiğiniz 
top sesleri, bütün memaliki Os
maniye ıçın Kanunu Esasinin 
ilc\n olunduğunu haber verıyor. 
Bu dakikadan itibaren, Osmanlı 
devleti de hükümatı meşruta 
sırasına girmiştir. 

Saffet Paşanın bu sözleri, 
çok manid::rdı. Konferans aza
ları, Osmanlı hudutları içinde 
yaşıyan ( İslav Hristiyan ) lara, 
sakin oldukları muhitte birtakım 
hukuk ve imtiyaz verilmesi için 
toplanmışlaı·.. Fakat, çok ga· 
riptir ki, hepsi de Avrupa 
siyaset aleminin mühim birer 
rüknü olan bu diplomatlar ; Rum· 
ları, Ermenileri ve bahusus Mu
sevileri hiç nazarı ehemmiyete 
almamışlardı. Saffet Paşa şu kısa 
beyanatile, hükumeti Osmaniye• 
nin bugünden itibaren bilaistisna 
bütün tebaasına hürriyet ve mU· 
savat verdiği cihetle, yalnız bir 
kısım hristiyanları değil, tabea-

Cehennemin 
Manzarası 

... 

Cehennem bütün dinlerde in
sanları dehşete veren bir mef-

humdur. Bu sebeple eski zarnan
lardanberi birçok ressamlar Ce-

hennemi tasvir eden muhtelif 
resimler yapmışlardır. Fakat son 

zamanlarda meşhur Fransız res
samlarından biri tarafından yapı· 
lan bir resim, teşhir edildiği 

sergide büyük bir muvatfakıyet 

kazanmış ve çok beğenilmiştir. 

Bu ressam şurada gördüğünüz 
resimle ateş mahkümu bir insa
nın günah papazları tarafından 
Cehennem ka:ranına atıldığını 
tasvir etmektedir. 

Kürsüde 
Okuyordu 

Kanunu 

sından olan bütün gayrimüslim· 
leri de yüksek bir hissi insant 
ile düşündüğünli ihsas etmek is· 
temi§ ve büyük diplomatlara gll· 
zel bir ders vermişti. 

Saffet Paşanın bu sözleri üze• 
rine murahhas efendilerin ne 
dUşUndiiğünü merak etmiye hacet 
yok. Binaenaleyh, sadedimize 
gelelim ... 

Kanunu Esasiyi ilan eden 
toplar atılır atılmaz, lstanbulda 
bilyilk bir donanma başladı. 
Bütiln evler ve sahiller, bayrak· 
lar ve kandillerle donandı. Her 
taraftan muzıka ve çalgı sesleri 
geliyor; muhtelif nilmayiş kafile· 
leri, şehrin cadde ve sokaklarını 
geziyordu. Hürriyeti efkar taraf· 
tarı gençlerden teşekkül eden 
cemiyetler, güruh güruh halkı 

toplıyarak sarayı hümayun önüne 
götürüyor, tezahürat gösteriyor .. 
Beyoğlu ve Galata gibi mecmaı 
ecanip olan mahallerle Mitbat 
Paşanın konağına gelip: 

- Yaşasın Sultan Abdülha· 
mit ... Yaşasın Mithat Paşa ... 

(Avazcsile, mesamii enamı 
dolduruyor)lardı. 

Mithat Paşa, konağının önüne 
gelen bütün nümayiş kafilelerini, 
memnun ve müftehir bir vaziyet· 
le karşılıyor, söylenen nutuklara 
hararetli mukabelelerde bulunuyor, 
karşısındakilere koca bir milJetin 
hamisi olduğu his ve kanaatini 
veriyordu. 

Halbuki saray, bunları daki· 
kası dakikasına haber alıyor, nü
mayişçiler tarafından zatı şahane· 

nin ismile Mithat paşanın isminin 
yanyana söylenmesindeki hikmet 
ve manayı anlıyor .. Fakat, şimdi· 
lik bunlara karşı hafif bir te
bessümle mukabele ederek, icap 
edenlerle hesap görmeyi, vakti 
merhununa bırakıyordu. 

• ( Saray), tahmininde aldanma-
mıştı. 

Hiç ümit etmediği bir zaman
da " Sadaret ,, e geçen ve " Kanu
nu E~ a ;i ,, yi de ilan ettiren Sad
razam Mithat Paşa, birdenbire 
vaziyetini tebdil etmiş, millet neı
dinde mevkiini çok kudretli ve 
emin görerek hem saray ricaline 
hem de Abdülhamide karşı tafra· 
füruşluk etmiye başlamıştı. 

1 Arka~ı var 1 
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Güzellik Müsabakaların
da Çok Garip Bir icat ·-----
Genç Bir Alman Güzeli Köpeği 

Sayesinde Birinciliği KazandJ 
Be y n o im i l el 

gllzellik musaba· 
ları artık tavsadı • 
13İı'.rtç 'iCne bü
tün dünyayı meş• 
gul eden bu 
mü sa b aka la ra 
ıimdi hemen de 
hiçbir millet gü• 
zelleri iştirak et• 
miyorlar. 

Fakat b 1 yüz
den para kaza· 
nan müesseseler 
düşünmü~ler 1 

• • 

şınmışlar, orta, ı 

yeni bir fikir 
atmışlardır. Bu 
fikir evveli Al· 

manyada tatbilc 
edilmiş ve mu~ 

vaff akıyetli neti• 
ce vermittir. 

Bu garip fikir 
nedir bilir misi· 

niz? müsabakaya 
iıtirak edecek Alman kızı ve köpeği 
kızın bir de güzel köpeği bulu· ı müsabakası, iki müsabakayı blr-
nacak ve hakem heyeti her ikisi leştiriyor demektir. 
hakkında birden karar verecektir. Bu sebeple bu tecrübe mu-
Yanl yalnız kızın güzelliğine bak· vaffak olmuş, ve birçok müraca-
makla kalmıyacak, köpekle bir atlar vaki ofmuttur. Hikem he-
arada vücude getirecekleri güzel yeti güıeli seçmekte müşkülAt 

çekmiş, fakat nihayet, burada 
manzaraya ehf'mmiyet verilecektir. resmini gördüğünüz kızla köpeğini 

Avrupada köpek sergileri müttefikan tercih etmiştir. KızıD 
ve güzel köpek müsabakaları adı CiUydir. Müsabakaya yU~erc• 
yapıldığı için, bu garip güzellik kız ve köpek girmiştir. 

~~-------------···--------------~-• 
Gorgulof Yaşamak istiyor ·-

Katil, Kanunun Her Müsa-
adesinden İstifade Ediyor! 

Paris 20 (Hu• 
suıi) - Sabık 
Fransız ReiscUm· 
huru M.lDumer)i 
öldüren Gorgu· 
lofu isticvaba 
memur istintak 
b4kimi katilin cİ• 
nayet mahkeme• 
sine tevdiine ka· 
rar vermişti. Bu 
itibarla muha
kemenin 11 tem• 
muzda yapılaca· 
ğı zannediliyor
du. Halbul ka· 
til kanuni hak· 
kını kullanarak 
istintak hakimi- MUtevetta RelslcUmhur Dumerln katlll 
nin karanua iti- Oorgulofa ait iki intiba 

raz etti, şimdi evrakı istinaf arzusunda olduğu anlaşılmaktadır. 

mahkemesinde tetkik edilecek, Halbuki tutulduğu vakit ka'" 
tekrar istintak hlkimine döne- nuni haklarını kullanmıyacağınıı 
cektir. muhakemenin bir an evvel g&-

Katilin istinaf mahkemesi ka- rülmesini ve nihayet bir dakik• 
rarına da itiraz etmiye hakkı evvel ölmek arzusunda olduğuP11 
vardır. Vakıa evrak eninde so· söylemişti. Görülüyor ki GorgU"' 

nunda yine cinayet mahkemesine Iof fikrini değiştirmiştir, şinıdi 
gelecektir. Fakat usulü muhake· yaşamak arzusundadır. 
me icabı netice bir müddet ge-
cikecektir. Bu itibarla muhake-

menin 11 temmuzda görillmcsi 
mümkün değildir. Kanun aynen 

tatbik edileceği için kararın ve· 
rilmesi ağustosa belki de mahke· 

melerin tatili dolayısile teşriniev
veles kalacaktır. 

Katilin ıamaıı kazanmak 

• 

Suikast Nh? 
Londra, 20 - Mısır sabık 

Ali Komiseri Lord Loidin rahiP"' 

lerle görüştüğü yerde bir :.,oınb• 
b. 'ka't bulunmuştur. Bunun ır suı ,, 

veya bir latife olup olmadığı 
tahkik edilmektedir. 
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Merhum Fazlı Necip Bey İhtiyar Dünua Nereye Gidiyor? 

Bugün Bütün Dünyadaki 
Amelenin Miktarı 25 Milyon 

işsiz Dün Gözyaşİarı Aras1~daı 
ur Metf enine T erk:edi}di 

Bunların Ailelerini De Hesaba Katacak Olursanız ... 
Esbak lngiHz 

Başvekili Mister 
loyd Corcun si .. 
yasi hayatını tet
ltik edenler lngil
terenin çekmekte 
olduğu para sıkm
tısmııı doğuşun

da bu maruf dev
let adamına bü
yfik bir mes'uliyet 
hissesi ayırırlar : 

- İşsiz kdaı 
ameleye devlet 
hazinesinden var
dım tahsisi usu
lllnü evvela o 
ıazetmiştir, derler. 

Loun21(Hu
ıuıt ) - Başta 

'vusturya olmak 
üzere Avrupanın 
Filen iflls hali
ne dfiıen kllçük 
devletlerine kıs
ıni yardımlar 
yapmanın esulı 

bir fayda temin 
etmi} eceği lcana

ati üzerinde itti .. 
fak edilmiştir. 

