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Japon Gazeteleri ·Açıktan 1 ANAKKALE 
Açığa Harpten Bahsediyor· işte Olan Olmuştu, Türki-

. • ye Artık Harbe Girmiye 
~~Pv~?u!~-~~!!Y~~ ~~~!a~~:J~!! Karar Vermişti 

8ovyetler aleyhinde ne,rlyate devam etmekte- ellnde Slblrya, Men9urı, Mongoll ... n bulunduk· 
2Cllrler. Tokyoda 9•kan •• Nlhon ., gazetesi f8Janı ça kendi •ne lmr•ı bUUln devleUer •eferber ol-
111kkat bir makale ne,retmektedlr. Pravda gaze- salar zerre kader ehemmiyeti yoldur. Japon

inin nakletUllne gire, Japon gazetesinde çı- yanın etinde mU•takD 81blrya, Man9ur1 we 'Vlon
n makalede zikrolunan mOhlm noktalar •un- gollatan bulundukça Japon mllletl lldlAdl buh-
P~ır: ran ve lf•lzllk nedir aaırlarca bllmlyecekUr • 
.. Japonya, bUtUn devletlerle doatça geçin· Slblrp kapılarını açmakla Japonya, kendl81ne 

tnek prenslplnl takip eden bir devlettlr. 8ovyet kurtuluf yolunu açmıf olacakbr." 
ltusya ısa her yerde kargafalıklar ve lhtllAller Pravda gazeteal bu makaleye çok .....- bir 
çıkaran, clham alda etmek için her tUrlU çare- cevap vermekte ve a,nl zamanda Japonlann 
lera ba,vuran bir devlettJr. SovveUar mesele•I muharebe hazırlılı lulkklftda bllzı yeni lffaat 
halladllmadlkça Mançurl masalaal halledilemez. ortaya atmaktadır. Bu :lffalibi gllre. Amerlkadan 
Mançnrl Japonya için ne kadar haaytl bir me- Japonyaya .. mdlye kadar • b•• mHyon dolar 
•ela ise Sıb!rya da Mançurl ve Mogollstan için kıymeUnde muhhtllf. harp •lllhl)I" aablm .... r. 
a derece hayaU bir meseledir. lstlklAllne veya Bundan bafka Avuaturyadald fabrlkalardM 

htarlJetlne sahip bir SlblrJa Devleti Japonya,. c DeYamı a inci uJfacla ) 

J!*l;:a~a >:apılan ( Zafer ) ve ( Tmaztepe ) torpito muhriplerimiz dün akfam limanımıza geldi. Yeni 
f~°!!lkenmız f!lo tarafından istikbal edildi ve top selimlan teati olundu. Bundan sonra yeni muhriplere 
uy~ merasımle Türk sancajı çekildi ve bu suretle yeni harp ıemilerimis Tlrk filoluDa iltihak etti. 

Reaamde yeni torpitolanmızdaa ( Zafer ) muhribini glrByorausam. 
Yeni harp gemilerimizi buglln halktan istiyenler ziyaret edebilecektir. 

Ayasofya Minaresinin 
Temeli Sablığa Çıkb ! 
Bug&a karile

~be, inanılması 
-.Wen miif)dil 
'-' haber daha 
~yoruz. Bu 
llaber ıudur: 

l'ıL . ~ir minarenin 
L~lhı ve lıl

bqka bq
fahsiyetlere 
olması gibi 
m&lkiyet ga
ett. 
Bu minare, 

~aaofya camii
ve tam bi

• methal ka· 

Minarenin dibinde sabllla çlk•Mlen sabık ,e. 
karcı dUkkanı ve tahlk odun dep09u 

cısi Cafer tarZI, sonradan bir ill'f'e olduğunu 
zanaettirmiyeCek kadar sarih 
batlan lhtiv• ediyor ve- lmpualitı 
jtlatinyen zamanına ıP.t olmllll"' 
ihtimallerini habra getiriyor, 

Bir mabedin içinde mulaWll 'Den- 11 lael •arfacla , 

Hagdatlar 
Yakalandı 

Zonguldak, 7 ( Hasaıd, -
Birkaç glln eV'fel Ereğli Şirketi· 
Din Kelik ocalma ı&tUriilen 40 
bin lira71 soyan ferirler diba ya
kalandı. Paralan• bir kıımı ele 
geçti. Ahmet 

On Yaşında Bir 
Mektepli Kız 
Katil Mi Oldu? 
Zeyrekte latanbul 41 İlld mek· 

tep talebesinden Muzaffer ismin• 
de kOçOk bir kız birdenbire 
6lm6ftlr. iddiaya g8re hlclise ıu 
ıekilde olmuıtur: Ayni mektep 
talebesinden 10 yqlannda 
Hatice, mektep arkadqı ve ayni 
yaşta Muzafferi fena halde d6v
müştllr. Kllçiik Muzaffer eve p
lince mlitWf sancılara tutulmut 
ve doktor çağmlm•na vakit 
kalmadan zav.ıb çocuk ahQilıttlr. 

Zidftta \-.e Be•ediye dO~orlan 
~ ~ cla.ffpa te.ı
.. lteP.t $tikaQ1Ddaa aldtyDnl 
... ~. Maarif 1.,._ de 
.,.,. tihtdbt yapıyor. 

Çanakkale .. hrlnln uzakaln 1111111&.._.. 

İngiltere HUktmett tarafından Gazi Amiral Umpa1 .,..meYldindea 
Hı. ne hediye edilen eserin terctlmesl. çıkarıldı ve kendisine, ça)ıf1Dakta 

Yazan: C.nert1l Oglander devam etmek istediği takdirde, 
- 5 - Bahriye Nezaretinde İl verileceil 

lngiltere G&ben ve Beresllvm, bildirildi; bir iki rDn sonra Ami-
mevcut muahedeler mucibince ral Suıon Tlrk donanmuma 
tevkif ft Boğazlardaa ihraa bqkumandan tayia edildi. 
lbamreldiifnl .aylecli. TDrkler Buglindea itibarea 'hrldyenfa 
bu iki gemiyi hllkametia, fngillz· harbe dojia attafa adamlar hw 

1 &-~.r... rBa biraz daha •kl8fb. Alman· 
er UU11UDc:laa zaptedilea mblt- yadan trenlerle fstanbula mnlıim• 

lara mukabil, ıabn aldıklaırm mat, top vesaire kaçınlm .. 
iddia ettiler. Hatta Alınan mü- ya bqlaada. lstanbalda IMa-
,,._lwıa :lae1Dleketleriae iade lunaa ... iliz ye Fr81!911 •• 
edeceklerinl llylediler. Daıt mileri ~ ediler.ek ~ ...-
hafta kadar ha Aretle kiılelerl zaptolundu. Bogulara 
itiW devletlerial oyaladılar torpil ekildL Bir taraftan da ı. 
15 ajudosta lnglliz Amirali (Devamı 10 uncu •1'*- J 

Bir Şerir Kafilesinin 
Muhakemesi Neticelendi 

lzmir, 6 (Huaust) - Bundan dört sene evveline kadar Rizede eY 
yakmak, adam &ldtlrmek, memleket efr8fuu dağa kaldırmak gibi 
çok ajır ctlrlimler ifliyen Rizeli ıakilerin nakzen cereyan etmekte 
olan muhakemeleri neticelenmiştir. Bu mtıbim davanın maznunları, 
tlçD kadın olmak llzere 29 kiti idL Şakilerin elebqqı bulunan •• 
mllteaddit defalar yakalandıfa halele zabıtanm elinden kaçaa pkl 
Nuretin ani olat"ak llld -- amandaaberi ha daantn geri kal
IBUID&' sebebiyet vermifti. Nakzen cereyan eclea muhakemenİll ıoa 
cel-.inde evvelce idam kararı alan Aziz oğla Kadirin Meyrem H. 
namında bir kadını &lclGrdllğli sabit olmuş ve idam karan 15 sene 
aflr hapse tahvil edilmiştir. Diğer maznun lsmail oğlu Sllleyma,aa 
15 ıene hapisten ibaret olan evvelki karart 9 sene 6 ay ajlr ha;>w 
cezasına t;,lbvil edilmiştir. ADNAN 

1 Kim Kazan4f ? 1 

- Ştı 11caklar yine çocuklann İfİDe yarada. Mektepler iiledea 
10m titil •dilecekmif. 

- ICefke bir mektepte maalllm oluftbld. 



2 Sayfa 

[Halkın Se~J 
Görülmemiş Bir 
Garibe Karşısında 

Bu ıene çilek çok bot Geçen 
ıene okkası yüz yirmiden atağı 
düımediji halde bu ıene yirmi 
beıe bile satılıyor. Fakat 
bazı çilekçiler, pahahhk 
temini için bir ,kısım çilekleri 
denize dökerek imha etmiş

ler. Halkın bu hadise karşı· 
aındaki mütule;ıaını okuyunuz: 

Sallihııttin B. • Emin Nurettin mah. 5 • 

- Eğer ash varsa bir kısım 
çilekçiler piyasayı tutmak ıçın 

çileklerini denize döküyorlarmış. 
Amerikada gürülen garibeler yavaş 
yavaş bi~e de geçiyor galiba! Fil
hakika Kanadada bugday yakıldı. 
Brezilyada kahve denize dö
küldü. Fakat bunlar ihtikar k(ls-
tile değil. Hükumetin ve meclis
lerin bütün müstahsilleri korumak 
için verdikleri bir kararla yapıldı. 
Bizdeki şekli birkaç müstahsilin 
lehine ve halkın aleyhine olarak 
tam manasile bir ihtikardır. 

.ıt 
Murat Bey ( 01, doktoru Şahin Paıa otel! 

•arşısında 2 ) 

- Fenalıklar tifo mikrobun
dan daha salgındır. Bu hastalık 
nasıl ki Amerikadan buraya geç
mişse yarın da çilekçilerden baş-
kalarına geçebilir. Bu mızır ce
reyanın derhal önüne geçmek 
ii·tısadi menfaatlerimiz.in icabm
d 'ldır. 

Ben bu muhtekirlere şunu 
ta siye edeceğim: Mallarım de
nize dökeceklerine Hilaliahmeri
mize, harice satılmamak şartile 
teberril etsinler. Bu müesseseler 
reçel yaptırarak hastalara verirler. 

tr 

Suat Bey - EyOp Durak •okağı J 1 • 

- Bu Amerikanvari habere 
ben inanmak istemiyorum. Çileği 

denize dökeceklerine Darülacze, 
Kimsesizler Yurduna, Cocuk Ba
kım Evlerine versinler. Bunlar 
mallannı imha etmek suretile fi. 
etleri sun'i surette yükseltmek 
istedikleri için ihtikar kanununa 
göre de ceza görmelidirler. 

* Hasa!l Fehmi Bey • Şch:zadcbaşı Akaret 
•Okak 5 • 

- f stanbul hayat pahaı.Jığın· 
dan şikayet eder, ucuzluk ted
birleri ararken çileğin ·denize 
dökülmesi pek gülünçtür. Bu gibi 
ıeyler ancak milli ve iktisadi en
dişelerle hiikumetler tarafından 
alınan birer tedbirdir. Bu sala
hiyeti fertlerin kuJlanması milli 
servete bir suikasttir. 

Sarhoş!uktan Sonra 
Taksimde Bülbüldere cadde

sinde oturan şoför Mehmet, sar
hoş bir halde elinde sigara ol
duğu halde yatağa uzanmıştır. 
Mehet uykuya dalmış ve elindeki 
yanan sigara yatağın fizerine 
düşerek yatağı tutuşturmuş, yeti
şenler tarafından söndürülmüştür. 

SON POSTA 

iNSAF! J AYLIK Çatalca Cinayeti 
Neden Çıktı? 

Tefeciler s·r 1 k -8 --K 1 F . Muallimlerin 
,.·;. ı ne , u an ı acıa· 

Yüzde uç Yüz nın Sebebi Olarak Kadrosu 
Faiz Alıyor ileri Sürülüyor Daha gelmedi 

ı -- Evvelki gece Çatalcanın Ar-
kraz müesseselerinin teftişin· navutköyünde bir cinayet oldu-

den alınan neticeler, teftişle mü-
kellef Ticaret Komiserliğini mühim ğunu yazmıştık. 
bazı tedbirler ittihazma ve şi- Tahkikatımıza göre hadise şu 
kayetlere mecbur etmiştir. Yetim, şekilde cereyan etmiştir: 
dul ve miltekait cüzdanları ve Arnavutköy imamı Hasan, 
diğer rehin · eşyası üzerine borç bir inek meselesinden dolayı 
para veren müesseselerin senede uzun zamnndanberi Eniştesi Hü-
yüzde üç yüz faiz. üldıkları anla- seyinle dargındır. imam Hasanın, 
şılmıştır. . muharririmize verdiği malumata 

Komiserlik vaziyeti olduğu nazaran, Hüseyin İmam Hasanın 
gibi lktı~at Vekkal~tine arzede- bir ineğini cebren mandırasına 
cek, ba müesseselerin senede hapsetmiştir. 
meşru bir miktar olan yüzde do- ı 
kuzdan fazla faiz almamalarının ımam Hasan hadise akşamı 
temini için bazı salahiyetler isti- kahvede otururken arkadaşları 
yecektir. bu meseleyi tazelemişler ve İmam 

Hasana çok korkak olduğunu, 
Seyrisefainden Ruhsatiye kendi ineğini bile kurtaramadı-
Belediye, Seyrisefain idaresinden ğını söylemişlerdir. Bu konuşma 

cuma ruhsatiyesi almas.nı iatemiştir. İmamı kızdırmıya kafi gelmiş, 
Seyriıefain bunn hayret etmektedir. 

İhtikar 
Bir Kısım Şeker Tacirleri 

Adliyeye Verildi 
Ticaret Müdüriyeti yeniden 

birçok şeker ve kahve tacirini 
ihtikar yaptıkları iddiasile müd
deiumumiliğe ihbar etmiş ve 
müddeiumumilik bunlara ait dos
yaları dün Vilayet ihtikar Komis
yonuna vermiştir. Komisyon, bu
günden itibaren tetkikata başh
yacaktır. 

Kenan Bey Tem
yiz Azası Oluyor 

Haber aldığımıza göre, İstanbul 
Müddeiumumisi Kenan Bey, Adliye 
Vekaletinde müteşekkil Tefrik 
Komisyonu tarafından Temyiz 
Mahkemesi azalığına intihap edil
miştir. Ayni komisyon İstanbul 
Asliye Mahkemesi Üçüncü Ceza 
Reisi Kudretullah ve Üsküdar 
Ceza Hakimi Aziz Beyleri de 
Temyiz azalığına seçmiştir. Fakat 
tayin hakkında şehrimize henüz 
tebligat yapılmamıştır. 

imam eniştesi Hüseyinin yanına 
gitmiştir. Burada münaka a kav-
gaya inkılap etmiş ve Hüseyin 
bıçağile imamı muhtelif yerlerin
den yaralamışbr. Mecalsiz bir 
halde yere yıkılan imam da ta
bancasını çekerek Hüseyioi tam 
kalbi?:den vurmuştur. 

Zabıta imam Hasan ve kayın
biraderi Salih Ağayı tevkif et
miştir. Hüseyin zabıtaya " beni 
imam Hasan vurdu! " diyebilmiş 
ve hemen ölmüştür. 

Müddeiumumilik hadise hak
kında tahkikata deTam etmek
tedir. Cinayetin esrarengiz mahi
yeti yakında anlaşılacaktır. 

Bir Kavanoz Düşmam 
Sütlücede oturan Salamon is

minde biri son derece sarhoş 
bir halde bakkal Hristonun dük
kanına girerek veresiye rakı 
istemiş, vermeyince dükkanda 

bulunan bütün kavanozlan kırmışbr. 

Takas Heyeti Lehistanda 
Takas mukaveleleri aktelmek 

üzere Avrupada bulunan heyet 
Varşovaya gitmiştir. Lehlilerle 
müsait esaslar dahilinde anlaşı· 
lacağı söylenmektedir. Heyet 
V arşovadan sonra şimal mem
leketlerine geçecektir. 

Maliye Vekaleti bütün daire
lerin tediye emrini dün gönder· 
diği için şimdiye kadar kadro· 
ları tebliğ edilen Vilayet, Def
terdarlık, Ziraat ve Baytar Mü
dürlüklerile polislerin maaşları 
verilmiştir. Dün , akşam da Ad· 
liye kadrosu tebliğ edildiği 
için Müddeiumumilik Muteme
di, adliye memurlarının ma
aşını alını~, fakat vakit geç 
olduğu için maaş dağıtılamamış
hr. Maarif Müdürlüğü, mektep
ler, kütüphaneler ve müzelerle 
lkhsat Vekaletine merbut Tica
ret ve Sanayi Müdürlüklerinin, 
Kadastro ve Tapu idarelerinin 
kadroları henüz tebliğ edilmediği 
için maaşları verilmemiştir. Evka
fın kadrosu da henüz tebliğ 
edilmemiştir. 

İki Ceset 
Hüviyetleri Ve KatiHer 

Henüz Meydana Çıkmadı 
Geçenlerde Maslak yolunda 

(35) yerinden yaralı olarak bulu
nan cesedin hüviyeti lstanbulda 
tespit edilemediği için cesedin 
fotoğrafı çoğalblarak bütün vila
yetlere gönderilmiştir. Fakat şim· 
diye kadar cesedin hüviyetinin 
anlaşıldığı hakkında Müddeiumu
miliğe hiçbir cevap gelmemiştir. 

Bundan başka birkaç gün 
evvel Heybeliadada bulunan 

şı kesik cesedin hüviyeti de 
heniiz anlaşılamam•ştır. 

Mezbahada 
Yeni Tesisat 

Mezbahaya yeni bir satış 
salonu ve havai nakliyat tesisab 
yapılmış, üç tane de onar bin 
liralık otomatik kantar ısmarlan
mışbr. Etler yüksekten ve kesil
me mahallinden havai tellerle 
satış salonuna geçerken bu kan
tarlar etlerin kilolarım yazacaktır. 
Otomatik kantarlar ancak altı 
ay sonra yerlerine konabilecektir. 

