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J onya Hata Silih Peşinde! ç AKKALE 
Le · st n Gdinya Limanından Zehirli "O Zamanlar Dostça 
Gaz evkiEsnasındaBir HidiseÇıktı Bir Hareket Türkiyeyi 

1üç Aylıklar B·taraf Bırakabilirdi,, 
Moskova 4 

(Hususi)-Lehis
tanın Dançig ya· 
kinindeki Gdinya 
lirnanındaki Hor-
jov fabrika 
tarafından Ja
Ponya hesabına 

Yapılan zehirli gaz-

ler vapura yük
'etilirken birkaç 
ıtnıele, intişar eden 
gazlerin tesirile 
ıebirlenmişlcrdir. 

Bu hadise, li
nıan l 1melesinin 
grev ve Japonya GUrUltUIU hAdlseye sahne olan Gdlnya 
aleyhinde nü· llmanına bir bakış 
nıayiş yapmalarını intaç etmiştir. ı dr .. , Glaskov, Birkenhed ve diğer 
Grevciler, liman idaresi önünde limanlardan japonyaya mütevec-
toplanarak nümayiş yapmışlar, cihen 22 vapur harp malzemesi 
hunları dağıtmak için getirilen sevkedilmiştir. 
Karadeniz kuvvetleri kütle üzeri- Umumi Kore Valisi 
oe ate~ etmekten imtina etmiştir. 
liman idaresi, bu defa jandarma 
kuvvetlerile yüksek deniz mekte
binden birer müfrez~ ceJbetmiş 
ve grevciler bu suretle dağılmış· 
tsr. 12 kişi ölmüş, 30 kişi ağır 
•urette yaralanmıştır. Limanda, 
tnuvakketen örfi idare ilan edil
nıiştir. 

lngiltereden Japonyaya 
Moskova 4 (Hususi) - Prav

da yazıyor: 
Son bir hafta zarfında, Lon-

Tokyo 4 (Hususi) - Kore 
Japon işgal ku~vetleri kumandanı 
Hayaşinin yerine Ceneral Kava• 
sima tayin olunmuştur. 

Müthiş Bir Facia 
Şanghay 4 (A.A.) - lndo • 

Pasifik aj ansmın verdiği bir ha
bere göre Kiang-Su eyaletinin 
şimalinde kain Peng·Pu'da bir 
Çin ta}'yaresinden kazaen dü
şen bir bomba 22 kişinin ölü
müne ve 41 kişinin yaralanması• 
na sebep olnıuşiur. 

Sen Benuva Davasını 
Hazine Kazandı 

• 
Vefat Eden Papaz Löbrinin 180 Parça 

Emlakini Hükômet Alıyor 
Galatadaki Sen Benuva mekte

binin Müdürü ve Sen Lazar 
tarikatinin Umumi Rerisi o!an 

Rahip Fransuva Löbri, geçen se
nelerde vefat etmiş, geriye varis· 
•iı olarak milyonlar değerinde 
trnlak bırakmıştı. Bir buçuk 
milyon gibi yüksek bir kıymet 
taşiyan bu emlak, şehrimizin 
lnuhtelif semtlerinde olup 180 

Parçadan ibarettir. Fakat, varissiz 
olduğu için kanunu medeni mu-

~ibince hazineye intikal etmesi 
6zun gelen bu emlake, sonradan 

meydana çıkan bir talip vazıyet 
;~rnek istemiş, ancak Defterdar
~ derhal harekete gelerek ali· 
~dar mahkemeye müracaat et

:•şti. Verasd meEelesi alakadar 
t ahkerne tarafından uzun uzadıya 
tlkik dil . ı~k· . k e mış, em a ın cıns ve 
~~melleri tespit olunmuş, ayrıca 
ırasçı olduğu iddiasında bulu· 

;.:~ z.at~n iddiaları da gözden ge· 
trd·~'Ştir. Bu kısımlar nihayete 
f.fuk ten sonra mesele Üçüncü 
"fb uk rnahkemesinde muhakeme 

asına intikal etmişti. 

Papaz L8brl 

Haber aldığ•mıza göre Üçün
cü Hukuk mahkemesi, Defterdar· 
lık tarafından açılan bu davayı 

tetkik etmiş ve kararını vermiş· 
tir. Avukat Rüstem Kemal Bey 

tarafından temsil edilen bu dava, 
Defterdarlığın lehine intaç edil· 

miş ve mezkür emlakin hazineye 
ait olduğu hükme raptolunmuş· 
tur. 

Ve Umumi 
Maaş 

Tediye emri Defterdarlığa teb
lii edildiği için memurlarm haz:
ran rr.aaşının verilmesine başlan• 

mıştır. Dul, yetim ve mütekaitle
rin üç aylıkları gelecek cumartesi 

gününden itibaren verilmiye baş
lanacaktır. Dün tebliğ edilen 
ziraat, orman ve baytar idareleri 
kadrolarında bir değişiklik yok· 

tur. Bu daireler memurlarınfll 
haziran maaşı geçen seneki kad
ro üzerinden tediye edilecektir. 

Zaro Ağadan 
Daha Yaşlı 

Burada krokisini gördüğünüz 
Temo Ağa Zarodan daha yaşlı 

olduğunu, 165 yaşında bulundu· 
ğunu iddia ediyor. Tafsilabnı 
9 uncu sayfamızda okuyunuz. 

Altı Sene 
Denizlere Göğüs 
Geren Kız 

Bükreı 3 (Hususi) - Katter
blon isminde genç bir lsveçli kiz 

4 Haziran 1926 da Oslo şehrin• 

de küçük bir motöre binerek de· 

nize açalmıştır. Genç kız bir müd

det Baltık ve Şimal denizlerinde 

dolaştıktan sonra kanal ve nehir· 
leri geçerek Tuna nehri tarikile 
Karadenize geçmiştir. 

lsveçli seyyah kız 6 sene yal· 
nız başına Karadenizde dolaştık

tan sonra nihayet Köstenceye 
gelmiştir. Birkaç gün sonra ayni 
motörle lstanbula gidecek ve bir· 
kaç gün orada kaldıktan sonra 
Akdenize geçecektir 

Seddllbahrln uzaktan görUnUşU 

lngiltere Harbiye Nezareti tara• 
fsndan neşredilip Gul Hz. ne takdim 
olunan mühim Herin neırine devam 
ediyoruz ı 

-3-
lşte böylece, 1914 yazı baş· 

larken Türkler bir daha çıkamı• 

yacaklan bir yola giriyorlardı. 
Serajova suikasti Avrupada bu 
fırtınanin başlangıcını haber ver
diği zaman, Almanlar lstanbulda 
Türklerin faal yardımlarını temin 
ettiklerine emin bulunuyor-

Jardı. Baron Wangenbeim müf. 
rit vaitlerde bulunuyordu. Ruı 
tehJikesini bertaraf etmek için 
bir ittifaka ihtiyaç vardı. Bu 
harpten muvaffakıyetle çıkıl· 
dığı takdirde Almanya, Türkiyeye 
Kafkasyayı, lranın şimali garbi 
vilayetlerini ve Hazer denizi mınta4 

kasını vadediyordu. Bu şekilde Hirıll+ 
tiyan devletleriu tazyikından bıkaı 
Hindistan gibi müslüman millet
leri ayaklandırılabilirdi. Bu suretlt 

(Devamı lO uncu sayfada ) 

H d domuza Bir eve 
Kafilesi Hicret Ediyor 
Adana ( Hususi ) - Suriyede kuraklıktan müteessir olan yüzlerce 

deve Türk hududuna akın etmektedir. Bu develerden 9 tanesi Halep • 
Adana treninin altında kalmıştır . 

Bundan evvelki mektubumda Halebin garp ve cenuplanndaki kurak• 
tıklan bahsetmiş ve buralarda bir tek yeşil ot bulunmadığını, bir yük sa• 
mana bir deve verildiğini söylemiştim. Kuraklık ve susuzluğun dehşe
tinden hayvanlar, bilhassa kuşlar ve çekirgeler ölmektedir. Şam ve 
Berut civarındaki birçok aşiretler Amik ovasına hicret etmektedir. 
Koca ova tamamile dolmuştur. Bu yUzden aşiretler arasında dehşetli 
bir gerginlik vardır. 500 il mütecaviz başıboş deve hududumuza 
doğru gelmektedir. 

Darbırr ese! lv1edtullerindan : 

Kel başa şimşir tarak ı 



Hall<.ın Sesi 

Pahalılık Ve Mü
cadele Meselesi 

Jrtanbulda hayat, civar şe!:ir ve 
ka abalara nazaran daha paha· 
hdır. Alakadarlar buna sehep ola· 
rak burada mutavusıtlarm çok 
olduğunu ileri sürüyorlar. Hal• 
km bu husustaki mütaleaları da 
şu ~ekildedir: 

flkmct Bey • Beyoğlu Mis sokak 11 -

- Türkiyede hayatın çok 
ucuz olması lazımdır ve ölyedir. 
llergün gazetelerde bazı yerlerde 
yumurta satılmadığını, çileğin 

denjze döküldüğünü, etin inanıl· 
ıoıyacak kadar ucuzladığını oku· 
yoruz. Fakat lstanbulda berşey 
yine ateş pahasına... 6 kuruşluk 
kalkan balığ altm ışa, (80) kuruşluk 
tereyağı (180) kuruşa ve (5) ku
ruşluk patates, semtine göre, yir
miye kadar sablıyor ve biç düş-
müyor. Anadolumuzun istihsal 
merkezleri demir ağlarla İs-
tanbula yakınlaştırılmışbr. Gıda 
maddelerinin naklinde eskisi gibi 
müşkülat yoktor. Fakat ne olu· 
yor da fiatler bir türlü düşmiyor. 
Giinün en mühim meselesi bun
lan halletmektir. 

* Sadık Bey -S;ıltanahmct Mehmetpaşa 
balcJesl 23 • 

- Uzak yerleri bırakalım. ls
tanbuluo civar kazalarında ve 
hatta şehrin kulağı dibinde her
şey ucuzdur. Fakat ne keramet
tir bilinmez, şehre girince herşey 
alabildidiğine yükseliyor. 

Bunun en bariz sebebi şehrimiz
de mutavass tlarm~çok fazla ol· 
masıdır. 

* ~ı:ol Bey - Bcyıso:ı. Yalı caddesi 34 • 

- Gıda maddeleri toptancı· 
larla perakendeciler elinde kıyas 
k 1b l etmiyecck bir fark göste
riy r. Piyasada (50) kuruşa satı· 
lan bir madde pazarlardan uzak
laştıkça akıl aJmıyacak kadar bir 
zam görüyor. 

Öyle ümit ediyorum ki bele
diye bu işle iktısadi cepheden 
uğraşmaya başlayınca şehirliler 
büyük bir kazanca mazhar olacaktır 

* Ah:tıet Bey (Sultanahmet Firuıoğa M.) 

- Et, yağ, peynir, yumurta, 
fasulya, patates gibi gıda madde· 
leri istihsal yerlerindeki fiatlere 
nazaran yüzde yüz elli zain ile 
satılıyor. Bunlar şimendiferle ko· 
!ayca ve az bir masrafla lstanbu· 
la getirilebilir şeylerdir. 

Yalnız demiryollnrımızda so
ğuk hava vagonları yokmuş. 
Eğer iş buna kaldıysa pek basit· 
tir. Derhal idare beş on vagon 
almalıdır. Fakat iş bununla da 
bitmez. iyi bir teşkilat ve sıkı 
bir kontrol lazımdır. Bunu bele· 
diyemizden bekleriz. 

Burnundun Yaralandı 
Taifa Yusuf isminde biri 

P.ımgaltıda bir pastahanede ta-
bancasım kurcalarken ateş almış 
çıkan kurşun postacı Morisin 
burnuna isabet ederek yaralan· 
mışhr. 

TEFTiŞ 
Haydarpaşa 
Gümrüğünde 
Neler Olmuş? 

Haydarpaşa gümrüğünde bazı 
kontenjan yolsuzlukları olduğu 
hakkındaki ihbarlar üzerine güm
rük müfettişleri, bazı muameleleri 
teftiş etmiye başlamışlardır. 

Öğrendiğimize göre müfettiş
ler bazı nizam harici işlere ait 
mühim ipuçları elde etmişlerdir. 
Bu nizamsız işler (8- J O) kalem 
mühim ithalat eşyası üzerinde 
olmuş ve bu vaziyet mülhakata 
da sirayet etmiştir. 

Birçok alakadarların ifadele
rine müracaat edilmiştir. Hadise, 
muhtelif safhalar ve muhtelif va
sıflar arzetmektedir. Meseleye 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

Atletizm Usabakalaı mda 
Robert Kolej atletizm müsa

bakaları şu şekilde tashib edil· 
mektedir. Üç adımda birinciliği, 
Kolejden Petkof, ikinciliği Selim 
ka~anmıştır. Sırıkla yüksek at
lamadn 1 Iaydar birinciliği Sadri 
ikındliği kazanmıştır. 

Ta as Heye i 
Şimal Meınleketlerinde De 

l\ı1ukaveleler Yapacak 
lktısal Vekal --ti, Avrupada 

bulunan takas heyetine İsveç ve 
Norveçe de uğramalarını bi dir
m 'ştir. Bunun üzerine heyet. İsveç 
ve Norveçe geçmiştir. 

Bu iki devletle Türkiye ara
sındaki ticari ve iktısadi müna· 
scbetleri arttıracak ve takviye 
edecek şekilde takas mukavele· 
leri aktedileceği söylenmektedir. 

i1/lerhum Cevat B. 
üyük Merasimle 

Defnedildi 
Merhum Varşova Sefiri Cevat 

Beyin cenazesi dün trenle şehri· 
mize getirilmiştir. Merhumun ce
nazesi bugün on birde büyük 
ihtifalat ile kaldırılmış, merasimde 
mülki ve ~skeri erkan hazır bu
lunmuştur. Cenaze namaxı Beya
zıt camiinde kılınmış ve Edirn~ 
kapıdaki şehitliğe defnedilmiştir. 

Merasimde Hariciye Vekaleti na
mına Mübadele Başmurahhası 
Şevki Bey hazır bulunmuştur. 
lhtifa\e bütün Galatasaraylılar 
iştirak etmiştir. 

"" Merhum Cevat Beyin Varşo-

Güreş 
Pehlivan Münaka
şası Devam E iyor 

Balkan güreş müsabakalarına 
memleketimizden iştirak edecek 
güreşçilerin seçilmesi iç.in müsa
bakalar yrıpıldığını yazmıştık. 
Haber aldığımıza göre evvelki 
gün de Bakırköyüude bir miisa
baka yapılmış, Çoban Mehmet 
pehlivan HiıUmet pehfivam mağ
lup etmiştir. 

Fakat Himmet pehlivan ha· 
kem heyetiilin verdiği mağlübiyet 
kararını haksız bulduğu için itiraz 
etmeldedır. Bu vaziyet karşısında 
Çoban Mehmet şunlan söylemek· 
tedir: 

"- BE>n Himmet pehlivanı 
birkaç defa mağlup ettim. Esasen 
hakem heyetirıin seçilmesi kendi 
muvafakatile olduğu için itirazları 
yersizdir ve verilen karan kabul 
etmesi lazımdır. ,, 

Fakat Himmet pehlivan itira
zında ısrar ettiği için galibiyet 
ve mağlübiyet münakaşaları bü
yüyüp hararetlenmektedir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 
göre son dakikada güreşçilerimi
zin Balkan güreş müsabakalarına 
iştirak edemiyecekleri anlaşılmıştır. 

Bir Ceset Bulundu 
Dün Unkapam iskelesinde 45 

yaşlarında bir kadın cesedi bulun· 
muştur. Bu kadının bir müddet evvel 
bir motörün çarpmasile devrilen 

sandaldan denize dökülen yolcular
dan biri olduğu anlaşılmıştır. 
Kadının hüviyeti henüz meçhul
dür. Bir cinayete kurban gitme
diği anJaşılmıştır. ----

kı~ Ög 
·taliahmerinde 
Bakırköy Hiliiliahmer Şubesi, 

cuma günü büyük bir faaliyet 
göstermiştir. Mektepli kızlar 
Hilaliahmer hemşireleri kıyafetine 
bürünerek köyün cadde ve so· 
kaklarmda tezahürat yapmışlar 
ve halk tarafından alkışlanmış· 
lardır. 

Aynca muhtelif heyetler faa
liyete geçerek cemiyet namına 
mühim miktarda teberruat der
cetmişlerdir. ----Delterdarhkta bir içtima 

Dün öğleden evvel bütün 
Malmüdürleri Defterdar Mustafa 
Beyin riyaseti altında bir içtima 
yapmışlardır. İçtimada zat maaş
ları ve yeni vergilerin tatbik şe· 
killeri hakkında Defterdar Mus
tafa Bey Malmüdürlerine izahat 
vermiştir. 

vadan gelitilen cenazesinin bulun
duğu vaguna Köstence dvanoda 
hırsızlar dahil olmuş ve ufak bir 
mücevher kasasile bazı evrak 
çalmışlurdır. · Romanya zabıtası 
haydutları taharri etmektedir. 

DilSiZLER 
• 

lstanbulda 
Bir Mektep 
• 

istiyorlar 
Dilsiz Cemiyeti tarafından al

b ay evvel Maarif Vekaletine 
müracaat olunarak bir dilsizler 
mektebi küşadı için teşebbüste 
bulunul muştu. 

Fakat bu müraatten henüz 
bir netice çıkmamıştır. Cemiye
tin Umumi Katibi Süleyman B. 
bu hususta muhtelif makamlara 
müracaat ederek mektep küşadı 

meselesi hakkındaki t~ebbüsleri· 
ni tekrar etmiştir. Haber aldığı· 
mıza göre, Maarif Vekaleti dilsiz 
mektebi işile gelecek sene uğra
şılacağmı, mektep binası ve mu
allimlerin tesbiti işine ehemmiyet 
verileceğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan Dilsiz Cemiyeti 
gece dersleri tertip etmek suretile 
cemiyet azasının okuma ihtiyacım 
tatmine çalışmaktadır. 

Bu gece derslerine daha ziyade 
sağır ve dilsiz iş adanılan devam 
etınektedir. 

H rsızlık 
Üç Alman Hapis Cezasına 

Mahkum Oldu 
Galatada Filips Radyo Şirke

tinden 5 bin liralık makine ve 
saire çalmakla maznun Alman 
tebaasından Antuvan Hilbil, Ki
rakor, Suvartın muhakemeleri 

bitmiştir.Hilbil 2,5, diğerleri beşer 
sene hapse mahkum olmuşlardır. 
Mahkumiyet kararını duyan Hil· 
bilin zevcesi mahkeme korido
runda bayılmışbr. Hırsızlar ma• 
ğazanın kepenklerini hususi alet· 
lerle kesmişlerdir. 

Ticaret 
işlerinde 
İştirak 

İstanbul Ticaret mmtakası 
Kongresi 11 haziranda toplana
cak, Harici Ticaret odası, Ticaret 
Müdüriyeti ve Ticaret Odası 
arasında müşterek mesai esas
larını tetkik edecektir. 

Kongreye lstanbul Ticaret 
odası namına Basmacı zade izzet 
ve Şerafettin Beyler seçilmişler· 
dir. Diğer odalar da murahhas
larımm seçmişlerdir. 

Kıskançlık Yüzünden 
Galatada oturan Makbule H. 

isminde bir kadın kıskançlık yü
zünden Madam Eliz.ayı sokak or• 
tasında fena halde dövmüştür. 

[Günün Tarihi 

İsmet Paşa Anka
rada Hararetle 

K.arşılandı 
Ankara, 4 - Başvekil Paşa il• 

Hariciye Vekili ve refakatl~rindekl 
zevat şehrimize geldiler. Başveki~ 
Paşaya büyük bir istikbal merasiııı1 

hazırlanmıştı. Gazi Hz. de istasiy~n~ 
teşrif buyurmuşlardı. Mecl'a Reııı, 

Vekiller, Meb'uslar, mülki ve askeri 
erkan, sefirler ve sefaretler erk.1n1 

ismet Paşayı hararetle istikbal et
mişlerdir. 