Amerikayı [bir 
kenua bıraka-

rak, dtinya buh
ranının munhası-

ran Avrupaya Bidayette bu iş
ıiz kalan amele Berlln sokaklarında bir lfsiz kafilesi taalluk eden kıs-
ve bu ameleye yapılan yardım 
nispeten azdı. Fakat tedricen 
çoğaldı, milyonları buldu, lngiliz 
bütçesini kemiren bir dert ha-
lini aldı. Bugiin bu tahsi-
sah ilga etmek suretile 
bütçeyi hafifletmenin imkanı 
yoktur, memlekette üç milyona 
yakın bir sınıfın, aileleri efradını 
da ilave ederseniz on beş mil
yonluk bir kütlenin ihtilalini mu
cip olur. 

* lngilterenio ihdas ettiği usulü 
çok geçmeden Almanya takip 
etti, bir müddet sonra da şu \•eya 

bu tekilde Amerika da ayni yola 
döküldü, nihayet Avrupa kıt'a
ıında işsiz ameleye yardım et
miyen devlet kalmadı. 

~ 
Dünyayı sarsan buhrandan sa .. 

clece Fransa masun kalmış gi
biydi. Loyd Corcun açtığı çığrı 

tenkit eden Fransız gaze!eleri 
gurura lcapılmışlardı, daha ge
çenlerde: 

- Fransada işsiz amele yok
tur, bittabi bütçeye yardım na
mile yükletilmiş bir ağırlık ta 
mevcut değildir, diyorlardı. 

Fakat aradan çok geçmeden 
dnnya buhranı Fransaya da sirayet 

etti, yıldırım sürntile ya) ılm,ya 
başladı. İşsizlerin miktarı şimdi
den 300 bini buldu, bu gidişle 
diğer memleketler derecesine 
yükseleceği muhakkaktır. 

* Daha üç ay evvel (Loyt Corç) 
un açtığı çığırdan istihfafla bah
seden Fransı~ gazeteleri nihayet 

kendilerinin de ayni yola dökülmek 
mecburiyetinde kaldıklarını gör
düler ve dün karilerine şu haberi 
\'erdiler: 

- "Hükumet tamamen veya 
kısmen işsiz kalan ameleye yar
dım etmiye ve bu maksatla 
bütün vilayetlere tahsisat vermiye 
karar vermiştir. 

" Evvelce tasavvur edilen 
bir programa göre işsiz ame
leye 11ene:de ancak (180) gün 
Yardım edilecekti. Şimdi bu hu
dut kaldırılmıştır. Ameleye .İf 
bulacağı zamana kadar, ilanihaye 
Yardım edilecektir. 

• İngiltere Başvekili Mister Mak-
doııald'm tanzim ettiği bir ista
tistiğe göre bugün muhtelif dev· 
letlerde mevcut işsizlerin adedi 
(25) milyonu bulmuştur. Demek 
lci aitelerile birlikte laakal 100 
ltıilyon halk açtır, veya )Stırap 
içindedir. 

Bu miktar maalesef azaJınıya 

değil, çoğalmıya yüz tutmuştur. ı mına umumi bir çare bulmak 
Filhaldka yine Mister Makdo- üzere lniçrede 1adece Avrupa 
naldın istatistiğine göre 1931 devletlerinden mllteşekkil iktusadt 
sene~inin beynelmilel ticaretinin bir konferans açılma1ı fikri iler-
yekünu 1929 senesinin üç aylık lcnıektedir. 
miktarının nısfından aşağıdır. İ 
Bu rakam, içinde bulunduğumuz 

ngiltere başvekili okadar 
istical etmektedir ki bu konferan-

932 senesinde daha aşağıya dli-
sın hemen önllmilıdeki hafta şecektir. 

Şu halde diinyanın atisi ne 
olacak? ·Umumi bir açlığa mı, 

yoksa cihanşümul bir ibtililc, 
bir kıyamete doğru mu gidiyo-

ruz? Bu sualin cevabını verebilen 
yoktur. 

A 
21 Haziran Salı 

fstanbul (1~00metre)18 gramofon, 
In. -, : l:ıt 11 rka .lı. llafıı Burhan heyeti 
tar.lfıııd.111 Ajaıı!; lıauorlcri, saat a~ arı 
~0,j l!rnnıofon ile opera par~a]arı, 21 
n1. turk.-ı ıs. z, Hafız Burhan hercti u
ra ıı.J.uı .!:! orkc tr.ı. 

Bükrcş - :m l metre ) 20 Hadyo or
kı ı r.ısı, :!tl.:i I,011fl•rn•1'!, 20, 15 Alck-
ı: 111ılrı• J,.ı tnr:ıfırııl:ııı şarkı 21,15 r:ı.d
) o orhl tr. ı. 

Bclı;rat ( 429 metre) 20 Çek lisıı.-
r•ı, 20, ı 1\0111,•tiil•, 21 gramofon 21,5 
'l.. "'ı:ıpt:•ıı ıı.ıhil. 2:3,50 akşam konseri. 

Roma ( 411 metre } 20 gazete 
h: 1 t rlı ri, ~ı,1;; nıuMelit konser, 2.?,5 

1 11~.d ıı loını,li. 

Prng 4~'.> metre ) 20 Fliit kon-
ı ri, 20.:..ll Çek ,. rkıl m, 20,ı:; iki ki
şil k koı ıuli, 21,10 keman koıı eri, 
21.4 1 '-' ri baı11hı. 

Viynnn (()17 111C"tre 19 kon'erarıs, 
21, ı:; 1, 11.111 1,oı ri, 21,GO şen mu<1iki. 

Peşte !ij) metro ) 20,0:> şarki 

içinde açılması erıusundadır. 

T oprağımı:ıın bir kısmı Asya 

kıt'asında bulunduğu için bu 

konferansa bizim de davet edi
lip edilmiyeceğimiz meçhuldür. 

Arzumuza ve teşebbüsümfize tabi 

olması ihtimali kuvvetlidir. 

Resminizi Bize Gönderiniz 

lf. * Size Tabiatinizi Söyligelim 

46 Hrlatlna H. : Güler yüzlü \'C 

uysaldır. Sami· 
.niyet. te\ ecciih 
ıe takdirdeıı 

tok hazzeder. 
Çabuk kapılır, 
tıklığı zarafeti 
sever, moda 
;erey an lan na 

tabi olur. Gü-
Le} ve zarif 
görünmek için 

ıcap eden ~ dakiirlıklnrdan çekin· 
meı. Giiriiltiıye mücadele)C 
gPlemez. 

konneri, _>(), ~;; g-aır.te ve rrıman, 21, 15 
opı r.uıı ı ora ıstr:ı lif\ eti. 45 

V nr~ova l l i 1 metre ) 20.15 

Fransuyi H. : Zekidir. Fazla 

soku 1 ga n J ık 
gosccrmcz, da
ha ziyade ağır 
\e müstağni 

dauanır, şah

sını alakadar 
eden mesailde 
ha~iyet. ve 
kıskançlık gö.· 
terir,I kırıldığı 

ınııhtı•lif. :!~.:1' ı-.111~ o g. ıctc:;i, 21 ak
şam hoıısorı. 2.1 d.uı~ h.n. !arı . 

Bertin- 1()j3metro ) 20 giınün mo

scleri. :?O.tO feıı Ueıııiııde ~ı koıııcdi, 
21,:?;; Kora şarkılnrı, :.!~ Breslavdan 
ııal,il. 

22 Haziran Çarşamba 
fstanbul - ( 1200 metre ) 18 gra

mofon, Hl,j alaturka sn, Bedayi mu
sikiye he~ eti tarafıııdan, Aj:ıns haber
leri, saai ayarı, rn,5 gı-aınofoıı iltı 

oporn parçaları, 21 alaturka saz, M iinir 
Nurettin Bt•y ilo ark:ulavlarları tara
fıııda 22 c:ı;-.uaııt. 

Bükreş ( S!H metro ) 20 piyano 
konseri, 20. l:i konfı'rans, 20,45 keman 
solo, 21.1.J flüt solo. 

Relgrad - (429 metre) 20 konfor:ıns, 
21,10 'nrkı, piyano ve keman, 2~,10 
komedi, 22,;;:; ak~aın koıısPri. 

Roma · ( 44 l •metre) 21 Halı('r ve 
grnıııofı>ıı, 21, 15 doktorun tavsiyeleri, 
21,4:i Z:ınıloııiııin Die .Gril ismindeki 

oııcraı;:ı. 

Prağ · ( 488 motro) 20 konferans, 
20,RO koııc:ı r, ~1 koııft:mııs. 

Viyana ( 617 nıotre) 20,45 yeni 
''" <ski cl:tıı'\J:ır, ~:?.13 koııfrran, 2B 
tlaıı tı:n :ıh rı. 

P4tşte - ( 5:JO nıtılra ) 21 Roıııaııtik 

L.r.man hırçın 

ve aı:;abi olur. 

Fotofraf Talllll Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaluınıı. 

bir piyes, 22,4:i haber "e Çigan orkcs· 
tr:ısı. 

Varfova - (1411 metre) 20,15 muh-

telif 20,35 rad~ o gazetesi, 21 radyo 

konseri, 21 ,53 Ctlobi) at bahisleri, 22, 10 

ııiyano konseri. 23 daııs havaları. 

Bcrlin - ( 1635 metre) 20,40 l\on

ı;er, ::!1 bir oııcrct p:ırç:. ı, 22 ten ha· 

'al: r, ı:;oııra lat.l•aııt. 