Galatada Bir Bekir Odasında F arele
Bir Ceset Bulundu • 

rın Kemirdiği 
Beyoğlunda bir domuz kasabının yanında çalı

şan 40 yaşlarında A'.ndrey isminde bir Rus bır 

hafta evvel kaybolmuştur. Şüphe üzerine Andreyin 
Galatada eski Rus manastırında oturduğu bekar 
odası polisler tarafından açılmış ve müthis bir 

manzara ile karşılanmıştır. A~dreyin odanın orta
sında bulunan cesedinin fareler tarafından kemiri
lerek delik deşik edildiği görülmüştür. Bu adamın 
sabah akşam rakı ve ispirto içtiği için bu yüzden 
öldüğü zannedilmekte, fakat ayraca tahkikat ya
pıhnaktadır. 

Günün Tarihi 

Fener 
Nasıl 

Klübü 
Yandı? 

Dün Kuşdilindeki F-:nerbah~ 
klüp binasının yandığını, teeuürl ... 
rimizle kaydetmiştik. Yapalnn Ull 
tahkikata göre nıaaleıef maddi xarıf 
miktarı 15 bin lira kadardır. Fakat 
bizce manevi zarar daha büyüktür. 
Bu yangın esnasında bir çöp bil• 
kurtarmak mümkün olamamış, Fene• 
rin 25 senelik şerefli varlığına ait 
ı.afer kupalara,• ecnebi takımların 

hediye ettiği bayraklar Ye kıymetli 
lıir albüm tamamım yanmıştır. Mah• 
volan kupalar 18 tanedir. ÇnlışkaO 

Fenerliler ve Fener muhipleri biç 
olmana maddi zarar cephesini kul 
bir zaman zarfında telafi edecekler
dir. Ya gın, gece yarısından sonrl 
Ost katlan çıktığı için itfaiyeyi süratlt 
haberdar etmek mümkün olama• 
mışbr. Yangının elektrik yüzünd•ll 
çıktaği tahmin ediliyor. 

Hararet 33 Derece 
Evvelki gün biraz serinliyen hav& 

dün yine coşmuş ve hararet derece•I 
33 rakamına çıkmıştır. 

Tahl<ikat Yapllıyor 
lıtaubul Lisesindeki bir müsarnr' 

rede dansederkcn öl<!n Davut Ef, 
hidisesi Maarif t\lüfettişleri tarafın• 

dan tahkik cdil'yor. 

Rıdvan t afiz Bey 
Edirne, 6 (A.A.) - Maarif Tcftff 

Heyeti Reisi Rıdvan Nafiz Bey Edirw 
neye gelmiş ve mel tepleri tetkik ve 
teftişe başlamıştır. 

Profesör Malş Geldı 
Darülfünun mütehassısı M. Malf 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

Eczacılar lhflAf ı 
Eczacılarla depo sahipleri bugdll 

toplanarak aralarındaki lhtilaffarl 
halle çalışacaklardır. 

lnhisarlann Tevhidi 
Dün şehrimize gelen GümrOk)ef 

Vekaleti Müsteşarı Adil Bey lnhisnıv 
)arın tevh t tatbikatına temmuzda 
batlanacağını ıöylemiştir. 

40 Milyon Lira 
Yapılan 1 eaap v~ tetkiklere glJr• 

bankalarda para Lirıktirenlerirı mik• 
tarı seneden seneye artmaktadır• 
Mevduat yekunu 40 milyon liradır. 

Feci Bir l<aza 
Kasımpaşada Moiz EfendinİJI 

odun deposunda amele Ahmet 
5 metre yüksekliğindeki oduO 
yığınına odun istif ederken dUr 
mfiş ve muhtelif yerlerinden teb .. 
likeli surette yaralanmıştır. 

Yolcu Nakliyatı Arttl 
Yaz münasebetile vapurların 

yolcu nakliyatı kısmen artmıştır• 
Bilhasa Karadeniz sahilindeki 

şehir ve kasabalara gidenlet 
hayli yekun tutmaktadır. 

Emir Fegsal 
Geliyor 

Moı\fovadan .şehrimize hareke: 
eden Hicaz veliahta Emir feyı• 
yar~n Sovyet bandıralı Franz MeriPI 
vapurile şahrimize gelecelr, müte• .. 
kiben Ankaraya y,idecektir. ~ 

\ Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Tazminat 

1 : Hasan Bey -
komşu aylık mı çıktı ? 

Komşu - Daireden 
all•.u Hasan Bey 

Hayrola 1 
tazminat 

2: Hasan Bey - Demek bu 
ay çok iş iÖrdün. " 

-
----Ş?-p. 

'Sen ekspres gibi çalışırsın. 

1 

3 - Aferin komşu... Zaten 

1 

4 - Herkes senin g:bi olsa 
esbabı mesalih sevincinden kabma 
sıgamaz. 

~· Ö · del'-: 5 • Komşu - ylesı ·..; 
· d hart'-" Hasan Bey, bana ka ro 

tazminatı verdiler. s· ·uo• 
Hasan Bey - Y aaa... ıcı 

bakmış olacaklar. 



~ Haıa. __ ,, __ , __________________ ....,, 

H ergiın 
Bütçe 

------
100 Milyon Liraya 
indirilebilir! 

..--..._._ _____ C. Salih 

-5-
'k Hayatt ucuzlatacak mali ve • 
' hsadi tedbirleri müsmir ve 
oın~t kılmak için, memleketin 
:•~ı ve iktısadı meselesini (kül} 
llınde mütalea etmek, (iktısadi 

lllanzume) yi teşkil eden bütün 
~za ve anasırı nazarıdikkate 

llıak, en ufak, en hurda tefer· 
~atı göz önünde bulundurarak 
1,,'Yeti mecmuasmı tetkik etmek 
-.ıırndır. 
f· ÇGnki müıtahıil olan köylilnün 
ı '•tlerile vergiler ve iktısadl unıur· 
d•k~ reıimleri ve tarifeleri ar asın· 
t • 1 ınutabakatsıhk yalnız birinin 
lt~f- ikisinin eseri değil, hepsin;n de 
.._ raki olan bir neticedir ki heyeti 
bi~~lhua11 ( ikbaadl buhran ) denilen 

•~enin zuhuruna sebep olmuştur. 
b 8ır makinenin bazı vidalarını sıkı, 
... ~~ı vidalarını gevşek tutmak nasıl 

lhltün değilse, makineyi nasıl 
~rap ederse memleketin iktısadi 
d Yatını teşkil eden unsurlar arasın• 
fa~ fiat, tarife, resim ve vergilerin t lı..olmaaı '14bi mütabakataızlıklar 
• onları öyle hırpalar. 

1 Pahalı hayat, bütçenin, mem· 
btketin, bilhassa ihracatımızın, 
tatta müfredatı (24)e çıkan ik· 
J~adi unsurların bile, en büyük 
UkŞrnanıdır. Buna karşı yapıla· 

ca.. hücum bütün cephelerden 
llıuştereken ve müttefikan yapıl
~adıkça muvaffakiyet teminine 
'tnkan yoktur. 
'•k Binaenaleyh, bir iş yapıp muvaf· 
) . ol.madığımız zaman muvaffakıy· 
d ttıı.ızlıği tedbirlerin tesir sizliğine 
) tlıl, tedbirlerimizin noksanlığına, 
•rıın yamalak olmasına atfetmeliyiz. 

) Bu itibarla, mali ve ikhsadi ha· 
b~t1 !_11ızda yapılacak cezri ıslahat, 
~ kurnetle beraber iktuadi unsurların 
ı tJ>sint ihtiva edecek surette cüm· 
t • 
di~·ne. am ve şamil olmazsa bekle
glrnız faydayı elde edemeyiz. 

~
. Yazacağımız tedbirler, hepsi
ın de varidatına sekte verecek 
lk~t hepsinin de masraflarını 

. t" n~pette, batta daha fazla azal· 
~bıG~ga için hakikatte hiçbirisini, 
IJı eessir etmiyecektir. Hatta 
ı·aYatan ucuzlaması hepsinin faa· 
'Yet Ye menfaatini tezyit ede· 
~t~ti.r. Çünki halkın hergün kud
d eh ıştiraiyesi azalmakta ve bun-
~ an hUkümet ve köylü ile bera· 
'tr memleketi teşkil eden bütün 

du unsurların da menfaati halel· 
ar olmaktadır. 

tie Mesela (24) unsurdan biri olan Sey
~ efaini ele alalım. idare, hala sanki 
,~tk (25) kuruşa buğday (50) liraya 
tib~n (270) kuruş!\ tiftik satıyormuı l ağır tarife tatbik etmektedir 
11 t" atbik etmekte. fakat elde ett

0

iği 
fid·'cj ınüsbet değil, tamamen men
bt:·e~te. (1,300,000) lir~ açığı vardır. 
t~h .1. kı halkın ve bılhassa müa· 
olııı'1 ın kudreti iştiraiyeaiJe uygun 
)ok~Yan yüksek tarifelerden· fayda 
)'Qk uk. Yüksek tarife ile mutlaka Fe varidat temin olunamaz. 
~lk a:at ne yapsın! Ucuz tarife tat
t~rrı: se yine faide yok. Çünki o 
t•caıc" bugünkü varidah da alamı· 
tek bh daha müşkül vaziyete gire-

Ş habütün parasız kalacaktır. G alde ne yapmalıdır? 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Taklitten Sakınmak B 

oahıiyetsizlite delalet eder. Benliti 
öldürür. 

l - Taklit, hüviyetaizlite ve 1 2 - Aılolan şey, bir eaeri tadi
len 11lah etmektir. O zaman kendi 
damgamızı vurmuş aayılabiliriL 

1 

3 - Yaıayışta da bu, böyledir· 
Baıkasını muva{faiuyete iriştiren 

yol, herkeı için hayırh netice veren 
yol değildir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Japon Gazeteleri Açıktan 
Açığa Harpten Bahsediyor 

( Bnş tarafı 1 inci sayfada) 
birçoğu Japonya hesabına silah 
ve cepane imal etmektedir. 

(Ney' es-Viner jurnal) gazetesi 
muharririne beyanatta bulunan 
Japon sefiri M. İtege şu sözleri 
söylemiştir: "Avusturya silah 
fabrikalarının mamulatı diğer 
fabrikalar mamulatından daha 

iyidir. Bunun için bazı yeni sipa
rişatta bulunduk. ,, 

f zvestiya gazetesi Japon· Rus 
münasebatı hakkında uzun bir ma-

--- -
kale neşretmiştir. lzvestiya, Japon-
lara aklını başına tolamayı tavsiye 
etmekte ve şu sözleri ilave et· 
mektedir: " Rusyamn kömürü, 
çeliği velhasıl her şeyi Japon· 
)arınkinden üç misli fazladır ve 
Japon ordusu Sibirya üzerine 
yürüyecek olursa kendi dişlerini 
kendileri kıracaklardır. Japonların 
maksadı Sibiryaııın Baykala kadar 
olan ülkesini elde etmektir. 
Japon mutbuatmm neşriyatı açık 
olarak bu maksatlarını izhar 

etmektedirler. " 
Rus gazetelerinin aldığı ha· 

ber1eı c göre Mançuride bulunan 
Japon kıtaatı Çao • Tun ci
vrmda Jeneral Manın ordusunu 
İmha etmiştir. 

Ancak jeneral Ma ve mai
yeti kurtulabilmişler ve meçhul 
istikamete doğru kaçmışlardır. 

Nan kin, 6 ( A. A.) - Hüku· 
met Sovyetler birliği Hükfımetile 
siyasi münasebata tekrar başlan
masını esas itibarile tasvip et· 
miştir. 

Eski Adliye Vekili Masonluk Hak
kında Hükiimetin Fikrini Sordu 
Ankara, 7 ( Husust )- Başve

kil ismet Paşa Fırka Grupunun 

bugünkü içtimaında Roma seya· 
bati ve iiç senelik iktısadi plan 
etrafında izahat verecektir. Bun· 
dan sonra Aski Adliye Vekili 

Suikast 
M. Musoliniyi Öldürmek 

fstiyeni Kim Teşvik Etmiş 
Roma 6 (A.A.) - Matbuat 

bürosunun bir tebliğine nazaran 
Sbardcllotto, M. Musoliniye yaJ9· 
mak teşebbiisünde bulunduğu 
suikastın Belçika ve F ran· 
sadan gelen İtalyan muhacir
ler tarafından tertip edildiğini, 
kendisine Iazımgelen vesaiti ve 
parayı bunların verdiklerini söy· 
lemiştir. 

İsyan Çıktı 
Nevyork, 6 ( A. A ) - Sa .. -

tiyago dö Şiliden bildirildiğine 
göre Şilinin cenup kısmında yeni 
sosyalist idaresi aleyhinde birden· 
bire bir hareket başgöstermiştir. 

( Tafsilat beşinci sayfada ) 

Mahmut Esat Bey tarafından 
Masonluk hakkında verilmiş olan 
bir takriria müzakeresi muhte
meldir. Mahmut Esat Bey hüku· 
metin, Türkiyedeki Mason teşki· 
latı hakkmdaki noktai nazarını 

Fransada Siyasi 
Mahkumlar 
Affedilecek 

Paris, 7 (A.A.) - M. Heryo 
dün sabah biribirini müteakip 
lngiliz sefirile harbiye nazm M. 
Pot Bonkuru ve Avusturya elçisi
ni kabul etmiştir. 

Alınan malfımata göre, yeni 
hükumetin ilk icraatından biri 
de siyasi mahkum ve mevkuflar 
hakkında meclise bir af ted· · 
birleri kabul ettirmek olacaktır. 

Edirnede Bulgar Seyirciler 
Edirne, 6 (A.A.) - Bugün 

Edirne muhteJiti ile yapılacak 
maçlarda bulunmak üzere Bulga
ristandan zabitler ve sivillerden 
mürekkep kafileler gelmiştir. 

Sırplar Galip --

sormakta ve bu hususta Dahiliye 
Vekilinden iz.ıahat istemektedir. 
Şükrü Kaya Beyin buglln izahat 
vermesi ve bu hususta münaka-
şalar vuku bulması çok muhte
meldir. 

Yunanistanda 
Hükumet Kanunu Esasi

nin Tadilini istiyor 
Atina, 7 ( A. A. ) - M. Mi

halakopulos hlikümetin beyanna· 
mesini okumuştur. Beyannamede 
Alman kanunu esasisinin 48 inci 
maddesinin bahşettiği imkAnlara 
müşabih imkanları temin edecek 
şekilde kanunu esasinin tadili 
arzusu izhar edilmektedir. 

Hitlerin Zaferi 
Berlin, 6 ( A. A ) - Meldem· 

burg Diyet Meclisi için yapılan 
intihabatın kat'i neticelerine göre, 
Hitler taraftarları 59 azalıktan 
otuzunu kazanmışlardır. 

icra Ve iflas 

dıQ- erek Seyrisefain, gerek say· 
ler 

1~!Z bütün iktısadi müessese
ltce~ın yapılacak çare, ve gidi· 
buı·· yalnız bir yol vardır, o da, 
hp un ınali ve iktısadi tedbirleri 
dar .ırak hayatı son haddine ka· 
fai11 b~cuzlatmaktır ki Seyrise
de (sOr taraftan terifeletini yÜl· 
t"afta ) tenzil ederken, diğer ta· 
le11 .~ rnasraflarmı ~a yüzde (50) 
tarj~1 e. muvaffak olmalıdır. Taki sızlıkların devası, hem de acil ve Bclgrat, 6 (A. A.) - Fransa 
daıı:nın tenzilinden dolayı vari· zaruri devası, en cezri iktısadi ve ve Yugoslav Milli Takınılan ara· 

Ankara, 7 (Hususi) - icra 
kanununun bir maddesi iktısat 
eneüıncni tarafından tetkik edile· 
ceği için kanunun kat'i kabulü 
Meclisin perşembe celsesine kal· 
mıştır. ~esj azalması onu müteessir et- mali tedbirlerle maişeti ucuzlatmak, sında yapılan bir futbol maçında 

n. bu ı;uretle bütçemizi, köylülmüz.ü, Yugoslavya takımı, hadisesizce Amerika Butçasi 
Vaşington 7 (A.A.) - Cüm· 

bur reisi M. Hover, bütçe kanu· 
İ·t· Çuokü h Ik b .. k" k d • ve bu iktıaııdi unsurları kurtarmak- geçen, oldukça renksiz bir oyun-i' ırai . a m ugun u u retı 
llURu:ı:.~ıne, mahsul fiatlerinin tır. Başka selamet çaresi ve çıkar dan sonra Fransızlara galip gel-

nunu imzaladı. )U~Sek u müthiş sukutlarına karşı yol yoktur. miştir. 
ttıder tarife tatbiki muhal ,,.-----=-_ '"=-=---=-= .... =_ =_ =_ =_ =_ ~-=_ =_ =_ =_ =,_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ =_ ~-~-=_ =:-:-=_ =_=_=_=::._o:-:-=_=_=_=_=_==_=_=-=_=_=_=_=_=_.;,,_=-=-=_=_=_=_=_=_=_=-=_=_-:-:_=_=-=..:.=:;..=-:;.=-,;;..=-:;.=-:;.=-::.=--::;:-=-;_--=~= 

"lab ~uh.aldir. Fakat maişeti r ı·s TER ı·NA N, ı·s TER ı·NA NMA ·' ""\ ~>'tistf t.tıkçe de - yani gerek 
rtrıı~ ikın v~ya herhangi saydı· 
~ti sur t~ısadı unsurlardan birinin 
l l11ın1 ~ l" • masarifini tenzil im· 
trj11 • ernın etmedikçe • tarife· 
"-\lh,ı •lldirilmesi de o .derece 

'atn enderrnuhaldir. 
" bu h'ıuhalitın, bu imkin-

Geçen hafta Is tan hulda aç•lan çiçekçilik ve tavuk· 
~uluk sergisi geçen cuma günü kapandı. Güzel 
çiçek ve mükemmel tavuk yetiştirenlere mükafatlar 
dağıtıldı. 

iSTER iNAN~ 

Fakat ıergide teşhir edilen güller arasında boyah 
güller de varma~ ve bazılarının iddiasına göre jüri 
heyeti bu boyama rül teşhir edenlere de m\ikifat 
vermiştir. 

STER . iNANMA! 