Piyade, jandarma ve polis müf. 
rezeleri de selam resmini ifa e tmif'" 
ler, istasyon civarına gelen binlerce 
halk heyecanlı tezahürat yapmıştır• 
Başvekil Paşa evvclii Gazi Hz. il• 
müsafahada bulunmuş, sonra istik-
bale gelenlerle selamlaşmıştır. Saf'. 
vekil Paşa istasyondaki Riyaseti 
Cümhur Kalemi Mal sus MüdürlÜ'" 
ğünde Gazi Hz. ne mülaki olmuşları 

mülakat iki saat kadar devaJIJ 
etmiştir. 

Samimi Telgraflar 
Ankara, 4 -- ftalya toprakların• 

terlrederkcn Başvekil Paşa ile r.f. 
Musolini ve Tevfik Rüştü Beyler r.f. 
GrAndi arasında dostane telgraflar 
teati edilmiştir. 

Etablilerin Parası 
Muhtelit mübadele komi~onllt 

Rum ehblilere ait 150 bin lngili• 
lirasını dağıtmıya başlıyacaktır. E"" 
veJıi beş liradan otuz liraya kad1ıor 
olan istihkaklar verilec~ktir. 

Gayrimübadiller 
Ônümüzd~ki Çarşamba yapılacalt 

Gayrimübadiller kongresi için hazır

lıklar başlamıştır. idare heyeti içir.ı 
üç liste hazırlanm~tır. Cemiyet har~• 
cinde kalan gayrimübadil cemiyete 
kaydediliyorlar. Cemiyet azası biııl 
geçmek üzeredir. 

Mehmet Beyin Cenaze Merasimi 
Şelıir Meclisi azasından merhum 

Topkapıh Mehmet Beyin cenazeıf 
dün büyük merasimle cbedf mctf .. 
nine defneıtilmiştir. 

Vapurcutar Birleşti 
Şehrimizdeki milli vapur kumpan• 

yalan arasında yeni b:r b irlik vücud• 
getirilmiştir. Seyrisefnin bu yen i bir
likten hariçtir. Ayrıca tcşebbüıJıerde 
bulunmak üzere Anka raya bir he) el 
gönderilmeştir. 

inhisarlar Vekili 
inhisar idarelerinin tevhidi ifil• 

meşgul olmak üzere Vekil Ali Ran• 
Bey yakında şehrimiz<! gelecektir. 

Soyguncular Tutuldu 
Geçenlerde Balıkesir • Edreıntt 

yolunda iki kamyondaki yolcular• 
soyan haydutlardan marangoz lsmail 
yakalanmış, bir kısım eşyalar müıa

dere edilmiştir. Diğer haydut Mustr 
fa da yaka~anmak üzeredir. 

Otobüs 
Faciası • 

Eyüp - Keresteciler nraınnda işli• 
yen ,oför Basanın idaresindeki 3336 
numarala otobüs Eıüpleo geçerkell 
37 inci mekte '> talebesinden arı..,. 
halci Cemil Efe~dinin oğlu 13 yaşla'" 
rında Kazıma çarpmış, çocukcat•• 
biraz aoııra ölmüştür. Şoför yakalall" 
mı hr. 

Son l'ostanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Milyonerlik J 

- ... 

1 : Yolcu - Hasan Bey, ak· 1 
uma tatla bir fikir geldi. 

2 - Hani şöyle ufacık bir 1 3 - Ayda kır , elli Jiralık 
kulübem... J bir vazifem ••• 

4 - Bir de kullanılmış so· 
yundan bir bisikletim olsaydı .•• 1 

5: Hasan Bey - A bir 1 eı 
sen bu devirde milyonerliklOO 
behsediyorsun l.. 



... 1 Haziran 

Hergun 
]apongada 
Sigasl 
Suikast/er 

s.-
Son birkaç sene zarfında Ja• 

Ponyada ıiyasi ıuikaıtler çoğal· 
lllıya, biribirini takip etmiye 
~ladı. 13 üncü asır sonlannda 
. ~pada görülen tethiı siya1e• 

tinı andıran bu suikastlerin "Kan 
~detliii lttihadı,,I teıkillb tara• 
ndın yapıldığı hakkındaki ha· 

~rler büllin dünyayı hayrette 
k ır~kta. Başvekil M. lnukayi'nin 
atıUeri de bu teşkilita men· 

IUptu. 
Karilerimizi bu hususta ten• 

tir ve "Kankardeşliği" ittihadı
~IQ hangi emele hizmet ettiğini 
•tab için Japon halkının milli 
:Yalandaki hususi temayUlleri 

tkik etmek lazımdır : 
Japonya, 1866 inkılabından 

:nra tamamile garp medeniyetine 
\teccüh etmişti. Her aabada 

~•rb yeniltlfteri tatbik ediliyor· 
u. I<ısa bir zaman içinde Ja

tonya, Avrupa ve Amerikayı 
••kandıracak şekilde müterakki 

•e medeni bir devlet oldu. Ja
~n gençliği garp medeniyetini 
ımetmiş ve benimsemişti. Dev 

•dırnlarile ilerliyor, garp medeni
~'line perestiş ediyordu. Fakat 
~~dinı bir medeniyete ve eski 

1~ an'aneye malik olan Japon 
~•Ueti eski :adet ve itiyatlarını 
trketmemişti. Bu suretle garp 
~e.deniyetile Japon medeniyeti 
lribirine muvazi olarak ilerli· 
~rdu. Fakat eski an'ancnin git-

Çe zifa düşmesi endişesini 
~Yan münevverler, eski an'ane• 
~ bütün teferruatile muhafazası 
t!'~ cemiyetler, kulüpler. fırkalar 

'1a ettiler. Artık imparatora 
::dakat, ubudiyet ve itaat on· 

rın d6ıturu olmuştu. 
Bu irtica hareketinin sebebi, :* garpblaşan Japonyayı eski 

det ve an'anesine avdet ettirt9 
tekti. Fakat garp medeniyeti 
'-raftan olanlar bu harekete 
"_ıukabele ettiler, sol cenah müf
tit teşkilitını vücuda getirdiler. 

Harbı Umumi sonlarmda Ja· 
~nyada iki hızip vardı. Biri 
.. parator ve orduya istinat eden 
'1 g cenah müfritleri, diğeri de 

llrkaist • sosyalist sol cenah 
::r!Ueriydi. Bu vaziyette iki ta· 

111 
ıdare etmek ve icrayı · 'ni

'e et Pek güçleşmişti. Kene. ya
~erini takip etmiyen Baıvekille 
llalifı; &ağ cenah, kih sol cenah 
d tlcri tarafından öldürillilyo ... 
'<" Batvekillerden Hanaguıi ve 
~Ye sağ cenah müfritleri, ma· 
et_ 8•nayicilerden Takuma • Dan 
daıı sol cenah müfritleri tarafın· 
)i öldürülmüştü. Harbı Umumi· 
'I 1111iteakıp Vilsonun siyaseti ve 
~krsay ahitnamesile Japonyanm 
ti ~Yl Şarktaki bazı menf aatlt9 

~•ınenmişti. 
J, Amerika Sefiri Lansing ile 
la~<>nya Sefiri fşiyinin imzaladık· 
"'"' l•c ter entilmen Agrimant,, mnha· 

l'Jaet nıukavelenamesini Amerika 
ftr tıı feshetmişti. Vaşington kon· 
l.ıi~~sı ise, Japon donanınasmı, 
ta't

1 ız ve Amerika donanmasına 
..... aran d b. k. . d' "'lifti. un ar mev ıe ın ., .. 

hit Bunu lizerine Japonyada milli 
"'k, aksülamel uyandı. Beyaz 
'1tnı ~~rşı evvela gizli, sonra 
tt11 ı/r kin peyda oldu. Her
t&r,11 b ıraz. daha şiddetini art· 
t._'J h u .hıss, Mançuri ve Şang· 
~tlld llrbı çıL anca azami haddini u. 

hn~:~ ~elut bir millet olan Ja· 
"-ti'Ji l&~ıkbalini temin için Man· 

c be ılbak etmek istiyordu. 
•••ı 10 uncu aayfada ) 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi • Sarsılmadan Yüriimek • 

1 - Felaket yalnız ırelmez. Her 1 2 - Saadet te yalnız gelmez:, 
feliketi bir fe)iket takip eder. Her Her aaadetl yeni bir aaadet takip 
darbe yeni bir kamçıdır ve her kam- ' • • • 
çı ~bi yeni bir hamleye aevketme- eder. Fa~at bu parla~ nzıyet hız~ 
Ildır. O vakit karanhtı gündOze aldatabllır. O •akıt ~nümüzdekı 
çevirebiJiriz. uçurumu gCSrmez, yunrlanabiliriz. 

3 - Ne aaadetten nikbiniye, ne 

de fellketten bedbiniye dGtmiyenler 

hidiaabn •eyrine kendilerini uydura

rak aaraılmakıızın yürüyebilirler. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunan Siyasi Buhranı 
--------

M. Venizelosun Bu Sefer Daha Fazla 
Ekseriyet T oplıyacağı Tahmin Ediliyor 

-------- -
Atina, 5 ( Hususi ) - M. Venizelosun tekrar 

Başvekaleti kabul etmesi, parlamento mehafilinde 
hiçbir hayret uyandırmamıştır. M. Venizelos kabi-

safında bu sefer daha şiddetli hareket edeceği 
ileri sürülüyor. 

nesini teşkil ile uğraşmaktadır. Yeni Venizelos 
kabinesinin bu sefer daha geniş bir ekseriyet tara· 
fmdan müzaharet göreceği tahmin edilmektedir. 
Fakat Kıral taraftan Çaldaris partisinin muhalefet 

Atina, 4 (A.A.) - M. Venizelos yeni kabineyi 
teşkil vazifesini kabul etmiştir. Başvekalet muavin· 
liğini ve hariciye nezaretini Mihalakopulos, Maliye 
nezaretini M. Nasvareskos deruhde edeceklerdir. 
Patrasta başlıyan grev nihayet bulmuştur. 

Millet Meclisi, Türkiyede Ecnebilere 
Yasak Edilen işleri T esbit Etti 

Ankara 5 ( Hususi ) - Millet 
Meclisinin dünkil celsesinde, bir
çok mevzular arasında en mühim 
olarak Türkiyede Türk vatan
daşlarına hasredilen iş \'e mes· 
leklere ait kanun layihası görü· 
şüldil. Bundan evvel Matbuat 
Kanununun muaddel 38 inci mad· 
desinin ikinci müzakeresi yapıldı. 

Hakkı Tarık B. eski madde 
ile mahkum olanlar hakkında 
nasıl muamele yapılacağını sordu: 
Encümen namına yerilen cevapta 
bu gibiler hakkmda Ceza Kanu· 
nuna göre muamele yapılacığı bil· 
dirildi.Sonra Türkiyede ecnebilere 
yasak edilen işlere ait layihanın 1 
müzakeresine geçildi Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya B. bu müna
sebetle sorulan bir suale çok ve
ciz bir cevap verdi. Vekil 8. 

Vahim Hadiseler 
Amerika lşsizlt'İ Kanlı 

Nümayişler Yapıyor 
Vaşington, 6 ( A.A. ) - işsiz 

eski muhariplerin Vaşingtona 
doğru yürümeleri endişe tevlit 
etmektedir, 

Çünki memleketin muhtelif 
noktalarından gelen "yürüyiicü· 
ler meccanen seyahat etmek 
maksadile trenleri tevkif etmek· 
tedir. 

400 e yakin zabıta memuru 
geceyi demiryolu mevkiinde ge
çirmiş olan ve bilhassa demiryolu 
münakalatını felce uğratan 1000 
kadar " Yürücüyü ,, istasiyon 
meydanından tart ve ihraç et
mişlerdir. Birçok kimseler yara
lanmıştır. 

dedi ki: 
"Evvelce amme hizmetlerine 

taalluk eden bu gibi işlerin Türk 
vatandaşlarına hasrına kapitülas· 
yonlar mini idi. Biz bu hakkın 
en biiyüğünll L ı>zanda kazandık 
ve Lozan Muahedesile bazı mes· 
lek ve san'atleri vatandaşlara 
basrettirdik.,, 

Müteakıben maddelerin müza• 
keresine geçilerek layiha kabul 
edildi. Yeni kanuna göre, seyyar 
e~maflık, çalgıcılık fotoğrafçılık, 
berberlik, mürettiplik, elbise, 
kasket, kundura imalciliği, 
borsalarda mubayaacıhk, inhisara 
tabi maddelerin sabcıhğı, seyah· 
lara tercümanlık ve rehberlik, 
inşaat, demir ve ahşap sanayii 
iıçilikleri, umumi nakliye vesaiti, 
su ve tenvir ve teshin ve muha· 

Fransada 
Siyasi Bir 
Devri Teslim 

Paris, 5 ( A.A. ) - M. Tar• 
diyö, dün hariciye nezaretinde 
M. Heriyoyu babul ederek uh
desinde bulunan vezaif ve sa· 
lihiyetleri mumaileyhe devret· 
miştir. 

Paris, 5 ( A. A. ) - Maten 
gazetesi, Hariciye Nezareti Umu• 
mi Katibi M. Bertelonun Başvekil 
ve Hariciye Nazırı M. Heryo ile 
vukuhulan uzun bir mülakata es· 
nasında vazifesini terketmek ar
zusunu izhar eylemiş olduğunu 
yazmaktadır. M. Bertelo bu vazifeyi 
senelerdenberi ifa ediyordu. 
(Fransız. siyasi buhranına ait tafsilat 

beşinci sayfamız.dadır) 

bere işlerinde daimi ve muvakkat 
işçilik, karada tahmil ve tahliye 
itleri, ıoförlük ve muavinliği. 
alelfimum amelelik, her türlil 
müesseselerle ticarethane, aparb· 
man, han, otel ve şirketlerde 
bekçilik, kapıcılık, odabaşıhk, 
otel, han, hamam, kahvehane, 
gazino, dansig ve barlarda kadın 
ve erkek hizmetçilik, garson ve 
servant, bar oyuncu ve şarkıcılı· 
tı, baytarlık ve kimyagerlik Tnr 
kiyede yalnız Türklere hasredil· 
miştir. Sefaretane ve konsolosane 
kapıcılan, şoför ve seyisler bu 
kanunun hükmünden hariçtir. 
Elyevm Türklere ait işleri ya• 
panlar alb ay sonra bu hizmet· 
ferden ayrılacaklardır. Nahiye ve 
köylerde ecnebilerin dükkln aç
ması memnudur. 

Almanya da 
Teşrii Vaziyete Yeni Bir 
Şekil Verilmek isteniyor 

Berlin, 4 (A.A.) - Rayhştag 
Meclisinin dağıtılması hakkındaki 
kararname intişar etmiştir. Bu 
kararnamede piyet Meclisleri 
için yapılan intihabatın Rayhş· 
tag Meclisinin şimdiki teşek· 

kül ve terekküp tarzının ar· 
tık milletin hakiki reyine tekabül 
etmediği beyan olunmuştur. 

Dehşetli Bir Kasırga 
Bükreş, 4 - lsmail mmtaka· 

sında son derece şiddetli bir 
kasırga olmuş, evler yıkılmıştır. 

80 ölü ve yüzlerce yaralı vardır. 

·~~::=::::::..::..::::::~~~~~;:,.=~~~;:;;::=:;~~~~~~~~~~~~~ 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 
Bu sabahki gazete'erde şu haberi okuduk: 
" Terkos Şirketinin, şehre fazla su verebtlmıini 

temin için Terkos gölündeki sifonların takviyesine 
karar verdiğini yazmıştık.Bunun için terşih havu:r.larile 

ova mıntakasında tf'sviyei türabiye ameliyesine başlan-
mıştır. Buraya 900 milimetre kutrunda borular 
ferşedilecektir. " 

göl aruında ana hattı Y§iYf~aniflJ~lf/;ca· S rden fNr ;rrnun bollaşacağınal 

Sözün Kı ası 
-----

/y/ünderecatımızın çoklu
tundan Dercedilememiş· 
tir. 

..................... -.................. " ............ ..-
Bir Mektep 
Müsameresinde 
Bir Talebe Dansederken 

Acıkb Şekilde Öldü 
Evvelki gihı İstanbul Liseain

de çok hazin bir ölOm vak'ası 
olmuş, Hayriye Lisesi sekizinci 
sınıf talebesinden Davut Efendi 
kazaska dansı yaparken kalp 
sektesinden ölmüıtür. Hidiıe 
şöyle olmuştur: 

O pn İstanbul Lisesinde 
bir müsamere verilmekteydi. 
Uuzun miiddet Ukraynada 
kalan Davut Efendi çok 
güzel Kazaska dansı yapbğından, 
arkadaşları Davut Efendiden 
dansetmesini ısrarla rica et• 
mişlerdir. 

Bu ısrarlar üzerine Davut Ef. 
dansa başlamıştır. Cidden güzel 
oynayan Davut Efendi davetliler 
tarafından bir daha, bir daha 
sürekli surette alkışlanmıthr. 
Davut Efendi üçUncU defa Kazaala 
oynayıp dansı bitirmiş, yerine 
dönerken arkadaşlarına kalbinin 
fena halde çarptığıni •öylemiştir. 

Zavallı genç bu &1rada boğuk 
bir nefesle arkadaşlannın kuca· 
ğma yıkılıp kalmıştır. Arkadaşlln 
Davut Ef. nin lAtife yaptığına 
zannetmişler, arkasına vurmıya 
ve gülmiye baılamıılardır. Niha
yet gençler bu neıeli günde çoh 
sevdikleri arkadaşlannı kaybet
tiklerini anlamıflar ve mOsamer• 
salonunda bir matem havasa C · 
miye baılamııtır. 

Genç mektepli dtın Hayri)'\ 
ve lstanbul Liseleri talebeleri 
tarafından hazin bir ihtifalle 
T opkapı mezarlığına defnedilmif
tir. Davut Efendinin uzun mnd
dettenberi kalp hastalığı çek .. 
mekte olduğu anlaıılmaştar. 

GUzel Bir Müsamere 
Sene sonu mllnaaebetile Çam

lıca Kız Ortamektebi ıon sınıf 
talebesi geçen cuma günll 
parlak bir mOsamere verdi. 8g. 
nun, diğerlerine nazaran huauıi· 
yeti, tamamen çocuklar tarafından 
tertip ve bütün numaraların sene 
içinde talebenin kendi aralannda 
tertip ettikleri mOsamerelerden 
intihap edilmiş olmasıdu. 

Elektrikler 
Kesildi 

Bu sabah dokuzda elektrik 
fabrikasında bir arıza yilıünbea 
bütün makineler durmUf, cereyan 
kesilmiıtir. 

Bu vaziyet bir saat kadar de
vam etmiş, tramvay mlinakalib 
da inkıtaa uğramııtır. 

Felaket Mi? 
Lontira (A.A.) - Atlas Ok· 

yanusunu geçmiye teşebbüs eden 
Lehli tayyareci Hosner' den tim• 
diye kadar hiçbir haber alına
mamıştır. 

Muhafız Gücü 
Sporcuları 

Eskişehir, 5 ( Husust ) - Mg. 
hafız Gücünün binicileri dün 
akşam şehrimize geldiler, halk 
tarafından hararetle karşılandı
lar. Yarın buradan Kütahyaya 
gideceklerdir. 

Afyon, 5 ( Hususi ) - Muha· 
fız Gücü bisikletçileri dün Sivri· 
hisar ve Aziziye tarikile Bolva• 
dine geldiler. Bugiıı ıehrimiz• 
ıeliyorlar. 



1 

1 
Takvim Yapragi ı 

Bu Da 
Hazirana 
Dair 

Haziruın ilk pünü ale•li 
sıcak dalgalarının boğucu hara
reti içinde geçirdik. S9catan, 
şerbetçileri çok sevindiren, onla· 
ra hu hu\rcmh güntttde hayli 
para kazadarilo 1 laaziraada bir· 
çoklarınu.z.: 

- Ab, o karlı loş günlecil 
Diye hasret saybas1 kopardılar. 

Şu :inaanJar ne iki yüzlü mah· 
kıldarl. K,şan dondunıctt günle· 
rinde ağustos sıcağına hasret 
çekerler, fakat daha haziranın ilk 
gOnünde karlı mevsimi geriye 
çai rırlar. 