Merhumun t.butu kabristana nakledlldlkten sonra 

Dlln, gazetelerde "Fazlı Necip ' 
Bey öldü,, cUmlesini gördilkleri 
zaman gözlerine inanamıyanlar, 

öğle üzeri Maçka kabristanında 
hakikatle karıılaştılar. 

Duvar kenarında derin bir 
çukur, bir kUme toprak, bir tabut 
ve birçok çelenk etrafında mer
humu tanıyanlar arasında ıiyaın
dan haberdar olan blltün dostları 
vardı. Hepisi de miltecsirdi. Bu 
teessllre Müderris Muslabaddin 
Adil B. tercüman oldu: 

- Elliden fazla eser, belki 
elli binden fazla makale yazan 
Fazlı Necip, işte gözlerimizin önün
de cansız ve hareketsiz yatıyor. 
Biraz sonra gözlerimizin önünden 
büsbütün kaybolacak. 

Muslahaddin Adil B. teessü
ründen litriyen sesi ile anlatı
yordu: 

-"Faziı Necip imanı tam bir 
vatanpetverdi. Vatanının kurtula
cağına kanidi. Fikir sayesinde 
kurtulacağına kanidi \'C istibda-

dın karanlık senelerinde bile 
(Yeni Asır) gazetesinin vazi ma
sası önünde fasılasız çalışıyordu. 

Hürriyet dalgası Selanikten 
başlıyarak Rumeli Türkleri ara
sında çabuk !o'enişliyen çok mü
sait bir muhit buldu ise, bunu 
hazırlıyan fikir amelesinin ara
sında Fazlı Necibin çok büyük 
bir hissesi vardır. 

Fakat Fazlı Necibin çahşması 
Yeni A ırdan ibaret lrnlmadı. 
İstanbula aksetti. Matbu:ıt mü· 
dürlüğiinde,r l lilaliahmerde, mulı
te!if yczı sahalarmda ve en niha
yet Gayrimübadil!er cemiyetinde 
senelerce devam etti, beklenmi
yen bir zamanda ölümün "Dur,, 
emri gclinciye kadar devametti. 

Fazlı Necip lcanaatlerindcn 
fedakarlık yapmayı bilmiyen, yük
seklerde gözü olmıyan ve milli 
menfaatleri devamlı ve.. gölgede 
çalışmakta bulan bir vatanperver
di. 

lf. 
Fazlı Necip B. Selanikte doğ

muştur. 31 J senesinde gazeteci
liğe başlamış ve (Yeni Asr) te
sis etmiştir. Selanikte neşredilen 
bu gazete Rumelide yegane ga
zete idi. O vakit viltiyet gaze-
teleri methiyelerle, nişan Ye rüt
be tevcihile meşgul iken (Yeni 
Asır) F aı.lı Necip Bey kal emile 
en serbest yazılar yazardı.Denebi
lir ki, Türkiyenin en hür gazetesi 
idi. 

Fazlı Necip Bey hayahn·n her 
saatinin kıymetini bilmiş ve ken
disini saye valcfetmişti. Yazıla
rında, sözlerinde daima en doğru
yu görür ve gösterirdi. Hiçbir 
menfaat mukabili olmıyarak 

hareket ettiği için herkes ta
rafından sevilmişti. Fazlı Necip 
Bey Tütün lnhisan lstanbul 
Müdüriyeti Ziraat Şubesi MüdürU 
iken vefat etmiıtir. Kendisinin 
bundan birkaç sene evvel neş
rettiği ( Türk Hayatı ) mecmuası 
milli bir mecmua nUmunesi ol· 
mak itibarile çok kıymetlidir. 

Vefatı ani denilecek kadar 
seri olmuş ve hatta pek çok 
kimseler inanmak istememişlerdi. 
V efatma sebep şudur: 

Geçen perşembe gUnU mide
sinden biraz rahatsızdı. O gün 
Dariilfiinun konferans salonunda 
gayrimübadillerin idare heyeti 
intihabı vardı. İdare heyetine 
cemiyete cidden faydalı olacak 
kimselerin intihabı için ailesinin 
ısrarına rağmen gitmi~ti. Orada 
cereyan eden sinirli hadiseler
den sonra Fazlı Necip Bey 
bir buhrnn geçirmiş ve eve dön .. 
düğü zaman yatağa dü -
müştür. Doktorlar göğüs 
anjini hastalığı teşhis etmişler 
fakat maalesef kurtaramamış
lardır. 

D:ımadı Enis Tahsin, bira
deri Nazım ve A\<nİ, oğlu Silih
tarağa elektrik f brikası Müdür 
mua\ ini Mustafa Necip Be. lcre 
ve ailesine taziy t beyan ederiz. 

Yeni Bir 
Fabrilra 

lst. nbul ch•.,rmda bir çuval, 
kanaviçe ve tela fabrikası trsisl 
için İtalyan teba s ndnn .M. Ar .. 
mnndo Giustiniyani ve şürel ii.sı 

tarafından hiikfımetten nıiisnade 

alınmıştır. Mezl. ür fabrikanın 

çıkaracağı mallar memleketin 
ihtiyacını tatmin ettiği takdirde 
25 sene zarfında İstanbul ve 
civannda buna miimasil bir fob· 
rikn tesis edilem"yecektir. Fahri· 
ka 600 bin lira sermaye ile lcşck· 
l<ül edecek, 200 beygirlik kuvvei 
muharrike ile işliyecek, senede 
60 bin gündelik amele kullana
cak, ve senede 3 milyon metro 
mnl imal edece1<tir. Memleketi
mizde muhtelif senelerdeki ka
naviçe sarfiyatı aşağıdadır: 

1925 senesinde 8,428,952 kilo 
4,299,256 lira, 19~6 senesinde 
6,i05.387 kilo 3,341,912 lira, 
1927 _enesinde 7,729,522 kilo 
3,417 ,379 lira, 1928 senef'inde 
6,861,647 kilo 3,234,896 lira, 
929 senesin~e 8,309,583 kilo 
4, I09.632 lira, 1 P30 sene inde 
7, 112,360 kilo 2,660, 960 lir.ı. 

Bn itibarla fabrilca memleke
tin bü-. ük bir ihliyacmı tatmin 
cdeccl~tir: 

l 
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- L Bu Sütunda 
Büyük Taarruzun Bütün Mes'uliyetini ·----- Yazan: Hüseyin zeki 

Her gün 

Lort Kiçner Deruhte Etmişti Ayşe_nı_·n __ Çeyizleri 
Bu iki fırka donanmanın muh- 1 

h .. ç olduğu yardımı temin edebi· 
lir. Y almz Jeneral Joffrun vadet
tiği şey ilerde lüzum bissediline 
29 uncu fırkayı göndermekten 
ibaretti. 

Lort Kiçneri kararından vaz· 
geçirmek için yapılan b&tOn te-
tebbüıler akim kalmıfb. Ne yeni 
ve tecrübesiz askerleri kullanma• 
nın tehlikesiz olduğu iddiası, ne 
de Rus vaziyetini kurtarmak ve 
Almanların garp cephesine y&k
lenmelerine mini olmak için en 
iyi çare Boğazlara hücum olduğu 
delili onu iknaa kAfi gelmemişti. 

Mister Çorçil Oç gthl içinde 
boğazlara elll bin kişilik bir kuv• 
vet gönderilmesini mftdafaa edi. 
yordu. ilk defa olarak donanma
nın boğazları tilccar gemilerine 
açık bulunduramıyacağını kabul 
ediyor ve nazırların askersizlik 
ytızünden bu tetebbllsiln akamete 
uğraması muhtemel olduğunu 
unutmamaları IAzım geldiğini söy· 
IGyordu. 29 uncu fırkaya gelince 
Lort Giçner fikrinde ısrar edi· 
yordu. Rusyanın vaziyeti dftzel· 
medikçe veyahut boğazlarda 

muvaffakiyet ihtimali görlllme
dlkçe bu kıtaab g&ndermiye-
cekti. Ancak 1 O martta boğaz
lara fırkanın ı&nderilmesine mu• 
yafakat etti. 

~ uncu fırka etrafında cere• 
1an eden bu mllnakaıalar o za· 
man hDkümetin itten anlar bir 
erkAnı harbiyenin vesayasına ne 
kadar muhtaç olduğunu gösterir. 
Bütün cephelerdeki askeri vazi
yet tetkik edilmedikçe ve elde 
mevcut asker hakkında mütehalif 
fil .. irleri mukayese etmedikçe na
zırların bu mesele hakkında bir 
karar vermeleri doğru değildir. 
Amirallik nerde, niçin ve ne vakit 
kullanılacağım bilmeksizin gayri
muayyen bir tarzda asker istiyor· 
du. Ufku kendi cephesinden iba
ret olan garp cephesindeki lngi. 
Ilı ErkAnı Harbiyesi bir neferin bile 
ayrılamıyacağını söylüyordu. Bu 
hususta bitaraf ve müstakil bir fikir 
verecek olan Londradaki lngiliz 
Erkanı Harbiyesinin fikri sorulma· 
mıştı. Hükumetin ilk yapacağı şey 
Canakkalede muvaffakiyet temi· 
ni için ne kadar askere ne vakit 
ihtiyaç olacağını tesbit idi. Ayni 
zamanda cepheden ahnacak bir 
fırka ile garp cephesinin maruz 
bulunacağı tehlikeyi bilmesi li· 
:ıımdı. Ancak o vakit lyle bir 
kuvvetin tehlikeye ablmasa doğru 
olup olmıyacağa lcararlqtınlabilir
di. Bu amilleri bilmedikçe bir 
karar vermek karanlıkta ylirft
mekten baıka bİt' ıey değildi. 