Sayfa 3 

Söz··n ısası 

Propaganda 
ihmal Edilmiyecek 
Bir Kuvvettir 
ı------·----A. E. 

Ottava adını taşıyan bir Ame-
rikalı, mensup olduğu ticarethane 
namına şubeler açmak üzere J.e
hirden şehire dolaşıyormuş. ~u 
arada İstanbula da uğramış ve 
gazetecilere bu seyahat esnasın· 
da başından geçen vak'alan 
anlatırken: 

- Afrikada yamyamlar ara
sında senelerce kaldığını söyle
miş r 

Yamyamlar arasında beyaz 
insan eti çok makbuldür. Ameri• 
kalının eti ise hem beyaz hem 
de pembedir. Buna rağmen na• 
sıl olmuş ta yamyamlar bu ete 
rağbet etmemişler ve sahibini 
koyvermişler, anlıyamadım. Mis· 
ter Ottava biraz alameriken 
reklAm yapmak istemiı ve (at
mıştır) dedim. 

Fak at bu cllmle bana on ye
di sene evvel bizzat şahit oldu
ğum bir vak'ayı hatırlatb: 

Çanakkaledeydim. Muharebe
nin en şiddetli günlerinden birini 
yaşıyorduk. Bugünlerin birinde 
Gazinin fırkası Avustralyalılar
dan bir hayli esir almış, gurup 
karargahının bulunduğu " Sarı 
kız,, tepesine göndermişti. Esirle· 
rinarasmda birkaç tane de zabit 
vardı. Şimdi nerededir ve nedir 
maalesef bilmiyorum, çok ce
sur ve çok şen bir Türk 
zabiti, İbrahim Bey, bu za
bitlerden birini isticvap ediyordu. 
Hiç unutmam. uzun boylu. zayıl 
bir Avustralyalı herşeyden evvel 
karnınm aç olduğunu söyledi. 
Yemek getirdiler. Kıtlıkta kalmıt 
gıhi yedi, bir bardak viski bul• 
dular, onu da çekti. Sonra kar• 
şısında bekliyenlere baktı ve 
korkak bir sesle sordu. 

- Bize Türklerin yamyam 
olduklarım söylediler doğru 
mudur 1 

İbrahim Bey ciddiyetini biç 
bozmadan: 

Evet1 cevabını verdi. 
- Demek insan eti yersiniz! 
- Tabii! 
- Eh .. beni de yiyecek misiniz' 
- Elbette! 
- Ne vakit? 
- Hazırsanız hemen? 
Giiya bu hazırlanmanın bir 

zamanı, şekli ve merasimi varmıı 
gibi adamcağız: 

- Hayır, hayır daha hazır 
değilim, dedi. 

O zaman muhavereyi dinli· 
yenler ciddiyetlerini muhafaza 
edemediler, gülmiye başladır. 
Zabit te işin latife olduğunu 
anladı ve bir bardak viski daha 
çekerek ferahladı. Sonra anladık; 
meğer neferlerle küçük zabitlere, 
harp esnasmda teslim olmamaları 
için Türklerin yamyam oldukla
rını söylüyorlarmış!I 

ngilizler, birlikte harbettik· 
Jeri müttefiklerinin hepsinden 
cesurdurlar. Ben esirler ara-
sında harbı bir nevi spor 
telakki ettiklerini söyliyenleri de 
gördüm. Buna rağmen her ihti
male karşı propaganda ihmal 
edilmiyordu, propagaııdanın en 
büyük bir silah olduğu bilini-

yordu. 
Filhakika 20 inci asrın en bü-

yük kuvvetlerinden biri de pro• 
pagandadır. Fakat maalesef resmi 
sahada da, hususi sahada da 
memleketimizde ihmal edilen 
kuvvet te budur. 

Çalda Bağ Hastalığı 
Denizli, 6 (A. A.) - Mevsim 

dolayısile Çal kazası bağlarında 
çıkan külleme ve mildiye hasta
lıklarile mücadele için bağcılara 

göztaşı ve kükürt dağıtılmlfbr. 



4 Sayf 

1 
Tarihi Fıkra 

1 
Molla Cami 
G.b., 

l l. . 
Radyoda, iki arkadaş, edebi 

bir konferansı dinliyoruz. Nük
tedan hatip, öz dilimize doğru 
yürilyen edebiyatı ve bı' cereyanı 
tesis, telkin ve idare edenleri 
muhteşem bir belagatle anlatıyor. 
Hakikaten zevk alıyoruz, müstefit 
oluyoruz. Teknik ve düşünce 
itibarile gösterdiği yeniliklere 
rağmen üslüp noktasından yine 
koyu ve ağdalı bir eskilik taşı· 
yan edebiyatı cedideyi yıkan 
Ziya Gök Alp, radyonun mevce
lerinde boyile, bosile tecessüm 
ediyor gibi! 

Hatip sade ve prüzsüz Türkçe 
cereyanının nasıl başladıi nı an
latırken şu tannan cümleleri kul
landı ve sadeliğin halavetini, 
letafetini büyük bir muvaff alu
yetle canlandırdı. 

"Bu cereyan, bu .,,-lrsatlı ve 
mesut cereyan, göğsün. bin bir 
afak taşıyan kuvvetli bi.· bürkdn 
ibi indifa etti!,. 

Ben, bu zarif üslüba meshur 
olarak olanca dikkatimle konfe
ransı dinlerken arkadaşım mırıl
dandı: 

- İndifa, kuvvetsiz! Feveran 
etti denilseydi ahenk ve scca 
tamam olurdu. 

Şimdi sıra şairlerin, ediple
rin, romancıların isimlerine gel-' 
mişti. Hatip, Latifi veya Mirza 
Salim tezkeresi okur gibi müte
madiyen isim sayıyordu ve kula
ğımıza sayısız başaklarla c 'u 
bir tarlarhn sevimli feşaf eşıni 
aksettiriyordu. 

Koferans bitince arkadaşım 
kaşlarını çattı: 

- Molla Cami, dedi, ne ka
. dar haklı! 

- Nerede haklı ve niçin 
haklı? 

- Malum a; Cami meşhur 
Baykıranın nedimlerinden, musa
hiplerinden ve muhiplerinden 
idi. Bir gece o edip Hü
kümdarın meclisinde ot··,.ur· 
ken bir dervişin huzura çı ık 
istediği haber verildi. Paaışab 
huzurunda meçhul bir derviş ? ... 
Saray teşrifab böyle bir müla
kat. terviç edemezdi. Hele hü
kümdarın halvetimsi bir mecl .... e 
bulunduğu sırada yanma diğer 
bir hükümdarın bile gelmesi 
mümkün olamazdı. Mecliste hazır 
bulunanlar, behemehal huzura 
çıkmak istiyen dervişin bu ısrarına 
gülümsediler. Fakat Baykıra, keş
küllü misafiri çağırttı, Molla Ca
miye de onunla konuşmasını em· 
retti. 

Cami, Şarkın büyük filozofu 
ve büyük şairi "Sadi" yi kıska
nırdı. Daha doğrusu kendisini 
ondan üstün görürdü. Lakin 
dünya}:a çoktan gözünü kapaou; 
olan üstadın kuvvetli şöhretini 
bir türlü yıkamıyordu. Meçhul 
dervişin vürudundan istifade ile 
o davayı tazelemek istedi ve 
kalender misafire sordu: 

- Nereden geliyorsun baba ? 
- Melci aladan ( Gökten de-

mek) 
- Oo, memnun olduk. Gökte 

ne var, ne yok ? 
- Herşey 1 
- Edebiyat ta var mı ? 
- Tabii! 
- O halde size bir şey sora-

yım: Göktekiler Sadi ile Camiyi 
okuyorlar mı. Okuyorlarsa hangi
aini tercih ediyorlar? 

- Sadiyif 
Baykıra ile diğer hazır olan

lar, dervişin zarafetini alkışlarken 
Cami hayk rıyordu. 

- Ne felaket, Y nrabbi, ne 
felaket. Gökte de söz kıymeti 
bilen yokmuş! 

Arkadaşım hikayesini bitirir 
bitirmez yerinden fırladı ve yü
rüdü. O, Refik Ahmet Beyin 
m~fassalan tadat ve terkim ettiği 
cdıpler arasında nasılsa ismi 
unutulan bir mubarrirdi! 

M. T. 

er 
Konya (Hu

susi ) - Bu sene 
fstanbulda çilel 
bolluğu varmış ! 
Kirazın fiati yedi 
buçuk kuru{muş! 
Bilmem nerede 
eriğin yuzu e 
bakan yokmuş ! 
Denizlide kiraz 
lıayramı yap1l
mı ı 

Bütün bu bol
luk haberlerini 
biz Konyalılar 
efsane gibi te
lakki ediyoruz. 
Memleketin her tarafında bah
çeleri, çarşı ve pazarları bezen
diren meyva bolluğu bu sene 
bizim Kon yad l kıtlık halin~edir. 
Yerli kiraz henüz çıkmadı. Fakat 
çtksa bile miktarı pek az olacak. 
Diğer meyvalar da kira2 gibi 
azdır. Hulasa bu sene konya-

- - ~--·-----

Konyanın umumi görUnüşU 
rr z 'a me} v.t kıt ığı vardır. Pa
zar' arıda kay smı ı okkası elli, 
erik ve malta eriğinin okkası da 
yirmi beş, otuz kuruş arasındadır. 

l 
Bu meyva!ar da ciiğer şehirle

rimizden getirilmektedir. Son 
r. ünlerde Adana mmtakasmdan 
mühim miktar da meyva ve scb-

Ça k rıda 
Tuz Ticaret 

e ediye Çalışı sa 17 ; 1_ t 
Ş h. G.. il k ve 1.ııraca ı 

e IY uze eşece 1 Çankırı ( Hususi ) - Geçen-
. lerdc memlehaya ait olan yazı· 

Muş ( Hususi ) - · Geçen mek- lanm meyanında tuz nakliyPsinin 
tubumda şehrimiz ve civarının demiryollar tarifesinde Çankm 
Şarkın en cazip ve güzel bir için nispetsiz bir şekilde fazla 
köşesi olduğunu bildirmiştim. Fa- olduğunu, bu hususta tuz tacir-
kat şehrin tam manasile düzelip lerinin muracaatta bulunduklarını 
güzelleşmesi için insan elinin ve kaydetmiştim. 
insan kafaEının himmet göster- Aldığım habere göre, Demir-
mesi lazımdır. Bu sayede yağ- yollan İdaresi derhal Çankm 
murlu günlerde sokakların çamur istasyonundan şunu sormuştur: 
deryasına dönmesine, yaz günleri " Çankırıdan tuz ihracatı daimi 
de toz içinde bunalmamıza hiç surette mi, yoksa muvakkat bir 
sebep ve imkan kalmaz. 

Belediye henüz tenvirat işle- zaman için midir? " 
rile de uğraşmıya fırsat bulama- Böyle bir sual sorulduğunu 
mıştır. Bu sebeple kasabamız duyan tuz tacirleri derhal başka 
geceleri karanlık içindedir. Fakat memleketlere müracaat ederek 
önümüzdeki sene Belediye şehrin yeni siparişler aramıya bnşlamış-
bu gibi eksik taraflarım bertaraf !ardır. Nakliye ücreti azaltılacak 
etmek için gayret gösterecektir. olursa hiç şüphesiz tuz satış ve 
Şimdilik güzel bir park yaptı- ihracatı hayla artacaktır. Esasen 
rılıycr. bura<la çıkan tuz, diğer memle-

21 Mayısta cıvar dağlara balar 'mahsulüne nazaran çok 
yağan ke.r, bu havalide şiddetli daha iyidir. 
soğukların vukuuna sebep oldu. 
Bu yüzden sebze, meyva ve 
üzüm mahsulleri kavrulmuştur. 

Kcınnl Kadri 

Köylü C. 

Akrepten Oldu 
Muğla da kunduracı kalfası 

tzmirli Hasaııın çocuğunu, beşikte 
yatarken bir akrep sokmuş ve 
yavrucak, acı feryatlar arasında 
ölmüştür. 

Bir Köyde Facia 
Balıkesirin Uca köyünden Hü

seyin yıkanmak üzere girdiği 
bir dereden çıkamamış, bo~ul-

muştur. 

eyşeh ·nde 
Eskiden Kalma Çok Kıy
metli Kilimler Bulundu 

Asarı alika miitahassısların· 
dan İtalyan M. Rudolf Beyşehrin
de, Eşrefoğlu camiinde kıymetli 
kilimler olduğunu y..ızmış ve me
seleden Evkaf İdaresi haberdar 
olmuştur. Yapılan araştırmalar 
neticesinde Beyşehrinde yedi bu
çuk as.rlık kilimler bulunmuştur. 
Bu kilimlerin çok kıymetli oldu
ğu söylenilmektedir. 

dir Sual 

Siz 
Olsaydınız! 

Tahsilinizi bıtirmek üzere
siniz. Hayatın nadir fırsatla
rından birile karşılaştınız. Tah
silinizi yarıda bırakmak şartile 
büyük bir servet sahibi olabi
lirsiniz. Bu kat'idir. Bilmuka
bil tahsilinizi tamamlamayı ter
cih ettiğiniz takdirde bu im
i an zail olacaktır. Fakat, bil
mukabil hayata kuvvetli bir 
bilgi hnmulesile mücehhez ola
rak atılmış olacak ve binnetice 
muhakkak olmamakln beraber 
refah ve servete kavuşmak im

elde bulundurabile

ceksiniz. 
Siz olsanız, hangi yolu ter· 

cih edersiniz? 

• 

ze getirilmiştir. 

Sebze fiatleri de 
diğer şehirlere 

nazaran ucuz sa
yılamaz. Kabak 
beş, bakla on, 

* bezelye otuz, ıs· 
panak onbeş, ku
ruşa satılmakta· 
dır. Marulun ta-
nesi de beş kuru
şa alınmaktadır. 

Bunlara muka
bil çiftlik hay-
vanları mahsulatı 
hayli bol ve 
ucuzdur. Yağlı 
koyun peynırı 

otuz, yağsız peynir on beş ku
ruşa, yumurtanın beşi beş kuru
şa, kaymak gibi sadeyağı yetmiş, 
se.~sen kuruşa satılmaktadır. 
Dıger taraftan bu sene üzüm 
ma?sulünün de az olacağı söy
lenıyor. 

s. c. 

a 
··tün Ziraati Bu 

Sene urgundur 
Sındırgı ( Hususi ) - Diğer 

senelerin hummalı faaliyetine 
mukabil bu sene tütün zer'i"abn
da bir durgunluk vardır.' So~ 
zamanlarda 45-50 okkalık denk
le.;n 100-150 kuruş gibi cüz'i bir 
fiatle zararına satılması bir kısım 
halkın bu işten elini çekmesine 
sebebiyet vermiştir. 

Alakadarlarm söylediğine na
zaran, bu seneki tütün zer'iya
tında ~o 40 nisbetinde bir tena
kus vardır. Tütüncüler bu tena
kusu lehlerine kaydediyorlar. Bu 
suretle tabii bir tasfiye yapıl
makta olduğunu ve fena tütün 
yetiştirenler sahadan çekilince 
mahsullerini iyi bir fiatle sata
cnklarını ümit ediyorlar. Bu sene 
amele yevmiyesi de fevkalade 
düşmüştür. Köylü kadmlar l0-15 
kuruşa tarla çapalamakta ve tü
tün dikmektedirler. 

Kazı mız ayni zamanda mü
him mihtarda afyon ihraç ' eder. 
Lakin, maalesef, havaların mü

, saadesizliğinden afyonlar bir ka
rış büyüyerek çiçek açmışlar ve 
bu suretle hiçbir işe yaramaz bir 
hal almışlardır. 

Şimdi çiftçinin' yegane iimidi 
hububatta, bostanda ve bilhassa 
susamdadır. Çünki, birkaç gün 
evvel susamın okkası 25 kuruşa 
kadar fırlamıştır. 

İzmirde 
Manifaturacıların ihtilafı 

Nas\) HaJledilecek? 

fzmir ( Hususi ) - lstanbu1dan 
şebrımize gelen manifaturacılar 

ile şehrimiz manifaturacıları Vali 
Kazım Paşanın riyasetinde ve 
Halk Fırkası fdare Heyeti Reisi 
Hacim Muhiddin Beyin huzurilc 
bir içtima aktetmişlerdir. Bu iç· 
timada İzmir kontenjanından ls
tanbula çekilen mallar etrafında 

Haziran] 

Ev Doktoru 

Yeni Ve Tesirl 
Bir İlaç: u 

Bir gün gelip te bir 
üstadının, bir bardak suyu, 
çok hastalıkların en şifakar 
devası olarak tavsif edece J 

kim batıra getirirdi. Fakat, 
kikat budur ve bunu, büyük 
salahiyetle ortaya atan Viyaon 
benam doktorlarından Glesner 

Profesör Glesnerin birÇ 
tecrübelerden sonra vardığı pe 
ceye göre taktir edilmiş su, t 
riş edici tuzları mas ve berts 
ettiği gibi kan ve nesci01İZ 
mevcut albümini de izale eder· 

Bundan dolayıdır ki hastal 
nn hergün çok miktar su · 
meleri lazımdır. 

Bilhassa yemekten daha etJ'I 

iki büyükçe bardak su içtikt 
onra, hasta sağ tarafa uzaof1'1 

ve böylece yirmi dakika istirn 
etmelidir. Bu müddet zarfırı 
midedeki ı.su boşalmış olur 
alınacak yemek ıçın boş )' 
bırakır. 

Ben, kendi hesabıma, bu to 
tedavinin tam bir isabeti old 
ğunu iddia edebilecek mevkid 
değilim. 

Fakat doktor Glesnerin bu I< 
ve tecrübe~inin isabeti tahakk 
ettiği gün, Terkos Şirketine g 
doğdu demektir. Esasen bug' 
bile, dağlardan, derelerden bedıı 
va topladığı suyu bize, abıhn.Y11 

gibi damla, damla tattıran Şi 
ket, artık, bundan soor 
kimbilir ne hasislik gösterıni1 
kalkar? 