Bir Fransız ilimi diyor ki: 
"Hararet, ioaanlarıa sinirlerini 
COflunır. insan kiltlelerioin mlş
terek hareketi hep mcak mev· 
ıaimlerde olmuştur. Büyük mu· 
bebe bile bir yaz mevsi
migjn en hararetli günlerinde 
patıak verdi. İngiltere, Fransa 
ft Rmya inkıliplan hep • cak 
tünleria mevliidud•. " 

Bu Fransız ilimi belki h•kh 
w belki de baksızdu·. Fakat bu
p bu da•ayı ispat edecek 
\deliller de yok değildic. 
Uzak Şarkta esen fJrtınalann 
alevli ve dumanlı bir manzarası 
var. Maııç.uri ve Siberyayı bil'· 
leftiren genif hudutta Rua-Japon 
müsademeıJinin arife gününln 
,..andığlnı bildiren telgraflar 
ıeldikçe tftylerimiz diken diken 
olmuyor mu? 

Ortada A vrupanıa yetmİf mil· 
ro•k Almaa ldlt- iıçia ~ 
kaynıyor. Alman partileri arasın-
daki sinir gerginliğinin kanh bir 
dahili muharebeye intikal etmesi 
~ birkaç gün gibi çok kısa bir 
uman klfi J'elecek diyorlar. 

ihtiyar Avrupamn bir ucunda 
boğa dagaşttıren lspanyollar yaz 
"96n6n kızgın hararetine daya
namadılar. Birkaç gihıdenberidir 

ki biitüo ispanya tehirleriade 
bombalar, dinamitlet' patlıyor. 
Oleaıer Ye yaralaaaalar timen 
tlmen... Şimdi orada insan cam 
keçi etinden daha ucuzdur. 

insanlar iki yiizlüdür amma 
timdi yaz 91cağından şikayet 
edenlere de hak Yermiyor de
ğilim. 

Bana sorarsanız baziram ki
razının, çileğinin te bütiln yq 
meyvalarının batıra için severim. 

* Bir Beraat Kararı 
Bandırma ( Hususi) - Şeari

miz Ticaret oda.sa bafkitibi Ke
mal Be1e buadaa 1 sene mukad
dem zimmet maddesinden işten 
el çektirilmişti. Bilmuhakeme ken· 
disinin hu suçta aliwı olmadığı 
tebeyy&a etmit Ye A.lilye Ceza 
Mahkemesince beraati.ne karar 
verilmif!ir. 

Soğan 
Ucuzluğu 

B • .KEllAL 

Bandırma (Hususi) - Kara· 
cabeyin yegane baadab soğandır. 
Geçen 931 senesi zarfında 8 mil
yon okka soğan ihraç edilmişse de 
fiatler dOşük oldutundan 1 ku~ 
şa kadar ancak sahlmış ve tacir· 
lerle soğancılar sermayelerini 
mlişkülatla kurtarabilınişlerdir. 

Bu sene ise daha f a:z.la soğan 
çıkarmak ümidi vardır. Fiatler 
daha timdiden tarlada üç kuru14 
fırlamlftlr. Soğanc lar ve tiıccar 
bu vaz: etten memnundurlar. 

SON POSTA 

• 

Somada Bir Facia 
Bazı Cahil Kadınlann Teşvikine Kapı
lan Bir Kadıncağız Feci Şekilde Öldü 

Soma (Husu- ye hareketinden 
si} - Evve1ki bahsedeceğim: 

gün şehrimizde Kazamız lıal-
tüyler ürpertici Jaada aoa mıeaeler 
müthiş bir facia ıarfında irfan 
kayc!edildi. Biı ha.&eleriae kBl"fl 
kadımo ölü.W. blyftk bir alika 
neticelenen bu uyanmağa bq-
facia, bazı cahil lamqtır. Kaza 
kadınlana teai- merkezinde tam 
rile vukabaldv letkilitb bir ilk· 
tu için, halk ı mektep ve mlll-
arasında daha hakatta da mm-
b&yük bir lesi· tazam ıwette 
re ttebep oldu. • Jrisat yapılan 
Aldığım matü- &om-.. bir manzara: Paz_. yeri 00 bir köy mek-
•ala ı&-e, şehrimizi• tmnmnş ı calanlan •onra kachncağu, blltna 1 tebi vardır. Ba mektepleft de-
ailelerinden birisine mensup ihtimam Ye tedavilere rağmen, vam eden talebenin adedi 650 
bir hamm. himile oldağu cocuğu kurtarılamamış ve gözle.rini ha- kadardır. Bu sene zarfında ka-

b za merkezinde (400) ve miWla-
düşürmek için, bazı cahil kadın- yata kapamıştır. Facianın u şe- katta (700) kişi Millet Mektep-
lann tavsiyelerini dinlemiştir. kilde vukuu halkı çok mftteessir (erine devam ederek şehadet-

Kadıncağız bu tavsiyeler ne- etmiştir. Kadıncağız geride ko- name almışlardır. O~ köyde ye· 
ticesinde buı ilaçlar kullanmış, casile birlikte dört çocuk bırak- niden köy mektebi inşasına baş· 
fakat biraz sonra ıiddet!i sancı· ınl§hr. lanmıştır. Bu mekteplerin İDp 
lar içinde kıvranmıya başlamıştır. * Size bu mektubumda bi- masraflarını köylüler temin et· 
On saat kadar devam eden san- raz da kasabamızın Maarif bayat mişlerdir. B. s. 

Aliiyede 
Bir Avcının 

) Digarbekirde 
Ayar Topu 

He- Diyarbekir. 
( Hususi ) -

ye canlı Macerası Şehrimizde öi· 
Aliiye, (Hamsi) - Gazipqa 

nahiye11nden Dilbaz oğtu Ali 
Rıza isminde aY meraklı• bir 
genç avlanmak Uzere Ciren1i 
dağlarına çıkmJ.Jlır. Bu meraklı 
geaç dağın asuz bir köteaiode 
bir mağaraya tesadüf etmif ve 
b11rU1nı kaplaa yuvası za-ede
rek silihmı içeriye aıkmıştır. 

Derhal acı bir seaten sonra ya
ralı bir ayı dıprıya fırlamış ve 
ıenç avcının iiurine hücum 
etmiftir. Uzun bir mücadeleden 
eom-a Ali Rıza •1'hmı bir daha 
çekmiye vakit bulmuş •e bu 
suretle vahşi hayvanı öldürerek 
ölümden kurtulmuştur. Genç 
avcı ba korkunç maceradan 
IGDI'& ay1D10 yavrularım toplaıwş 
ve kasabaya getirmiştir. Yavru
lann taneaine on liraya mlşteri 
çakbğl halde genç avcı bunları 

at.nyor. 
M. ASIM 

Malatya da 
Tabiatin Bir Garibesi ;Her

kesi Hayrette Bıraktı 
Malatya ( Hususi ) - Mayısın 

yirmi beşinci günü akşamı hava 
birdenbire bozuldu •e bomba 
infilikmı andıran fiddeUi gürül· 
tüler oldu. Bu civara bir yıldırım 
düştüğü anlaşılıyor. Gök gtirle-

mesinin neticesi olarak bazı dnk
klnların ve evlerin camları kırıl
dı. Bu şekilde bir gök gürlemesi 
tabiatin şimdiye kadar hiç görül
memiş bir garibesi addediliyor. 

Oiyarbekirda Spor 
Diyarbekir (Hususi) - Ay ve 

Y ıldn: tak1tnlan arasmda y:ıpdao 
hararetli bir futbol maç•nda Yıl
dız takımı (2-1) galip a-eldi. 

le üzeri saat· 
)er.in ayan içia 
zevalde bele
diye ta...&n
dan bir top 
ahlır ve her• 
kes te saaUe-

riııi on ikiye 
ayar ederler. Bu vaziyet bergtin 
devam eder. Bu topu Belediye 
Memurlarından Mahmut Efendi 
herglln tlökWuet Konağı yananda· 
ki Tepeciğe çıkarak atmakta ve 
aaatlerin ayarı bu suretle yapıl
maktadır. Bu çalışkan memur 
belediyenin otuz beş aenelik 
emektuJdır. Resmini gönderdiğim 
Mahmut Efenchı şimdiye kadar 
yirmi beş belediye reisi değiştir
miş ve hepsinin de teveccühünü 
kazanmışlar. 

Hergün .l:Sir Sual 

Siz 
Olsaydınız! 
GeDÇIİDİZ. g lzelsiniL Fa

kat kimsesiz ve işsi:r.siniz. Ay
lardanberi perişan bir halde
siniz. istikbalinizi de karanlık 
&örüyorsunuz. 

Bir gün zengin bir adam 
size kızmı teklif ediyor. Kaz 
babuuıın biricik evlidıdır. Fa-
kat bir gözfi KCir, ylzl çopar, 
boyu cüce, çirkin ve acip bir 
mahluktur. Sevemiyeceğiniz mu
bakkakhr. 

Siz olsanız ne yapardınız? 

Refaha ermek iimidile ebedi
yen bedbaht bir bayata girmiye 
razı olur musnuz? Yoksa fakrı
nıza tahammülü mü tercih 
edersiniz? 

? • .. 

l Gemlikte 
1 

Tiryakiler Büyük 
Bir Sıkınb İçindedir 

Gemlik (Hususı1 - Boradaki 
tiryakil.t!r, ortada biiküm liiren 
kahve bubraoaodan dolayı pek 
mahrumiyetli bir vaziyete diJ
mU§lerdir. Umumi yerlerde Ye 

kahvelerde ellerinde fincanlarla 
oturan birtaktm insanlar gfirürsl
nüz ki dudaklarını şapırdata p-
pırdata ellerindeki fincan muhte
viyatını İçerler. Halbuki bu fia. 
canlarda kahve yoldur, aadec:e 
su vardır. 

Gemlik tir1akileri, takas me
seleleri halledilerek gtimriikte 
bekliyeo kahvelerin piyasaya çık· 
masıoa intizaren kendilerini böy· 
Je avutuyor ve tiiyakilik taklidi 
yapıyorlar. 

Afranda S.caklar 
Afyon (Huausi) - Şehrimiz 

•e havalisinde bir m6ddettir fev· 
kalade sıcaklar bftldim aürmelc
ted;r. 

Kon yada 
Babadan Evlada intikal 

Eden Bir Müdürlük 
Konya gazeteleri yazıyor: 
Şarki Karaağaç Telgraf Mii

dürü Ali Rıra Bey tekaüde me.
kedilmiştir. Mumaileyh Merkez 
Müdürlüğünü babasından demal
mışb. Yerine Ali Rıza Beyin oğ• 
lu olan Konya telgrafhanesi me
murlarından Vasfi Beyin tayin 
edilmesi muhtemeldir. Bu tayin 
vaki olduğu takdirde mezk6r 
mildürlük oğuldan oğula intikal 
etmiş olacaktır. 

Konyada Menenjit 
Konya ( Hususi ) - San'at 

Mektebi talebesinden bir efendi 
menedjit hastalığından ölmüştür. 
Hastalığa karıı tedabir alın
maktadır. 

7 enkit 

Çocuk 
Kitapları 

Cin Ali: Nakleden Sinan R 
Basan: Ahmet lHalit 
Finli 50 kurut 

Dünyayı Dolaşı\ onım: 
iııaıı fü ı t 

Ba an Ahmet Halit 1' 
Fiati 75 kuruş 

Kaptan Olu~ orum: Naltledetl 
Sinan Re,at 
Basan Ahı et Hail 
f iati 73 kuruş 

Çocuklar en ziyade aeJ 
kitaplarından hoslanırlar. 
N kitaplar onla,.; meçhul jJ 
leı"e götürür. Onlar için esr 
giz görünen dünyalarda d 
Dünyaya mütecessis gö 
acan çocuğa muamma gibi 
nen birçok ,eylerin anabtarf 
ftrir. 

Onan içindir iri beyn 
ÇDmk edebiyabnda masall 
80W'a ea ~k nnnaffak 
eseıter seyahat kitapbrıdır. 
181' ekseriyetle muhayyeldir 
çocuk için muhayyel olmaSI 
lupt.. 

Jul Vernin, Surftin mub• 
ayabat nağmeleri onun içio 
mex ıaheserlerden sayıbr. 

Yukarda isimlerini 11 

ğıaıız kitaplar a,ağı yukarı 
cinsten eserlerdir. 

( Cin Ali ) böyle 
seyahatlere ait bir 
Küçük kahraman 
Kamerde, Zührede, 
memleketinde, balaklar • 
91mfa, devler memleke • 
dolBŞll'. Nlkdi Surftin eseri 
den mtllbeın olarak Cia 

• 

-"la maceralar yaptmlftll'• 
" Olinyayı dola11yorum ,, r 

8imle yapılmış bir seyahat 
bıdır. Türkiyeden başhyarak 
Hin dünyayı dolaşbnnakta 
baralanm hakiki resimlerile 
tennektedir. 

.. Ben kaptan oluyorum " 
taba ise, hikaye tarzında 
lara gemiler ve gemi seyah• 
haklonda fikir veren bir e 

Bu t\ç eserde miişterek 
bata vardır. Lisan bozu~ 
Nikil, çocuk lisanına ve Ç J!I 
ruhuna inmiye llizum 5'3rme 
sadece ipni çabuk bitirmek tJI!. 
lile yazıp geçmiıtir. işte aize 
cümle: 

Cin Ali kitabından : il 
•Tahtelbahir - tayyare --* 

son hava tabakatını kated~ 
fezanm korkunç karanlığı ıy.;
de gitmiye başladı . ., ~.111 

Bu cUmlede kullanılan l"':-_. 
Aavcı tabakatını kaledertık; 
limelerini çocuğun anlalll~ 
imkAıı yoktur. Diğer kitap iJI 
ela bunlara yakın ağır cillll 
vardır. 

Çok güzeldir. _.# 
TAbi, tab 'için sarfe~ 

aıa bir kısmanı da mu ~ 
ftnllek fedakArhğına kati~ 
fiiphe yok ki daha ner~-LIIWt 
mükemmel eaerler temin ede""""" 

Çankırı da 
Bir Şerir On Sene HaP" 

J\llahkôm Edildi ~ 
Çankırı (Hususi) - ~ 

nala"yeainin ,Kalafat k6Y~ il' 
Cebeci oğulanndan Hayrı "'
Mehmet arasında bir kadın~ 
selesinden çıkan kavga ne .; 
mehmet hamil olduğu ta~~ 
ile Hayriyi öldürmüt 0 ol~ 
Ağırceza mahkemesinde 1 u 

. e ••-111••- Mehmedm 1 O seo .a. 
--p rr• fil' 
hapee konulmasına, tOOo. ~ 
tazminat ita .. na karar ....erU 



l Siyaset Alemi 

Yeni Fransız 
Kabinesi 
Teşekkül Etti 

Pari• 4 - M. Heriyo yeni 
kabineyi teıkil etmiftlr. Gazete
ler, yeni hükiimetin hayret edi· 
lec:ek hiçbir tarafı olmadığını 
•e •Dratle teıkil edlldiğiai yaz• 
•aktadırlar. Milli mtidafaa mev-
kilerini, M. Penlöve, M. Pol 
Bonkur ve Leg'in gelmeleri 
•ınumun tasvibine mazhar olmur 
hır. L6 jurnal gazetesi, yeni ka
binenin ..Ilhiyet ve vukufları 
l•yrikabili inkir olan güzideler• 
den mtirekkep olduğunu yaz• 
•aktadır. 

Gazeteler, meb'uaan, Ayan ve 
laokümet rei•liklerinin hiçbir 
•Gmüeata uğramadan ehillerinin 
iline tevdi edildiğini yazmakta• 
darlar. 

Yeni Kabinede Klmler Yar 
Paria 4 - Yeni Fransız ka· 

lain ... m fil ıekilde tqekklll etmiş
tir. Bqvekllet ve Hariciyeye 
k Heriyo, maliyeye M. Jermen 
-.rten, Nafıaya, M. Daladiye, 
dahiliyeye M. Şotan, harbiyeye 
il Bonkur, Havaya M. Peu ove, 
Bahriyeye M. Le8', Ziraata M. 
CarJey, tekaüde M. Bertold, 
Adliyeye M. Reu•, Bütçeye M. 
Palmad, Maarife M. D'>monzi, 
lla.temlikita M. Alber Saro, 
lleaaiye M. Dalimiye, Ticareti 
lahriveye M. Mayer, mhhate M. 
Oodai, ticarete M. Dllrand, Pos· 
ta Telgraf ve l'elefona M. Köy 
relmiıtir. 

Almanya 
lktısaden 
Vahim Vaziyette 

Berlin 4 - Rumi istatistikler 
Almauyaaıa ikmadl vaziyetinin 
IOD aylarda vebamet keapettiğini 
ıe.termektedir. lpidik artmakta, 
ldihullt, ftatler ve piyasa faali· 
Jeti mltemadiyen azalmaktadır. 

Alnulnyanın lettkrazı 
Ne.york, 4 - Federal Re· 

len Bank, Almanyaya yapılan 
100 milyon dolarhk istikrazın 
kendine ait bulllllaD hissesini 
Jlbde 5 faizle tecdit etmiıtir. 

lspanyol Meb'usu Bakalorea 
lmtihamnda Muvaffak Oldu 
Laıo -4 - Parl&mentodald 

Colia 1111pu meb'mlanndan M. 
S..... bakolorea i111tihaD1D1D ilk 
lllltilwılannı muvaffakıyetle ge-
tlranittir. 

BABİCI 

Berlin 4 - Hllkômet, Rayht
tatın feıhi haklmadaki teklifi 
Reisicllmhura vermiştir. 

Yeni intababat, 15 hazirand1111 
aonra yapalacakbr. 

Belçika Kırahnm Ziyareti 
Bruk•el 4 - Kıral Albert 

lngiltere Kırahnı ziyaret etmek 
llzere 8 temmuzda mütenekkiren 
Londraya gidecektir. 

IDEBI TEFRiKAMIZ: 30=========== 
VtKTOBTA .. 

~===== Muharriri: 6'.nat Ham••" Nakleden: H. Ş. 

-7 
Jolaaa, vaktile, ı&llln kıyısan

tlalci ba huaran fidanım kesip 
._dan bir olta yapmaya dBtlln
lllllttG. Şimdi, birçok seneler 
IOıara, o narin fidan bir bilek 
~ar kabnlqınııtı. Ba tebeddGle 

Yretle bakıp yoluna devam 
etti. 
ftaa Dere boyunca, içerimine n&

~-:•miyecek kadar aık fun-
IL_ - yeniden yeşermifd. 
~ timdi. koJUD)ann 
~....,...·k birtakun pati-
~ vtlcuda ptirclilderi ve 
J~ rtlsılrlarm tesirile 

ıa.lanan bir ormanı andan
hr~ Çoc;uldujaacla J•pbp 

IMa lcarmakaneali: " jlbek 

dalları ellerile aralıyarak, böcek· 
leri ve yerlerde •iirünen zahife
leri tirklltüp kaçırarak ve basa
caia yeri ihtimamla araıtırarak 
ilerliyordu. 

Yukard~ tat ocağmda, henllz 
yeni çiçek açan, ıakayikler, me• 
nelqeler 16zline ilişti. Onlardan 
bir demet yaptı. Bu atina koku
lar ona eski g&nleri habrlattı. 

Uzakta koyu mavi renge biirt\nmtif 
dajiar ı&ilnliyor, .. Puhu" kuıu· 
nun daima ayni yeknauk nakaraü 
tekrarlıyordu.. oturdu. Bir mnd
det dilfllnc;eye daim, Hora sev
diti bir tarkıyı mmld..-dı. 

herdeki dağ yolundan bir 
ayak Hainin yaklqbiıJU duydu. 

GID 10auna ~yordu. Gnneı 

batmak nzere idi. Bununla bera· 
ber gllnlln 11caklığa nihayetsiz 
bir sük6na htlrünen dağlara, su· 
lara ve orman• sinmiş, havada 
sanki mualllk kalmışh. 

Bir kadm bulundup yere 
doğru brmanıyordu. Elinde bir 
Hpetle gelen, Viktorya idi. 

Y oban, kalkıp selim verdi, 
ve oradan uzaklaşmayı dütündü. 

Viktorya: 
- Sizi rahatsız edeceğimi 

zannetmiyordum, dedi. 'uralarda 
çiçek toplamıya geldim. 

Delikanlı cevap vermedi. Şato
nun bahçesinde dnnyada mevcut 
biitlln çiçekleri bulabileceğini söy· 
mek iıtemedi. 