Şimdi Lort Kiçner bir taraf· 
tan biran evvel Mısırdaki fırkayı 
donanmanın emrine vermek, bir 
taraflan da Awstralya ve yeni 
Zel.ind fırkalannm sevkini temin 
etmelr Uzere tertibat almıya 
başlamıştı. Şayanı dikkattir ki, 
Lort Kiçner, bu yeni ve herhalde 
parlak olmıyan teşebbüsün bü
tün askeri mesuliyetini üzerine 
aldı ve hazırlık tertibab ta· 
ır r ·en onun tarafından yapıldı. 
20 'llubatta Lord Kiçner, Jcoeral 

Çılnakkalede cephemizde bir tayyare topu 

Makswele çektiği bir telgrafta mevcut Türk kuvveUerinin mik· 
Çanakkale taarruzunun başladığı· tarını, iıtibkAmların zapb için 
m bildiriyor, ve 9 martta sevke- asker çıkarmaya ihtiyaç olup olma· 
dilmek Uzere Avustralya ve Yeni dığını, llzımsa ne kadar kuvvete 
Zelind fırkalarının hazır bulun· ihtiyaç bulunduğunu ve bu kıtaa• 
durulmalarını emrediyordu. tın ne suretle kullanılması dütilnlll· 

Amiral Karden o zamandan diiğünü öğreneceksiniz. Bulayir 
evvel askeri yardıma ihtiyaç his· hattım tutmak kifi midir? Anadolu 
sedebileceğinden Makswele bula· sahilinde de askeri harekit icrası 
bileceği nakliye gemilerini top
lıyarak Limnos adasına sevke
decekti. Bir taraftan da Makswel 
Amiral Kardenle derhal temasa 
geçecek, ne istediğini öğrenecek 
ve yapmıya çalışacaktı. 

23 fubatta Makswele bir alay 
nakledecek nakliye vapuru bul· 
muftu. Mısırdan gelen habrrler 
pek leşçi edici bir mahiyeti haiz 

değildi, gönderilecek yardımcı 
kuvvetler harp sabasına varma• 
dan evvel birçok şeylere muhtaç· 
tılar. Halbuki İskenderonda at 
nakline mahsus dört, Maltada 
bir vapur vardı. 

Amiral Karden de Makswele 
gönderdiği telgrafta, Çanakkale 
teşebbüsünün bir hükumet teşeb· 
büsü olduğunu, kendisinin sadece 
bu plim tathika mem·ır bulun· 
duğunu, vaziyeti kabine erkim 
kadar şümullü göremiyeceği için 
ne miktar askere ihtiyaç bulun-
duğunu da tahmin edemiyeceği
ni bildirmiştir. Telgrafta diyor
du ki: 

"Bana, lUzum görülürse, 10 
bin kişilik bir kıt' anın karaya 
çıkması hazırlıklı bulunmamı 
emrettiler. Şimdilik bundan faz• 
lasını bilmiyorum. Böyle bir kuv· 
vet gönderilirse, bunların, Soğan· 
dereye kadar Gelibolu Yarı· 
madasını işgal etmek üzere, Sid
dilbahre çıkarılmalannı muvafık 
ıörürüm.,, 

lngiltereye gelen mah1mata 
g6re, Gelibolu yanmadaıında 40 
bin kitilik bir Tnrk kuvveti 
vardı. Burasını bu kuvvetin d6rtte 

biri kadar bir kuvvetle iıgal etmeyi 
düşUnmek bir cinnetti. Çıkacak 
askerleri iyi kontrol etmek !il· 
zımdı. Fakat bundan evvel vazi· 
yeti iyi bilmiye ihtiyaç vardı. 
Lort Kiçner, sevk kıtaatı ku
mandanı Jeceral Birdwood'a 23 
ıubatta şöyle bir telgraf gönde-
İ'iyordu: 

"Amiral Kardeni ıörerek, 
müşterek bir askeri hareket icra
sı husunda fikrini sorunuz. Neti
ceyi baaa bildiriniz. MahalHade 
yapacajııaa tetkikat ile orada 

)hım ve tayanı tavsiye midir ? " 

(Arkuı nr) 

Gobi Çölünde 
Bir Kilise 

Geçenlerde Gobi çölnnde 
otomobillerle seyahat yapan bir 
kafile kum deryaları arasındaki 

küçük bir kasabada bir Alman 
kilisesine rastgelmiıler ve hayret 
etmiılerdir. 

ResiJJh de gördüğünüz gibi 
bu kilise tıpkı Çin evleri tarzında 
yapılmııtır. Tahkik neticesinde 
öirenilmiJtir ki, vaktile Frederikı 
Baba isminde bir Alman papazı 
Gobi çölllnde dolaıırken bu ıehre 
gelmiş ve orada yerleımiye karar 
vermiştir. 

Papaz Baba burada kendisine 
birçok taraftar bulmuı, onlara 
ibadet fırsatı vermiş olmak iç·n 
bu kiliseyi yaptırmıştır. Bu kilise
nin bir hususiyeti de bütün ihti· 
yaçlara cevap vermesidir. Yani 
kilisenin bir tarafında ibadethane, 
bir kabnda otel odaları, bir ya• 
nında abp dlkkl111 vesaire 
vardır. 

Şehrin laemen yakinlndekl kuzu kadar sakin olan Mehmetle 
k&yde yerleşmişlerdi. Evleri bir evlense !. .. 
kat ve dört odacık ile bir de Fakat Mehmet, fakirliğini bit 
ahınmıı bir yerden ibaretti. Al· kızla birleştirmiye korkuyordu. 
h11 erkek, beıi kadın olmak Dilnyaya gelecek çocuktan içia 
ilzere on bir kiti idiler. Evleri· bu izdivaç nekadar hazin ola• 
nin etrafında beı danümlük cakh. 

toprakları vardL Ayşe bütDn bunlan teşrinie,.. 
Kaylerinde en kalabalık aile velin güzel bir sabahında dnıt-

onlardı. Vakit ve halleri iyi de- nllyordu. Çarşıya inerken dar 
tlldi; hatta kaylin en ·fakiri idiler. yolun dönemecinde ansızın bir 

En bllylik kızları, Ayıe, ne otomobil komesi ç1Dladı. Sonra 
ı&zel, ne de çirkindi; o, kendisi- bir otomobil çılgm bir obft• gibi 
le evlenmiye cesaret edecek bit- yaklaıtı ve Ane bll)llk bir fer-
bir delikanlı Omit edemi· yatla yere dliştü. 
yordu. Üstelik, kayde, erkek-
ten fazla kız vardı. Ayıe, di· Otomobil durdu. K6y1Dler 
ter kızlar gibi, değirmenin koıuştular. Zavallı kızcağızın bir 
arkaıında veyahut aamanlıjın kalçası çıkm1Şb; birçok ta ya• 
aralığında aeviımeyi hiç arzu raları yardı. Kan akıyor, eıvabım 
etmiyordu. kırmızıya boyuyor, topraja sızı• 

insan elinde olmıyan bir şeyi yordu. 
yapmak istediği zaman nekadar K6yl6ler otomobildeki adam-
llzlllUr, ıstırap çekeri Ayşede, cağızı linç etmek istiyorlardı. O 
çıkmaz sokağa giren taliinl dtı- sapsan kesilmif, tirtir titriyor, 
tilndükçe, öyle UziUüyor, ıstırap özürler diliyordu. Ukia yüdııl 
çekiyor; neşesiz, sıkıntılı, yekne- gözilnll şişiren birkaç darbeden 

r sak gilnler geçiriyordu. Kendi ya• kurtulamadL o esnada bir jan-
şındaki kızların çoğu kendilerine darma ile köy ağası görOndDler. 
birer eı bulmuşlardı. Ayte yirmi 
beşine yaklaşıyor, fakat hayatı• Jandarma, ağanın yardımı il• 
nın dOmdnz ufkunda bota giden ıdamcatızı himaye etti, emin 
bir hayal g6remfyordu. bir mahalle g&tllrdO. Zavallı Ar 

Babası ihtiyarlıyor; anaıının feyl kaldırdılar. 
y0z8 daha çok burufuyordu. Acıklı birçok haftalar ıeçtL 
Evleri de pek kalabahkb ve Ay- Ayıe, ıehre nakledilince hutaar 
ı•, nekadar metin oluna olsun, de çok ıstırap çelrtL Arhk yafr 
bu mliteaddit azapların altında dığı müddetçe topal kalacaktı. 
eıildiiinl biuediyordu. Fakat, hiç olmazsa bacajıDI 

• btıabnttın kaybetmemifti. Ba bll
O sene pek fena ıeçti. Her 

tarafta mahsul az oldu. Be, dl
n6mlllk yerleri her seneden daha 
az mahsul verdi. Ancak kanola• 
rını doyurabiliyorlardı. 

Bir sabah babası: 

- Ayşe, dedi, şehre gitsende 
bir kapılanı versen... Hiç olmazaa 
sen rahat ederdin... Burası, gö
ri\yorsun ya, sefalet .• 

Bazı insanlar, ne halde olur
larsa olsunlar, ailelerine daha zi
yade merbuttur. 

Ayşe, beş dönümlük toprak
larında kıymetli bir şeyi olmadığı 
halde, orada bulunmaktan büyük 
bir zevk alıyordu. Hiç olmazsa 
yeşil çayırlan, buğdayları, çiçek· 
leri, ağaçları, akan suları ve me
liyen koyunları görUyordu. Gön• 
lünü avutabiliyordu. AYfe tarla· 
ları, tepeleri, dağlan, sabahı, ak· 
tamı, geceyi, yazı, kışı, ilk· 
baharı, sonbaban ayrı ayn 
seviyordu. Kendi kardeşlerini de, 
batta köydeki inıanları bile 
1eviyordu. 