Latife bertaraf, doktor Gl 
nerin bu iddiası tahakk cders 

senelerdcnberi milyonlar topla)'11 

terkos için dehşetli bir varidll 
membaı bulundu demektir. !* 

Görülüyor ki bu şirketin Y1 ~ 
dızı dişidir ve her hadise, nıç0 

onun ışıne yarıyor. 
Ne talihli şirketmiş bu 1 

Bittiste Mevsim Faaliyeti 
Bitlis ( Hususi ) - Son gii~ 

lerde havalar çok iyi ve berrıı 
gidiyor. Havaların düzelmesi f1~ 
pimizin yüzünü güldürdü ve 1ıer 
tarafta faaliyet başladı. Köy]iile 
kağnı arabalarile mütemadil'etJ 
odun, buğday ve zahire tııf 
yorlaP. 

ialatya Vilayet Matbaası t 

Malatya ( Hususi ) - Vila'~t 
Muhasebci Hususiye idaresine 

111
e 

matbaa için bu sene bütçe)ıe 
tahsisat konulmadı. Bu sebeP tJ 
matbaa bir hazirandan itib8'esı 
kapatıldı. Matbaanın kapatalıflıııı• 
basebile bittabi vilayet matb' ııi 
sında intişar eden vilayetin C{e tı 
Malatya gazetesinin de neşrit9 

tatile uğradı . 

Tokatta Bir Yangın 
·ıde 

T o-kat. (Hususi) - Şehrırrı• el 
Mabmutpaşa mahallesinde Abft'lıfı 
Efendinin evinde yangın ~ıkf11bif 
ev halkı korka:-ak küçük kDÇ' 

;ocuğu odada bırakmış ,,e et 
M hf11 

mışlardır. Bu s1rada e f1l" 
Ef. isminde biri camları . 'tJ ,e 
rukla kıraral< içeriye girruıŞ 

1
\,e 

iti 1 J 

çocukçağızı kurtarmıştır tile 
ve ahalinin müşterek ga~r~tııf'I 
evin mühim bir kısmı yan ı 
6onra yan< ın söndürül~ 

6" 
müzakeratta bulunulmuştur (l)onr 
mesele etrafındaki karar bıtır' 
yen olmıyan bir güne 

kılmıştır. 



ION POSTA 

Siyaset Alemi BABİC:I TELGRAFLAR Gönül işleri 

Musolinige 
~uikast Yampak 
lstiyen Adam 

a.. ..................... .a~------------------------/(adzn 

Roma, 6 - M. Musolini, Kı
ra! ve Kıralıçaya suikast yap
lllaktan maznun olarak tevkif 
•dilen Sbardellatto Anzelo İs
viçre pasaportunu hamil bulun
ınakta idi. 

Etti. Yunan Kabinesi Teşekkül 
Musoliniye Yapılan SuikastT eşebbüsü 
Yeni Venizelos 
Kabinesi 
Teşekkül Etti 

Atina, 6 - M. VenizelOll ka
binesi şu şekilde teşekkül etmiştir: 

Suikastçi tevkif edildiği za
lllan üzerinde son derece kuv
vetli ve infilik edici bir madde 
ile yapılan iki bomba ve revol
ver çıkmışbr. Suikastçi, Muso
liniye suikast yapmak üzere 
Başvekilin ikamet ettiği Ve
lledik sarayına gitmekte olduğu
nu itiraf etmiştir. 

Sbardellatto bir gün eYvel 
Anita Garibaldi abidesinin kü
tat resminde görülmüştür, mer
kum o gtin suikasti yapmıya 
rnuvaf fak olamamıştır. 

Başvekllet ve Adliye Nezare
tine M. Venizelos, Bapkilet 
Muavinliği ve Hariciye Nazırlığına 
M. Mihalokopulos, Maarife M. 
Petrides, Maliyeye M. Varvares
sos, Dahiliyeye M. Tsirimikos, 
Harbiyeye M. Savimia, Bah
riye ve Havaya M. Nosailya
des, Mllnakalata M. Kutsopataloa 
lktısade M. Kostopulos, Ziraate 
M. Va!abos Sıhhate M. Vardo
pu\os İçtimat Basiret Nezaretine 

Almanlann meıbur haya diretnota olaa Do• X tayyarai bir seneden 
fazla •ilrea bir han Hferi yapbktan •onra ••çea hafta sonlarında Alman• 
yaya geldi. Ta11are bu uıua ıe{er etınaaada Amerikanın birçok luıımlarını 
dolqb H Okyanuıu aprak döndiL 

Almangada 
Komünistlik 
Ve Hitlercilik 

Berlin 6 - Dün komünistlerle 
liiUerciler arasınJa bir arbede 
olmuş, iki taraf birbirini taşa 
tutmuştur. Birçok kimseler tevkif 
9Clilmiştir. 

· M. Apostolu gelmiştir. 

Filipar Faciası 
Fransız 
Meclisinde 

Paris 6 - Aden civarında 
yanan] Filippar vapuru faciasaom 
uyandırdığı heyecan henüz sU
kfın bulmamışbr. Bu mese!eye 
ait parlimetoya iki istizah takriri 
verilecektir. 

Berlinin şimalindeki Ebervald 
de arbedeler olmuı imparatorluk 
bayrağı teşkilihna mensup birçok 
kimseler yaralanmııbr: 250 Hit
lerci ve Ctımhuriyetçi t~vkif edi1-
111İflir. 

Şanghay hAdisesi hakkında 
jurnale ıayanı dikkat mektuplar 
yazan maruf gazeteci Albe" Lon- Oıa..ı etrafuada •lben~ .. y1,a1ar çakan 

drun da avdet ederken bu faciaya maruf Fraaau casetedlerbaclem 
Avusturyede NUmaylfler 

Viyana 6 - Nazislerle komii· 
lllstler tarafından yapı1an nüma· 
Jltlerde 10 bin Hitlerci, "yatasın 
liitler !,, diye bağırmışbr. 

Alber Londr 
kurban gitmesi bUyük bir tees- - - --------
sür ve heycan uyandırmışbr. Bu Meksikada 
münasebetle birçok fAyİalar çık-
mıtbr: Çinde komünistler aıey· Mütlıf~ Zelzele 
hine birçok raporlar getiren bu • r 

Almanyade Yeni Bir Fırka muharriri öldürmek için ko- Ve lndiçalar 
münüstlerin vapuru yaktıkları ':/ 

1 

Berlin 6 - imparatorluk hay
ratı teşkilibnın müessisi olup 
reçen hafta teşkilattan istifa 
eden M. Hoersing yeni bir fırka 
teıkil etmiştir. Y eni fırka sosyal 
demokrat fırkasıı ı.ı daha mute
dil bir şekil olacak, bir climhu· 
riyetçi temerküzü vticuda geti· 
recek, işsizlere it bulacak bir 
•osyalist cümhuriyetçi fırkasıdır. 
Fırka, yeni mücadele cephesi 
İçin bir gazete neşredecektir. 
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söylenmektedir. Bütün gaz.eteler 
Marsilyaya hususi muhabirler 
göndermişlerdi. Muhabirler, bu
raya gelen feliketzede ge
minin eu ufak teyfasile bile 
görüşmektedirler. Sağ cenah ga
zeteleri ka.:a hakkında bir anket 
yapılmasını istemekte ve kazanın 
sebeplerini tabii bir şekilde iza
hının kabil olmadığını Heri sür
mektedirler. 

Fransız Komünist Ve Sos
yalistlerinin Geçit Resmi 
Paris, 6 - Perlaşez mezarlı· 

ğında 1871 de komünistlerle sos
yalistlerin lcurıona dizildikleri 
duvar önünde bir geçit resmi 
yapmak Paris inkılapçılar meha· 
filinde bir an'ane halindedir. 
Komünistler ve Sosyalistler Kom
nün kahramanianna hürmet 
hakkım yalnız kendilerinde gör
düklerinden her sene geçit re.
minde arbedeler olmaktadır. Son 

EDEBi TEFR~KAMIZ: 32=======·====::::::= 

ViKTOBYA 
Muharriri: 1( nrıt Hatn6U Nakleden: H. $. 

:.: t~~rıiz bir te~lli idi. Onun - Habnma gelmişken size 
~•nı tahfif ıçın yaphğı bu siiyleme1' isterim. Benim kalbimi 
'İ k fedaklrhğı reddetmeme- incittiğinizi zannetmeyiniz. Sizin 

lal kendisinden rica ediyordu. tamir edilecek ne bir hatanız, 
~e\1ik bir hareketle doğruldu. ne de affedilecek bir fenalığanız 
leli ıdan Viktorya, bOf sepetle var, dedi. 
~ord.,. Dalgın bir tavırla ıenç Bu sözler üzerine genç kız 

sordu: şaşaladı: 
- Galiba çiçek bulamadınız? - Ahi Doğru mu? Size bir 

te ;- Hayır, toplamaktan nz· fenabk etmedim öyle mi? Bense 
llaıç 1111

• Esasen aramadım da. Yal- o zaman... O gün aramızda ge· 

c&. b-rada, beni bırakbkınız yer- çeo hidiseden dolayı bana kartı 
ır fey yapmaksızın oturdum. kin beslediğinizi zannediyordum. 

Meksika 6 - Zelzele eınaım
da ölen ve yaralananların yekünu 
400 den fazladır. Zelzele esnasın
da bir med dalgası ve volkanı 
indifaat vukua gelmiştir. Sahilde
ki Tontalan, Maryanillo, Sambbos 
şehirleri tamamen su altında 
kalmıştır. 

Binlerce ölü balığın sahile 
atılması, deniz altında bir indifa 
olduğu hissini vermektedir. 

Romanya Kabinesi 
Bükreş 6 - M. Titulesko Ka

bineyi teşkilden istinkaf etmiştir. 
Kıral, M. Vaideyi davet etıniştir. 
Mumaileyhin kabineyi teşkil et
mesi muhtemeldir. 

... --.. -~-~·~ _....-. - -zamanlarda sağ cenah komünist
leri tarafından ihdas edilen işçi· 
ler ittihadı Firkası dün geçit 
resmini yapmıştır. Moskova ta
raftarlan bunlara hücum etmiş
lerdir. Sağ cenah mensuplarından 
bir belediye müşa\irinin kafatası 
parçalanmıştır. 

- Hayır, ıize karşı hiçbir 
garazım yok. 

Viktorya bir an düşünceli 
durdu. Sonra. birdenbire, kendi
sine bas olan mütekebbir tavrı 
takınarak: 

- Aıa, demek o akşamki 
vak'a sizi müteessir etmemiş. 

Bunu daha o vakit takdir ede
mediğime cidden müteessirim. 
Ne ise, arhk bundan babsetmi· 
y4"lim. 

- Evet, bahsetmiyelim. Za
ten benim biaiyabm sizi hiçbir 
vakit alakadar elmiş değildi. 

- Allaha ısmarladık, yakında 
görüşelim. 

- Allaha ısmarladık. 

Aksi istikametlerde yollarına 

devam ettiler. Y ohan. durup 

1 

Kadın Tayyareci 
Fransada 
Alkışlanıyor 

Sen Jermen 6 - Kadın tay· 
yareci Miı Erhart dün burada 
yapılan beynelmild tayyare mi
tinginde bulunmuştur. Kadın tay· 
yareci mitinge bir tayyare ile 
gelmiş bilahare bir otomobile bi
nerek tribünler önünden geçmiş
tir, çok alkışlanmııhr. 

Merasimde İsviçre tayyareci
Jerindeıi Geardan tayyaresile 6 
dakika mütemadi surette bqa
ıağı uçmll§tur. 

Bir Delinin 
Müthiş 
Cinayeti 

Berlin 6 - Bu sabah Fransa 
Sefarethanesinde fevkalAde feci 
bir hldise olmuştur. 

Cinnet aliimi izhar eden bir 
delikanlı Sefire tevdi edilmek 
üzere bir paket getirmiş ve Se-
firin huzuruna kabulünü talep 
etmiştir. Talebinin reddedilmesi 
üzerine merkum paketle beraber 
bir kağıt bırakarak gitmiştir . 

Paketin içinde henüz kesilmiş 
iki kadın eli çıkmıştır. Zabıta 
tahkikatı paketin sahibinin 25 
yaşında ve Lutgif Şoef isminde 
biri olduğunu ve üç gün evvel 
valdesini katletmiş bulunduğunu 
meydana çıkarmışbr. Katil jefir
den Parise kadar gitmesine kafi 
gelecek para verilmesini talep 
etmekte idi: 

Volkanlar Tekrar lndifaa Başladı 
Meksika, 6 - Sahil şehirleri 

civarında sular taşmakta ve 
sönmüı volkanlar tekrar indifaa 
başlamaktadır. Binlerce insan 
evsiz ve yurtsuz kalmıtbr. Mü
nakalat yavaş yavaı yeniden 
teessüs etmektedir. 

arkasına baktı ve genç kızın 
uzaklaşııına seyretti. Sonra da el
lerini ona doğru uzatarak yavaş 
ve ıefkat dolu bir sesle kendi 
kendine söylendi: 

- Size karşı kin beslemek 
mi? Hayır, oh, bin defa bayır. 
Sizi seviyorum, daima seviyorum .. 
Ve sonra, birdenbire, kendini 
tutamayarak haykırdı: 

- Viktorya 1 
Genç kız çağnldığını du-

yunca birdenbire olduğu yerde 
irkildi. Dönüp arkasına bakmakla 
beraber, durmadan yoluna devam 
etti .. 

Günler geçiyordu. Y oban, 
ruhundaki nihayetsiz üzüntülerle, 
uykudan ve çalışmaktan büsbü
tün mahrum, vaktini ormanda 
geçiriyordu. Bir gün, çamlarla 
örtülü tepecikteki direie 

Ne Vakit 
Eğlence Arar ? 

" evişerek evlendiğim kadınla 
üç senedir mrs'ut bir hayat ya
şıyorum. Kazancımız fena drğil, 
mükemmel denecek urette geçi· 
niyoruz. Çocuğumuz yok. İkimiz 
de erhestimize azami dereoede 
dü~künüz. Yalnız son zamanlarda 
içimi burkan hir şüphe var. Bazı 
akşamları evde kalıp j -. tırnhat 
ebnck istiyorum. O ,-akit kanın 

ya bir poker partisine, yahut bir 
ziyarete gitmey i tı:ıklif ediyor. Ev
den ve benden kafi derecede 
zevk ' 'e ne :ı: e duymadığım lıi se
diyorum. Acaba felaketin başlan

gıcında mıyım?" 
A.tanbul: Necati 

Bu suali birçok erkelder za· 
man zaman kendilerine aormali 
ve cevabını araştırmalıdırlar. 
Çünkü bu mesele, bir çok evli
lilerin karşılaştıkları, fakat farkı
na varmadıkları için halline ça
lışmadıkları mühim meselelerden 
biridir. 

Kadın ne vakit evden hoşlan
maz? Ne vakit kocasile batbaşa 
kalmaktan kaçar? Ne vakit 1 e -
disine evinin harıcında eglt.. t.c 
arar?. 

Evinden ve kocasından mem
nun olmadığı zaman. Erkek bn
ttin gün işindedir. Kadın b6ttia 
gün evinde onu bekler. Bir ka
dının çocuğu yoksa, bayat onmı 
için cehennemi bir azaptır. 

Kadının giindllz eğlence-i . ya 
çocuğu, ya evinin İfİ, ya ı 
dqlarıdar. Çocuk yoksa, ev işi 
bir kadını bütün giln meıgul et
miye kifi gelmez. Boı zamanını 
arkadaşlarile geçiren kadın, teblP 
keli yola girmiş demektir. Çilnkl 
genç kadınlar kendi aralannda 
yalnız kalchklan zaman biribirle
rini yanlış yola sı&türebilirler.Güa 
düz kumar partileri, gezintiler 
sinemaya gidişler bu fena yollara 
götüren vasıtalardır. Bahusus 
hürriyetine ve zevkine dllşktln 
bir kadın bu yollara daha kolay· 
lakla sülük eder. 

Akşama kadar evinde koca
sını bekliyen işsiz bir kadın gece 
erkeği ile ba,başa verip otura• 
maz. Çünki konuşacakları mevzu 
tükenmiştir. Biribirlerini eğlendir
melerine imkin yoktur. Bahusua 
erkek yorgundur ve karısını 
eğlendirecek kabiliyeti kaybet
miştir. O vakit kadın can sıkın· 
tısını gidermek için kendine eğ
lence arar. Bum! aile gezintile
rinde bulamazaa, pokere düşer, 
onu da bulamazsa başka yollar 
arar. 

Binaenaleyh karısını evine ve 
kendisine bağlamak iıtiyen koca, 
evveli kadını mefgul edece k 
vasıtaları hazırlamalıdır. Kadmı1D 
en tatlı meşgalesi ise çocuktur. 
Analık 6yle bir zevktir ki, kadm 
evden dışan çıkarmaz. 

HANIMTEVZ! 

sancak çekilmişti. Şatonun yuvar
lak kulesinde de şato sahibinin 
renklerini taşıyan bir bayrak 
dalgalanıyordu. 

Büyllk bir tebeyyücün teairile 
Y obanın kalbi atmakta idi .• 
şatoya misafirler gelecekti. Mahut 
müsamere veriliyordu ... 

O glln hava çok ılık ve 
sakindi. Dere, yanıp sararmıı 
olan kırların arasında, s:tmah 
bir nabzın atışını andıran seri ve 
muttarit hareketlerle akıyordu. 
Hafif ve ince bir buhar, beyaz 
bir yelpaze gibi, dalgalanarak 
derenin kıyılarından etrafa ya
yılıyordu. 

Rıhtıma gitmek üzere şatonun 
kapısından dört araba aynldı. 