- Çiçekleri koymak için bir 
19pet te aldım. Sofrayı ali.temek 
içia çiçeie ihtiyac11111Z var, yakın
da bir ziyafet Yeriyoruz. 

- itte burada pkayıklar, 
menelqeler var. Daha yukarda 
vaktlle leyllklar Yardi. Fakat 

onlarm henüz çiçek açma zama· 
nı gelmemiştir. Kız dikkatle p
ire bakarak : 

- Ytizllnllz bu ıefer geçen 
seferkinden daha solgun, dedi; 
iki mene oldu, değil mi? Sisin 

!burada olmadığımzı tmGyleclllerdi •• 
Fakat kitaplarınızı muntazaman 
okuyordum . 

Yohao cevap vermedi. Ora· 
dan uzak~mak, kıza selimlayap 
Kitmek anusuna düştll. Araların· 
da ancak bir iki adımlık bir 

mesafe vardı.. Viktorya yolun 
ortasında duruyordu. Üzerinde 
sarı renk bir elbise, başında kır
mızı renkl: , .• iri k,,.narh bir pp
ka vardı. Genç kız hayret edile
cek derecede atızeldi. eme•i 
çıplakta. 

Y ohan apğıya doğru inerek: 
- Yolunuzu keamiyeyim, de-

di. Sesindeki heyecam aezdirme
..k ieia cebri nefaediy4)1'du. 

Gönül işleri 

=TAKViM= 
PAZAR 

• G1a • 8 BAZlRAN • 932 1ımr 31 

Arabi .1 Rumi 
• •..um.. ..1 ..... ,........ .... 
Vakit Eu.I YU&tl Valdt Eaal ti 
-----·1---ı,-===t----1~ 
Olmet 12. - il. Si 
Oti• 4. 31 12. 12 Yata 2 Ol il ~ 
bdadl il. 35 16. 12 lmaü 6. • 2 13 

Şimdi her ikisi yhyGze ıelmit 
bulunuyorlardı. Viktorya, onun 
aerbeıt geçebilmesi için, yerinden 
lamıldanmamııtı. Nazarlan biri
blrlerile karfılqtı. O anda kızın 
rengi pembeleıti, ytiztintln batı
lan takallCis etti. Zoraki bir 
tebeullmle bir adım ıeriye çe
kildi. 

Y ohan tam kazın &alnde 
durdu. Onun bu hazin alillm
•JİIİ bazan dikkatbıi celbetmlt
ti. Kalbinde gayriilatiyad olarak 
pnç k1&a doğru ablmak later 
pbi bir telıalük lıiuetmif, ı•c 
ima hitap etmekten k•dinl 
alamamlfb: 

- Son defa aörlftllftmb
denberi birçon defalar tehff 
tlttiniz delil mi? AradıiaDIS ~çel 
isin bulundutu yeri hatam,..... 
Şatonuma parkında onlarclaa • 
t.diiriniz kadar Yar. 



1 S.,fa 

1 1 1 Faydalı Rakamlar 

1 ' Dünyada 
İflas Eden 
Müesseseler 

Dünyada mevcut büyllk deY.. 
letlerde son seneler zarfında 
lflis eden müesseselere •it şaya· 
nı dikkat bir istatistik cetveli 
vücude getirilmiştir. Bu cetvele 
nazaran if ,fls hususunda en baş· 
ta Amerika geJmektedir. Yüz 
yirmi milyondan fazl nüfusa 
malik olan Amerika müttehit 
hükumetlerinde 925 senesinde 
mahkemeler 1575 iflns hükmü 
vermiş1er, bu rakam gittikçe 
büyümüş, 927 de 1689 adedine, 
929 da 1642 adedine baliğ ol· 
muştur. Geçen 931 senesinde ise 
Amerikada 2198 müessese iflas 
etmiştir. 

iflas hususunda Amerikadan 
ıoura Almanya gelmektedir. Al· 
manyada 925 senesinde 948 mü· 
essese, 927 de 475 müessese if· 
JAs etmiş, müteakıp seneler 
iflasların adedi ziyadel~erek 930 
da 945 ve 931 senesinde de 11 "3 
müessese piyasadan l<alkm şt:r. 

İflas hadiseleri İtalyada da 
mühim bir yekün tutmaktadır. 
925 senesinde balyada 661 mü· 
essese iflas etmiş, 927 de bu 
miktar 895 adedine b9..liğ olmuş 
ve gittikçe artarak 929 sene"İn· 
de J,010 müessese iflas etmiştir. 

931 senesinde ise biitün ltnlyada 
1434 müessese ebediye kapan
mıştır. 

Fransaya gelince; iflas hadi
ıeleri orada da seneler geçtikçe 
tezayüt etmiştir. 9.!5 senesinde 
659 müessese, 927 de 689 mu
essese iflas etmiş ve geçen 93 t 
aenesinde ise 906 müessese pi· 
yasadan çekilmek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

lngilterede iflaslar. diğerlerine 
nazaran daha azdır. 925 sene· 
einde lngilterede 413 milessese 
iflas etmiştir. Fakat bu rakam 
gittikçe azalmış ve her sene bi· 
raz eksilmek suretile 931 sene
ainde 389 milessese kapanmı~tır. 

lş~izlerin Adedi 
Anupanın en mühim devlet· 

lerindeld işsizlerin mikdarma ait 
tanzim olunan bir cedveli bur· 
bulisa ediyoruz. Bu cedve.e 
göre bug ün işsizler adedinin 
en lcesif bulunduğu memleket 
Almanyad.r. Almanyada elyevm 
3,526, COO i~ iz vardır. 

lngı teredeki mukayyet işsizlerin 
miktarı ise 2,809 C O adedile 
göster''mekt .... dir. Üçü ... ü dere
cede ge en i· alyada bugün 
1, 148 O amele boş ve işsiz 
gezm .t dir. 

Fr ı aya gelince; bu memle-
kette i sizlerin adedi, diğerlerine 
nazaran şayanı hayret derecede 
azdır. Elimizdeki cedvele göre 
bugü ' F ransadaki iş izlerin mik
tarı ancak 293, 198 kişidir. 

l<aç l'işi OIUyo ·? 
Yat>ılan bir cetvele göre 

Fransada bir sene zarfmda 
umum nüfuc;un binde on beşi 
muhtel f hnslalıklardan ölüp git· 
mektcdir. Halbuki f ng· • -ede 
ıeneJik ölüm nisbeti daha .JZdır. 
Bu şi al memlelcetinde ölenlerin 
milct ı bin nüfusta dokuz kişidir. 

Bir Deniz Fac ·ası 
A ı alya (Hususi) - Rüsumat 

muh f za m m ırları Selim 
Efe 1di 1in oğlu on sek' yaşla
nnda. Selim Efendi d nizde yı
kan r en yüzmek bilmediği için 
boğu muş, ce edi uzun taharri· 
yattac sonra bulunarak çıkarıl
ıuı ~ tır. 

\ 
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• 
En Çok inandığı Şey • 

1 /(ari 11-Jektuplnrı 

• • Bahşiş 
n, Hepimizin ılerek inandığımız Usulünü 

eyd·r Ki, Asıl T hafı Da Buradadır K~~:::::!~d•n birk• 

lstanbul aokaklarmda haıa görUlen 

sak olduktan sonra gaipten ba· • 
lnsan1arm falcılık yapması ya· I 

her vermek hassası, anlaşılan 
kuşlara geçtiı hemen her sokağın 
b şında bir kafes : 

- Tali. niyet ... Niyetinize ba
kıyor, ta.iinize bakıyor. 

Kafes sahipleri, adeta psiko
loğ kesilmişler. Yüzü boyalı geç
ki ce bir kız geçerken, derhal 
atılıyorlar: 

- Kısmet açıklığı için, gönnl 
derdi çekenler içi.o .•• 

Bir mektepli grupunun önün
de şöyle dile geliyorlar: 

- imtihanda kazanacak mı• 
yım ? diye düpnme.. Yüz para 
verip bir kağıt çek.. Olmuşu, 
olacağı, geçmişi, geleceği, hep
sini yazıyor. 

Yaşlı hanımlara, cami dönüşU 
rastlayınca : 

- Dünya ve ahire~ her ne 
muradın varsa, şu küçük koşun 
ağzından dinle ! .. 

ihtiyar bir hanım, önüm sıra 
giderken falcı kuşları görünce, 
yolunu şaşırmış gibi geriye dön· 
dü. Hissettirmeden yavaşca kcn· 
disini takip ettim. Kafes sahibi 
müşterisini güler yüzle karşı
lamışb: 

- Görünmez oldun büyük 
hanım... Maazallah, hastalık sağ
lık biz.im için... Bayağı merak 
etmiştim. 

Büyük hanımın neşesi yerinde 
değildi. Kafesin önüne bir yüzlük 
fırlattı! 

- Hadi badi... dedi, bütün 
söyledikleri yalan çıktı. Hasta 
için çektirmiştim. Biliyorsun ya .. 

- Allah şifa versin, bilmez 
.. ? 

mıyım .• 
- Kızcağız can alıp can ve-

riyor. Doktorlar, akşama sabaha 
diyorlar. 

- Vah vah vah.. Acıdım 
doğrusu .•• 

Falcı kuşlar bir an evvel 
hakedecekleri darı tanesine ka· 
vu~mak için kafeste sabırsızlana· 
rak cik cik ötüşüyorlardı. 

Kuşlardan en açıkgözünün 

önüne mavili kırmızıh bir yığın 
kağıt uz:atıldı. Minimini gagasile, 
kuşcağız, bu kağıtlardan bir ta
nesini çekip ötekilerden ayırdı. 
Büyük hanım, içinde korkunç 
bir haber saklıyan bir telgraf 
almış gibi, kağıdı bir tilrlü aça· 
mıyordu. Kuş sahibine sordu : 

- Yeni yazı mı, eski yazı mı? 
- Yeni yazı ... 
Bu cevabı alınca, yanında 

duran bir çocuğa seslendi: 
- Kuzum oğlum.. Yeni icat 

Türkçeyi pek sökemiyorum. Sen 
şu kağıdı kamilce oku da bana 
anlatı· r r. 

Çocuk, ağır ağır fal kiğıdıD& 
okuyor: 

.. Dünyaya vakitsiz küsmüş, 
bir gençsin. F aknt Allahtan ümi· 
dini kesme. Sevdiğine yakında 
kavuşacaksın. Üçü erkek dördü lcız, 
yedi çocuğun olacak. Düşmanla· 
nn çoktur amma, sana fenalık· 
ları dokunamıyacak. Ömrün var· 
sa ( ? ) yüz sene yaşarsın •. ., 

Hele bu son cümleyi dinler
ken kendimi tutamayıp gülmiye 
başladım. Fakat kadmcağız, gül
medi, halta falın söylPdiklerinden 
hoşlan ı, adeta bir haller oldu 
ihtiyara.. Birden cHi sene genç· 
leşmiş gibi kırılıp dökülmiye hile 
başladı. Neden sonra kendini 
toplıyarak: 

- A ... dedi, hiç te halime gö
re çıkmadı! bu yaştan sonra 
evlenip barklanmak benim ne· 
yime? 

Söylene söylene uzaklşh. 
Biraz sonra kaf e!in önüne bir 

boca yanaşb. Fakat kelli felli 
hocalardan değil, kılık kıyafet 
düşkünü birşeydi. Ayakta gari· 
bane boynunu bükiip falının çe
kilmesini bekledi. 

Hocanın kısmetine ne çıkhğı
nı göremedim. Fakat yüzü gül· 
düğfine göre falından memnundu. 

Kuşlar, biç boş durmuyor. 
meraklıların biri gidip biri geliyor. 
ÖrgülU, saçlı, ağızlan karamelalı 
civar mahallelerin nekadar kızı 
varsa burada... Birisi fa) çektir
di mi, okumak için hepsi başına 
toplanıyorlar. Arada bir, manalı 
manalı gülüşmeler.. Kulak kulağa 
fısıltılar ... 

- A... Kadeşim... Seninki 
tıpkı tıpkısına çıktı •.• 

- Doğru, söyle... Kime tut
tun sen? .• 

- Ona işte... Bilmiyor gibi 
söylüyorsun? .. 

- Kah kah kah kah.. Valla· 
hi tuhaf... Dört kaşlı civan da ne 
demek? .. .. 

Bu fal kağıtlan içinde, kızla· 
rı alakadar eden şeyler de ola· 
cak ki, fıskoslann bir türlü arkası 
gelmiyor. Muhakkak olan birşey 
varsa fal çektirenlerin iç.inde, 
baza Allahlık biçareler müstesna, 
kimsenin fala inandığı yok. 

Kuş faf cısının anlattığına ba· 
kılırsa, bu kağıtları kuşlara çek· 
tirmek, faldan sayılmazmış. Di· 
yor ki: 

- Efendim.. Fal başka, bu 
başka.. Hayvan kısmı, falcıhktan 
ne anlamış ki?. Önüne kiğıdı 
uzahrsın, uzaktan yemi gösterir-
shı, gagasile yapışıp çeker. Am· 
ma bunları işe alıştırması epeyce 
zahmetlidir. Giinlerce uğraştırır 
bizi... Bir kere de alıştı mı, ar· 
tık korkma .•• 

Sordum: 
- Günde kaç kuruş Lkaıanı· 

yorsun? 
- Bunun kaz.anmasından ne 

olur ki ?. . Kuş1arm gıdası çıksm, 
yetişir. Doğrusunu isterseniz, bu 
tevazuu pek yerinde bulm&dım .. 
Yarım saat içinde yirmiden fazla 
çocuk niyet kağıdı çektirdiğine 
göre, şıpın işi yüz paradan yirmi 
beş kuruş kıvırmıştı. Akşama 
kadar, bunun iiç mislini daha 
yapsa, oturduğu yerde bir lira 
para kazanmış olacak .• 

Bu zamanda hani fena ticaret 
te değil. Asıl, tntlı tarafı, serma· 
yesiz olması.. Zahireciler içinden 
okkasını beş kuruşa kuşyemi al .. 
Ytnicamideki kuşçulardan tanesi 
bir, iki liradan üç dört kuş pey· 
da et. Kafesi sırtına vurup çarşı 
pazar dolaş.. Artık kısmete ne 
çıkarsa? •• 

Bir aralık kuşçuya sordum: 
- Kazanç en ziyade hangi 

semtlerde oluyor? 
Pek kurnaz bir tavırla, .. Ağ· 

zımdan laf almak isbyorsun am· 
ma, yağma yok ... 11 der gibi sı· 
rıth. Sonra, işi kısa kesip savuş· 
mak için: 

- Eh.. dedi, Yenicami tara• 
fmda bazı cnma günleri zararsız 
iş oluyor. Anadoludan gelen, 
malum ya, bir kere oraya düşer 1 
Köylüler filan, ara sıra, niyet 
çektirirler. Bizim gibi adamlar 

mını yalayıp yutan sakim b. 
itiyattan bahsetmek istiyorunı 
bahşiş usulü! .• 

Bu fena adetle, buhranlı " 
parasız zamanımızda mücadel 
edemezsek bu dertten hiçbir ıa
man kurtulamayız demektir. Bab 
şiş parası her ay muazzam bi 
yeldin tutmaktadır. Meseli Io-
kan.tv~d~ günde iki defa yeme 
yedıgımız zaman yüzde on gal"' 
IOD hakkı Verdiğimiz baJde ar 
nca on kuruş ta bahşiş bırakı
yoruz. Bir yerde traş olduğumu• 
zaman mutlaka kalfaya çırai• 
bahşiş veriyoruz. Birahanede. 
pastahanede her yerde bahşlt 
•ermiye ideta mecbur tutulu
yoruz. 

Ne ise, şimdi yaz geldi gat' 
drop parasından kurtulduk. Hele 
hamama gittiğimiz zaman şu ve
ya bu n.um altında elli kurut 
bahşiş vermeğe mecbur tutulu
yoruz. Gece saat 12 de apartı· 
manımıza dönecek o1sak, her a'j 
kapıcıya muayyen bır para vel"' 
mekliğimize rağmen bize kapıyı 
açtığı için eline beş on kurut 
sıkıştırıyoruz. Bu bahşiş usuld 
bizi için için kemiren bir derttir· 
Bununla kat'i surette mücadele 
etmeliyiz. Eğer sade halkımıı.ın 
ferdi teşebbüs ve miicadeletl 
kafi gelmezse, belediye binat 
bu işle mücadele etmelidir. 

Cevaplarımız 
N. R. Hamına: 

ŞeJilı 

Mıntakanızdaki be1ecMy. da• 
iresine müracaat ederek şikiyett• 
bulunursunuz. Aıılatbğmaz yaziyet 
sade sizin şahsi sıhhat ve raha• 
bnızı değil, bütün bir mahalleyi 
rahatsız etmektedir. Belediye J,tr 
halde alakadar olacaktır. 

* Dördilncll işletme 1 inci sınıf 
memurlarından Halit Beye: 

lfad~nize nazaran bahaettiğİ"' 
niz meselede bakkımz olduğU 
anlaşılıyor. Ancak bu kabil ıahıf 
iddiaların neşrini matbuat kanu
nu menetmiştir. Bu itibari• 
iddianı~, mahkeme kararile sabit 
olursa, o vakit neşredcbiliriS. 
Müddeiumumiliğe ve alakada• 
müfettişliğe, hatta Meclis Riya 
setine bir istida ile müracaat 
ediniz. 

için bu ölümlü dünyada ne ola" 
cak beyim? .. Üç kuruş kazan
dın mı, bey de sen, paşa da. 

O sırada bir çocuk ko a kO"' 
şa geldi: 

- Falcı.. Seni çağırıyorlar. 
- Nereden çağırıyorlar? 
- Nah.. Şu karşıki evden·· 

Ku lannı alsın da gd~ dediler• 
Garip bir çekingenlikle etr•: 

fına baktıktan sonra cevap verdtı 
- Eve gelirim amma. bir fal 

on kuruşa.. Sonradan tatsıs ol• 
mı yalım. 

Çocuk gitti, geldi: 
- On kuruş olsun.. Znrafl 

yok diyorlar. 
Kafesi sırtlayıp giderken: 
- Ne yaparsın, dedi, baJ' 

kibar mUşteriler, dışarda fal bak .. 

tırmağı ayıp sayıyorlar... I 
Bütün ev halkının irili ufak 1 

kafesin etrafına sıralanıp gnır.şe 
oynaşa fol çektirmeleri, gcntiJJJliO 
önüne geldi. Kendi kendime: kak 

- Şu dünyada, ınuhak k 
ki, dedim, hepimizin en ço 
inandığımız şey yalan L. He_nı :k 
yalana, yalan olduğunu bılet 
inanıyoruz... Asıl tuhafı burada··· 

)fJf 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lımur Ve Bütün Dünya 
Matbuahnı Size Getirir. 

' 

Dünya Matbuabnda 

GÖRD0KLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuabncla Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksımz. 

Dünya .. l Dünyanın En Mükemmel Postanesi 
Matbuatında Gor-

Dünya 
Matbuatında Gör
düğümüz Kesifler düğümüz Garibeler 

Zehir Yiyen 
Adam 

Rao imaiDde Wr Hilllli. • 
etli zehirleri yediği Wde 

lltWıtleamemelde aaıafta. 
e. Hintli. ....,., .......... 

'-zut"9111da bir oballfla r 'en 
Jemiıür: 
"bir ~i tlolm allııllril: 
Canlı 6ir ••laıu• ... ,.., 
llirk~ pıu~ """" 
Bir lllilcbır P"' 
Bir bardak 
Bir t11balc 

BW11lan yerken hiçbir 1-ile Yl'P'" 
•amtı Ye seyircileri llayntte 
bırakmıttır. 

• 
Işık lan Kaçan 

Milgoner 
Amen"kah milyonerlerden Mri 

tamamen karanlık bir odada ha
Jabnı l'eçirmektedir. Ba adam 
anndiiz ışığının odasuaa aızarak 
aiımesindea bile müteessir ~lur. 
O.... icİll odasamn percWeri 
.._ illik buhmar •• içenle 
llektrik yanar. ,,. 
llatiyarlar için 

Daimi Kirpik 
Soa zamada k&.-pikleri cllten 

tiyar .e laatal.. ameliyat ile 
.. :pik takunya "8tlamı .... dlr. Ba 
ldrpikler bıyık veya ukal kdmdaa 
ı•pwyor • .BU daba dökülmüvor. 
Faat .-n ile sabi gı"bi bü
~r. 0-n IPa arada sarada 
•ılm+ •nnı kesmek ilam· 
piyordu. 