Babası arbk o meseleyi kur• 
calamadı. Y almz bir sabah oda-
11ndan ıeç çıktı. GISzleri kıpkır
mızı idi. Ayıe anladı. Sekiz gOn 
mnsaade istedi. Sonra, tehre 
gidip kapıl&nacaktı. 

* Ondan sonraki glinler da· 
ha acıklı oldu. Ayşe blltiln 
elemini sevdiği tarlalarda, çimen• 
lerde, tepelerde gezdirdi. Sanki 
• ve belki • muhayyilesinde kll-
çük bir şairlik kırıntısı vardı. 

Ahi Burada kalmayı nekadar 
istiyordu. Bin liracığı olsa, bir 
delikanlı i~tihap edecekti. Artık 
biç betbaht olmıyacakb. Hele 

ytık bir tana detiJ mldL 

Ayşeyi ve ailesini aevindirea 
bir talih eseri daha vardı: Ôltbll 
makinesinin sahibi zengin bir 
adamdı. Bir anlaşla teklif etti. 
Peıin iki bin lira verecek, bet 
ıene de yüz elli lira ödeyecekti. 

Ayşenin ailesi için ne mucize! 
Bu kazayı köyde her erkek ve 
kadın kıskandılar. 

* Ayşe köye avdet edince ker 
disini "içtimai merdiven,, in ea 
nstünde buldu. Talipleri çoğaldı. 
Hiç kimse topallığım nazarı iti
bara almadı. Köy Ağasının oi'
luna varıncaya kadar bnttın dr 
likanlılar etrafında dönmiye bar 
ladı. Artık, beğendiğini almaktaO 
başka bir endişesi yoktu. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadil ve Halk 

gazetesi 

ıdara. Jıtanbul: Eatı Zaptır• 
• Çatalçetm• tokalı 16 

Telefon lıtanbul - !0203 

Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FlATl 

TÜRKiYE 

1400 Kr. t Sene 
750 • 6 Ay 140() " 
400 " s .. 800 " 
150 " ı • 300 • 

Gelen evrak geri nrilmeı. 

Ulnlardao mes'uliyet alınaıal 
cev&p için mektuplara 6 kurıatl..

Pul illvetl lAumdır · 
Adres değiıştiritmcsl ( 20) kurıotıat• 
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İşten El ekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muharriri: 
rnold Golopen 
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Amcası Hasta Bir Adam - Bir Dosttan Gelen Davetiye - Teessür Verici 
Bir Haber - Artık Mutlaka Gitmek Lazım! - Felekten Çalınmış Bir Gün -

Maalesef Rahata Kavuşmak Mümkün Değil l 

Avrupanın mühim şehirlerinde 
faydalı bir müessese vardır, size 
istediğiniz şehirden istediğiniz 
vekilde, pullu, mühiirlü ve dam
galı mektup getirtebilir. Ücreti 
biraz pahalıdır amma, yine, at, 
deve değildir. 

Gidip bu müesseseyi ziyaret 
.J.tim \'C kendilerine bir mektup 
llıüsveddesi vererek: 

- Bunu bana Amsterdamdan 
göndertiniz, dedim. 

Artık bir dereceye kadar ra
hattım, muayyen bir plan üzerin
de yürüyordum. Şimdi vapılacak 
ley bu planın safha safha açd
nıasını beidemekten ibaretti. 

* Aradan bir hafta g •çti. Bu 
lllüddet zarfında amcalarımdan, 

dayılarımdan, aslı esası olmıyan 
teyzelerimden bahse başladım. 
Maksadım kendisini hazırlamak, 
kulağım doldurmakta. Hatta bi
rnz da istikbali düşünerek: 

- Bunların içinde bilhassa 
Amsterdamda bulunan amcam 
ihtiyardır, 5lünce bütün malı 
hana kalacaktır, dedim. 

* Amsterdamdan beklediğim 

tnektup nihayet geldi. Bizzat be
nim diktem altında yazılmış olan 
ınektupta şöyle deniliyordu: 

" Aziz.im efendim:, 
"Amcanız tehlikeli surette has

tadır. Kendisim tedavi eden dok
torlar da endişeli görünmekte
dirler. 

"Binaenaleyh bir an evvel bu
raya gelmeniz lazımdır. Vakıa 
bu ziyaretiniz biçareyi teşfiye 
edecektir, diyemem, fakat ıstıra
bını eksilteceğine eminim. Sizi 
lle kadar sevdiğini ve ne vakit-
t~nberi kucaklamak istediğini 
bilirsiniz. Bu dakikada bile buh
ran arasında isminizi söylemek
tedir. 

"Gelecek hafta içinde sizi bu
rada görmiye intizaren hürmetle· 
rimi beyan ederim. 

"Kornell F:ısmoş,, 

Mektubu müteessir bir sima 
İle okuyorum, Edith: 
~ 

Kadıköy icra dafrasinden: Bir 
cleynin temini t tif:l.,ı zııırnmda açık 
arttırma ilo satılarak p:mıya ~e·nilmesi 
llıukarrer l.ıulun:ııı G parc;:ı. lr:ınkari 
baıı se<'cadc) e talip olanların tellaliye 
tcı~nıi ve ihale pul masrnfla.n koııdile
tino ait olmak iizrrc 27 6 '932 farihirıo 
tııusadiC l'nznrte:si güııti s.l.-ıt 14 ten 
1G ya kndar K:ıdıköy Pazar ınah:ı.llo
'iııd(I bulunacak m uıura mlimcaat 
<_cınrlt>ri ilii.n olun ur. 

Zayi Bolu Ahzı Asker şubesinden 
'lınış oldu~'ıım dskcrlik vf'sik:ısrnı ''e 
lıufus kf h'ldını kazaen Z<ı) i ey lcdi m 
hınilerini alaca~,rmıd:ın hiikiinılcri ol
tııadığıııı ilfin ü) Irriın. 
Uoluııun Gökc;csu mıhiycı;inin ı\\·şar 
kariye slndo 11 n<'IJliıd cıgullanıı dan 

Mehmet oc-lu Hıza 

Fotoğraf ı ahlili Kuponu 
TaLiütınizi öğren •ne'· istı) ors~nu 
1?to~-rafınızı 5 adet kupon ilo lıir · 
1kte gönderiniz. rotoğrarıuıı sıraya 

UHıiJir "e iadtl edilmez. 

lsiın, meslek 
\'eya. snn':ıt? 

1Iangi 11uallorin 
cevabı? 

t'o(()l;'Taf intişar 
edecek mi 'I 

1-'ot()ğr:ıfın kli,esi 8U kunı1tuk 
liul mukabilinde gönderilebilir. 

- Amcanızdan fena 
ber mi var? 

Diye sordu. 
- Evet, dedim, 

rum ki... 

bir ha- J 

korkuyo-

- Yok canım, şom ağızlı 
olmayımz, kaç yaşındadır? 

- Yetmiş üç! 

- Okadar ihtiyar değilmiş! 
Edit tarafından olduğu gibi, 

benim tarafımdan da gösterilen 
bu teessür kadar gülünç bir şey 
tasavvur edilemez! 

Gülmemek için kendimi zor 
tutuyordum. Nihayet ertesi sabah 
Caring Kors istasiyonundan dokuz 
elli beşte hareket eden trenle 
Dovr limanına gitmekliğim ve 
oradan da Holanda için vapura 
biomekliğim takarrür etli. 

(Arka11 var) 

Y ni Bütçe M. el isi de 
• (Bnş tarafı 1 inci ııayfada) 

le 33,500,003 liralık açığın 23,5 
milyon lirasının tasarruf olundu
ğunu, yeni seneye yalnız 10 mil
yon bir borç devredildiğini 
anlattı. 

1 

kaydi gösterdiklerinden şikiyet etti. 
Suat Bey ( Kastamonu ) bazı 

temennileı tle bulundu. Sonra 
Sırn Bey ( İzmit ) söz aldı ve 
hükumetin bazı icraabru umumi 
olarak tenkit etti. 

Vekil Bey bundan sonra Dü
yunu Umumiye bütçesine geçti. 
Geçen sene eytam ve eramil 
maaşatı ile beraber 30,500,000 
lira iken bu sene bu miktarın 
49 milyon küsur liraya baliğ ol
duğunu, bu tezayüde Müdaf aai 
Milliye ve Nafianın evvelce yapı
lan taahhütlerinin sebep oldu
ğunu söyledi. Sora hükumetin 
halka olan borçlarına geçerek 
sak•t hükumetin 1 O küsor milyon 
liranın mahsup edildiğini, geriye 
bir milyon kadar borç kaldığını, 
bu sene bunun da ~ahsup 
olunacağını, tekalifi milliyeden 
olan 2 küsur milyon liranın 
dalgalı borçlardan b~r milyon 
küsur lirasının tamamen tesviye· 
edildiğini, mütebaki 2,5 küsur 
milyonun da bu sene tahvil ve
rilmek suretile ikmal olunacağım 
söyledi. 
Bundan sonra yeni bütçe varida
tının eski kaidelere bakılmıyarak 
en ihtiyath bir surette nazarı 
dikkate almdığmı, geçen sene 
( 184,000,000 ) lira varidat tah· 
min edilirken geçen senenin son 
dört ayında 4 milyon liralık buh
ran vergisi i!e ber:aber ancak 
162 milyon tahsil edildiğini bu 
sene daha ihtiyatkar bir hareket 
olmak üzere 140,000,000 lira 
tahmin edildiğini anlattı. 