Vapur rıhtıma yanaşb. içeri
sinden birçok kadınlar, erkekler 
çıkarak arabalara yerleıtiler. 

l Arkuı var l 



Düny a Garibeleri Bir Y ıldönümü Münasebetile 
~~~~~~~~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~-

Bir Çiçek 
Hırsızı 
Muharrir 

,Mors Kendi ismine lzaf e Edilen 
Paris, 3 (Hususi) - Parla r.. 

mahkemelerinden biri, bir mezarlık
tan çiçek çalmakla maznun Alfred 
Pasifik isminde bir muharririn 
muhakemesini yapmışl r . M. Al· 
fred, reisin suallerine ıu cevabı 
vermiıtir: 

"- Ben muharririm. Merhum 
llstatlarım Loti ve Gonkura çok 
hnrmetim vardı. Üstatların ka
birlerini ziyarete giderken biraz 
çiçek götürdUm. 

Evvela Lotinin mezarına 

gitmiş bulundum. Çiçekleri 
de buraya koydum. Halbuki 
Gonkura daha ziyade hllrmetim 
Yardı. Onun mezarına da çiçek 
koymaklığım llzımdı. Bir dalgın
hk eaeri olarak bepıini koydu
tum birinci mezardan geri ala
aıudım. Fazla çiçek almak için 
param da yoktu. 

Gonkurun mezarına doj'ru 
mlıteeuir ve bitkin adımlarla 

Derlerken gözüme nıtn tamamile 
~çekle kapah bir mezar iliıti. 
Buradan birkaç çiçek alıp üsta
dın mezarına koymak istedim. 
Halden anlamıyan kabristan bekçi
li de beni yakalayarak karakola 
tealim etti." 

Bu vaziyet karşısında mUddei
amumt maznunun beraetini talep 
etti. Heyeti hakime kısa bir mU· 
ıakereden sonra kendisini mu· 
harrir olarak takdim eden 
Alfredi yalnız 25 frank para 
cezasına mabkCim etti. HAkim 
maznuna şu nasihati yapıyordu ı 

- Bir daha Ustatlarınızın me
zarını ziyaret ederken yanınıza 
alacağınız çiçekleri daha evvelden 
iki kısma ayırınız ve bir daha 
böyle bir günah işlemeyiniz. 

80 Yaşmda Bir Yeni Evli 
Peşte, 3 (Hususi)- Nirmanda 

k&yllnde 00 yaşında lyoran Kreı
motski isminde bir ihtiyar, 25 ya-

11Dda ve son derece gtızel bir ıenç 
kızla evlenmiıtir. Düğüne bfttOn 
k&y halkı İftİrak etmiştir. Zaten 
k6y halkı, uzaktan yakından bu 
ihtiyar güveyin akrabası bu· 
lunmaktadır. 

Gelin, kocaamdan çok mem
nundur. ihtiyar damat ta tim· 
diye kadar 3 defa evlenmiştir. 
Dinçliği aayesinde her yere yaya 
olarak gidip gelmektedir. Oto
mobil, telefon ve radyodan nef
ret etmektedir. Bilhassa ıon za· 
mantarda sık sık vukubulan fır
tınaları radyoya atfetmektedir. 

Yeni evliler harmandan sonra 
balayını geçirmek Uzere Peşteye 
aideceklerdir. 

Kilisede Çıldıran Kadın 
Liyon, 3 (Hususi) - Vanda 

Vajkurak isminde genç ve ıon 
derece güzel Lehli bir kadın dnn 
ıabah Podamsiyon~ kilisesine git
miştir. Genç kadın, şaşkın şaşkın 
etrafına bakındıktan sonra çan
tasından çıkardığı tabanca ile, 
ibadet etmekte olan kadın ve 
erkeklerin üzerine ateş etmiye 
başlamıştır. 

Genç kadın, polisleri görünce 
çılgına dönmUş ve polislerin üze
rine de altı el silah boşalttıktan 
ıonra yakalanabilmiştir. 

Tahkikat ve muayene netice
sinde kadının o anda kuvvetli bir 
ıinir buhranile tecennün ettiği 
aıılaşılm:şlır. 

• 
Telgrafı Nasıl icat Etti ? 

Amerika lılar, 
tarihlerinin mil· 
bim hAdiselerini 
veya içlerinden 
birinin f ennt ih
tiramı, yddannm
leri geldiğ" zaman 

tes'it etmekte biç 
geri kalmazlar. 

Hatta biraz da 
istical ederler. 

Bu cOmleden 
olarak timdi A
merikalı Samuel 

Mors'un ihtira 
ettiği Elektro 

Manyetik telgra
fın yıldöniimünU 

tes'it etmektedir
Jer. 

Mora'un kendi 
iımine izafe edi

len telgraf haki
kat halde ı 835 
ıenesinde tatbiki 
edilmiş, fakat 

1832 de dllşlinül-

metre mesafeyi 
katediyor demiş! 

Başka bir yol
cu da: 

- Bir bakır 

telin bir ucuna 
dokunan elcktirik 

cereyanının der
hal bakır telin 

6bür ucuna git· 
tiğini ıöylemiş. 

Mors muha· 
rereyl sükunetle 

dinliyormuı. Ken• 

di kendine: 
-Bu elektrik 

hassasından uzun 

iki şehir arasında 

muhabere için 

istifade edilebile

ceğini dilşUnmilf. 

Ve Amerika
ya avdet edip te 

karaya çıkacağı 

zaman reminin 

kaptanını bul -
müştür. Karii dağl•rda eon •istem bir tel•lz telgraf merkezi muş: 

Samoel Mors reasamdı, hem de 
kudreti tanınmış bir ressamdı. 
Fakat fırçalarını ihmal etmemekle 
beraber ( Fisik ) ile de meıgul 
olurdu. 

Anlattıklarına göre: 
Mors IS29 senesinde avru-

paya gelmiş, Fransı7 İngiliz 
müzelerini ziyaret et ve üç 
sene kadar kaldıktan s .ıra 1832 
de memleketine dönmüş. 

Bu avdet seyahatinde Sully 
adını taşıyan gemide bir ıece 
yemek yenilirken, o aırada ilk 
tecrUbeleri yapılmakta olan elek
trikten bahis açılmış, ıofrada 

hazır buJunanlaraan biri: 
- Ben Franklenin yapbğı 

tecrübelerde hazır bulundum. 
Elektirk makineıinden çıkan 
ıerare heaap edilemiyecek kadar 
kısa bir zaman içinde dört kilo- Telgr•fın Mucidi Mor• 

1 

- Kaptan, demiş, gUnUn 
birinde sizin i~inize de yanyabi
lecek olan bir muhabere usulil 
keşfettim. Yakında tecrübelerini 
yapacağım. Benden bahsedildiği
ni işitirseniz hatırlayınız ki ibti-
raımı sizin geminize borçluyum. 

* Mora usulile telgraf vakıA 

832 de keşfedilmiş, fakat 844 

te tatbik olunmuştur. Tatbik 
mahalli bittabi Amerikadır. ilk 
defa olarak Vaşington ile Balti
mor şehirleri arasında konu
ıulmuştur. 

Avrupa memleketleri arasında 
Mors usulü telgrafı ilk olarak 
kabul eden Rusya olmuştur. ikin
ci Avusturya, üçüncü Prusya, 
dördüncü lsviçre, beşinci Fran
ıadır. 

F ransız1ar, Kiğıdın Ve Kiğıtçılığın 
Sırrını V aktile Araplardan Almışlar 
Şimdi Bu Sırrı, Kıymetli Bir Hazine 

El tezglhlle kljıt çıkarılırken 
Sanayi ne kadar büyllr ve 

azametleşirse azametleşsin onun 
yanında yine birtakım ufak sa
nayiin hAIA yaşıyabildiğine şahit 

oluyoruz. Bu hal, hemen her sa
nayi memleketinde böyledir. Me
seli Fransa, sanayii bir hayli 

l 
inkişaf etmiş bir memlekettir. 
Fakat bu makine ınayiinin yamba
ıında bir de el sanayii vardır ki 
makin~nin temin ettiği kolaylık 
ve ucuzluğa rağmen bu ipti
dai ve lonca devrinin çalış-

ihtiyar lfçi, paçavra hamurunu 
yumu,atıyor 

ma tanı , kendini koruyup 
yiirü.nektedir. Bu münasebet-

Gibi Saklıyorlar 

Bu nefis kAjıtları çıkaran 
lezglhların blnaeı 

le dokuma tezgablarile Yaber 
vadisinde, Ambr isimli kasabada 
mevcut kağıt fabrikaları bu ara
dadır. Bu kasaba, hilha1&a eski 
e-ski ve iptidai tekilde lOks kA-

Haziran 1 
- __ _ _ _ .. -

Kari Jl,Jektupları 

Esrarengiz 
Bir Leylek 
Bulundu 

Pulatlı - Kazamızın ılmall 
garbisinde 8 saat mesafede 
Ankara çayı veya Şar suyu ile 
Sakarya ırmağının birleştiği yel"" 
de mayısın 11 inci günU bir 
çoban bir leyleğin ölmek üzere 
olduğunu görmüştür. Biraz sonra 
ölen leyleğin bacağında madeni 
bir bilezik zuhur etmiştir. Bir 
muamele için mahalli mezkur• 
gimiştim. Bileziği tetkik ettim • 
Üstünde şu yazı vardı. 

ZOOLOG 
Statlyon 209451 
Helcoland 
[Retour J 

Bu alüminyom bilezik burada 
mahfuzdur. Bu vaziyet leyleğin 
herhangi bir llmt tetkik icra11 
için uzak memleketler ve diyar
lardan uçup buraya kadar gel-

diği ve burada 6ldüğü anlaııJı. 
yor . Leyleği buraya göndere• 
müesse belki neşriyatıoızla vazi· 
yetten haberdar olacaktır. 

HULÔSI 

Amelelerin Sigortası 
Zonguldak havzası dahilinde 

maden ocaklarında çalışan amele 
hergUn kaza ve tehJike ile mil· 
cadele ederek çalışmaktadırlar. 

Bir grizo kazası neticesinde ölen 
amelenin arkasında bırakacağı 

çoluk ve çocuğu perişan ve sefil 
olmaktadır. Y egine içtimai mU.. 

dafaa aleti olan sigorta usulUnU 
burada da tatbik etmelidir. Si• 
gorta usulü tatbik edilecek olur
sa amele çalışmak uğrunda ha'" 

yatını feda etse dahi biç olmazsa 
gözleri açık gitmez. 

Diğer Avrupa ve Amerika iş• 
çileri bizim amelelerimizden çok 
fazla ücret aldıkları halde hayat• 
farı da sigortalıdır. Sonra, Ucret, 
ikramiye gibi daha birçok ıekilde 
istifadeleri de vardır. Meseli ııhbl 
içtimai tesisattan da bedava lı· 
tifade ederler. Bizim amelemiı 
hem az llcret alıyor, hem de i .. 
tikbali temin edilmemiı oluyor. 
Bu itibarla alikadarlar ıigorta 
usulllnü mutlak ıurette ihdas et
melidirler. 

Zonguldak : SUNGUR 

Cevaplarımız 
Malatya N. ÜkkAı Efendiı 
Nilmunelerinizi idarehanemiıe 

gönderiniz. 

ğıtlar imalile ıöhret kazanmııbr· 
Usul çok iptidai olduğu içill 

iıtibsal de azdır. Fakat meydan• 
gelen eser çok nefistir ve bu 
sanayi, bundan dolayıdır ki diğer 
kiğıt fabrikalarile rekabet yapr 
bilmektedir. 

Maamafih büynk sanayi, bu 
babrikalardan birçoğunu batır• 
mıştır. Şimdi, ancak, çalışabilecek 
halde dört, beş tane vardır• 
Bunların imalatı Londra ve Parise 
sevkolunmakta ve bu büyük şe
hirlerin lüks kAğıt ihtiyacım tat· 
min etmektedir. 

Şimdiye kadar Fransız ka~t 
fabrikaları, bu imalathanelerıll 
esrarını öğrenmek için çok ur 
raşmışlarsa da muvaffak olaın•: 
mışlardır. Rivayete göre Sen LOI 
zamanında ve Ehli Salip muhare; 
bcleri hengAmında bir f ransı 
askeri, bu şekil kAğıt imali sır?"' 
nı KudUslü bir araptan öğrennı•t; 
memleketine döndükten sonr 
bunu tatbik etmiş ve o gUd, ~:: 
gün, bu sır, babadan evli a ~ r 
tikal ettirilmif ve barice ba e 
verilmemiştir. 



PAZA OLA HASAN BEY 
Pazar Olanın 
Açık Mektupları 

Londrada " Erkek Elbiıııeıini lslah 
Cemiyeti " katibi umumisi doktor 
Jordnn cenaplarına: 

Erkek elbisesini 
ıslah maksadile bir 

cemiyet teşkil ettiği

nizi gazetede oku

dum. Garip bir te
sadüf, geçen hafta 

bu sayfada intişar 

eden vecizelerimin 
birinde aynen: •• Kadınların yazın 
~öğsU bağrı açık tiril tiril 
ıpekli fistanlarla gezip dolaş
tıklarını gürdükçe dünyaya erkek 
geldiğime esef ediyorum!,, demiş
lirn. O zaman lngilterede 11erkek 
elbisesini ıslah,, maksadile te
tekkül etmiş bir cemiyet mevcut 
olduğunu bilmiyordum. Bilmedi
iim halde TUrkiyede gazete sü
tunlarında cemiyetinizin propa
gandasını yapıyormuşum 1 Bu 
hizmetime mukabil beni fah
ri aza mı kaydedersiniz, yoksa 
Tnrkiye mutemetliğine mi tayin 
•dersiniz ... Arllk orası sizin bile· 
c:eğiniz iti 

Aziz doktor, sizin tarafları 
bilmem amma, vallahi burada 
havalar pek sıcak gidiyor. Böyle 
devam ederse, güneş bizi hazır
lop yumurta gibi pişirecek! 

Erkek elbisesinin manasızh
iından bahsediyorsunuz. Kabul! 
•ınısıkı, hatta hazan da kaskatı 
bir yakalık taktığımız yetişmiyor· 
ınuş gibi üstüne bir de boyun• 
bağı bağlıyoruz. Ben şu boyun· 
bağının hikmetini bir türlü an· 
layamadım. Öyle zannediyorum 
ki bu işten para kazanan boyun· 
bağı fabrikatörlerile boyunbağı 
lUccarlarından başka bu hikmete 
lcinıse akıl erdirememiştir. Yaz 
ıtlnü uzun fkollu kocaman bir 
C~kct, uzun paçah bir kantolun 
21Ymekte ne mana var? 

Bu da belli değil f Asıl garibi 
teket yetişmiyormuş gibi altı
na önü baştan aşağı kadar ilikli 
ıımsıkı bir yelek giyenler hile 
bulunuyor. Hepsi ala, fakat bu 
y~lek neye iyi? •• "Erkek elbisesi
nın yegane faydası hatsiz hesap
ıız cep!eri olmasıdır,, buyuruyorsu· 
nuz. lyı amma bu kadar cebe ne 
ltizum var ? içine koyacak para 
01nıadıktan sonra •. 
. Kadınların yakasız, kolsuz, 
•ıgara kağıdı gibi ince elbise ile f ~znıeleri hoş görüldüğü halde 

hız zavallı erkekler niçin bu 
aktan mahrum ediliyoruz? Er· 

k~~lerin kadınlardan daha edepli 
2•yınmesindeki hikmeti anlıyan 
"arsa beri gelsin r 

. Sonra biraz da şişmanları dll
tUnnıeli... Bu biçarelerin dar, 
hava almaz elbiseleri içinde yaz 

~~==============~=-=:....:_ 
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Komşu - Hasan Bey• Mecidiye KöyU ,ehir hududu dahUlne glrdlil halde orada hlll ucuz et 
saf:ıldığı belediyenin nazarı dikkatini celbetmlf. Derhal tetkikata başlamış .. 

Hasan Bey Tabii birader •• Şehir dahilinde hiç ucuz et s .. tıllr mı? Meselayı tetkik edip derhal 
6nUne geçmem. 

Y A K L A Ş 1 Y O R! 

DüşUndUkçe vUcudUm tuhaf tuhaf ürperir 
Haziran geldi, banyo mevsimim yaklaşıyor! 

Sabırlı olmak gerek, az kaldı gitti çoju •• 
Nerde ise düşecek suya karpuz kabuAu! 

Sadece düşünmesi insana neşe verir, 
Haziran geldl, banyo mevsimim yakla,ıyorl 

Pazar Ola alacak FllOryada solulu .. 
Haziran geldl, banyo mevsimim yakıa,ıyorl 

* * Denize siftah etmem eski temmuz girmeden, FllQrya, Suadlye, Ademn mefhur koyu •• 
HergUn bafka bir semtte yapacajım banyoyu 
Eyice yüzmek için sıkı aldım mayoyul 
Haziran geldl banyo mevsimim yaklaf ıyorl 

Beni ayıplamayın, çUnkl yıldım nezleden! 

ihtiyat IAzım, daha bana IAzım bu beden! 
Haziran geldi, banyo mevsimim yaklaşızorl 

günü ne çektiklerini bir Allah 
bilir 1 Bence en evvel azaptan 
kurtarılması lizımgelen bu za-
vallılardır. Zayıflar neyse 
amma, bu gibi ıişmanla· 
nn ince kolsuz entarilerle 
veya açık, kolsuz gömlek kısa 
pantolunla sokağa çıkmalarına 
müsaade etmek zamanı gelmiştir 
zannederim f Ferah ferah .. 
Oooooohl... Onların da bir gö
zü gönlü açılsın! 

Geçen gün tramvayda yüz 
on, yüz yirmi kiloluk bir şişman 
gördüm. Zavallı adam alnından 
zml zırıl akan terleri silmekle 
bitiremiyor, ohlayıp pufluyor ... 

Ve bunları yaparken (ince ipekli 
fistan giymiş kilo itibarile ken· 
disine muadil bir madamanın 
çıplak kollarına, açık ensesine 
ve gerdanına gıpta ile bakıyor ... 
Kimbilir o (sırada adamcağızın 
aklından neler geçiyordu! 

Sıcak basalıdanberi bu mese· 
le beni adamakıllı dUşUndUrmiyo 
başladı. Böyle giderse galiba 
benim de tahammülüm kalmıya· 
cak, burada bir "Yandım Allah,, · 
lar cemiyeti teşkil edip erkekleri 
bu cendere gibi esbaplardan 