*· 
Dişleri le 

lıiten Adam 

lngitterede, dağduğundan beri 
lağır ve dilsiz yaşıyan bir adam, 
timdi dişlerile işitmiye batla· 
atıftır. 

Bu adam bir gün lokantada 
Jemek yerken yemek listesini 
ajzına koyarak ısır1111ya başla· 

llUf. O vakit etrafaadaki sesleri 
laaEifçe iıitmiye başladığını laİ8set· 
1Diş. O g6ndeoberi dişleri ıaye• 

Iİnde işitmiye başlamııtır. 
Filhakika ses, bir ihtizaz me· 

eelesidir. Difler arasında bulunaa 
lair madde bu ihtizaza alarak 
dişler nsıtasile işitme merkftine 
ı&ıdermekte ve bu sayede ağır 
'bir adamın ifitmesine yardım 
etmektedir. 

Kagmıgan 
Sabun 

• Amerikada on yaşmda klçtık 
1air k z bir gtin hamamda yıka· 
lbrken, elindeki sabun kayıp 
....... Kı&caju bandı• mllhem 
•L.r.k kayın aa sabun icat et
lllittir. En ktiçik mulderi ol•ak 
~rilra ihtiralar ..pinde ma· 
daı,a almıfbr. · 

'BI .... ,... bir post. blwı - aıu bir lar•ftan ıranı.re. lllr ........ cMdef9 .. 111111ur. 
......,. .ar ,.,..... .aar, lllr taraftan otomob1a.rıe ••hra •••keder. 

.............. , •• k ....... . 
lerle ,.rramre ..... ...... Ye 

Paketler burada otomatik 111llldllelerle ....... edlllr. MYkolunur. 

Garip 
Vak'a/ar 

Yuııoslavyada berberler h0-
k6mete müracaat ederek jilet 

bıçak1annın men9iui iıtemifler ve 

gQnden pae herkesia jilet kal
a. lmal.n luaaebiie berber&jin 
z~al Wd..p.. eiylemiflerclir. 

* But Avrupa fabrikalanada 
ameleyi daha çabak Ye c:IBa 
ıevkll çah,tırmak için iş ema
Slllda pamofonla caz plAklan 
çalmaktadırlar. 

"" lngiltere dünyanın en çok 
kimesi olu yerdir. Her on bin 
k~ e 47 kilise isabet etmekte· 
dir. 

• 
fngilt de otobtillere laer 

sefer enasmda l~anta sıkar

lar. Maksat yolcuların benzia 
kokU1UDdu rahataıı olmalanaa 
m411i ....,.ktır. 

* Dua A...- ıeWrleriac:le 
baabclu pmra ....... Wrde- . 
tektiftn himayeli altmcla w ... 
hanelerine dB•erler. 

Londra <ı Kaza VıizUn ~n 
6,691 Kiş. Üiiü 

Loodra. 4 - Geçea ıene 

ıarhada vesaiti aakliye kazalan 
yUrinden 6691 kqi ölmüt 202, 119 
kiti yarataımuftll". Kazaların ço
ğu ağustos ayında wku lsuJ
muıtar. 

Amerikada içki Yasağını 
Tehzil Ediyorlar 

Amerikada içki yaaatı mücadele
s-. Bira fıçısından b r ı at, saatin 
r Jckamı da bira fİfuidir. 

Garip Bir Bisiklet 

Başkalarının 
Fikirleri 

Methur Amerikan edibi Ru· 
d1ard Kiplingia bazı fikirleri : 

- Hepimiz doğu,tan birer 
kumarcıyız. 

* - Toprak muallimlerin en 
makul& •e en iyisidir. 

* - Ke1ime9 insanların kullan· 
clajl en kuvvetli iliçbr. 

* - DOştınmek amatörler için 
çok teblik~li bir ıeydir. 

* - Edebiyat n aarrı inaanlarda 
deiil, kelimelerdedir. 

* - Kimse taliin ne vakit ge-
leceğini b"' · .. f .. 1 ~ ' '-' •• t 

h Oı i, 

* - Hayat bize yalnız uğrunda 
ıshrap çektiğimiz şevleri 94mlle• 
sini &ğretir. 

* S rvet için servet arkasında 
, şm.,' z hı " <l n 1 hır 

~ ~dır. 

* Bizi seYindiren ve guc~u ren 
.pyler, daima küçük şeylerdir. .. 

DDnyada değifmiyen ye.ine 
tCY, i ı.. m tabiatidir. 

HerKes verd•~inden tazla fey 
almak ister • 

Çalışmak 

kaybedenler, 
* itiyat ve zevkini 

i başkalarma Gerip tell tekerlekft bil' blslklet mektir. 

onun ı ükafatına 

terkediyorJu de-

Telefonla 
Görüyorlar 

Paris, dünyanın telefonla mu
habere edenleri biribirine göste
r.e!l ilk telürdir. 

Bundan iki hafta enel tele
f ada koaaşurkea mahabere 
edenlerin biribirlerini giSrmelerini 
temin için J•pıtan tecrilbeler 
muvaffakıyetle neticeleamiıtir. 
Galeri Lafayette Japı1an tesisat 
uyesinde buradan, bir ıuete 
idarehanesine telefonla resim 
ı&nderme tecrllbeleri 7apal1D1fbr • 
Konuturken iki taraf ta birbirle
ri '.Ü rörmiye muvaffak olmqtur. 
Şimdi bu muvaffakıyet &zerine 
Pwte telefonlara televizyon 
l:&ve edilmektedir. Y almada bi
tin Paria telefon muhaberahada 
konaşanlar biribirleriai sirebi
leceklerdir. 

* Kainatı Gören 
Makine 

lagilterecle ldhaatm •yrlnİ 
varea ve fotojrafuaı çebn 
yaJIİ bir makine J•pJalfl..dar • 
Ba makine milyoalarca H

aede bize qddanm ,&aderen 
ydclızlann seyrini, feuda ruat· 
henelerin gaıemediji hlcliaelerl 
fototrafla kaydedebilmektedir. 
Bu makinenin adesesi 1 O ton 
tnt•aktadar. Gece pdls •k 
.......... 'aıakta Ye ..,... hay
ret fvtıeinıfilv almaktacllr. 

Ba makine uyMiacle kliaab• 
fimdiye kadar meçhul kalm11 
ltirçok earan da mo1clana çaka· 
cakbr. • Taksili 
Motörler 

Franaacla, ~ ifliyen 
otomobillerde oJdata tibi, nelair 
ye deaizlerde ifliyea kaç~ mo
tlrlere de tabi koymiya bqla
llllflardu. 

• 
Bahrımulıiti 
Geçecek Tayyare 

Bir Fransız muhterlri, dOtmi
yen ve denizde batmıyan yeni 
bir tayyare icat etmiştir. Bu tay
yare ne havada, ne karada, ne de 
denizde hiçbir tehlikeye maruz 
değildir. Havada dütmez, deniı· 
d ~ batmaz, karada indiği zaman 
1 ı ıl •z. 

, iyast, Havadis ve Halit 
gazetesi 

idare: lstanbul: Eak1 7..aptıye 
rı,!\lçP9me 11oh.tf 25 

·ı 

l tii ut.un: W..bul 741 
1' Jgral: lstaobul SOM PO rl\ 

ABONE FIATl 

Kr 1 c::e e 
• 6 Ay 

3 • 
150 • ı • 

G 1 n vrat geri veril 
rdan mea'ull1et 
ıo m ktuplar 6 

T' 1 illv · llzınıdır 

tiril nr.:-Jı ( 20) k r 



8 Sayfa SON POSTA 

Sultan Muradın 
Arhk Onun Deliliği Saklanamıyacak Bir Hale Gelmişti. 

Selamlıkta Kalabalığı Görünce Kaçmak İstedi 

Maharrirl lf-

Her Hakkı Mahfuzdur 

-25-

Veliaht Abdülhamit Efendi, 
mutadı veçhile erkenden kalkmış, 
Dolmabahçe sarayının denize 
nazir penceresinde oturuyor, 
ıabah kahvesini içiyordu. 5,, rıyın 

hlhıkar dairesinde, bi· ·e 
'ığlık koptu. Birinci ı. aki 
pencerenin camı, büyük bir şan· 
2ırta ile parçalandı. Pencereden, 

sırmalara ve nişanlara mustağrRk 
bir adam, rıhtıma atladı. Başı 
açık, saçları dağınık bir halde, 
koştu. Şehzadegan dairesi ya· 
nındaki demir parmaklıklara tır· 

mandı, öbür tarafa aştı. Harem 
Ağaları koğuşunun önündeki 
kayık havuzuna yaklaştı. Kendini 
havuza atacaktı. Fakat, bu gü· 
rülttiyU duyan ve o tarafa koşan 
iki hademe, hemen bu adamı 

ıımsıkı yakaladı. Havuz başından 
geri aldı. 

Şimdi, bu Uç adamın arasm
da, şiddetli, bir mücadele baş
lamıştı. Bu mücadele esnasında, 

o muhteşem adlı adamın göğ
sündeki nişanlar, kopuyor, yer
lere düşüyor; omuzundaki sırmalı 
apoletleri yerlerinden fırlıyarak 

göğsüne doğru sarkıyordu... Bu 
adam, bir aralık şiddetle silkin· 
di, hademelerin elinden kurtul
du. Tekrar Hünkar dairesine dön· 
mek için demir parmaklığa doğru 
koştu. Hademeler yetiştiler. Kol· 
larma girdiler. Demir parmak
lığın kapısı kilitli olduğu · için, 
arka kapıdan götürmek istediler. 
Fakat o, sımsıkı parmaklıklara 

yapışmış, inliyor, anlaşılmaz fer• 
yatlarla manasız sözler söylüyor, 
parmaklıkları bırakmak istemi-
yordu. Hademenin biri sabrede· 
medi. Evvela onu omuzlarından 
tutup şiddetle sarstıktan sonra, 
ellerini kurtarmak için parmakla
rının üstüne vurmaya başladı. 

O zaman yukarıdaki pencere
den gür ve kalın bir ses : 

- Alçak herif.. Ona karşı 
el kaldırmıya nasıl cesaret edi
yorsun. Senin ellerini kırarım. 

Diye bağırdı. Hademe başım 

kaldırdı, l>aktı. Pencerede sarkan 
Veliaht A bdiilhamit Efendinin 
sapsarı kesilen çehresile karşılaştı. 

Gürliltü, her taraftan duyul
muştu. Harem ağaları koşuşuyor, 
mücadele edenlerin etrafını alıyor, 
pencerelerde, sürülen kafeslerin 
arası, kadın başlarile doluyordu. 
ihtiyar, zayıf bir harem ağası, 
koşa koşa geldi. Daha hali par· 
mRklığı sımsıkı tutan adamın et• 
rafını kuşatanları, arahyarak ileri 
atıldı. Artık bitap bir hale 
gelen o adamın ellerine sarıldı. 
yalvarmıya başladı. 

- Gel şevketlim.. gel asla-
nım... Hadi, dairei humayuna 
ridelim de istirahat .. buyur. Akşam· 
danberi ht-llk oldun. Artık yeter, 
ıevketliıal. .. 

1 
Bu ihtiyar barem ağasının 

~evketlim diye hitap ettiği adam 
(Beşinci Sultan Mm"at) tı. 

\ 

Sadrazam San Paşanın hamisi 
Damat Mahmut Paşa 

Sultan Azizi mecnun diye tah
bn dan indirenler, akıllı diye bu 
adamı tahta çıkarmışlardı. Hal
buki bu adam, daha tahta çık

tığının ertesi glinü, en bariz cin· 
net alametleri göstermiye ve 
kendisine bağlanan fimitJeri, birer 
birer kesretmiye başlamıştı. 

Sultan Azizi hal' ederek bunu 
tahta çıkaranlar, evveld bu 

0

hal'i 
saklamak istediler. Bir taraftan 
en muktedir doktorları getirerek 
mecnun padişahı tedavi ettirir
lerken, diğer taraftan da halka : 

- Hünkar çıban çıkarıyor. 
Bu çıbanlar dolayısile ata ve ara 
baya binemiyor. Onun için bir 
müddet istirahat etmesi lazım 

geliyor. 

Diyorlardı. Fakat halk ara
sında dedikodu büyüyor, bilhas• 
aa cuma sernmhklarınm yapılma
ması, efkarı umumiye üzerinde 
şiipheli tesirler husule gl!tiriyor· 

du. Artık mahalle kahvelerind• 
bile şu ıözler söyleniyordu: 

- Hnnkar çıban çıkarmakla, 
sadrazamın naibi saltanat olması, 
IAzımgelir mi? ... 

Bu s5zlcr, gittikçe büyüyor, 
her tarafta, fena tefsirlere mey• 
dan veriyor, vükelaya karşı her· 
kesin emniyet Ye itimadım sel
bediyordu. 

Halkı biraı tatmin etmek ve 
korkulan bir akıillamelin önüne 
geçmek için Sultan Muradı ara
sıra aeJAmlığa çıkarmak ve 
halka göstermek lazımgeliyordu. 

Halbuki Sultan Murat, her 
çıkışında cinnet nöbetlerine tutu• 
luyor, vükelanın halktan sakla· 
mak istediği sırrı bizzat izhar 
ediyordu. 

Bir cuma selamlığı Beşiktaı 
camisine yapılmıştı. O gün pa· 
dişahı sUt gibi beyaz bir ata 
bindirmişler, (Tebdil eskisi) 
atın başından çekiyor, iki 
bademe de padişahın yanlarında 
g:diyordu. Saray kapısından çı
kıp ta birdenbire kalabalığı gö· 
ren padişah, derhal atın üstüne 
kapandı. Kollarım atın boynuna 
doladı... Bir cuma günü de ara· 
badan atlamak ve kaçmak istedi. 
Artık bütün bunlar, tevil götür· 
miyen şeylerdi. 

f Arkası var) 

Yeni Neşri_gat 

Olimpiyadın Fevkalade Nüshası 
Olimpiyat Spor Mecmuasının 

bugün çıkan 32 sayfalık nUsbai 
fevknla~esi, fevkalade mündericat 
ve· elliye yakın nefis kılişelerle 
çıktı. Bugünkil Olimpiyattan do· 
layı mecmuanın güzide tahrir 
heyetini tebrik eder ve sporcu
lara tavsiye ederiz. 

Daı te Algiyeri Cemiye
tinin eisi Anlatıyor 

Evvelki glin Sofyadan şehri

mize 38 İtalyan seyyahı gelmiştir. 
Dante Algiyeri Cemiyetinin azası 
olan bu seyyahların ekserisi hal· 
yanın yiiksek memur, muallim, 
doktor ve avukatlarından mü
rekkeptir. 

İtalvan seyyahları Taksimde 
Cümhuriyet abidesine bir çe· 
lenk koymuşlardır. Bundan sonra 
Tepebaşında Kaza cl'italya'da 
şereflerine verilen resmi kabulde 
hazır bulunmuşlflrdtr. Cemiyet 
Reisi Meb'us M. Mezzi, Tlirkiye· 
ye gelmekle bahtiyar olduğunu 
söylemiş ve Türk - İtalyan dost
luğundan bahsetmiştir. 

Akşam üzeri bir nutuk ıöyli
yen M. Mczzi nutkunu şu cümle 
ile bitirmiştir: 

- Bilginin lcuvvetile istik
lilini tekrar iktisap eden ve şim· 
di büyük kahramanlıkla cihan 
buhranına mukavemet eden bü
yllk bir milletin arasında bulun· 
malda çok bahtiyar1ın!,, 

Meb'ua M. Mezzi 

Seyyahlar ıehrimizde on gün 
kalacaklardır. Gelecek hafta Bur
saya gidecekler ve orada bir iki 
gün kalacaklardır. 

Huiran 1 

iş Kanununun Son 
Hazırlıkları Yapılırken .• 

• 
Eskiden Kalma, Tecrübe Mahsulü Eser· 
lerden De İstifadeyi Unutmamalıyız 

- 7 - Yuan ı Alım•I 

Bir kısım ocaııKların umumi görUnüşU 

Zonguldak muhabirimiz Ahmet Bey ( cazat olmak lizere firari merkum 
it Kanununun son hazırhkları ya- • h · · k ik• k t 
pıldığı şu sırada, istifade edilebilir yerıne mu arrılca mer um ı a 
omidile havzaya ait eski vo fay· mllddetıe istihdam olunacaktır.,, 
dalı bir takım esasları toplamııtır. Bundan sonra vaktin bazı zU• 
l~çinin birçok ihtiyaçlarının birçok refasma nizamnameye ıcKatırcı 
zaman ovvel düşüniilm11t olduğunu 
gösteren bu vosik:ı.lar, 1ayam dik· nizamnamesi,, dedirten uzun bir 
kattir. Bu noktadan dercini m1lna· "Kiraciyan,, faslı geliyor. Ocak• 
sip lıulduk: tan hayvanlarfo kömUr nakleden 
Zonguldak (Hususi) - Altmıı bu sınıf maden amelesine verilen 

beş sene evvel Zonguldak ma· ehemmiyetin derecesini anlamak 
denlerinde işliyen amelenin, ma· için aşağıya geçirdiğim maddeyi 
denlerin "mecburi hizmet,, e ti· okumak kAfidir: 
bi olduklarını birkaç misalle "- Kiracıyan postalarının va· 
izah etmişti~. Bu mecburiyetin kte növbetlerinde günü gü· 
nekadar sıkı ve ıedit bir şekilde nfine gelip umuru nakliyata 
tatbik edildiğini aşağıda ibretle bir an sekte götUrUlmiyecek 
okuyacağınız madde çok canlı surette sevki umur mutena 
ve manidar bir misaldir ki bence olduğundan ve halbuki, bunların 
Dilaver Paşa nizamnamesinin en vaktU zamanile ademi sevki mUdii 
sakat tarafı da burasıdır. Madde kaza ve muhtaramn gayret ve dira• 
şudur: yet veyahut ademi dikkat ve milslt' 

"- Ameleden birisi mahza mahalarmdan neşet edeceği dahi 
kariyesine savuşmak efkar ve Aşikar bulunmağla vaktile gönde• 
desisesile izharı hastalık yolunda rilmeyip te teahhur ve tenzilita 
bulunduğu halde hastaganın le· sebep olan veyahut kiracı ve 
davisi için sayei devava· ameleyi cenahı tesahubuna alıp 
yei Hazreti Padişabide ma- ta maden hizmetine göndermiyeo 
deni mezkiirda bir tabip bu· mildür ve muhtaran mes'ul tutu· 
lunduğundan vizita ettirildikte Iacağı gibi işbu memurin taraf· 
hastalığı karini sıhhat olup lanndan irsal olunup ta gel· 
ta cüz'i başı ağrısa tabibi memiş olan veya gelip ikmali 
mumaileyh marifetile tedavi müddet etmeksizin firar eden ki· 
olunması ve ziyadece has· racı, hidematı miriyeden istinkaf 
ta bulunduğu halde sahibi ocak edenler hakkında terettilp eden 
tarafından köy için mekkare cezaya mazhar olacaklardır.,, 
hayvanı tedarik olunarak yanına Altıncı fasıl kömilr tesellil-
adamı mahsus terfikan hanesine mllnde vukuu melhuz yolsuzluk• 
gönderilmesi ve amelei merkume- lara karşı, konulmuş hükUmlerl 
nin hastalığı hiyle ve sania idilğü ihtiva etmektedir ki, baılıca 
tahakkuk ederse ikmali müddeti- maddelerinin isimleri şunlardır : 
ne değin yine işine reddolunma- "Yazıcı ve kantarcmm vukuu 
sı nizamattan bulunduğu misillu hilesi, edna kömür alınması, k8-
ve şayet hotbehot firara cüret mllrün vezni hakikisine sahte 
ederse iadesile ibretenlissairin iki f 1 ı 
k t "'ddetle "ıstı"hda ol aza zammı i a ... ,, a mu m una- Karie bir fikir verebilmek için 
caktır., 