Vekil Bey vegi!erdeb de bah
sederek arazi, bina, sayım ver• 
gilerinde 927 denberi tenezzül ol
duğunu, yeni bütçede bu tenez
zülün nazara almdığmı söyledi. 
Sonra İnhisarlara geçerek Reji 
idaresinin son senesinde hükihne· 
te 3,878,000 lira vermişken birin
ci inhisar senesinde 21 milyonluk 
satış hasıfah olduğunu, hükürııe· 
tin rejiyi almakta bu suretle isa
bet gösterdiğini söyledi. Vekil 
Beyin izahatına göre varidat 341 
de 19,000,000, 26 da 18,000,000, 

27 de 18,750,000, 928 de 22, 150,000, 
29 da 24,C00,000 30 da 27,000,000 
olmuştur. Reji zamanında azami 
satış 16,000,000 u geçmemiştir. 

Vekil Bey halkın pan birik· 
tirme hususundaki arzusunun se· 
neden seneye arttığını, 930 da 
bankalard3ki hall.c parast 32 mil
yon olduğu halde 93 I de 38 
milyona çılct•ğım söyledi. 

Maliye Vekilinden sonra bütçe 
er.cümeni namına Kamal Zaim 
B. bazı izahat verdi. Miileakıbeıı 
Halil B. ( İzmir ) söz aldı ve ŞU!l
lan söyledi : 

- Devlet sefinesinin yatakla
rını metin esaslara istinat ettir
mek lazımdır. Tedbirler, memle· 
ketin şeraiti iktısadiyesine göre 
alınırsa çok muvafık olur. Geçen 
sene, kredi buhranı başladı. 

Evvda kredi işini halletmeli. 
Zirai kredi geniş olmalıdır. 

Halil Bey nakliyat meselesine 
de temas etti. Mütealoben Refik 
Şevket Bey bazt memurlana IA-

Birinci Umumr Müfettişlikten 
memlekete fayda gelmediğini, 
ümit edilmedik intizamsızlıklar 
olduğunu, kaçakçılığın bu mın
takada daha çok yapıldığını, Tem 
yiz mahkemesinin Ankaraya nak
linin doğru olmadığını söyliyerek: 

- Bence bu mahkemenin 
hiçbir gölgeye maruz kalmadan 
çalışması lazımdır, dedi. 

Bir ses - Yani buradaki mah
kemeler gölge altında mı? 

Sırrı Bey: 
- Misafir kabulü için dahi 

vakit ayırmaklığa mecbur kala
cağı muhakkaktır. Onun için ben 
temyizin buraya gelmemesini is
tiyorum. 

Sırrı Bey, ihtisas mahkeme
lerine de temas ederek bu mah
kemeler mensuplarına verilen 
ücretle, diğer nizami mahkemeler 
mensuplarının aldıkları arasında
ki farkı tebarüz ettirdi ve hunu 
muvazenesizlik olarak tavsif etti. 

Strrı Bey diğer işlere de ge
çerek şunları söyledi: 

- Hükfımetimizin devletçilik 
umdesini tenkit edeceğim. Hüku· 
metimizin vasfı ve şiarı, halkÇJ· 
lıkt-r. Gittikçe hakkından mah· 
rum edilmekle olan fert, hllku
metin halkçılık vruıfı ile kabili 
teJif olamıyacak kararlarile kar
şılaşıyor. 

Hergün ticari muamelAta dev
letin müdahalesi çoğalmaktadır. 
Halk hükumeti, bu şekilde dev· 
letçi olamaz. Diğer memleketler-
de buhrana verilen mana ile biz
de buhrana verilmesi lizımgelen 
manay• ilmen birleştirmek milm· 
krn değiidir. 

Kaç fabrikamız kapandı? Kaç 
amele açıkta? Bntçemizde işsizle
re yardım için kaç milyon tah
sisat var'? Bunlarm hiçbiri yok. 

Salonda bir ses - Ankara 
sokaklarında işsizleri görmüyor 
musunuz? 

Sırrı Bey devamla: 
- Köylü, neden fakirleşmiştir? 

Çüı ki mahsulatımıza mahreç ara
mr.dık. Prens Dö Gal omuzunda 
bir top kumaşla memleketinin 
masnuatına mahreç a ·adığı sıra
larda biz, Üunu ihmal ettik. 

Almanya gibi tedbir alsaydık, 
paran·n kıymeti yükselmiş olacaktı. 

Sırrı Bey bundan sonra müs
takil olduğu için birçok vatan· 
daşJa,·dan kendisine şikayet mek· 
tupJarı gelmekte olduğunu ifat:le 
ederek bazı mütalealar serdetti, 
dedi ki: 

- Hükumetin ve hazinenin 
müsait :ınmanlarında bol bol para 
alırken, şimdi ıstırart zamanların
da biraz s!lcınlı arız olduğu için 
bana şikayetnameler yağdıran 
ve beni şikayete sevketmek isti
yenlerin bo hareketini ahlaki bir 
nakise olarak beyan etmek ist<>rim. 

Recep B. ( Kütahya ) - Liit-
fen izah ediniz! • 

Sırrı Bey deYamla: 

Sayfa 11 

eda va • 
ır 

veya 

· stiyenlere b n n bedel1ni 
nakden verdiğimize herkes hayret ediyor; 

Bunda şaşılacak b:r şey yok. 

EKEN BİÇER 

Profesyonel Olalım Mz ? . -. 
ara aza mak lst ·yen er 

a vra v·r·yorla 
( Bat tarafı 1 inci sayfada J 

meseleler yüzünden klübünden, 
belki de muvakkat bir zaman 
için, ayrılmış bulunuyor. Kendisi
ne ilk sualimizi sorduğumuz za
man derhal sözümüzü kesti ve: 

"Hayır. dedi, ben profesyo· 
nelliğe, aylıklı oyunculuğa taraf· 
tar değilim.,, 

Bu kat'i cevaptan sonra T ev· 
fik Bey fikirlerini fU cümlelerle 
izah etti: 

" - Ben spor itinin münevver 
kafaların harcı olduğuna kanaat 
getirmiş bulunuyorum. Profesyo
nellik spor esnaflığı demektir. 
Bence bu tarzan demircilikten 
farkı yoktur. Mektuplarını bisik
letle dağıtan bir posta müvezziine 
sporcu diyemeyiz. Belki zevk iç.in 
spor yapılabilir. Esasen spor bu
gün zevk sahasına dökülmüştür. 
Fakat para için yapılan spo
run zevkle ve bilhassa sıhhatle 
alAkası olamaz. Bize münevver, 
ııhhatli ve kuvvetli bir gençlik 
lazımdır. Biz sporu bu manada 
anlamalıyız. 

" Spor borsası ve bir spor 
loncası idare etmek istiyenlere 
profesyonellik tatlı bir meşgale
dir. Fakat gençliğin sıhhatlen
mesi için muayyen bir rejime ve 
esaslı bir disipline istinat eden 
tam amatör bir spor teşekkülü 
lazımdır. 