kurtarmak için mUcadeleye baş· 
lıyacağım ! 

Baki sayiniz nıeşkör olsun, 
aziz doktor. 

Pazar Ola 

KADRO HARiCiNE ... 
Moşhur sözdür: Hakimo 
Millk olmamış mahkcımol 
.-Kadro harici kaldım• 
Diye kendini üzme! 

* Postu, bir de bakarsın 
Başka yere atarsın! 
Bckfirsan, bcılki yağlı 

Bir kuyruğa çatarsın! 

Dünya bu, belli olmaz .. 
Kolayca çile dolmaz! 
Dolduramnzsm boşu, 
Doluya korsun almazı 

Ahbap, bana kalırsa, 
Lilıumsuz fazla tasa. 
Yalnız, Allah vero de, 
Jşi bakkal çakmasa! 

Pazar Ola 

P. O. Hasan Bey 

Duşur Çekici 
- Hasan Bey, Almanlar yeni 

kırk ikilik top yapmışlar. Alman
yadan attığı gülle Baltık denizini 
aşıp Norveç kıralının sarayının 
bahçesine düşmüı! 

- Ha... Dllşmilf değil mi? 
Ben u düşmemiş, bili gidiyor-

muş" diyeceksin zannettim de"gGl
leyi düşür, yoksa ... " diyecektim. 

- Yoksa ne diyecektin? , 
- Canım, Acem ıahının yap· 

tırdığı yüksek kuleden dülgerin 
düşürdüğü çekiç hikAyesini bi
lirsin ... 

Merakı 
Hasan Bey süt meselesile &te

denberi alaka· 
dar olur. Bunu 
bildiğim için ge

çen gün gazete· 
de gözüme ilişen 
bir haberi ken• 
disine okumayı 

ihmal etmedim. 

Belediye süt ih
tikfırım men'için 
tedbir alacakmış. Gazetenin 
bu fıkrası şu satırlarla bitiyor: 

11Belediye süt ve sütten yapı
lan gıdaların temi% ve ihtikara 
delalet etmiyecek fiatlerle satıl
masını temin için ıimdiye kadar 
düşünüp hazırlanan projelerden 
birini bu ıene tatbik etmesini 
dilşllnmektedir." 

Bu şatırları okuyup bitirdiğim 
zaman Hasan Bey bıyık altından 
giildil. 

- Neden gtıldlln Hasan Bey? 
diye sordum. 

- Hiçi 
Canım, bele hele .•• 

Paıar ola birden hararet• 
lendi. 

Nasıl gUlmiyeyim, a bira• 
der... Bu okuduğun bpkı Nasret• 
tin hocanın Adanada diken ek· 
mesi gibi bir şey ... 

Vakıa iyi iş alb ayda çıkar 
derler amma, her ne hikmetse 

bizim belediyeden prorojeler altı 
aenede de 'çıkamıyor... Sonra 

mademki şimdiye kadar dllşünil
len bu projeler hazırlanmış, niçin., 

bunların hepsi tatbik edilmiyor 

da içlerinden yalnız biri tatbik 

ediliyor? Orası belli değil. (Maa
mafih gazetenin yazdığına göre 

Belediye o biricik tedbirin tatbi· 
kıni bile daha dilşllnmekte imişi 

Birader, bizde bu dllşUnco 
merakı Yarken daha çok zaman 

ıllt yerine terkos suyu içeriz! 

GUmUş Para 
Hasan Bey, hükumet pi

yasaya gümilı para çıkaracakmıı. 
Ne dersin? 

- ValJahi birader, biç te fe
na olmaz! Belki kesemize bere
ket gelir.. Bana kalırsa keramet 

altından ziyade o eski at nalı 
gibi mecidiyelerde idi.. Hele bir 

kere de onları tecrübe edelim, 
bakalım nasıl olur!. 

komşu -Ha· 
san Bey, gaze
teler yazıyor: 

Eskişehlrde bir 
erkek leylek,dl· 
,ısının Ustune 
başka bir dişi 
sevmiş. Kendi 

karısı da bir 
fırsatını bulup 
rakibesini bir 
temiz patakla
mış •.• 

Hasan Bey -
MUkemmel bil" 
zabıta vak'ası •• 
Desene ki asrr
llk hacı baba· 
ları bile ba,tan 
çıkarmıya baf• 
ladıl. 

• 



8 Sayfa 

Abdülhamidin 
Mithat 
Malıarrirl )f 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-27-

A bdülhamit cülus eder etmez, 
hepsinden kurnaz davr:andı. Der
hal: 

- Başkitabet için, mUnasip 
birkaç zat arzedilsin de, tetkik 
edelim. 

D edi. Derhal, bu dört ki§i• 
nin ismini havi bir liste takdim 
edildi. Ziya, Kemal ve Sadullah 
Beylerin isimleri hizasında birçok 
medayihi havi cümleler vardı. 
Bunların albnda da şu sabrlar 
yazılmıştı. 

[ Sait Efendi - Medresede 
tahsil etmiş. (Usulü kitabete) 
cidden vakıf sayi zatisi ile 
Fransızca öğrenmiş, babil, kıya
fetine itina etmez bir zattır.] 

Abdülhamit, bu satırları gö
rOnce gülamsedi. Ve hemen kır· 
mızı mnrekkep ile Sait Efendinin 
ismi hizasına işaret etti. 

Abdülbamidin bu intihabı,çok 
tabii idi. Çünki Kemal ve Ziya 
Beylerden esasen nefret edi
yordu. Abdülhamide göre bu 
iki zat, evveli Sultan Mu
radı bile baştan çıkaran ve 
Kurbalıdere köşkünde sabah· 
lara kadar iştı işret alemleri ya
parak nihayet büyük biraderi
nin deli olmasına sebep olan 
adamlardandı. Sonra, amcası 

Abdülazizi bal'edenlerin yaranın
dandı. Ve daha sonra da, Mithat 
Paşa ile rfifekası tarafından tav
siye ediliyorlardı. Buna binaen 
bunları kabul etmiyeceği 
aşikardı... Sadullah B. isQ, Sul
tan Muradın hususi hizmetinde 
bulunmuştu. Ona bir meyil ve 
merbutiyet beslemesi ihtimali 
vardı. Sultan Murat hayatta 
oldukça, Sadullah Beye emniyet 
ve itimat caiz olamazdı. Bu se
bepten dolayı, onun da bqkita· 
bete kabulü, uyamazdı. 

Bu mülahazalara binaen, dör
düncU şahıs olarak gösterilen 
Sait Efendi; Abdülhamide, tam 
biçilmiş bir kaftan gibi geldi. 

• Sait Efendinin ismi hizasına ve· 
rilen kısa izahat, Abdülhamidin 
hoşuna gitmekle beraber, Damat 
Mahmut Celaleddin Paşanın tav
siye ve iltiması da işe yaradı. 
Abdülhamit, Sait Efendiyi derhal 
kendine başkatip yaptı. .. 
f Gerek sadarazam Rtiftll paşa 
ve gerek Mithat paşa, Abdül
bamidiıı bu tercih ve tayininden 
fena halde bozulmuşlardı. Salta· 
."'lata geçmeden evvel kendilerine 
mllmaşatkir görünen Abdülha
midin, tahta oturur oturmaz, 
derhal onların teklif ve tavsiye
lerini reddederek kendi fikrile 
harekete başlaması, tabiidir ki 
Üzerlerinde menfi bir tesir uyan
dirdı. işte bu hadiseden itibaren
dir ki Abdülhamit ile araları 
açıldı. 

Sait Efendiye gelince: Esasen 
v~.,ive ti daha evvel Jayıkile kav
ı 'l"'ıımat Mahmut Paşanın 

ION POSTA 

Oldu 
Etmesi Rüştü Ve 

Sinirlendirmişti 

1 
b. Evvela, iyi bir sporcu idi. 
Mükemmel ata biner, daima ava 
gider, şayanı hayret bir meha· 
ret ve tahammülle denizde yüzer
di. Çok cesur ve cüretkir-
dı. Ava gittiği zamanlar, 
daima maiyetindeki adamlardan 
ayrılır, lstranca ormanlarının en 
muzlim ve kuytu köşelerine ka· 
dar pervasızca dalar ve oaatler· 
ce kaybolurdu. Hatt' bir defa 
orman içinde bir eşkıya çetesi
ne rast gelmi~1 bunlarla epeyce 
mücadele etmiş, bu esnada, bir 
kurşun yemişli. 

Gençliğini ve şehzadeliğini bu 
suretle geçiren Abdülhamit, tahta 
çıktıktan sonra da ayni bayah 
takip etmek istemişti. Geceleri 

B şlncı Muradın VeUahthk resmi 'lta biniyor, yanına iki yaver ala· 
[Maarif memurln:ından M. B. 
tarafından gönderilmiştir. ] l rak fstanbul sokaklarını geziyor, 

tertip ettiği planı, büyük bir zeka 
ve fetanetle tatbika başladı. Ab
dülhamit, o tarihte cidden zeki 
ve cevval bir adamdı. Bir hayli 
zamandanberi de sa!tanatta gözü 
vardı. Buna binaen saltanat umuru 
hakkında azçok kendisini hazır· 
lamıştı. 

Fakat ne de olsa, yine bükii
met ve siyaset işlerine vukufu 
azdı. Buna binaen Sait Efendinin 
emsalsiz zekasını ve bütün hükü
met umurunda derin ihatasını 
gören Abdülhamit, başkatibine 
dört elle sarddL 

Pek az zaman zarfında rütbei 
samiyei vezarete nailiyetle Sait 
Paşa oluveren başkatip ; yalnız, 
Abdülhamidin umuru tahririyesioi 
idare etmekle kalmıyor, ayni za
manda ona bir nasılı ve rehber 
vazifesi de ifa ediyordu. 

Abdülhamit, şehzadelik zama
nında serbest yaşamağa alışmış-

karakolları teftiş ediyordu. 

Bir gece apansızın eskiden 
Köprüniin Karnköy tarafındaki 
başında bulunan meşhur Aziziye 
karakolunu teftişe girmiş.. Efrat 
uyurken bütün kovuşları gezmiş. 
Nöbetçi zabitlerini gör.nek iste
miş, fakat karakolda bir tek 
zabitten başka kimseyi bulama
yınca fena halde hiddet etmiştr. 

Geceleri yangın topu atdır 

atılmaz, derhal iki yaverle bir 
binek atı hazırlanır ve Mabeyni 
Hümayun kapısına koşarak Ab· 
dülhamide intizar erlerdi. Cünki 

Abdülhamit ekseriya gece yan
gınlarına giderdi... Bir gece yine 

, Aksarayda yangın olmuştu. Yan
gının büyllmekte olduğu~m haber 
ahr almaz Abdülhamit yine atına 
bindi. iki yaverle, dörtn~la yan· 

gına gitti. İcap eden emirleri 
verdi. Yangın söndürüldü. 

( Arkası var) 

Haziran f 

iş 
H 

Kanununun Son 
rı r • 

Elde Mevcut, Eski Eserlerden İstifade 
Etmeyi İhmal Etmeme iyiz 

-9- Yazan : Ahmel 

Oelik Lavuvarı 
Zoııgul<lnk ınuhauiriıniz, iş K:ınu

ııunun hazırlıkları v:tpıldığı şu sırad.l , 

eskiden kömiir Jı:nz. "ınd.ı tatbik cdi
lcırek İ) i ııctic<>lcr ahı ııı. l azı c 
ları tetkik '\"C tu>lıit ctıı.i~t"r. Dı..r.11 
bir göruş malıs.JU olan tu eserleri 
toplıyan arkadaş11111zın, lın suretle 
mcmlckcto bir hizmet yapmasına fırs:ı.t 
verm iş olmak iı,:iıı bu n ları ııqrodi
yoruz: 

Zonguldak ( Hususi ) - Biz, 
ibtild ir kelimesini hakiki manasile 
büyük harple beraber öğrenmiş 
bulunuyoruz. Muhtekiri ise, bil· 
hassa şu son günlerde, kahve 
çuvalı gövdesi, limon kafası ve 
nihayet şekerden bacaklarile kar
şımıza dikilen bir ifrit sanıyoruz. 
Halbuki ibtikir ve muhtekir mef
humu, bundan bir asra yakın bir 
zaman evvel de insanlar için ayni 
ısbrap ve korkuyu taşıyan bir 
mana ifade ediyordu; nitekim 
Dilaver paşa, nizamnamesini ka· 
leme alırken, ameleyi korumak 
için bu zebaniye karşı şu mad· 
desile bir cephe almak istemiştir. 

Mıdde 69 - Madenciyanın 
kullandıkları amelenin ücretlerine 
mahsuben lüzumuna mebni alıve-
recekleri zehair ve eşyayı sairenin 
kısmen mübayaasınazaın ile fu. 
karaya gadretmeyip mutedil fiat· 
le alıp vermeleri lazimeden olup 

hakiki kıymetlerinden birkaç mis
li üstün olarak tazmin ettirmek
tedirler. Bu mesele de, saati 
mc5ai bahsi gibi o k adar suiisti· 
mal edilmiştir ki bazı hakiki d~ 
ğeri iki lira olan bir eşyanın 
yerine bütfin ameleden muay
yen bir miktar para kesilerek 
yüzlerce lira toplandığı nadir 
olmıyan wkuattandır. Bunun e11 

canlı ve çok yakın bir miaalini, 
kömür amelesinin dertlerine has· 
redeceğim bir mektupta glSstere· 
ceğim. 

Dillver Paşa, ocaklarda ça· 
hşan amelenin sayinin mukabili 
olarak patronlardan alacağı pa· 
ranın mantazaman tesviye edile-
bilmesi için çok hassas ~· 
çok titiz davranmış ve her şeye 
tercihan " Evvel beevvel ,, amele 
istihkakının tediyesi için çok 
esaslı tedbirler almıştır. Aşağıda 
okuyacağınız maddeler Dilaver 
Paşanın bu husustaki hassasiye
tine güzel birer delildirler. 

'::2 şayet gadrettikleri tahakkuk 

" Madde 72 - Müceddeden 
ocak küşadma mübaşeret eden 
madenci; ocağı önünde bin kantar 
kömür ihraç ve müheyya eylediği 
indelkeşif tebeyyün ederse ma
dendi merkum idare tarafından 
iane olmak ve evvel bcevvel 
amele ve sütunkeşan baklannı 
vermek üzere mevcut kömUrünOıı 
ocak nezdinde fii mukarrerinio 
nısfı ita olunacaktır. ,, 

Şark Viliyet!er·nde Spor 
Faaliyeti Artıyor 

Yall Ferruh Bey Bltlls sporcuları araamda 

Bitlis 3 (Hususi) - Şehrimize uyandırdı. Maçta bire karşı iki 
gelen Vali Ferruh Bey .Sıhhiye ile Bozkır galip geldi . . 
ve Maarif Müdürlerile bugün Sporculanmız yakmda Vanda 
Muşa hareket ettiler. Vali Beyin yapılacak olan vilayetler maçına 
burada bulunduğu müddet zar- iştirak edecektir. 
fmda Bozkır ve Karlı Yurt Maçta galip gelen kulüp-
klüpleri arasında bir futbol ma• lere, Halk Evleri namına kupa-
çı yap ldı. Kesif bir halk kütlesi lar verilecektir. Burada Bitlis, 
maçı heyecanla takip etti. Muş, Siirt, Van, Diyarbekir, ta-

Şchrimizde ilk defa yapı· kamları karşılaşacaklardır. 
lan bu maç halkta çok alaka Nlyul Yalmaz 

eylerse rayiç fiatten fazlası red· 
dettirildikte yine gadiri merkum 
muhtekir cezasına mazhar olacak· 
tır.,, 

Aşağıya aldığım madde çok 
mühim addettiğim bir meseleye 
teması itibarile dikkatle okunmıya 
değer bir kıymeti vardır. 

"Madde 70 - Kömürü nak
lolunacak ocağın iskele tarikında 
tesviyesi lazımgelen mahalleri 
tesviye olunmayıp ta Kiracıyan 
hayvanları telef olduğu surette 
nısıf pahası sahibi kömür tara- 1 
fmdan tazmin olunacak ve sebe
bi telef biraz dahi sahibi hayva
nın ademi dikkatinden neşet 
edeceğinden diğer nısıf bahası 
dahi sahibi hayvana ait ola
caktır. ,, 

Zonguldak Amele Kanununun 
bu hususa dair olan maddesi 
daha çok kat'i ve sarihtir: 

"Madde 5- Amelenin zatına 
ait olup esnayı ameliyatta kınlan 
alit ve edevatile nakliyat esna-
sında telef olan hayvanatı ma
denci tarafmdan tazmin olunur.,. 

Kanun, madenciyi amelenin 
zatına ait eşyanın tazminile mü-
kellef tutarken, iş sahipleri ame
leye mahza ocak işlerinde kul· 
]anmak üzere verdikleri alat ve 
ocak malzemesinin iş esnasında 
kırılmasından veya zıyaa uğrama· 
sınd•m ameleyi mes'ul tutmakta 
ve kırılan eşyanın bedellerini 

"Madde 75 - Şehri •abıkt• 
peşin akçesi madenciyana mücer· 
ret iane demek olduğundan qe 

bu da amele ve sütünkeşanın ver 
gi ve sair havayici zaruriyeleri 
tesviyesinin mucibi teshiline mebol 
idüğünden madenciyam merkuma• 
alacakları senet peşinat akçesini 
hiçbir mahalle sarfetmiyerek e'f• 
vel beevvel amele ve sütunkeşaıııO 
haklarını tamam eda ve teaviy• 
ettikten sonra bakisini düyunaJ 
sairesine verebilecektir • ., 

11Madde 76 - Bir madenci 
madeni mezkur idaresinden ye
rilmek üzere vereceği senedatı 
iktidar ve seı vetine göre evvel 
beevvel amele ve sUtunke
pna olan borçları için "!° 
rip fazla serveti olmadığı 
halde diğer borcuna senet ye
rerek bir veçhile amele ye sO-

tünkeşanın hakkını tehir etıniYf 
cek ve berveçbi muharrer anıe 8 

ve siltünkeşanm hakları tesvi~e . ·çıo 
olunmaksızın borç ve sairesı 1 

verdiği senet idarei mezküreddıt 
reddolumcak reddi hakkın • 
madendi merkumun birşey denır 
ğe hakkı olmayacaktır. ,. 



7 Haziran 

Gazi Köprüsünün Şartları 
Tetkik Ediliyor 