Madde, amele aleyhine çok bu maddelerin en dikkate şayan 
ağır bir hükmü ihtiva ediyor. olanlarından ikisini buraya nakle

diyorum: 
GörUlüyor ki, nizamnamesinin he-

"- Yazıcı ve kantarcı vezne-
men bütün maddelerinde, o za- decekleri kömürü bilAgaraz velA-
manın zihniyet ve görüşleri ara-

fesat vezin ve tahrir edip bu 
sında amele lehine bariz bir hususta hile ve hüd'a tarikine 
temayül gösteren Dilaver Paşa süluk edip te bir uygunsuzluğu 
hastalık bahsında çok mühmil tahakkuk eylediği halde ceza ka-
davranmıştır. Bir kere, ufak tefek nunnamei hümayunu ahkAnunıı 
hastalıklar için ameleye miiracaat tevfikan müstahakkı mücazat ol•· 
ve şiktiyet cilreti vermiycn ç( k 
ağır bir hüküm koyduğu gibi cakları misillfı başlarmda bulunan 
ağır hastalar için de ma- memur dahi işbu cezadan bisse-
denciye ancak, hastayı bir yap ve mes'ul tutulacaktır. 
hayvana yükliyerek defi beli " - Kömürün bini tenzilinde 
kablinden köyüne göndermek gibi tozsu7. ve topraksız ve kesme ve 
hafif bir vazife vermiştir ki taşsız olmak üzere cevizden ve 
o zamanm iş şeraitine ve düşü· nihayet fındıktan ufak alınmıya-
nüsüne göre nekadar hUsnii ni· rak şayanı kabul kömür muba-
yetle yapılmıı olursa olsun, çok yaa olunması başında bulunan 
sı.k1t bir görüş mahsulü oldu· memur ve yazıcı ve kantarcı~ın 
ğunda şüphe yoktur. vazifei zimmetleri olup dikkatsıı-

Dilaver Paşa, nizamnamesine liktcıı veyahut sahibi kömUrUne 
illve ettiği bir ihtiyat maddesile tesahüp veyahut saireden dolayı 
grevlerin, mevzii tatili iştigallerin ihanet tarikine gidenle~ taba~ 

, de önllne geçmeği düşünmüştür. kuk eylediği halde kabulft ga~. 
· Onun için bakınız ne diyor: şayan olarak almıı oldukta? ~o-

u - Ameleden birisi diier mürün iki ,kat esmam keodılerı~ 
birini tahrik ve iğva ile işinden den tazmin ile mUcaı:at olara 

1 
istinkaf ve firarına sebep oldu· tazmin olunan meblağ maden 
iu tahakkuk edildiii balde mü· meı.kura varidat kaydolunacaktıt• 



a ....__ 

Zaro Ağadan Daha Yaşlı 
Bir ihtiyar: T emo 

T emo Ağa, Zaronun, Gönüllü Olmak 
İçin Yaşını Büyülttüğünü Söylüyor 
Bitlis, { Hususi ) - Tesadüfi 1 

bir seyahatle buralara kadar 
ıelmiş olmam, beni, Zaro Ağa
nın ağabeyi addolunmak icap 
eden T emo Ağa ile tanııbrdı. 
Bu ihtiyar adam Kerp köyünde 
oturuyor. Temo Ağ.ayı, Şeyh Meh
met adh birisinin tavsiyesile gör
miye karar verdim. Şeyh Mehmet, 
Tepzin köyünün ağaaadır. Bu köy 
2(). 25evden mürekkep ve hemen 
hepsi sabık ıeyhin oğullarile to
runlanna aittir. Bu adamın okadar 
btiyiik bir şöhreti var ki yemin 
ettikleri zaman bile "Şeyh Meh
medin ba.Jr için ,, diyorlar. 

Yukarda da söylediğim gibi 
ıeyh Mebmedin favsiyesile bin bir 
meşakkate katlanarak Kerp kö
JÜDe gittiğim zaman, ilk işim, 
T emo Ağayı fotoğraf makinemin 
kupuna oturtmak istemek oldu. 
Fakat o, büyük bir mülayemet 
Ye inatla bqmı salladı: 

- Olmaz, oğul, bu yaşa gel
dim, clalaa resim çektirmedim. 
Dandan aoora da çektirmem. 

ister istemez armsuna muta
nat ettim. 

Ve torunlanndan birinin ter
clmaolığı ile konuşm ya başla
dık. 

Çünki Temo Ağa Tnrkçe bil
miyordu, Dmmi bir adamdı. 

-Temo Ağa kaç yaşındasın? 
O, omul'.larını silkti. zihnen 

birtakım hesaplar yapar göriindD, 
içinden çıkamayınca cevap ver
medi. Fakat tercümanlık yapan 
torununa uzun boylu birşeyler 
anlatb ve torunu da bana d6ne
rek dedi ki: 

- ikisi de delilrnh ilren Za
ro Ağa ile gllrşemişler. Zaro 
Ağayı yenmi1- O zaman Zaro, 
arkasını sınmıı .. sen benden 
kuvvetli ve yaşlısın I" demiş.. 

Bu hidise de gösteriyor ki 
Zaro ile T emo arasında bir mik
tar yaş farkı vardır. 

Bu aarada 7ine tercümanlık 
yapaıı torunu vasıtasile sordum: 

- Zaro Ağa ( 160) yaşmda 
olduğwaa möylüyor, ne derain. 

Sözlerim. ihtiyara terdlme edi
lince gayriihtiyari gildü. bu gülitle 
Jlzibaüa buruşukları bir Irat daha 
arttı, şu cevabı verdi: 

" - Zaro g&aillü asker olmak 
için yatım tashih ettirmifti. Bmu 
iJi biliyonaaf 

T emo Ağaya sordum: 
- Peki 9Cll asker olmacbn 

•? 
- Hayır. O 2aman e1'İm, 

&f&trki yolun kenannda idi. Ge
llp geçenler bana miaafir olur
lardı. Bu ytlzden askere gitme
dim. Temo Ağa Yeniçeri ocak
larının liğvini ıayet iyi hatırladığı 
aı"bi kendisiniu 160 - 165 yaşla
ruıcla buhmcluğunu ıöatcrea bir 
takım hatıralar da anlabyor. 
8-lardu bir tanelİ Mutki ka
•hauıın kazaya tahvil edilme-
lidir. 

Temo Ağa o zaman yeni e.
lee.;p. ( Bu laavalide o zamaa 
iO - 35 ya.pndan enci evlenilme
diği de ~rkesia malümudur. ) 

lık tayin edilen kaymakam 
'- aclamm evinde kalmJŞ, soara 
llaaluaıi memuriyetine gitmiştir. 

Mutkinin kazaya tahvil edil
llleai ise 150 - 155 ıenelik bir 
~ir. idare tarihi ban. böyle 
lca1deder. 

z.... Ata ( S.. Aw..- ~ahatlade) 
JOiurt, nt reldlau yapark.ea 

Şu bale göre 160- 165 yqmda 
olan Temo ağadır. Zaro ağa ise, 
cna nisbetle 15 - 20 yaf küçüktür. 
aynlmak için T emo ağanın elini 
tuttum. Öyle bir sıktı ki canım 
yandı. 

Köyden ayrılırken Temo ağa 
beni evinin kapısından tenri edi
yor, babam yerinde birtakım ih
tiyarlar da divan durmuş, bekli
yorlardı. Kim olduklarını sordum: 

- Torunlanmf dedi. 
Ben ilerlerken o arkamdan 

bayıflanıyorc!u: lki ıene evvele 
kadu Bitlise yaya gid~r aelir
clim. timdi piemiyecejim sibi 
geliyorl 

D--.All 

=RADYO= 
5 Haziran Pazar 

l.t..ı.ı - (1200 metre) ıs gramo
fon, 19,5 Bedayi musiki bcyoti, ~,5 
gramofon,~j:rns, &a~t iyarı, 21 tambu· 
ri Rofik Hey -vo arkad·uıları, 22 tango 
orkestrası. 

B6kret - { 894 metre ) 20 Saraydan 
kız k~ınıa itımindeki opera. 

Belsrat- ( e.> metre ) 2o prtı, 
20,5 rad) o orkestrası, 22 opera parça· 
ları. 2:3 k11man koııı.cri1 23,5 akpm 
konseri. 

Roma (441 metre) 21. Haber, saat, 
hava rapom, gramofon, 21,45 Kar çt
c;eklcri iı;mindcki opera. 

Prat - ("88 metre) 20 orkestra, 
21 Rrı.tis•avıLcbn n&kil. 2S,5a gramo
fon. 

Viyana - ( 517 metre ) 19,35 Ro
manya intibalan, 20,40 Angonun kızı 

ısınindeki operet, 23 Viyana prkıları. 
P .. te - ( 650 metre ) 20,45 Spor 

babe.rleri, 21 stduyoda tiyatro 2!,50 
orkeetrası. 

Vaqoya -(1411metre)20,50 Halka 
ismindeki operet, gece yarısından 
10nra dans havaları. 

Berlin- ( 1635 metre ) 21 Operadan 
nakil. 

6 Haziran Pazartesi 
latanMl - (1200 metre) 18 Gr&mo

fon, 10,5 alaturka musiki, 20,5 graauo· 
fon, 21 alaturka sa~, 22 orkestra. 

Bilkret - ( 894 metre ) 20 Saloo 
orkestrası, 20,5 konferans, 20,45 Har· 
fon 8ola, 21,05 salon orkestrası. 

Relsrad - (429 metre) 20 gramofon, 
20,50 akıam konseri, 21,40 piyano, 
tt,80 Viyanadan nakil. 

Roma - ( 441 metre) 21 Haber, 
gramofon, 22 Del Petrolionun 19 uncu 
aenfonisi, 23 Ha.lif musiki. 

Prat - ( 488 metre ) 20 dan itiba· 
ren Ostravadan nakil, 22,05 Trio, 
22,30 piyano konseri, 28 son haberler 
ve gramofon. 

vı, ... - ( 517 metre ) 20,85 hava 
r:ıporu. 20,35 filarmoni cemiyetinin 
kouserl. 22,5 warkı ve musiki, 23 kon
.er. 

SON ftOSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
. Jf.. * 

Size Tabiatinizi Sögligelim. 

3 Emin Bey: İşgüzar ve aculdür. 
Boş durmaz, 
kendisine ~ir iş 
bulur, arkadaş· 
lığı sıkıcı de· 

ğildir, çabuk 
ahbap olur. 
Kadın mesai· 
linde kıskanç· 
hk gösterir. 
Fikirlerinin ka
bulü için mü
nakaşa ve iddiadan çekinmeL 

• 2 H. Nllcl Be,: Vakurdur. Baş ola-
rak çalışmak· 
ta ve çalıştır· 

makta mu vaf· 
fak olur. Otu· 
rucu işlerden 
hazzetmez, baş
kalarına min
net etmekte 
müstağni davra· 
mr gururunu 
feda, tahakkii
me tahammül edemez. Bazan tok 
sözlü olur ve sözleri batar. 

• 7 Nezir BeJı Azimkirdır. Bazan 

inatçı olur. 
Menfaatlerini 

se\er, kolay 
kolay feragat 
edemez, inti· 

zam kuyuda· 

tını kısmen 

ihmal eder. 

Pek üzüntüye 
gelemez. 

• a KAzım Be,: Zekidir, hayale da· 
ha çok yer ve
rir, his ve he
yecan mevzu· 
larile alikadar 
olur. Zevki se- . 
)imi vanlır, 
fili cesaret 
ve mücadeleyi 

davet edecek 
hi d ise lerden 
uzak kalmak 
ister, pek sıkıntı ya gelemez. 

• 1t N. A••lldln Et: (l'alebe). (Fo 
toğ~afının dercini istemiyor. Tatlı 
yaramazdır. Hoşlanmadığı şeylere 
karşı çabuk itiraz eder. Pek ka
naatkar değildir. Küçük bir şeyi 
büyülterek nakleder. Tasarrufa rı
ayetkir değildir· 

• e Hal• aey: Hovardaca ve cür'et· 
kirane hare 
kt tlerden ho§' 
lanır. Ağır sö
ze tahammül 
edemez. Zevk 
ve içki alem
lerini sever, 
elinden iş ge
lir. İğbirarım 
çabuk unutmaz, 
rahatına pek 
düşkün değildir. 

Fot•fra/ Talı/il Kızp•tlan• 
11 inci Sayfamızda bulac•kunıı. 

Peıte - ( 650 metre) 20,80 Yüksek 
musiki mektebinden nakil. 

Vartova - ( 1411 metre ) 20,45 
gazetesi 21 halk konseri. 

Bertin - ( 1G35 metre ) 20 :Siyaset 
bahisleri, 80,35 Lenin ve Boltcvizm 
hakkında bir konferans, 20 konser, 
22,10 • Viyanada Nureubeg• iımf • al· 
tında °'"ret llanl:Lrı . 

HARUNURREŞIT 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Fakat Cafer onları himaye ı di. Bunun üzerine ihtiyar Hatimi 
ediyor, beni tezlil etmiye çalıtı- derin bir düşünce geçirdi: 
yor. Çilaki bizzat halife olmak - Vaziyeti, dedi, hüaııli idare 
iatiyor. etmeliyiz. Emirülmüminine, na-

- iftira, ağır bir iftira! musunun çamura düştüğüoll aöy-
Lütfediniz <le beni sonuna lemek tehlikelidir. Bunu, bea 

kadar dinleyiniz. CaferiD saltanat yapamam. Sen de yapamazsın. 
zaranna, yegane düşünceniz olan Ôyle bir adam olmalıyız ki Ca-
aaltanat zuanna servet kazandı- fere kini, bizden de, kuvvetli ol-
ğını, saltanat hazinesini soydu- sun. 
ğunu inkir edebilir misiniz 1 Ba- Ve bir nebze teemmülll mü-
kımz, rica ederim ; onun emli- teakip ilave etti: 
kinin varidab bütün aaltanahn - Sen, sabık vezir lbnirrebi 
hasılatına müsavi gibidir. Ellinde ile görüş. Fakat Abbase itini bir 
Yeaikalar vardır. Bizimkilerin denbire açma. Yalnız herifin 
aenelik ıelirleri yirmi beş milyon Cafer hakkmdaki gayzım k6-
dinardır. Halbuki aaltanat hazi- rükle. Öyle sanıyorum ki lbnür-
neaine mapık hududundan ta rebi, Bermek oğullar~ aleyhinde 
mağrip hududuna kadar olan vesika toplamakla meşguldür. 
yerlerdea ydda ancak yirmi mil- Bizim bilmediğimiz birçok ıeylere 
yon dinar giriyorl (2). Beni Ha- vakıftır. Kendisinden Caferi itbarı 
fim laanedamna mensup olan bi~- edecek bir hakikat öğrenebilirsen 
lere aylıklarımızı sadaka verirce- bana haber ver, halifeye aöyliye-
aine biner on biner sayıyorlar. yim. Bu suretle başlayan h6cumu 
Halbuki onlar, bu vezirler ha- yavaş yavaş genişletiriz. Sıram 
lifeden daha müdebdep, daha gelince Abbase işini de ortaya 
mabtetem bir hayat sürüyorlar. atarız. O, son hamle olsun. an-
Bu gasbin, bu tecavüziln verebi- ladan değil mil Haydi, durma git, 
leceği neticeleri düşünmüyor mu- lbnirrebii gör. 

8lnız? lbnülhadi sabık veziri mabat 
- Bermekilerin serveti haki- F enba8lo evinde buldu. Dermek 

katen büyüktür. Bunu ben de oğullarmın insaf bilmez bir clltm• 
biliyorum. Fakat itiraf etmeli- olan İbnürrebi, esir tacirinin eviacle 
yiz ki, onlar paralanm hasislik halayık paznrbğile meşgul idi. 
ghtermeden sarfediyorlar. Ara- lbnülhadinio de, g(kya cariye al-
mızda kim nr ki Caferdeo, yahut mak üzere oraya geldiğiai g6-
pederinden, yahut biraderinden rünce hemen istikbaline kotlu, 
bir hediye almış olmasın? Cafe- bir sürü tebasbuslar yapb, neflİ 
riD huinedarı söyledi: ,Yalda on için ayırdığı halayıklan kıymebiz 
iki milyon dinar, sadaka ve be- bir takdime olarak, lDı ibda 
diye daiıbyorlarmql Bu auretle ettiğini söyledi ve nihayet Fen-
para yine hlik6mete, :ricaline ve has tarafından bir eğlence tertip 
halka avdet etmektedir. Caferin edilmesine müsaade diledi. 
halife olmak istediğini ileri ınre- F enhas. vaktile Hanmlrretide 
rek Harunilrreşidi ıilphelendir- yapbğı gibi bunlara da aofralar 
mek, hiddetlendirmek kolaydır. kurdurdu, sazlar haz1rlacL, rak-
1..ikin bu iddiayı tevsik etmek kaseler getirdi. Genç prenale 
güçtür. Hoş, Caferin katlide sabık vezir, geniş bir sa-
okadar basit bir İf değildir. lona geçtiler, eğlenm"ye koyal-
Çlnkü çok taraftan var. dolar. İkisi de afaki mevzalar 

- Demek ki, aaltanatımıza llzerinde dolaşıyorlucb. Ski. 
aoyaa da. hilifete gö:ı dikse mqterek düşman üzerine intikal 
de, ensemizde pilav pifirse de ettiremiyorlardı. Cafer, ıssız. ki-
muurl O halde aile namusuna şelerde, onları sanki korkutu-
leke sürmekte hakkı YBl'llllfo yordu. 
Kendisini tebrik etmeliyiz! Bermek oğullannm bu iki 

İsmail, bu sazden bir fey an- diifmanı, arzularına tamamen ut 
lamadığını gösteren bir hareket mevzular üzerinde gezinirken ka-
yapb ve lbnülbadi izahat verdi. faları da tüssülüyorlardı. Belki 

- Cafer, Haşimi kanım da nebiz, onların tereddütlerini gi-
telvis etti, Abbaseyi mtikerreren derecekti, içlerindeki gay11 orta-
aoalığa çıkardı. ya döktlirecekti. F ı.kat bir te-

- Yalan!.. Vezir bu cGreti sadüf, nebizin de J•pamıyacajl 
giSateremezl vazifeyi ifa etti ve •Jllİ bedeli 

- Gösterdi ve bili gösteri- kovalıyaa iki adam, birdenbire 
yor. Emirülmüminin hazretleri ıöniillerini açmak imkinını balda. 
bagtbı Bermeki kua tafayaa Bu tesadüf, bir kaduun lb-
yeğt:nlere maliktir. Zaten Cafer, nürrebii, ta o eve kadar 
işte bu yeni emirler için salta- ıelip aramasile vukubul•yordu. 
natta iıılulip yapmak istiyor. Kadın, bir tesbih g&ıdererek 
Anaları Haşimi olduğunu ileri vürudunu lbniirrebie bildirmiıti. 
atirerelt kendi çocuklar1m ha· Sabık vezir, bu nişaneyi görtk 
life yapmayı tasarlıyor! görmez kıpkırmızı oldu. 

İsmail, bütün kanı damarla- - Müsaade buyurunuz ya 
rından cebren süzülüp alınmış ve aeydi, dedi, bir ziyaretçi ile 
değersiz bir adamın damarlanna görüşeceğim. 
zerre zerre nakledilmit gibi renk- lbnülhadi, latife etmiş olmak 
sizleşti ve gürledi: için sordu: 

- işte buna tahammül edil- • - Dişi mi, erkek mi? 
mez. Dediğin sahih is~ Cafer - Dişi, fakat carivel 
ölmelidir, Bermeklik ışığı sön- Genç prenı1 bu sefer kaşlanm 
melidir. çattı: 

lbnülbadi teminat verdi, Ah· - Vczir'cri 1 halay:klan karı. 
basenin doğurduğu çocukların, ,.tamalar, on1a"tn vağına ı{İt-
Hasanla Hüseynin Medinede meleri ne vakittenherı adet hı? 
büyüdiilmelcte oldukJar•m söyle- ~ ;..uı urı 
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Bu tarzda yliriiye yilrüye, 
daha doğrusu koşa koşa gtineş 
henüz doğarken gölün kenarına 
vardılar. Burada gözlerine çarpan 
ilk şey yelken gemisinin bırak
tıkları yerde değil, fakat mukabil 
ıahilde bağla bulunuşu oldu. 
Geminin yanana gitmeleri için bU
tlin gölün etrafında uzun bir çark 
hareketi yapmaları lazımdı. 