" Diyorlar ki; " Kuvvetli bir 
MiIJi takım için profesyonel ol
mak llzımdır. ,, 

'4 Hayır. Bu söz ve bu mütalea 
doğru değildir. Biraz tetkik ede-

• 

~~~~·DENİZ 

"EFTALYA 

lim. Bugün profesyonel olan 
sporcular bunu hangi maksat 
uğrunda kabul etmişlerdir? Bu 

sua!in cevabı gayet basittir. Zengin 
clmnk için Alaskaya altın ara
mıya, bilmem nereye kauçuk 
çıkarmıya gideıniyenler sporu ve 
bilhassa futbolü ekmek parasI 
için vasıta yapmışlardır. Sporda 
terakki etmek, kuvvetli bir milli 
takım çıkarmak için şuurlu, iman· 
h amatör gençlere ihtiyacımıı 
vardır. Eğer bunu temin eder
sek biz de 5teki milletlerin karşı• 
sında rekabet bayrağını açabiliriz. 
Evvela spor terbiyesini, spor 
şuurunu kuvvetlendirelim ve 
temiz bir spor muhiti yaratalım. 
Bilhassa idaresizlik bizim en 
büyük yaramızdır. Diyelim ki 
profesyonel olduk. 

"fakat bugünkü idaresizlik o 
gün de devam edecek olursa 
vaziyet eski tas ye eski hamam 
hikayesine döner. O .zaman şu 
manzaraları göreceğiz: Aylık 
meselesi, sınıf kavgası vesaire .• 

u Hulasa, bence profesyonel 
bir sporcunun, bazuları kuvvetli 
bir demirciden, bacakları sinirli 
bisikletli bir posta müvezziinden 
bilekleri kalın bir iskele sandal
cısından .zerre kadar farkı yoktur. 

"Para kazanmak manevrasını 
başka sahada tecrübe edelim. 
Sporcuyu cemiyetten uzaklaştır· 
mıyalım. Eğer evvela idare saha
sında kuvvetlenirsek oyun sa~a
smda da kuvvetlenebiliriz. işte 
bu kadar. ,, 

-----------------------------~---~ 
KIZI 

A 
VE 

KEMANİ SADİ BEY. 
PEK YAKINDA HARB.YEDE 

E 
BAHÇESiNDE DİNLEYECEKSiNiZ. 

" amusu rans vı 
Miiellifi : Uas:ı.ıı Bedreddin 

Elde bulunan Fransızca kamusların en mükemmelidir. Buglinfin 
ihtiyaçları na.zarı dikkate alınarak yazılmışhr. 
50,000 kelime - 1500 sayfa - GUzeJ bir cilt 

flatl 250 kuruştur. 

Mcrk~zi tevzii - Ankara c:ıddesi Türk Neşriyat Yurdudur. 1111.'!ıil~· 

Bu hal, mucibi teessiirdür. 
Benim aranızda müstakil vaziyet
te bulunmaklığ.mdan dolayı bir 
takım müracaatlara maruz kalı
yorum. Ben, bu müracaatçılar 
gibi diişünemem. 

Salondan bir ses - Bize ne
den yazmıyorlar? 

Strrı Bey - Çünki siz Halk 
Fırkasına mensupsunuz. Benim 
vayİJ•etim müsaittir. Onlar size 
müracaattan korkarlar. Cesaret 

etmezler. Smr B. Rusya ve İtalya 
seyahatlerine temas ederek buse
yahat ve mülakatların muvaffa
kiyetli birer mevzu olarak te
lakki edilebileceğini ifade etti 

l 
ve dedi ki: 

" - Biz bu seyahatlerden ve 
mülakatlardan millet namına na-
sıl nafi neticeler alındığım öğ-
renmek isteriz. Hüklımetin iza
habnı dinlemek isteriz. Ben, bu· 
nu bir hak olarak istiyorum. Bu 
izahatJ vermek te hfikumet için 
bir vazifedir.,, Vakit & eciktiği için 
celse bugüne talik edileli. 

Vel<iller Heyetinde 
Ankara 21 ( Hususi ) Dün mec

lis içtimamdan sonra vekiller he· 
yeti toplanmış, müzakere geç 
vakte kadar devam etmiştir. 



BÜYÜK AKDENİZ SEYAHATİ 
Türk MaarH Cemiyeti lzmlr mümessilll§lnin tertip ettlil 

ara,tırma, dlnlenme ve e) lenme seyahati 

Pire, İskenderiye, Rodos 
t - Cemiyetimiz bu büyük 

scyalıati ni biitiiu 'fürk 
gcnçlrri ve nılinovverleri için ha· 
7.ırl:ı.mıştır; ayııi zamanda seya-

~eyahat seri, lük'\ ·\'e mükemmel 

konroru ve birinci, ikinci ve 
il çil ııcü m cvki y:ıtaklı kaıııaral:ı.rı 

, lıavi hiiyiik vo busu"t bir yolcu 
v;qııırıı ilo yapılacaktır. lı:ıt: adlh·eeil('riuıizle mua.llimleri

ıııizin i1.tirnklcriııi teminen tatil 
5 · Seyahat csnasıuda varlı

rıııı her nevi nıe~rııbat vo ıııekiı
l;ltı ıııe,·cut gayet. ehven fiatli bü
fc;ıi '"e yiiksek :;an' atkftrlardan 
ıniırukkep orkostra~ı seyyahların 

ı•ın irlorin o lıaıır bnl 11 :ı:ıcaktır. 

ıaıııanıua tc~atlıif ettirilmiştir. 
2 Sı.:yyahhr (Atinanın, Nilin, 

1 :odo:-nn) b11ılii gılzell i klori içinde 
on lıc>ş glin gcı:ireccktir. Adalar 
' · .\kdl'lıir.in .~orin vo saf bavasile 
biitiiıı bir sr>ııenin yorgunluklarını 

ı 1 i ıı lı·n c1 i rol' ek l L'r<lir. Coıniyotiıuiz, lı<'r lı:ıııgi Lir pos-

3 ;-\cyyaiılar, Yunan, l\Iısır 

tarihlerinin zenginlikleri, derinlik· 
lt ri içiııı1o a,,ır!arın hayatını iıl
r.ık cdeeeklor, bc'}ori tokamiililn 
ııo: riııi Zt vklc tonı:~~p oyloyoklerdir. 

ta \ :ıpurıı ile 300 liraılan a,ağ'ı 
y.ıpılına<:ı inıkam olmıyaıı Lııı sf1ya
lıati tertip oılerkon herkesin ko· 
!aylıkla iştirak cdolıilınesini temin. 
ına.ksaılilo azami fcdıı.karltk yapa
rak bilet ürrotlcrini asgari bir 
hadde indirm1ştir. 

4 :--o, :ıJıatc 20 temmuz 
çarşamba ~(inii b:ı1lanacaktır. 

Fiatler 
1 inci mevki azimet 
2 ıncı 
3 üncü " 

ti 

,, 
" 

ve avdet yemek!i 90 lira' Pas:ıport ve 
,, yemeksiz 50 ,, vize masraf
" Yııtaklı ,, 30 ,, Iarı c.l:ı.hihlir. 

Toplu gezinti Ye ikametlerde scyyahinin temini menfaat 
ve istirahatları için lazlm gelen tertibat nlınm1şhr. 

Seyahate iştirak Şartları : 
1 - Seyahate iştir.1k edecek ! ~·arşamba giiııii oldııguna naz:ı.ra.ıı 

zeHı.t lıilut bolloliyle hüviyet cnz- pasaport ıııu:ımeliHının ikın:ı.l etli· 
daılı ve kiiçilk kıt'ada iiç fntoğr.t· lobilmesi için seyahate iştirak ede-
fını a~~ğıdnki adrc:<e tevdi etmek ı·ok zevatın 10-7-932 ııa.zar giinii-

sureth le lıilotini almalıdır. ne k:ıılar miirac.ıatl:ı.rı rn.ıımdır . 
2 Taşra vilflyctlcrılon iştirak Hu t:ırihton sonra. mür:ı.cnat edecek 

cıdocckleriıı mahalli zabıta.sınc:ı z'lv:ü iı;in miinforit p:ı~aport ınııa-
ıını::;aıhl:ık ıncm:ı.liki ecnohiyeyo ıııolf1si yapılmak zarııreti hasıl ol:ı-
ı:cıyalıat lıoyanııarnesiyle birlikte ü<; c:ığından p:ı.-;.qıort ve viıfl m:ıı;;r,ıf· 

kıt'a foto~'Taf, hüviyet c!lzdanı ve ları kcndilorinc ait ola~aktır. 

lıilot bedelini Tiirk afa:ı.rif Cemiyeti 4 - 1,bu sr.yahato l:ıtanbul 1a.n 
İl.mir ınüınessilliğine göndermeleri işlirak oılocok zevatııı lzınirn azi-
lfızııııdır. ınd ve avdotlori nısıf ücretle 

3 - Hareket glinll 20-7-932 tc111i11 edilecoktir. 
Bilet satış v2 müracaat yerleri : 

Tilrk .Maarif Cemiyeti lı.mir milnıe:-ıfılligi : hmirtlc SeLlnik 
Bankası k:ı.rşısıııd:.ı.. Tolofon: :mı t 

·-----.................. ,_, ............... _. ................... ________ ~--------
İs tan bu I Belediyesi İlanl.arı * 

UskUdar Beledlye MUdUrlU!jilnden : Maili inhidam olmasından 
dolayı yıktmlmakta olan Üsküdardaki beylik ambarının yıkılma 
masarifinin temini için sökülen kurşunlardan 7000 okkası satıla
caktır. Taliplerin haziranın 23 üncü perşembe günü saat 10 da 
Encümene gelmeleri. (B.) 

~ 
Bakırköy Belediyesinden : Yeşilköyde başı boş olarak dişi bir 

buzağ bulunmuştur. Tarihi il!ndan itibaren bir hafta zarfmda sa
hibi müracaat edip almadığı takdirde satılacağı ilan olunur. (B.) 

KİSARNA MADEN SUYU 
Harareti teskin eder, iştahı arttırır en leziz ve sıhhi sofra suyudur. 
Karaciğer ve böbrek taşlarını düşürür. Her çeşit hazimsizliğe mide 
ekşiliğine, şişkinliğine ve şeker hastalığma en iyi tabii ilaçhr. 

• 
Askeri Liseler için 
Muallim Aranıyor 
Aşağida yazılı Askeri Lise ve Orta Mektepleri için hizalarmda 

gösterilen muallimlere ihtiyaç vardır: 

A) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayni dere
cedeki mektepler için müseccel muallim olmak ve yahut 
branşına nazaran salahiyeti haiz olmak lazımdır. 

8) - Haftada asgari 15 azami 20 saat ders okutmak. 