~~~~--~~~~-

K 8 p r ü İçin Bankada Biriktirilen Para 
Bir lV1ilyon Lirayı Buldu 

Gazi köprü
ıilnün 3 bin say
falık prtname
sinin mali kısım
ları, Belediye 
Daimi Encümeni 
tarafından tetltik 
edil m ek t e d i r. 
Tetkikat iki haf
taya kadar niha
yet bulacak ve 
fartname müna
kasaya iştirak 
edeceklere aab
lacaktır. 

Daimi Encü
men azasından 

Avni Bey dün 
kendisile görü-
şen bir muarririmi 
ze bu hususta 

tunları söylemiştir: Gazi köprUsOnOn bugUnkU hell 
- "Şartnamenin mali kısım- ı bir sene, inşası da bir sene de-

lannı, bilhassa kontenjanla ali- vam edeceğine göre elimizde bir 
kadar olan taraflanm tetkik edi- buçuk milyon liramız olacak de-
yoruz. mektir. İnşaatı peşin para ile 

Münakasanın teahhuru lehi- yapacağımız için inşaata pek çok 
mize keydedilecek bir hadisedir. talip çıkacaktır. Ayni zamanda 
Çünki belediye her sene 250 bin ıu buhranlı zamanda peşin para 
lira nakliye vergisi almaktadır. ile yapbr3cağımız bu işi çok 
Şimdi bankada bir milyon Jira- ucuza maledeceğimizi zannedi-
mız vardır. Köprünün montajı yoruz. ,, 

Bir Türk Gencinin 
Y aphğı Mütevazı Eser 

• 
Hem Talebe Hem De Bir Aile Reisi 
Olan Sırrı Efendi T eşvika Muhtaçtır 

Bir mektep talebesi olan Sü
leyman Sırrı Ef., geçimini omuz
lar1nda taşıdığı ailenin henllz çok 
ıenç yaşta başına geçmek mecburi
yetinde kalan mağdur insanlardan 
biridir. Bu genç "sıhhi ağızlık,, 
ismini verdiği bir cıgara ağızlığı 
yapmıştır. Bunun umumi şekli 

diğerlerinden farksızdır. Şu ka
dar var ki içine yerleştirilen 
hususi bir tüp ile tütünün 
nikotininden husule gelmesi mel
huz bütün zarann önüne geçil
mek mümkündür. Süleyman Sırrı 
Efendi, uzun zaman sarfedilen 
bir gayret mahsulü olan bu ese
rinin tesçilini yaptırmıya teşeb

büs etmiştir. Ayrıca satıı yeri 
olarak ta Eminönllnde bir depo 
tesisine teşebbüs etmiştir. Bu 
gencin atıldığı bu işte muvaffak 
olması bir aiJeyı kurtaracağı için 

1 

Sıhhi ahızlıjm lmlll bu gençtir 

takdir ve teıvika değer mahiyet· 
tedir. Ondan çalışmak, vatandaş· 
lanndan da muzaheret. 

Tokatta İdman Bayramı 

·ı"okat ( Hususi ) - Mayısın 2' incı cuma gunu ortamektep tale
beleri tarafından tertip edilen idm:ın bayramı saat on buçukta baş
layarak on bir buçukta nihayet bulmuştur. Cimnastik muallimi İsmail 
Hakkı Beyin yetiştirmiş olduğu talebeler hakikaten takdir edilecek 
derecede muvaffak oldular. Bilhassa hanım talebeler halkın alkışla-
rile idman barekctİerine nihayet verdiler. Gönderdiğim resimde or• 
larnektep talebelerinin muntazam hareketlerini 16steriyor. 

-SC)tr 'POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz: 

... * ize Tabiatinizi Sögliyelim. 

9 SUreyya Bey: İşgüzar 

kulgandır. Men· 
faat temin eden ,.,.. 
yolları bilir, 
faydasız meş-

galelere rağbet 
etmez. Kendi-

ni beğenir. Baş
kalannın ira
delerine kolay-

lıkla uysallık 
göstermez. Ka
pah kahnağı tercih eder, husu
siyetlerini pek işae etmez. 

• t lsmall Etendl: Zeki ve hislidir. 
Mücadeleye, 
gürültü ve kav
gaya gelemez, 
gücendiği za
man hırçın 
olur. Eğlence
den mahrum 
kalmak iste
mez, işine 18-
kayıt kallnak 
istemez. 

• tO Hafiz lsmall llefl Uysaldır. 
Bildiği ve gör
düğü şey üze-
rinde yürür, 
pek yaratıcı 
değildir. Kafa
sını fazla ) or
mak istemez. 
Parayı arfa 
temayül eder. 

Teşvika kapı· 
hr, oturucu iş· 
lcrden ziyade gezici i lcrde mu· 
vaffak olur. 

Fotofraf Talılil Kuponun• 

11 inci Sayfamızda bulacaksını&. 

RADYO-
7 Haziran Sah 

latanbul - (1200 metro) 18 Gramo· 
fon, 19,5 Unfız Burhan Boy heyeti 

tarafından alaturka saz, ajans haberl e
ri, saat Ayarı, 20,5 gramofon ile opcrn 
parçaları, 21 Hafız Burhan Bey heyt>· 
ti, 22 orkestra. 

8 Haziran Çarşamba 
lataubul - ( 1200 metre ) 18 gra

mofon, 19,5 Vedia Rıza Hanım , 
Ajans habcrlcıi, saat ayarı, 20,5 gra
mofon ile opera. parçalıırı, 21 Münir 
Nurettin Boy tarafmdan konser, 22 
cazbant. 

lslanbul Telsizinde Bir arıza 
En el ki aktam Ok meydanının Tel

siz telgraf istasiyonunda bir arıza ol
mut ve lstanbul radyosu da ayni teş · 
k ilAttan istifade ettiği için birkaç saat 
çahtamamııtır. Arıza izale edilmiştir. 

Müthiş Bir infilak 
Napoli 6 - T eşkilitı Esasiye 

milli şenlikleri münasebetile se
lim topları atılırken bir obüs 
infilAk etmiş 5 nefer 8fmüş, 6 
nefer yaralanmıştır. Bir nefer de 
ıağır ve dilsiz olmuştur. 

Bir Tayyarecinin Feci Akıbeti 
Londra 6 - Cuma günü Var

şovaya gitmek lizere Nevyorktan 
hareket eden tayyareci Hosner
den bAIA bir haber alınama
mıştır. Tayyarecinin benzininin 
tükenmit olmasından Ye akabe
tindea korkulmaktadır. 

HARUNURREŞIT ___ ......, __ _ 
114 Yazan: * )f. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- EJiilvi, vezire, şu mukabe
lede bulundu: "Bana kaç diyorsun. 
Tekrar yakalanacağımı düşün
müyorsun!,, Vezir, teminat verdi, 
kimsenin kendisini takip edemi
yeceğini söyledi ve bununla da 
iktifa etmedi, maiyetine bir 
müfreze vermek vadini de 
esirgemedi: 

- Herif kaçtı ha? 
- Evet ya seydi, kaçtı ve 

kaçıyor! 

lbnürrebi, sert bir sesle genç 
prensi celillendirdi.. 

- Cafer haddini çok teca
TÜz etti. Daha ziyade tahammül 
etmek miskinlik olur. 

- Evel Bardak taştı. Amca
ma haber vermeli.. 

Ve dalgın dalgın mırıldandı : 
- Fakat nası l yapmalı, nasıl 

bir şekil bulup haber vermeli ? 
- Bir biyle ile ve dolayısile 

duyurmalıyız. MeselA muganniler 
tarafından huzurunda okunacak 
bir şiir f 

- Anlamadım izah ediniz. 
- Ebül'ıtahiyyeye bir şiir yaz-

dırırız. Onu halifenin tahtı eşiği
ne bıraktınrız. Şaire de icabında 
tecellüt gösterip şiiri şifahen tek
rar etmesini emrederiz. Emrimiz 
büyük bahşişlerle müteradif ola
cağı için serseri şair, mutlaka 
itaat edecektir. Ondan sonrasını 
sizler, Benihaşim erkAnı idare 
etmelisiniz. 

Bu karar üzerine ayrıldılar , 
ikisi de memnun idiler. 
lbnülhadi, hem Caferi yıkmak 
fırsatını elde ettiğini, hem de 
lbniirrebi ile anlaştığını düşüne
rek seviniyordu. Kendi emelleri 
için bu anlaşmadan faideler umu
yordu. Halbuki sabık vezir, sade 
menfaatini düşünüyordu. Onun 
bir emeli vardı: Tekrar vezir 
olmak. İbnülhadi, umurunda de
ğildi. Haruna da merbutiyeti yok
tu. Onun veya başka birinin 
vezırı olmak kendince müsavi 
idi. Genç prensle yalnız bir 
noktada Beremkileri mahvetmek 
noktasında birleşiyordu. 

~ 
Harunürreşit, divanhanede 

enıne, boyuna geziniyordu ve 
Caferi düşünüyordu. Onu ne 
kadar ve ne kadar sevi
yordu? Bir aralık bu muhabbe
tin neticelerini hatırladı, Cafere 
kendi amcalarından ve amcaza· 
delerinden daha yüksek bir kud
ret verdiğini göz. önüne getirdi. 

Sonra insafla davranmak is
tedi, vezirinin işgal etmekte ol
duğu mevkie cidden liyık oldu
ğunu itiraf etti. Evet, Cafer, bü· 
tün muhabbetlete ve teveccühle
re müstahaktı. Hükumetin men
faatlerini herkesten iyi müdafaa 
ediyordu. Saltanatı büyük b:r 
kiyaset ve liyakatle idare ede
biliyordu. Hükiimetin ağır yük
lerinden halifeyi kurtarıyordu. 
Fazla olarak Harun, tahtını onun 
pederi Yahyaya medyundu. 

Acaba Cafer, nail olduğu 
teveccühü suiistimal etmiyor muy
du? İhanet yoluna sapllllYor muy
du?... Harun içinde doğan bu 
suali boğmak isterken Vezir 
aleyhine söylenen sözleri tahattür 
etti. Caferin Alevilere taraftar 
olduğu hakkında birçok jurnal
ler al:nış ve hepsini yırtmıştı. 

Şimdi onları hatırlamakla ü:ıülü-

yordu ve sert sert söyleniyordu. 
- Hc1set, iftira. Haset, iftiral 
Harun, böyle söylene söylene 

gezinirken gozu tahtına ilişti. 
Hükümdarlık asası, tahtın basa
makJarma düşmüştü. Onu almak 
için yah.laştı ve büyücek bir ki
ğıt gördü. Oraya kimin elile 
konulduğu belli olmıyan bu esra
rengiz kağıdı aldı, açtı bir şiir 
olduğunu gördü ve okumaya 
başladı. Kuvvetli bir kalemden 
çıktığı anlaşılan şiirin maali f11 
idi. 

"Zindanlar, kimin emrile açı
lar ve kapanır. Biz, bu hakkın 
ve bu kudretin halifeye ait old~ 
ğunu sanıyoruz. Halbuki vezir 
isimli köle, hapis ve affetmek 
hakkını kendinde buluyor. Hali
fenin mahpusunu bırakıyor. Oh, 
korkuyoruz. Halifenin gözünü 
yumduğu gün kölelerin tahta 
tasarruf edeceklerinden korku
yoruz. Çünkü herşey, bu meş'um 
neticeye işaret ediyor f" 

Harunun teessürü büyüktü ve 
derin bir tefekküre dalmıştı. Bu 
şiirin niçin oraya konulduğunu 
araştırmıyordu. Bir hasetçinin, 
bir müfterinin küstah bir enhi
kasile karşılaşmış olabileceğini 
teemmül etmiyordu. Yalmz heye
can duyuyordu ve Caferle aile
sini göz önüne getirip tetkik 
edi}ordu. 

Şimdi Ca' erin servetini. nüfu
zunu ve kuvvetini tehlikeli görü
yordu. O hakikaten haı.:n_ler 
toplamıştı. Büyiik bir kudrete 
sahipti. Efendisinin kızlannı sor
madan, damşmadan dilediği adam
lara veriyordu. Vilayetleri isti
zansız. ve istimaçsız. tevcih edi .. 
yordu. Devlet hazinesini yine emir 
almadan sarfedebiliyordu. 

Harun bu hakikatleri teem• 
mülden sonra mırıldandı: 

- Reşit, gözünü aç, tehlike
desin! 

Mahut şiire bir daha ve bir 
daha baktı, hilafetin Bermekilere 
intikal etmesi ihtimalini bildiren 
satırları dudakJarı titriye titriye 
tekrarladı ve dalgınlaştı. Bu mü
nafık ihtar ve ihbarda doğruluk 
seziyordu. Zira oğlu ve birinci 
veliaht Emin, gayet acizdi. Her
hangi bir mücadelede mutlaka 
maglüp olacaktı. İkinci veliaht 
Me'mun, Caferin emrine münkat 
idi. Çünki onun evinde büyüyor
du. Cafer, ona Türkleri sevmeyi 
öğretmişti. 8ir gün bu sevgi, Ab
basiler sülalesinin sönmesine sebep 
olabilirdi! 

Harun, istikbale taallük eden 
bu mülahazaları zihninden çı-

kararak hali düşündü ve yine 
üzüldü. Çünki Caferin dosttan 
çoktu, bütün ülke, onun i imini 
hürmet ve muhabbetle anıyordu. 
Halife, nihayet sıkıldı ve nefsini 
tevbih etti: 

- Bir şiir, beni bu kad.tr üz 
memelidir. ihtimal ki Caferin ba
sitlerinden biri hu edep ... izliği 
yapıyor, beni kızdırmak istivor. 
Mütec:nni olalım, hatalı bir it 
yapmıyahm. 

Bu söylenişi miiteakıp divan
haned~n ç ktı. Geçitten geç.de, 
daireden daireye geçerek İ<::f "'nmiş 
ipek kumaşlarls doşeli bir salona 
girdi. Orta yerde sandal ağacın
dan mamul bir serir bulunuyor
du. Bu serir, zaı if nakışlm havi 
bir kumaşla örtülii idi. ~ ... uvar 
diplerine birçok i <ılemeli şi • er, 
yastıklar di:ıilmiş 1 • 

~ Arwı \ J l 
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Sükunetini muhafaza eden 
yegane adam Hagton oldu. Fakat 
o da diğerleri kadar memnundu, 
diğerleri kadar mütebeyyiçti, 
yalnız kaptan Hul ile Tilman 
gösterdikleri mecnunane tezahüre, 
sebebini anlamadan hayretle ba
kan, Şayanın yanmda soğuk 
kanlılığını muhafaz ediyordu. 

Maamafih kadm gördüğü 
manzara karşısında bir çocuk 
saffetile gülmiye başlaymca o da 
kahkahalara memnuniyetle iştirak 
etti ve bir kolunu genç kadmın 

beline dolıyarak onu kalbinin 
Uzerine çekti. Şaya hiç muhale· 
fefet etmedi: 

Kaptan Hul ile Tilman sade
ce altınla meşgul oldukları için 
burada adeta yapyalınız bulunu· 
yordu. Bu şekilde beş on dakika 

geçince knptan Hulün soğuk 

kanlılığı avdet etti; yavaş yavaş 

doğru dürüst konuşmıya başladı. 

- Anlaşılan zavalJı Makar bu 
manzarayı görünce sapıttı, altın· 

lan bıralrnrak gemiye toprak 
taşımıya başladı. 

Bu cümle kaptan Hulüo zihniye
tini tamamen gösteren bir cümle idi. 
Makara karşı hissetmekte olduğu 
kin tamamen silinmiş, yerım 

merhamete bırakmıştı. Sözüne 
devam etti: 

- Çocukluğumdanberi bütün 
hayatım didinmekle geçti, fakat 
hiçbir zaman üç beş altını bir yerde 
bulamadım. Halbuki şimdi muazzam 
bir definenin karşısmdayım. Bu· 
na rağmen aklımı kaybetmedim. 
Halbuki bir de zavaUı Makarm 
halini düşününüz. Bütün hayatı bu 
definenin hayali ile geçmiştir. 

Onun için de beni dolandır
mak ta dahil olmak üzere yapma· 
dığı iş kalmamıştır, fakat nihayet 
muradına erip te altını bulduğu 
zaman aklını kaçırmıştır, ormanda 
bir zenci ile sürat müsabakası 
yapmaktadır. 

Tilman da biraz sükun bul .. 
muştu. O da söze karıştı: 

- Şüpheye mahal yok, ara· 
dığımızı bulduk. Definenin ta kar· 
şısmdayız. bastığımız topra
ğm altı altın doludur. Artık 
ölünciye kadar sıkıntı çekmez, 
istediğimiz kadar şampanya içe· 
biliriz. 

Eğer aradığımızı bulamasay· 
dsk iş değişirdi. Fakat mademki 
bulduk, orasını düşünmiye lüzum 
} ok! 

El'~n Şayanm yanında otur
makta olan Hagton: 

- Evet tali li adamlarmışız 
d di, bu muhakkak! Fakat be
nim merak ettiğim bir nokta 
var: Acaba Viyar ile Ceki nere
dedirler? 

Kaptan Hul: 

- Adam sen de, diişündüğü· 
nüz şeye balcınızt diye söylendi. 
Nerede olurlarsa olsunlar, kimin 
umurunda? Maarnafih benim fik
rime göre Makar onların hesap
larını da görmüşför. Biraz düşü

nünüz: Buraya gelir gelmez ne 
görüyoruz? Makar deli olmuş, 
diğerleri de kayıba karışmışlar. 
Mesele aşikardır. 

Hagton: 
- Mümkün, diyerek bu fikre 

iştirak etli. Anlaşılan kavga de-
. finenin bulunuşunu müteakıp 

Çlkm'ş olacak ki toprağı baştall'-

( Üç Arkadaş,. Vaziyeti Gözden Geçi
rirken Viyar ile Zencinin Makar Tara
fından Öldürüldüğüne Hükmettiler 

~~~~~~~--~~~~~~~ 

başa kazmamışlar, yalnız bir 
noktasını deşmişler .. 

Her ne ise haydi bakalım; işe 
koyulmak zamanı geldi. Şimdi 
yapacağımız şey evvela meydan

daki altmluı toplamak, sonra da 
list tarafım araştırmaktır. 

Tilman biraz evvel Makarın 
karm kaçarken yere bıraktığı 

sepetini getirdi, üç arkadaş yer
de saçılı duran altınları toplıya· 

rak sepete doldurduktan sonra 
toprağın altında ikinci bir kutu 

N 

aradılar. Kolaylıkla buldular! 
Hagton: 
- Anlaşıldı, kutular yan· 

yana dzilmi~tir. Çıkarıl· 
ması zor değildir. Fakat ge· 
miye götürülmesi için birçok 
sepetlere ihtiyaç vardır. Fakat 
bence bu işte sepet yerine sağ· 
lam yelken bezi kullanmak mü
reccahtır. isterseniz mevcudu ge· 
miye götürelim ve oradan daha 
sağlam bir nakil vasıtası ile av .. 
det edelim. 

Arkası var 

E 
şte lan Om ştu, r i
e Artık Harbe Girmiye 

Karar Vermişti 
~~~~~~~"~~~~-

( Baş taraiı 1 inci sayfada) 
ğazların Almanlar tarafına tahki
mine başlandı. 