Sandal geminin bordasında 

yapışık duruyordu. Fakat ortada 
ne Makar vardı, ne de arka· 
daşlarıl 

Kaptan Hulün tekrar kızacağı 
tuttu: 

- Bakınız şu külhanilerin 
yaptıkları işe! diye bağırdı. Gemiyi 
öbür tarafa geçirmişler, şimdi 
oraya nasıl gideceğiz ? 

Hagton: 
- Elbette bir kolayını bulu

ruz, diye cevap verdi. Bereket 
versin ki gemiyi alıp gitmemişler 
bundan sonrası elbette kolaydır. 

Sözünü bitirmemişti ki karşı 
sahilin ağaçlar arasından bir 
gölgenin sıyrılarak gemiye yak
laştığım gördüler. Bu, Makar 
dı. Elinde bir sepet tutuyordu. 

Kaptan Hul ile arkadaşları 
Makar'ın gemiye çıktığını gör
düler. 

Tilman; 
- Bakınız elinde bir sepet 

•ar, dedi. Dikkat ediyor musunuz 
sepetin içinde bulunanı geminin 
baş ambarına boşaltıyor 1 Büyük 
Allahım ! Herif galiba defineyi 
buldu, boşalttığı altındır. 

Kaptan Hul de hu fikirdeydi: 
- Bana da öyle geliyor. 

Hayvana bakmaz! Karşımızda 
olsun da saçlarından yaka· 
hyamıyahm, tahammül edilir 
ey değil! Haydi çocuklar bekle· 

miye lüzum yok, çaresiz sabili 
dolaşarak öbür kıyıya geçeceğiz, 
yüzmeyi düşünemeyiz. Çünki 
muhakkak gölde köpek balığı 
vardır. Ne yapalım, kader böyle 
imiş, takriben otuz kilometre 
kadar fazla yol zörüyeceğiz. 

Bununla beraber Şaya ile ko· 
nuşnuya başlayan Şaji başka bir 
çare keşfetti ve kendisi icabanda 
köpek balıklarına karşı müdafaa 
etmek üzere bıçağını dişleri ara· 
ıına alarak güle atıldı. 

Gölde hakikaten insanı bir 
hamlede ikiye bölen köpek ba
lıkları vardı. Fakat Saji korkmu· 
yordu. Suyun içinde köpek balık-
larına bıçak ile hücum etmeyi birçok 
defalar tecrübe etmişti. Diğer ta· 
raftan burada bulunan köpek 
balıkları da açık denizde yaşı· 
yanlar kadar büyük değlidi. 

Sahilde kalanlar Makarm 
elinde sepet ile gemiden inerek 
tekrar ağaçların arasına daldıkını 
gördiiler. Aradan biraz zaman 
geçti. 

Saji bu müddet zarfında ge· 
miye yaklaşmış, sandala çözmüş, 
içine atlam ştı, şimdi kürek çe· 
kerek bu sahile gt-liyordu. Bu, 
ancak beş dakika sürdii. Sandal 
g ·I iği zaman hep birlil<te bine· 
rck karşı sahile geçtiler. 

Gemiye ilk olarak tırmanan 
Kaptan Hul oldu. Ve doğruca 

baş ambara koşarak merdiven· 
den aşağı indi. 

Geride kalnnl::ır kaptanın am
barda bir kibrit çaktığım anladı· 
lar ve hemen o anda bağırmaya 

1 Kaptan i-:lul Nihayet İstediği Adama 
Kavuştu : Makar Karşısındaydı 

- ·----
başladığını işittiler. 

Kaptan Hul: 
- Altın, Altan, toprağa ka

rışmış altın! Diye avaz avaz ba
ğmyor<lu. 

Bir hamlede güverte:·e çıktı, 
yUzü gözü kan hücumuna uğra
mıştı, kıpkırmızıydı, elinde de 
iki tane altın vardı: 

- Bu görülmüş şey midir? J 

Diye bağmyordu. Gemide yarım 
ton toprak var. Toprağın içinde 
de saçılma~ bir halde bir bayii 

alhnl Fakat bu adam işi değil
dir! Toprağı ne diye taşıyor an
layamıyorum. Defineyi ya bul
muştur, ya bulmamıştır. Bulma· 
mıştar. Bulmamış ise altınları 
nereden getirmiştir? 

( Arka11 var) 

AKKALE 
"0 Zamanlar Dostça 
Bir Hareket Türkiyeyi 
Bitaraf Bı akabi ·rdi,, 

-~-------
( Bat tarafı 1 inci sayfada 

Türkiye harpten, şarkın en büyi.ik 
devleti olarak çıkacaktı. 

Bu son :kada bile 
vaziyet itilaf de\' · rı ıçın ümit· 
siz değildi. An'a ııevi lngiliz 
dostluğu hala istinat edilebilecek 
bir kuvvetti. Arkadaşlarını ittifaka 
teşvik eden Enver Paşa şiddetli 
muhalefetlere maruz kalıyordu. 

Tabiaten ihtiyatlı olan Talat 
Paşa, umumi vaziyet vuzuh kes
pedinciye kadar, onu bitarafJığa 
ikna ediyordu. Türk kabinesinin 
ekseriyeti harl: e muhalifti. 

O zaman İngiliz ve Fransızla· 
rın dostça bir hareketi, ve Tür· 
kiyenin istiklal ve tamamiyetinin 
temini, Türkiyeyi bitaraf bırak· 
mağa kafi gelebilirdi. 

Fakat kader başka türlü 
istedi. Henüz harbe girmek arzu· 
sunda olmıyan ve Türkiyenin 
harbe gireceğini ummıyan lngil· 
tere, Türk hükumetinin vereceği 
kararın ehemmiyetini kavrayamadı. 
Temmuz ve ağustos ayları içinde 
İngiliz sefiri lstanbulda bulunma· 
dı. 18 ağustosta vazifesine dön· 
düğü zaman ise zar artık atılmış 
bulunuyordu. 

Temmuz sonlarına doğru harp 
bulutları ufukları sarmıya baş· 
ladığı zaman Türklerin en büyük 
endişesi, tamamiyeti milkiyele
rinio temini, ve yaklaşan fırtı· 
nadan azami derecede istifade 
edebilmekti. O vakit Türkler 
Almanların yenilmez bir kuvvet 
olduklarına kani idiler. İngilizle
rin harbe iştirak edeceğini tah
min etmiyorlardı. Fakat Çarın 
boğazlar üzerindeki ihtirasatma 
artık mani olmak istemiyeceğini 
zannediyorlardı. 

Binaenaleyh Türldye için açık 
bir yol kalıyordu: Almanya ile 
birleşmek. Türkiyeyi lüzumunda 
yalnız o kurtarabilirdi. Binaena
leyh Wangenhein muradına eri· 
yordu. Resmi Alınan vesikalarına 
ııazaran, 27 temmuz akşamı geç 
vakit s ~drazam Alman sefirini 
davet etmiş ve Türkiye, Alman· 
ya, Rusya arasında tedafüi ve 
taaruzi bir ittifak aktini teklif 
etmiştir. 24 saat geçmeden Ber· 
lin bu teklifi resmen kabul etti. 
31 temmuzda Enver paşa ordu
nun seferberliğini ilan etti. 2 
ağustosta Almanya ile ittifak 
muflhedesi imzalandı. 

Ô tedenberi boğazlcrın sevkel
ceyş noktasından haiz olduğu 

askeri ehemmiyet Uzerinde çok 
durulmuştu. Fakat 1914 ten son-

radır ki Napoleonun 1808 de 
söylediği sözün ehemmiyeti anla
~aldı. Hatta . bu kadar mahirane 
bir surette boğazları elde \?tmiye 
çalışan Almanya bile bu ehem· 
miyeti tamamen kavramış değildi. 
Türkiyeyi kazanmakla Rusya ile 
Fransa arasındaki münakaleyi 
kapayacağım, bir kısım Rus or
dularının Türk istilasına karşı 

Kafkasa gönderileceğini düşün· 
müştü. 

İngiltere harbe iştirak ederse 
Türkler sayesinde lngilizleri 
Süveyş kanalında me gul etmeyi, 
ve bir Hint isyanile f ngiltereyi 
rahatsız etmeyi de nazarı dikka
te almışb. Fakat Alman yanın 
Türkiye hakkındaki planı, Boğaz· 
larda cereyan edecek bir harple 
pek alakadar değildir. Bir tarafa 
Rusya ve Fransayı mağlup ettik
ten, Balkan hükumetlerini ve 
asli birer devl~t haline getirdik
ten sonra Alman nüfuzunu Iran 
körfezine kadar uzatmak müm· 
kün olacaktır. Almanyanın en 
mühim gayesi bu idi. 

Fakat sonradan Boğazları ka
pamakla Rusyanın kan damar m 
kurutmak mümkün olduğu anla
şıldı ve Almanlarla beraber, iti
laf devletleride bunu ancak o va
kit idrak edebilmişlerdi. ... 

W aogenheim muahedeyi müza-
kere etmişti. Fakat lngilterenin 
harbe girm~si, az d~ha muahe
denin imzalanmasına mani ola
cakta. Muahede 1914 fırtınasmdan 
evvel imza edilmiş ve İngiltere
nin harbe gireceği hesap edilme· 
miş olduğu için, bu yeni ittifak 
Türkiyeyi Enver ve Talatın 
bile aklma gelmiyen büy"k tı h· 
likelcre maruz bırakıyordu. O 
vakte kadar Türklerin en büyük 
korkusu, Rusların Karadeniz 
donanması idi. Goben ve 
ve Brcslav zırhlılarının lstanbula 
gelmesile bu tehlike bertaraf 
edilebilirdi. Alman Amiraii 
Soucbon Türle donanmasının lcu· 
mandasını ele alacak, ve Kafkas 
hududunda yapılacak tahşidat 

tehli~cden masun bulunacaktı. 

Fakat daha muahedenin mürek
kebi kurumadan İngiltere Berline 
iiltimatom verdi ve Türkiyenin 
maruz bulunduğu tehlike o vakit 
vUzuh kesbetti. 

( Arkftlı var ) 
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BİK.İ.YI l 
J Sütunda Hergün 

Nakili: Hüseyin Zeki 

Gençleşen Kadın 
-----·-----

- Saliha Hanımofendlye - ( Nadir eve döndftiü zam a 
Macide, uzun kıvırcık kirpik- bu mesele için canı sıkılıyor, bir 

ferinin altında en kıymetli mücev- türlü, Maddenin annesini davete 
herler gibi gizlenen id siyah beraber götürmek istemiyordu. 
gözlerini, taşkın bir muhabbetle Fakat salona girer girmez, 
kocasına çevirdi. biran olduğu yerde çivilen-

- Sen biç annemi görmedin, miş gibi sabit kaldı. Gözleri, 
değil mi Nadir? aynanın karşısında saçlarını dfl-

- Görmedim Macidel zelten Halide Hanıma dikildi, 
Genç adamın hayalinde, silik kaldı. 

bir gölge, biran canlanır gibi ol- Ana kız kahkahalarla gUIUyor, 
du. ince siyah bir başörtüsünün d Na irin hayretten bir karış açıl
çerçevelediği muntazam çizgilerle 
sevimli bir çehre.. İşte Nadirin, mış ağız ve halile alay ediyor· 
Maddenin annesi hakkındaki bil· lardı. Genç adam, hayreti geçince 
tün bilgisi.. Onu da Konyadan bir iki adım yürüdü, neıeli neşeli& 
gönderilen bir fotoğrafta gör- - inanılmayacak şey, vallahi r 
müştü. dedi. Sizi bir yabancı kadın san· 

Maddenin annesi çoktanberi mıştım. 
Konyada idi. Kocası bir hastalık Halide Hanım nekadar güzel· 
neticesinde öldükten sonra, Ha- leşmiş ve gençleşmişti 1 Bir ya-
lide hanım kızı ile yapyalnız hancı, şüphesiz, ana ile kısı 
kalmış ve konyadaki kız karde- biribirinden ayıramaz, hiç. olmaz-

şinin musirrane daveti üzerine ora- sa, annesini ablası zannederdi. 
ya gitmiş ve yerleşmişti. Macide Hele vücudül Nekadar mutena ip 
o zaman on üç yaşında idi; tah· ve mevzundu? 
sili yarıda kalmıştı. Halbuki Günler geçiyor, Halide Hamm, 
daha okumak ta istiyor· güneş ve yağmur altında yerini 
du. Annesine )nlvardı yakar· seven bir çiçek gibi hergUn biraz 
dı, nihayet iknaa muvaffak daha inkişaf ediyordu. Nadir, bir 
olarak İstanbula geldi. Bir iki gece şu rüyayı gördü. Kayın· 
komşunun himmetile mektebe valide ile damat beraberce gezi-
girdi. Son sımfma kadar okudu, yorlardı. Sabah, çok erkendi. 
bitirdi. Nadir, Halide Hanımın koluna 

işte Nadir, Maddeyi, o za- girmişti. Yüksek otların nzerine 
man, mezun talebenin müsame· oturdular; macidenin annesi, Na· 
resinde görmüş, beğenmiş ve dire hararetli baretli bir şeyler 
sevmişti. Bazı vesilelerle ta· anlatıyordu. 
nışh; günlerce, haftalarca gö- Birden irkildi ve uyandı ve 
rüştüler, biribirlerinden pek o uyanışla beraber kalbine bir 
hoşlandılar. Nadir, MUdUrü yılan girdiğini anladı. 
bulunduğu müesseseye dolgun (Sonu yarın) 
bir maaşla Macideyi de aldı. Hüseyin Zeki 

Nihayet Nadir teklifini yap- cc:================
tı: Macide ile evlenmek istiyordu. r--------------...4\ 
Zaten, genç kızın kalbinde de H •• 
böyle bir arzu yok değildi; ka- e r g u n 
bul etti. Annesine yazdığı son 
mektupta müdürünün teklifini de 
bildirdi. Ve annesi lstanbula 
gelmeden düğün olup bitti. .. 

Genç kadın bütUn bunları 
bir iki saniye zarfında düşünür

ken, annesini büyük bir hasretle 
özlediğini hissetti. Bir an tered· 
diltten sonra: 

- Nadir dedi, annemi birkaç 
ay için getirtsen ? O kadar göre
ceğim geldi ki ... 

- Kaç senedir bunu ilk 
defa mı hatırladın? T ahit, yavrum! 
Yaz bir mektup) 

Bir hafta sonra, bir cuma 
günü, Halide Hanım geldi. 

... Damadını pek beğendi. 
Nadir de kainvalidesinden hoşlandı. 
Ve günler, haftalar geçmiye baş· 
ladı. Bir gün, bir tarafa davetli 
idiler. Macide, mutlaka annesini 
~e götürmek istiyordu. Nadir, 
kainvalidesinin; siyah başörtüsü, 

maşlahı, topuksuz yayvan iskar
pinleri ile nasıl gideceğini söylü· 
yordu. Genç kadın: 

- Ben onun kıyafetini düzel
tirim. diye israr etti. 

Hakikaten dediğini yaptı: 

Annesinin başörtüsünü - muva· 
fakatile - attı; saçlarım hususi 
berberinde kestirdi; ince bIUzlar, 
modaya muvafık roplar giydirdi, 
bacaklarma ipek çoraplar, ayağı· 
na yüksek ökçeli zarif iskarpinler 
aldı, nihayet sırtına, terzisinde 
mükemmel bir manto yaptırdı. 

Halide Hanım o kadar muta
assıp bir kadın değildi. Okumuş· 
tu, malümatlı denebilirdi. Ve ... 
Çok gUzeldi.I Fazla ısrar etmedi. 

}aponyada 
Siyasi 
Suikast/er 

s. 
(Bat tarafı üçüncü Hyfada) 

Briyan - Kellog misakını imzalayan 
ve Cemiyeti Akvamda aza olan 
Japon hükumeti, bir taraftan mil
letini sükuta davet ediyor, diğer 
taraftan da Şanghay ve Mançuri 
meselelerini imkin nisbetinde 
halle uğraşıyordu. 

Bu suretle mutedil bir siyaset 
takip eden kabine reisi ln :ıkay 
" Kankardeşliği ittihadı ,, azası 
tarafından katledildi, bugün milf· 
rit milliyetperverler orduya isti
nat ednek, Japonyayı kadim ve 
an'anevi haline rücu ettirmiye 
çahşaktadırlar. Beyaz ırka karşı 
kin ve adavet hergün artmakta 
11 Kankardeşliği İttihadı ,, nan 
aza kadrosu gün geçtikçe ka· 
barmaktadır. 

70 sene zarfında Japonyayı 

mad :!eten ihya eden Garp me
deniyeti bugün o milletin nefre
tini celbetmektedir. 

"Kankardeşliği lttihad,,ına karşı 
sempati beslemekte olan Jeneral 
Arakinin, yeni Amiral Sayto ka• 
bincsine harbiye nazırı olarak 
girmesi şayani dikkattir. Jeneral 
Araki, Çine karşı şiddet istima· 
lini, Mançurinin japonyaya ilhak 
edilmesini istiyenlerin başında 
gelir. Jeueralin kabineye girmesi 
müfrit milliyetperverlerin galebe
sinin bir işaretidir ki bn noktadan 
bilhassa bir Rus - Japon harbi 
endişesinin meydana çıkmasına 
sebep olmaktadır. 



,a H..lran SON POSTA Sayfa 

işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 
• • 

t 

1 

• 
Çiçek Ve Bahçe Müsabakası 

• 
1 

Parasız Bir Araba Seyahati - Gece Yanaı Bir Hadise - Hangarda Bir Otel · 
Safası - Geçmiş Zamanlann Hahrası - Şimdi Ne Yapacağız ? 

Pariste Cazip Bir Mü
sabaka Tertip Edildi 

ICaranu: dliıtıniyordum. Ara- I Bilmem dikkat ettiniz mi? in· 
'-ca : aan belbaht old.ğu vakit hep 

O;leden IOIU'a -t iki idi. 
Daha ziyade dolqauya mecalim 
kalmamqb. Manzanaam revolve-- Belki doatUDnda Yardır? hayabnın mesut geçen zamanla-

tiye ıordu. nnı hatırlar. Bu gece ben de 
Bu auale bizzat Manzana: aJllİ zlfa cllştllm. 

rini sabp karnımın doyuracak kadar 
para tedarik etmeyi dliflnllyor
dum ki, öuGmde yiirOyen bir 
adam nazarı dikkatimi celbetti. 
Ben bu yapıda bir adaou bir 
yerde görmüıtilm amma, nere
de ? Bir ttirlG bulup Ç1karama• 
dım. Merakımı gidermek için 
elimde yalnız bir çare vardL Adım
lanma mldaştırarak yürömiye 
bqladım, herifin &nUne geçecek 
aonr.a arkama dönerek yil
zUne bakacakbm. Fakat bu 
arada ad.un bir kuyumca dnk· 
kAnıu girdi. ICaplJI geçerken 
,an dl-lftiL Yizüllll tamamen 
prdlm ft dert.al tamdım. Bu, 
iki ihtiyar efendiden bir tane
sİ)'dİ. 

- HaJll', yoktar, diye cenp Raıugat sa,OyelİllİD pllıjlarında 
terdi. cebim muvaffakiyetle neticelen-

Arabaa aabsnızlamyordu. Ni• mit bir işin semeresi olan para• 
.. yet : lada dolu iken Edida ite nasıl 

- Bana bakınız, ben oyuna tanıttığımı dllşlindüm. Fakat itte 
relmemJ diye bağırda. Bana bah· şimdi ortada ae Editlı vardı, ne-
Iİf hariç olmak üzere on sekiz de Rejan elmasd Her ikiainide 
6'ank borcunw: Yardır, ya parayı ayni zamallda kaybetmiftim, 
Yerirsiniı, yabut ta karakola si- llanzana beni bra dlfOnce-
deriz. Ben: lere d... ....._ laelliye 

PekAIA, dedim, haydi kara- kalkııtı. Fakat -~ okadar 
bla gidelim. Daraya uzak mcLr? hafia in& elede laaşladım ki 

- Hayır, beş clala1ca sUrmezl 
Manzana ile ben tekrar ara

..,. biedik ft araba da hareket 
•tti. 

Manana ae yapacağımı bil
-.lyordu. Kulağana eğilerek. 

- Hakikatea ilzerini&de beı 
1'lz franklık bir INakPOt va1 •? .,. .... 