C) Talip olanların muvazzah adreslerini lıavi istidalarile 

Fiş - tercümei hallerini haziran 932 nihayetine kadar 

D) 
Askeri Liseler Müfettişliğine göndermeleri. 
Kabul edileceklerden bilahare ders senesi 
etmiyeceklerine dair noterden musaddak 

aenedi alınacaktır. 

MünhalMua imli 

zarfında istifa 
bir taahhüt 

1 
Kuleli Lisesi için : Tarih, coğrafya, riyaziye, fizik, Fransızca, 

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

Almanca Ücl'et 98 i 108 Lira. 
Maltepe Lisesi için: Tarih, coğrafya, riyaziye, Almanca. 

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

fizik, Franı.ızca. Ücret ; 108 Lira. 

Sıhhi yemekler - Budu içkiler 

FRIGECO 
18 ay vade ile 

SA TİE .... 

lstanbul 5 inci icra memur· 
luğundan; Kosta ııti ıı Kcıt aııopJog 
Efencliyı• borçlu Yorgi ('ami m. ile 
Katiııa vo lzıııaro Ye Z()i Hanımların 
uhdci ta:-ıarrnflarııııl.ı olup mecıııuıııı:ı. 
8300 lira kıymet foJ,dir olunan Jı;t:ııı

lnılda E:ıki C,:olelıi ogııı Al:Jcuuin '"e 
yeni Riiı;tt•ınp:ı~ıı ıııa hallf'hiııde Ta.lııııis 
önii e:uldcsiııde <·ski H} yeni :ıs ıııı· 

tııaralı lıir hap diikkılııı ıı 180 lıbso 

itib:ırilo lUO lıif.S-. P :>İ lıiriııei artırıı11\·:ı. 
çıkarılınqtır. . 

1 Artı rıaa Dr~·ogfo ııda. D:ıi rC' i 
nı:ı.lı::;ın;:ımHla hıt;ııılıııl :i irıd irr:ı cla
irrsintlt• ~li Tcmnıu1. ~l.J:! t.ırilıinc ıni;

saclif :.:alı giinii S1. lt 11 k il'rıı. kılııı:ı.
eaktır. 

~ - .\rtırına.ya i:Jlirak it:iıı yazılı 
kıyııwtin yiiztlı• rirıııi lıqi ııi.;lıetinde 
lL'nıinat ~1i t.•rileN ktir. 

a • 'tı, Ş.'.lrtna•nf' i 1 '1 l !)!3..! t~ri-
hiııden itilı.treıı <lhaııh:ı.ııeye talik 
olıuıaenktır. 

4 • 1 laklnrı '1'.Lpo .'l·eillile salıit 

olıııırnıı ipotekli al.tc lldı!:.ırla diğer 
alak:ı.cl.ırlar '" i:;tirak h.tkkı sahiıılı·ri 
f.>ıı lı:tklarıııı İl1!ıu İl:'\.rı t-ırihiıHloıı iti
b:ı rt'n 20 gii n zarfıııd:L evrakı ıııii~lıi
tel<'rilı• lıirlikte ıııeıııııriyctiıııizı• lıilılir
ınclcri İl'ap Pder. Ak~ıi takdin1n lıak-

1 arı tapu ;;İl1 İl 1 i lıı ~.ı.!Jit olııı ıyaıı lar 
satış lıt•dl'!iııin p.Lyla-1ıııasıııd;Ltı hariç 
k:ılırl:ı r. 

:i J\ rtı rıııa_ra i~! ir.ı k c<lf·eı·k l"r 
şartııaıııt "iııi okuııııı~ 'c liizııınlıı ııı.t

lüıııatı alııııi ,.o lıııııları tı·ıııaıııı•ıı ka
lıtıl ı·tıııiş !t(Molnıııır. 0:-tiinde Lıır:ıkı

laıı g:ıyıiınPııkııliiıı lıı•ıluli ;j g·fiıı 

ıarfııııla iı•ra Yl.~'l.ııı·:iinc ft'sliııı edil

ırıl'zı;c ga~· riıııPııkııl ikiıır.i bir :ırtınıı:ı 
ile :--:tlılır vıı l!l'tkli farkı, faiz \C di-

g'l'r z;ırnrlar :ı~·rıca hııkıHe Jıarl't kal
rııaksızıın talıcıil olıııııır. 

G lşlı11 g-;·yriııwııkııliin 'er~i ,.e 
ribmrııı :-airPsİ ilıalo t, rihiııılı·n itilı:t

n·n ııııtı:tcripı ııittir. 

7 Yukarda y.mlı diikkaııın ~~O 
hisse itilı,ırilt' 1 tiıı Iıi,, ''"'İ i11ıu ilan 

vr ~:u·tııaıııl',,i ıııtıı·ilıirıcu :?U il!"J;J~ t:t
rihiıın ıııiisadif :>:ılı ~tiııii :-;:ıat 14 to 

::> iııd İt'ra dain·:-;iııdn satıb<':tğı il:in 
olunur. 

--~ Saldık mükemmel ev --· 
Kıırtııluşta, 'l'Nl,o.~, Plı>ktrik Ye 

kuyuyu havi hP:} od:ılı bir bap hane 
bin beş yUz lira ıııı.ıktu lıcfü·llo 
acele :;atılıktır. TaliplPrin Dürıliiııl'il 

Vakıf lıaııınıla <J:-lll'L k:ı.tt;ı :3 No. ) :ı 
ııı ü raı· :ıa t lı)rİ. 

lstanbut 4 üncü icra memur
luğuna: Tamanıııı·\ lt);} t lirn kıymet 

takdir l'dilcn Fatih Sarnı;lıaııeue ıray

s~.rhane ıııa.halle:-:oiıııle 1-\üllı:tn sokai!ın

ıla el)ki 2 yeni 4 No lı bir bap haıwııin 

taıııaıııı 8 lıi,,se itiharile 7 lıiırncsi :wık 

arttırılmaya vazedilıııi~ olup 4 tenııırnz 
u:J2 tari lıiııe 111 ii:->.tdif perşcınhe giln il 
saat 14 ten li ~·e kadar 1--taııbııl 4 iinC"ii 

lcra ıl:ıirı 1sinılc açık :ırttırıııa ile satı
lacaktır. Arttırma ikiııl'idir biriııci 

arttırnıııcla !'n fazla 
talip zıılııır l'1ıııi11tir. 

altı yiiz liraya 
Bıı defa Pıı ı:rık 

arttır:,ııııı iizı•riıı•lo bır:ıkıl.t<'aktır. Art-
1ırmıya iştirak iı;iıı yiizı!c .reıli teminat 
akı.-c•si alınır. ~fiitPr:ıkiııı Hrgi Bc·letli· 
~ c rP1o1iııılcri 'e \':.ıkıf ir:ırı•,_i ıniiştPriyo 
aittir. 

icra 'fi lfli"ts Kaııuı.ıın ı rn ıırıı·ıı ıııatl
ılı'sİ :ılıkflıııııı:ı '"' fik:uı hakları tapıı 
::-;il'illPrılı· salıit nlıııı~ aıı iııott>klı :ıla

\'aklılar ilo ıli~er aırtırnd ır:ıııırı 'c ir
tifak h d kı :->ahip! ·r·niıı lJ11 lı:ıklarını 

\ c husu ile faız 'C' ıııc :ıriro d:ıir nl.rn 
iıldhl·•rını il.uı t;ırilıiıırlı·n ıtilıarcıı '.?O 
~ilıı İ\inde c·\ r.ıkı ııılit;lıitt>ltırilo hildir
ııı lı ri l.ızımdır. ak-ıi hıılde lıal,1 ırı 

tapu si ·illcrilo -..aLıt olıım·anl.lr ~atış 

bC'deliııi p.l) 1. şı ı.ısıııtlaıı hariç k.tlırl.ır 

:ılak:ıılarl.:rııı işlııı ııı ıdılt>i lrnııııııi.\ o 
alık:rnıııı.ı µlire lıarrkct f'tuıı>h•ri , c 
dalın f: zla ıııaluınat ıdııı lk i-.tİ\ onl<'rin 
n:H 2-,s d•'ı"'"'l :\ıı. ,.;iJo ıııcınııriyctiıııize 
ııııiral'.tat ı tınl'lt1 ri ilfln olıııııır. 

---------------
Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı AH t.krem, Selim Raz&p 

Netriyat Mödirti Halll Litfi 

, .... ..._, 
au •• 

Kansızlık 
ve kuvvet

sizlikten 
dl ütevel 1 it 

müz'iç başağrıları 1 - 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'i olarak 

izale edilebilirler. 

TAKLİTLERDEN SAKININIZ 1 
• 
ISRARLA 

PAMUK İp L iGI G 
Fabrikatör Bosnalı Salih Bey 
lstlcarmda ahiren faaliyete 

Tarsusta meşhur Rasim Bey 
bezlerini alınız. Emsaline faiktir. Bir 
Ba!ıkpazarı caddeııi 55 No. da toptan 

Jliıı' ıiperişler kabul olunur. 

geçen 

fabrikasmm 
kere tecrübe ediniz, 
perakende satılır ve 

4 

• • 
Tuz inhisarı lstanbul 
Başmüdürlüğünden: 

Bu sene Koçhisar gölünden çıkaralacak ( 25) milyon kilo tuzull 
ücreti ihraciyesile gölden Yavşan memlehasma kadar nakliyesi liirer 
buçuk ikişer milyonluk ayn ayrı kaimelerle ve ( 16 Haziran 193~ 
tarihinden itibaren (20) gün müddetle mUnakasaya konulduğundaıı 
talip olanların meı:kfır memleha müdüriyetile Konya ve lstanbul 
Tuz inhisara idarelerine müracaat eylemeleri ilin olunur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 

şifalı hassası tanınan bir sudur. 
Umumi deposu: Y enipostane karşısında 

Eskizaptiye 
~ caddesi No. 20 • •• ~ '· ~· • .. 1 ' 

~ ... · •.. ~ . . . . 

Türkiye 
kasından: 

Ziraat Ban-

Ziraat Bankası Müfettiş namzetliği için 20 temmuz 1932 çarşııl11' 
ba günü sabahı Ankara ve lstanbul Ziraat Bankalarında bir JJ10• 
sabaka imtih.:ım açıhcaktır. İşbu taiırirl imtihanı kazanarı~' 
Ankarada yapılacak şifahi bir imtihana tabi tutulacak ve bunda .. ~ 
ibrazı ehliyet eyliyenlerd"!n altı Müfettiş namzedi alınacaktır. l\1ılt 
sabakaya iştirak edeceklerin Mülkiye Mektebi, Hukuk veya lkt19ıı 
Fakültesi veya Ulumu Aliye Ticariye mektebi mezunu veyahut 5~ 
smıf müdavimi olması· lazımdır. Diğer Fakülte veya Yüksek l'vf~1'I 
tep mezunlarının müsabakaya iştirak eyliyebilmeleri için en az 1 

sene mali müesseselerde çalışmış olmaları şarttır. f 
İmtihan programı ve şeraiti saireyi havi matbualar Ankara, ~ 

tanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talipler lı ; 
malbuada yazılı fotoğraf ve vesikaları bir mektuba leffen An ~ı 
rada Ziraat Bankası Te~tiş Heyeti Müdürlüğüne nihayet J4.1· ,.& 
akşamına kadar bizzat veı mek veya göndermek ıuretile mOrac• 
etmiı bulunmaltd1rlar. 