- Ne ıezer? Herifi avutmak 
llledijimi nlamadımz an? Elimde 
laeı yllz Frank diye tuttuğum 
~iıt bir gazete parçasından 
lb.-ettir. Değil bet ylz fnmga, 
het yllz paraya bile sahip deli
lim... Doıtlarımız sizden elmu 
.. ırdıklan aibl benden de cüzda
•mt araklamışlar! 

- Nasıl? O halde karakolda 
.. Japacap? 

- Deli misiniz? Karakola ne 
.tl,e gidelim. Yavaşça sağınızdaki 
.. pıyı açınız, ben de solumdakini 
•Çlleajw. Araba JaYaf gidi
fOI'. GllrlltB etmeden atlıyabi· 
'iliz. Dikkat bam mısınız ? 

Bu esnada karanlık bir soka
tm köşesini dönüyorduk. Her 
ikimiz birden arabayı terkettik. 
O kadar yavaı ve o kadar ça• 
huk atladık ki arabacının ruhu 
.. claymadt. Bittabi yere indııt
ten IODl1l arbnma d&nerek ara-

"• 
1 

1 w .............. lr. 
Arabacı bizim tBydiljiimlizü mut• 
J.lca kapaların ytlrlylif esaasmda 
cakardıiı ıürült&den anl&IDlf, ve 
la. büir ne bdM- ficlcletli bir 
kaf&r savurm•ı• .. 

Maamafib ne okna olsun 
l»la ltir iki dakika içinde karanlık 
lalr sokağı sapmlf, izimizi kay
laetnıiı bultlb1lyordak. 

Fakat maa1esef bu sırada 
llcldetli bir yajmur bqladı, 
.... daktan bopmrcasına yağıyor
... Bereket versin bu dakikada 
:~aım civarında bulunuyorduk. 
Ull' hangara kapağı attık. Yalnız 
~ada yan gelcuek naıip olmadı. 
uw gtlmrlikçU bizi g&rmijş, arka· 
llhıdan gelerek köpek kovar 
lilri kovdu. 

llibayet • ıyı tercih etti. 
Jf. 

Sabah olup ta ortalık ağar
mıya başladığı zaman iki arka· 
d.. bir meıveret meclisi kurduk. 
Şimdi ae 7apacaktak? Hahrıma 
gelen ilk tedbir fdare pterek 
büyük otellerin etrafıada dol ... 
mak oldu. Belki bu sayede ..... 
llÜal'la ~dik. 

Ayni zamanda stVat katar
a.- lmeket vetlariade iltu
yon cıvarlarında da dolqacakbk. 
Hm derhal tatbik ellik. y .. 
.-, bitkin, fazla ...- ela mi
li ı .... bot olm • nıi•ın .. 
11W: senia, bu ••Irak 
-ll«ce taban teptik. 

Ah, ıtıpbe yok, bu defa da 
talim 16tfuna mazhar olmuıtuk. 
llubakk•k herjf haraya elmaea 
ptermiye, hakiki olup olmada· 
pı anlamıya gelmifti. 

Mwunaya: 
- Çftuk, dedim. Ka,hedile

cek vaktimiz yok. Beni taklit 
ediniz. ppkamzı kqlamııım lze
riae kadar iııdiriaiz. Ejer adam 
bizi tanırsa fırsatı elimiı.dea b
pmat oluruz. 

Büyük T ayyaJ'e 
PiYANGOSU 

12 inci Tertip 5. inci keşide 11 
Haziran 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ilcramigeler ve 20.000 
Liralık bir mii.kô.fat vardır. 

Askeri Liseler İçin 
Muallim Aranıyor 

Apğıda yazılı urkerl lise tıe Olta mektepleri ~İll lrinlanntla 
g&terilen muallimlere ihtiyaç vardw. 

A ) - Bu mekteplerde muallim olmak, ya Maarifin ayna dere
cedeki mektepler için mfileccel muallimi olmak ve rabut brallfllla 
nazaran aalihiyeti haiz ohnak liamcLr. 

B) - Haftada uıarl 15, azami 2JO ...t den obı.atc. 
C ) - Talip olan1ann muvazzü adresleı ini hnl istidalarite F"11 • 

Tercllmei hallerini haziran 932 mı.ayetine kadar Askert Liseler 
Miifettiıliiine g&ndermeleri. 

D ) - Kabul edileceklerden billbaN den 1eneai zarfmda Utifa et• 
miyecekleri&ae dair Noterden musadclM bir tu••e waedi alım.cakbr. 

Münhal Muallimlikler Oradan çıkınca az atede 
,.... halinde doran balyalana 
......... sığındık. Fakat maalesef K.leli U.emi icia: TariJI., cojıa,a, ri,.ıiye, fizik. Fram.ı:c:a, 
erada da bekçı· tarafmdan Al•ınca. Ocret: 81.98 lira. 

Doklor Orfarıidis 

ae.lltllk, yine ko.ulduk. Ni- Buna Useai ipn: Tarih, coğrafya, riyaziye, kimya Fransuca, 
'-1e• d ı d ı t Almanca. Ocret: 98.108 lir. ... o •ta o aşa, ça ısı· 
1bıa k..._. Maltepe Lisesi için: Tarih, coı" rafya, riyaziye, A••ıae&. 

yarım r.mm&ş, met• o 
1air bulduk. f • cret: 84.98 Jira. 

.ı.....1:1_ vagon çme r-!--an Oıtamektebi ;..;.. : Tlrk-- &-....:&. c~, n·-n-. ••'YQ(. Burada sabahı mml ettiği- .ı;.nnJ&; er- ~ ~ vg•-,-• ,_,_, 
...._, • • • r,.n _.:.-L!I!- fizik' Frans zca. Oceret: 108 Bira. 
•vusmmB umıae ___.ccı....- --~~~--~~~~~~~~--~--~~~~--~~--

ı. Manzana,. laabnma ıelea I•----.
• ltol ltol ibzal ettik-

..... kite_. chifftnri,e Zllhrevi Ye cilt ._talıklan mitehıı-
ı•_. •1tjllı; twlrıllem No. 25L Tel. B. O. 17U ._ 

Evvelce gerek şehrimizde ge- J 
rekse diter fe)ıirlerimizde hallan 
bahçeye çiçeğe karşı g&aterdiği 
merak çok büyliktG. O zaman 
timdiki gibi bahçeaiz aparbmaalar 
yoktu. Her evin, kanaca kara
rmca dedı1deri gibi, kendine 
göre ufak veya bnyllk bir bah
çesi vardı. 

O bahçeler her zaman mn
Iİlllİla icap ettiği rengirenk çiçek· 
lerle bezenirdi. Fakat ıimdi ıit· 
tikçe bahçe Ye çiçektea aa1aram 
kalıyoruz. Araa liatlerinia pa
laalıbğı, apartıman inpabnı 
intaç ettiji içindir ki latan
bul belki bir milddet IODra 

bahçesi& bir tehir manzarua ala
cakhr. Avrupa tehirlerinde bu 
mahzurun izalesi içia umumi bah
çelere ehemmiyet verilmektedir. 

Bununla beraber oralarda ha· 

aust bahçeler de yok deiiJdir. Çi
çek iptillaı ecnebilerin baflıca 
busuaiyetlerinden biri olduta 
malOmdur. Avrupa şehirlerinde 
genİf arsaya malik olan busu 1 
evlerin hemen hepsinde o bllyiik 
arsalar birer pçek mqlaeridir. 
Bu mllnuebetle fUDU da kayde
delelim: 

Geçenlerde Pariate bJr babce 
mllabakaa tertip edilıaiftir. e. 
mlsabakada bahçesini fenni 99 

bedii bir tekilde bamlı1an zat 
(100) - frukhk Wr mlklfat .......... 

Buradaki resimde glrclljihlla 
~ miiaabakada ikiaciliji .... 
lllllllllf Ye ahibiae ( 80 ) ... 
fr• hediye ectilmiftir. 

8a bahçe, icldi•J• sere, zirut 
fennine en uygun ve bedil ka-
ideleri en ziyade haiz bir ıekilcle 
ha21rlanmı1brf 

~ Ankarada sablık veya kiralık lokanta .. .._ 
Ama edenlere maa mobilya Yayalıut mobilyasız dört aene 

mOddetle verilecektir. Çankın caddesi maliye bahçesi kaqı

sında Yeni HilAI lokantasma mOracaat. 

GBlhane llsamereleri 
Bu seneki Gftlbane Tıbbi ml

aamerelerinia llOllUDmm buglia 
saat 17 de Gllhne konferans 
salonunda Japlacağmclaa __. 
lekdqlaruı tepifleri riea olma-. 

SELANIK BANICASJ 
T-. llırlhl tm 

Senaayai Taımmm 
tediye ••• 

30,009.(d) Fnmk 
Ware u.kezlı kta-W 
TW,ed.ld ... llerlı 

GALATA, l8TA11BUL, tzlltR 
SAM:)UN, ADANA. MERSiN 

Y ananistaadaki Şubeleri: 
SELA.~IK, ATINA, KAVALA, PiRE 

Bllünuun Maka .... ılltı. Kn• 
mektwpl•ı. Her .. akit beriu 
laesap küp41. Huauel ka9alat ican. 

Kulak. Bota. Bunan lllt ı•··• 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyejhl. lleldep eobk 1 Tel ı 2498 

Hal ... ~ ..... z.-

SÜ'NNETÇİ 
AAIMI llelı.,rıl 

Sirkeci: Bet1r Kemal • 11. ee .. ı ecsaltaae.ı 
kart1aıada T. ıı• Kadddl)r e ,.t ata T;.19 

ÇecU lautallkl.n .ateh ..... 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyotlu u:e ... tep ıokatı Teh 2496 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğlln (2,30-

6) latanlMal Divaayolunda No. 118 

........................... 

iklimler 
Mlellifi: Aadre llonn 
llOt«cimi : ... ,.._. .... • 

Kitabın aslı bir senede a40 defa 
bullmlftır. 

Sagfige 
Arıganlar I 

l.m.6rala11 ......,,, ifr --~~
inde pulılı lb.,, ,.,;,,_,.. ... 

Ev sahipleri 1 
Siz .I- • • • ~ lik ua eftDlll meva!!!-
alarak kira111 verecebeaia 
SON POSTA J• lae._ bir 
illa Nriaiz. Mitleri balaca• 
jmızclan emia olabilinini& 

Fotofra/ l'aldill K•pon• 

Tabiatinlıi Gğrenmek fıtlyonanm 

fotoğralınııı 5 adet kupon ile bir

likte gönderini&. Fototrafınız ııraya 

UbiJir ve iade edilmez. 

Jalın, meslek 
T9J& laB'at/ 

Hangi auaJlerin 
cevabı ? 

Fotoğraf intlta.r 
edecek mi 'I 

Fotoğrafın klifesi 30 kuruıluk 

pul ıaakahiliade gDnderUebilir 

.... ... .............. 1111!1 .... ~ 
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Muallimlere Mühim Bir Fırsat il 
1 tan bul un on havadar yorindo ~·e Adalarla :Marmarayn fovk:ılildo neza· 

roılı Darrılfflnunla.r Yurdu • 11da bu defa :n ualliınlore mahsus yahıız (40) 
ki ilik t ir dairo hazırlanmıştır .. Anadoludan lstanbula. gelecek voya sasen 
l t:ı.nbulda bulunup tatili huzur ve siikun içinde geçirmek istiyon mualliınlero 
ııı h us olmak iizcro hazırlanan bu kısımda d;ı her tlirlii i tir.ıhat dıişünfllmiiş 

ve C'Sason ticari bir gayeden ziyade 'fiirk gençliğine hizmet eınelilo tesis 
edilen ) urttaıı rııu:ıllinılerin~do istifade etmeleri için hor ne Hlııııısa yapılmış· 

tır. Filbııkika cıamiml, nezih bir nilo oc.~,;ı şekil ve mahiyetinde olan ° Da
rU fUnunlular Yurdu,. kendi muhitinde toplanaıılarm ) omok, içmek, ça· 
maşır, ıltll vo saire bilciimle milhim ihtiyaçlarını "en mUsalt şeraıtle,, 
bomın edecek "yegane mUkemmel müessese,. dir .. Yorlerini şimdiden 
tutmak, şifahen t Llıriroıı t..'lfsfüLt arzu edonler Yurt Miidiıriyetino miır:ıca:ıt 
<· ı lidır' r. Yur lun bu t şobbılsü, ınunlıa ıran mualliınlore m:ıh':jus oldu· 
guııdan hariçten kiı'lc;e kabul edilmez. 

"Darülfünunlular Yurdu,, Fatih· Kıztnşı Kfinıil Paşa konakl:ırındadır. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

Sakarya 
6 Haziran Vapuru Pazartesi günU 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Ayanctk, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, ve Ri
zeye azimet ve ayni iskele
lerle Göreleye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talığına müracaat. Tel. 22 i 34 

Bügükadada Kiralık 
Ve Mesire 

ILANATı:J 
/-iane Hm!.-... ~·-------.ii 

Samsunda Oflu zade Hacı Ömer 
ve mahdumu Nuri Bey 

Esu Mevkii ve Nevi Temieat. 
ticarethanesi 

Kongordato Komiserliğinden: 
415 Büyükadada Karanfil mahallesi Temenna sokak 

27 No. hane. 10 
416 Büyükada Karanfil mahallesi Şehbal sokak 

26 No. Hane. 10 
431 Büyükada Karanfil mahallesi Şehbal sokak 

42 No. hane. :O 
327 Büyükada Dilmesirede gazino. 10 
327 Büyükada Dilmesirede baraka 5 
Balada yazılı emlak birer sene miiddetle bilmüzayede kiraya 

verileceğinden taliplerin 9 - 6 - 232 perşembe saat on altıda şu
bemize müracattları. (11) 

.... lim .. !IZ!!:a! ................. l:lll!!EJICCl!B:~l!Jlal!l:IEI ... 

Koııgorılato talclıinin ııazarı itibara 
nlınnıasırıa knrıır vo iki ay ınilhlct 

nlan Sams ında tliccar Cflu zado ilacı 
dmcr vo mahdumu Nuri Beydon nla· 
cağı olan nlacal,lıların tarihi ilı\ndan 

iti,)aren ) irmi gün içinde alac:ı.klarını 

tiaııısuııda Adliyo binasında Oflu zado 
Hacı önıer vo mahdumu Kuri Bey 
Koııgoldato Komiserliğini) ınfirnccat 

ctrnclcıri vo ıııfiddcti mc>zkllre zarfında 
ııılıraca:ıt ctmulerini lcra vo Ulfıs 
Kanununun (::?83) üııcfl ınndtlcııino 

tevfıkau kongord:ıto mllznker ·sin<'dcn 
hariç bırakılacakları vo koııgor<lato 

teklifini milzakere etmek için alacak· 
lıların lli tcıııınuz 1032 cunıarte i giinil 
'aınsunda Guınrıık cadde iııdo 117 

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

Niçin Sizin de Güzel 
viniz Olmasın? .. 

Birçok kimseler üç dört senedenberi kumbara
larında azar azar biriktirdikleri para sayesinde 

bugün güzel birer ev sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye Bankası 

• imi! 

SU-00-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi 

ııum:ır:ıda nrııı zarlo Hacı üınor YO 

mahdumu N'uri Beyin y:ızıh:ıncsindc 
hazır lHı l mı maları \'e topları ıırnya te· 
lmdcliım eden on giin içiııdo arzu eden 
alacaklılıırın vesika} rı tetkik oc1cbi
locekleri iları olııınır. 

Anafartalar cad. No. 66-71 Ankara 
Sahipleri: Bilal, Adil, Kemal 

Telefon. 3377, Telgraf, Anl;ara - Akba 

2 Nisan cumartesi gunü açılı
yor. Anlrnra'nm en büyük 

kitaphanesidir. -
Kadıköy icra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı mcrhun olup 

sa.tılması kararlaştırılan bir huçıık 

metro boyunda vo bir metro :ırzında 

siyah zemin ü1.erino clvnn renkli 2 
adet lrnııkılri vo 4 adet ufak kıtııda 

yan seccaclcleri satıla cağından dell:Ui
yo ve ihale pul resimleri müşterisine 

ait olmak tlzero talip olatıl:ırın 13/6 !)32 
tarihine tosa<.11if cdoıı pazartesi gUnü 
saat 14 ten 16 ya kadar Kadıköy Pazar 
mahallinde bnzır bulunacak olan me
mura mür:ıc:ıatları j)fln olunur 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Miitelıassısı 

Pazar dan maada hergiln J • 4 Tel: 22174 
Balat Hızır çavuş Rlfatefendl sokakı 9 

1 taııbul Asliyu )fahkomesi O~·iincü 
Hukuk daire iııdon: Giirnii'lsuyunda 
MHhentlis mektebi karşısnıda 11 N'o. lu 
hanede lHisniyo Hanımın kocası olup 
lzınir Çayır kUy civnrında Değirmenci 
Osman ı :reııdi a leyhine ikame eyledi· 
ği tıoşnıınıa dava-:ına ait nrııhal su
reti hıılerı ikamctg:ilıı moçhııl hulıın· 

dur•u cihetle kendisine toblift edilo· 
1 b 

nıediği tebliğ ilınulıaberiııdoki ıııusad· 
dak meşruhattaıı anlaşılmasına vo 
miiddcinin talcbino binaen H. 11. K •• 

nun maddei mahsus:ısına to,·liknıı Hi 
gfin zarfında arııhal suretine cevap 
vermek Uzerc ilanen tebligat icr.1 ıııa 
karar \'C'rilıniş vo tahkikatın 217,!>32 
cumartesi gUnil ~:ıal 10 da icrn..:ı tcıı· 
sip edilmiş ve tebliğ makamıııa kaim 
lolnıak iizPre arzthal suretinin do nıu
lhakeme divanhanesine tnlik edilmiş 

1 olduğu miiddaaleyh Osman Efondiye 
illi.nen t ouliğ olunur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Raııp 

N9fl'İJM MicllrQ Halil LAtfl 

1 

( 
Fazla sigara 
veya içkiden 

mütevellit 
başağrılarına karşı 1 - 2 Aspirin 

tableti alır ve bir kaç dakika 

~------:::. 

istirahat ederseniz , ağrılardan 

kurtulur, zindelik hissedersiniz. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ! 

•BİLECİK RAKISI 
ve sahibinin Bilecik gazozu ile hiçbir 
olmadığı muhterem ahaliye ilan olunur. 

·- . ... :tı -· - . : . . 

Tabiat çiçekleri, çiçeklerde 

,, A 

./'UKUFE 
IT~İYATI 

Şükiife 
Losyonlarını Yarattı I 

Bütün Şüküfe Losyon, ekistre, 

parfünlerinin esası tabii çiçek 

esanslaradır. 

Kibar tabakantn alJmetl farikasıdır. Nefaset itlbarlle hiçbir 
şUKOFE mUstahzaratana tefevvuk edemez. 

~ 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 D 
GUbrell bostandaki mevcut Ekflll Bostand•kl mevcut 

••çar &f~r 

3 Vişne 115 incir 

25 Kayw 13 Nar 

16 Armut 1 Beyaz dut 

20 incir 1 Siyah dut 

4 Kara dut 4 Armut 

1 Beyaz du• 5 Ceviz 

5 Ceviz 4 Erik 

2 Zeytin 
9 Erik 
4 Nar 
3 Asma 
5 Ayva 
3 Badem 
l Trabozan Hurması 

Fatih Beledlye Şubesi MUdUrlyetlnden: Cerrahpaşa Hastane

sinin tevsii dolayısile Belediyece istimlak edilen mahalli mezkurd~ 
kain Gübrele ve Ekşili nam bostanlarda mevcu balada cinsler• 
yazılı meyva ağaçlara mahsulatı pazarlık suretile satılacaktır. ra· 
!iplerin haziranın 6 ıncı Pazartesi günü saat 14 te Daire EncU" 
menine müracaatları. (B.) 

Foto Süreyya Mecmuası 
Bu güzel foto, sinema ve spor mecmuasının 13 üncü nUshası 

4 nefis tablo ve müteaddit resimlerle intişar etmiştir. U. 
Hazirandan itibaren her on beş gilnde neşrolunacak bu ~ 

kemmel salon mecmuasını karilerimize hararetle tavsiye eylerıı. 
Fiab her yerde on beş kuruştur. 