Bütün bu müddet zarfında 

fstanbuJdaki İngiliz Sefiri vaziye· 
tin günden güne vahamet kes
pettiğini bildirmekten geri kalmı
yor, fakat nihayet Türkiyenin 
harbe girmekten menedilebileceği 
ümidini saklamıyordu. 

İngiltere Türkiye ile harbe 
girmemek için her şeyi yapıyor, 
hiç olmazsa bu fenalığın mümkün 
olduğu kadar gecikmesini temine 
çalışıyordu. 

Harbin yakm şarka kadar 
uzanmasında İngilterenin menfa
ati yoktu. Halbuki Türkiyenin 
ilk hedefi şüphesi:r Süveyş kanalı 
olacaktı. Burasını müdafaa 
için F ransada bulunan ordular· 
dan bir tek asker bile gönder

mek mümkün değildi. Hint 
kıtaatının Mısıra varması 

için ise birkaç hafta lazımdı. Bu 
sebeple Türkiyenin harbe girmesi 
ne kadar gecikirse, İngiltere için 

o kadar iyi idi. Bu sebeple İngil· 
tere, Türkivenin bitaraflığı ihlal 
eden hareketlerine ehemmiyet 
vermiyordu. l .atta Fransa ve 
Rusya ile birlikte, Türkiye Alman 

gemılerini geri gönderdiği ve 
boğazları açtığı takdirde, harp 
sonunda Türkiyenin tamamiyeti 
milkiyesiııin temin edileceğini vade 
kadar vardı. 

İngiltere yaln z bir meselede 
musırrane hareket etti. Alman 
miirettebatı bulundukça Göben 
ve Breslav gemilerinin sahn alın· 
mış olarak kabulüne yanaşmıyor
du. Bu sebeple bu gemiler boğaz
lardan çıkarıldıkları takdirde düş
man gemisi muamelesine maruz ka· 
lacaklardı. H?ıtta Alman mürettebatı 
f stanbulda kaldıkça, Türk gemi· 
lerinin de boğazlardan çıkması .. 
na müsaade etıniyeceğini bildir· 
di. Bu tehdidini yerine getirmek 
için de Boğazın methaline bir 
küçUk filo gönderdi. 

! Eylulun başlangıcında İstan· 
buldaki İngiliz Bahriye Heyetinin 

vaziyeti o kadar gülünç bir hal aldı 

1 

ki, sefir, heyeti, İngiltereye gönder· 

meğe mecbur oldu. Fakat Amirallık, 
Amiral Limpusun Boğazlar hak-

i 
kındaki malumabndan istifade 

maksadile, onu boğazların met
halinde bulunan filoya kuman· 
dan tayin etti. Fakat sonra bu 

emir geri alındı ve bundan dola
yı da çok zarar görüldü. 

fngilterenin saburane hareke
ti, tehditleri boşa çıktı. Türkiye 
artık ipin ucunu elinden kaçır· 
nuştı. Almany,ı ne vakit isterse, 
o vakit harbe girmiye mecburdu. 

Nihayet 27 eyliilde İngiltere 
Adalar denizine çıkmak istiyen 
bir Türk torpitobotuna manı 

oldu. Bunun üzerine Boğazlar 

Kumandanı Cevat Bey, Boğazları 
bütün bütün kapamıya karar 
verdi ve Boğaz haricine yeniden 

torpil ekti. Cevat Beyin bu hare· 
keti hükümetçe de tasdik olundu. 

İki gün sonra torpil hattma, 

diğer iki hat daha ilave edildi 

ve o günden itibaren hiçbir ge· 
mının Boğazlardan geçmesıne 

müsaade olunmadı. 

Almanlar Fransada ilerledik· 

!eri müddetçe Türklere pek 

ehemmiyet vermiyor ve işi sı lu 
tutmuyorlardı. Fakat Marn'da uğra· 

dıldarı mukavemet, Rusların Galiç

yadaki muvaffakiyetleri, harbin, 

Almanların zannettiği gibi, bir
kaç haftada bitmiyeceğini, uzun 

sürmesi muhtemel bulunduğunu 

gösterdi. Bunun üzerine Almanya 
kendini topladı. 

Derhal Vangenheim'e kat'i 
emir verildi. Türkiyenin herhal· 

de harbe girmesi lazımdı. K abi· 

ne buna karar verirse ne ala, 

vermezse bir emri vaki yaparak 
bunu tacil etmek lizımdı. 

f Arkaaı var• 

tlaziran 1 
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Bir Rüya 
Girizan ile olan münasebetim, 

f stanbula ilk geldiğim günden 
başlamıştı. O zaman, onunla bir 
evde yaşıyan iki akraba çocu
ğundan başka birşey değildik. 
Birbirimizle hiç geçinemiyorduk. 
O hırçın ve çok gururlu bir kız; 
ben vakur ve ateşli bir delikanlı 
idim. Girizanın bütün ev halkı 
içinde, en çok sevdiği bir ye
ğeni vardı ki, bir dakika peşin
den ayrılmazdı. Arada sırada 

ben de onlara karııır fakat onların 
insanla alay ediyor zannolunan 
nazarlarında, sanki bütün hare• 
ketlerimi tenkit eden bir şeyin 
sırıttığını hissederek, bir dakika 
sonra ayrılırdım. 

İşte bu çekinme, kalbimde 
onlara karşı, gittikçe derinleşen 
bir kin doğurmuştu. insanı her 
tesadüfte, müstehziyane karşılı-
yan bu iki yumurcağı, tahkir 
için fırsat kollardım. Aramızda 
ekseriya kavgalar çıkardı. Bun• 
lardan bilhassa bir tane·, 
si büfün rabıtalarımızı kıra• 
cak, hatta ilerde intikam 
vesilesi olacak kadar mühimdi. 

Bilmem bir gün hangi müna· 
sebetle ·galiba bir zevk meselesi 
idi- hafif fısıltılarlarla biribirlerine 
benim nihayet bir köylü oldu-
ğumdan bahsediyorlar, sonra, 
yuzume bakarak gülüyorlardı. 
Ben o zaman sabredememiş, bu 
istihzalara arbk bir nihayet ver
mek iıstiyen bir feveranla taş• 
mıştım: 

- Ben bir köylüyüm.. Siz 
iyi bir terbiye görmilş olduğuna 
kani, mağrur fakat hence şıma· 
rık bir mahalle çocuğundan baş
ka bir şey değilsiniz!.. demiştim. 

Girizan, bu mağlubiyetten bir 
kahkaha ile çıkmak istiyerek mu· 
kaheleye lüzum görmemişti. 

O günden sonra, Girizanla 
aramızda derin bir uçurumun 
boşlukları açılmış oldu: Biribiri· 
mizden yliz çeviriyorduk. 

Aradan beş alb ay · geçmişti. 
Bir gün onunla merdiven başında 
karşı karşıya geldik. İhtimal bir 
tesadüf, aramızda yeni bir mes' e· 
lenin çıkmasına meydan verebi· 
lirdi. Onun için geriye döndüm. 
Lakin Girizan arkamdan geliyor• 
du. Nihayet sabredemiyerek: 

- Hala dargın mıyız, Beye· 
fendi? dedi. Rica ederim, artık 
barışalım! 

Bu, kadınlığın gizli tutulması 
kabil olam1yan öyle bir imtizaç 
gururu idi ki,bir erkek tarafından 
bu derece ihmal edilmiye taham .. 
mül edemiyor ve beni sevmemek· 
le beraber, tekrar kendisine av· 
det etmiş görmek için çıldırıyor
du. Ben bunu anlıyordum. Lakin 
intikam almak için onun bir ke· 
diye benziyen yaltaklıklarını s"akit 
bir mukabele ile cevapsız bırak· 

tım. 

Girizan bundan son derece 
meyus oluyordu. Hatta odasma 
kapanarak, hiddetinden hüngür 
hüngür ağladığım işitenler, gören· 
ler vardı. Birgün komşu kızları
nın birinden garip bir haber 
aldım: Girizan beni seviyormuş .... 
Ona karşı bu derece lakayt dav
ranmak büyük bir gaddarlık· 
mış... Böyle devam ederse, ken• 
dini bir fenalık olabilirmiş. 

Gülmemek için dudaklarımı 
ısırdım: 0 Girizan beni seviyor
muş... Girizan bana işıkmıı •.• 

Nakili: Hüseyin Zeki 

Gördüm 
Girizana bir şey olacakmış •• Vah 
zavallı Girizan 1 " 

Komşunun kızına cevap ver· 
dım: 

- İyi amma, ben onu sevmi
yorum ki, sevemem ki !.. 

Bunu söylerken kapımn ha
fifçe sallandığını hissettim. De-
mek Girizan bizi dinliyordu. 
O zaman biitUn hissiyatımı 
açıktan açığa söylemekten bir 
intikam zevki duyarak, ona 
işittirmek için yüksek sesle lllve 
ettim: 

- Hem Girizan çok çirkin.. 
Sonra, biraz şımarık ta.. Maa• 
mafih barııınm. · 

* Aradan blr iki sene geçti. 
Bir gece eve çok geç gelmiştim. 
Odamda, pencerenin önünde 
mehtabın denize 1 vuruşunu sey· 
rederken kapıya mütereddit bir 
elin hafif temasını hissetim. 
Bnunun, Girizan olması ihti· 
rnalile ses çıkarmadım. Artık 
dargın değildik; fakat banş· 
tığımıza delalet edecek bir 
şey de yoktu. Herhalde genç 
kızın beklenmiyen ziyaretinde 
mlihim bir maksat olmalı idi. 

Bir dakika sonra, Girizanı, 
arkasmda gecelikle karşımda 
görünce titredim. O, ellerini arka· 
sına bağlamıştı; dudaklarındaki 
manidar tebessümle: 

- HAla yatmadmız mı? dedL 
Ne söylediğini anlıyamadım. 

Sebepsiz bir titreme ile kalbim 
çarpıyordu. 

Onu, şimdiye kadar bu halile 
görmemiştim. Ayın aksiziyası 
alhnda bir peri hissini veren 
bu narin kadın viicudünil derin 
bir hasretle seyrediyor ve su• 
su yordum. 

Yanıma yaklaştı, yaklaştı. 
Avucunun içinde sakladığı şeyi 
uzatarak: 

- Size elma getirdim, dedı. 
Kuru bir teşekkür ettim. 
O, pencerenin yanına ayni 

zamanda yanıma oturarak be· 
nimle beraber dışarısını seyret· 
miye daldı. 

O geceden sonra, aramızda, 
ateşli ve temiz bir alAka başladı: 
Gezintiler, vaitler, yeminler, son
ra kıskançlıklar, yalanlar, sitem
ler, dargınlıklar; daha sonra, if .. 
tiraklar, elemler, buhranlar; en 
sonra, h.akaretler... Bütün bir 
sevda hayatının, netice itibarile, 
insanı husranlara, ümitsizliklere 
sevkeden muhtelif safhalarında 

öyle ilerledik ki, tek bir adım, 
bizi derin bir uçuruma sürükli· 
ye bilirdi. 

Ben, kendi hesabıma bu adımı 
atmak kuvvetini nefsimd~ bula· 
mıyordum. Halbuki, Girizan, bu 
tehlikeden de, her tesadüf ettiği 
müşkülatta olduğu gibi, müstehzi 
bir kahkaha ile sıyrılmıştı. Bunu, 
" evlenelim artık! ,, dediğim güo 
öğrendim. Tebessüm eden bir 
heykel soğukluğile : . 

- Benim gibi çok çirkin bır 
kızla, ha? diye cevap verdi. 

Günlerce, haftalarca kanlı gö~ 
yaşları döktüm ve gözyaşları ben• 
rüyadan uyandırdı. 

" Girizan beni seviyormuş.•· 

Girizan bana aşıkmış .•• " Ne acı 
ve ıstıraplı hayal ••• 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları.: 

Mnhnrh1: 
Arnold Golopen 

-t9-

Bir lpucu-Tehlike1i Bir Te~ebbüs- Ya Tutulursak-Elması Ebediyyen Kaybetmek 
Endişesi- Bir Polis hüviyet Varakası .. Fena Bir ihtimal- Vakit Kaybetmiyelim 

------~ 

Kadın sert bir ba ltışla : 
- Hayır, cevabın. \'f!rdi, ' 

içeri giren müşteri 34 numaranm 
kiracısıdır. 21 numaranın odacı
•ına verilecek bir emanetiniz 
~arsa bana bıraka bilirsiniz? 

- N .. fi"c yere vakit kaybet
miş oluıuz 1 

- Hayır, kendisini görmek
li,2im Jazım ! Yine gelirim ! 

Manzana beni kapının önünde 
bekliyordu : 

- Hayrola, diye sordu. 
-Bir ip ucu buldum, herif 34 

No.lu odada oturuyormuş! cevabını 
Verdim! 

- Adı ne imiş ? 
- Bilmiyorum! Fakat madem-

ki odasının numaras!m öğren
dim, üst tarafı kolaydır. 

- Yoksa odasına mı girmek 
arzusundasınız? 

- Evet! Fakat birlikte gire
ceğiz. Yalnız ben girecek değilimi 

- iyi amma azizim bu teşeb
büs tehlikeli bir teşebbüstür. 

- Hakkınız var! Fakat aksi 
takdirde elmasın peşine diiş· 
lllekten vazgeçmek lazım! 

- O halde çaresiz tehlikeyi 
göze alacağız! 

Peki bunu güpegündüz mü 
Vapacağız? 

- Evet, gündüz mürahcahtır. 
- Ya tutulursak. 
- Tutulmayız 1 
- İnşallah f Fakat bir de 

aksini düşünelim 1 
- Farzı muhal olarak yakayı 

ele verirsek elması ebediyen 
"-ybetmiş oluruz, buna mukabil 
ıaf>ıta bize ilişik etmez, bilakis 
her taraftan takdir toplarız. 

Manzana gözlerini açıyordu: 
- Anlamadım, diye SÖ) lendi. 
Elimi cebime sokarak polis 

lbüfcttişlerine mahsus bir hüviyet 
'Yarakası çıkardım, Manzanaya 
g6sterdim. Herif afalladı : 

- Bir polis kağıdı!.. Ümit 
ederim ki bu hüviyet cüzdanı 
Iİzin değildir. 
• - Elbette benim değili Pa

tiste oturduğum aparbmanm kom
ftısu polisti, bir biçimine getire
rek mallandım .. 

- Fena değil! Demek hırsızm 
Odasına girmek için bu karlı 
kullanacaksınız? 

- Belki .. 
- Peki.. Ya ben? 
- Siz mi?.. Siz benim ar-

ltadaşımsmız, mademki ben kar
bnıı gösteriyorum. Sizin de ay• 
~ca hüviyetinizi ispat etmenize 
liıunı yoktur .• 

- Peki sonra ne olacak? 
I>" - Sonrasını şimdiden ne 
t~le.yim? Herşey vukuatın gelişine 
tbıdir. Şimdiden tahmin edile

ltaeı. Ben sadece bir noktadan 
'ııdişe ediyorum. 

- Hangi noktadan ? 
~ - Ya otelin mlidürü bizi ser· 
\,· st bırakmaz, ( 34 ) numaraya 
~~ garsonun refakatinde olarak 

ionderirse ?. 
- Mimkündür !. 
._ O halde bütün iş bozulur ? 

~ - Başka bir.şey düşünsek. .. 
e ela adamı sokakta yakalasak? 

ol - Budal ca birşey yapmış 
li~ruzı Halk toplanır, karakola 
() rtıek mecburiyetinde kalırız • 
'r~it.da hırs1zm üstünü başını 

tbrırlar, elması bulurlar 1 

'-it b· Peki, gece adamın karan
l..1tı ır aokağa sapacağı zamanı 
~ 

Hem konuşuyor, hem de ote
lin önünde aşağı yukarı gezini
yorduk. Nihayet : 

- Haydi, dedim, işe başlıya
lıın ! Hazır mısmız ? · 

- Elbette ! Mademki ortağız! 
- Ha.. Ortağız, dediniz de 

hatırıma geldi, peşin söyleyim. 
Elması istirdat ed~bilirsek bu 
defa ben saklıyacağım J 

- Şimdiden bunu konuşmıya 
ne lüzum var? 

- Aramızda suitef ehhüm bu
lunmaması Hizım! 

Düşününüz bir defa; eğer 
e!mas benim cebimde dursaydı, 

bu dalcikada burada bulunmaz, 
Londrayı boylamış olurduk! 

- Halckmız var, hakkınız 

var! Fakat itiraf ediniz hem 
elmas hem revolver bir kişiye 
çok gelir. Bakınız size bir şey 
teldif edeyim: Eğer elması is· 
tirdat edebilirsek bir hafta 
birimiz taşırız, öbür hafta öbürü
müz.. Amma.. Efması ~aklıyan 

revolveri arkadaşına verir. Bu 
fikri nasıl hufuyorsunuz? 

- Ben de başka • bir çare 
teklif edeceğim: Lcndrada biraz 
para bulur bulmaz bü}'ük banka
lardan biriQde bir kasa kiralar, 
dması mühürlii bir kutu içinde 
bu kasaya saklarız. 

Banka müdürile de ikimiz 
birlikte olmadıkça kasanın kimse 
tarafından açılmamas nı kararlaş

tırırız. Rahat etmek için bundan 
sağlam bir yol yoktur. 

Manzana: 

Vallahi bana kalırsa ilk 
şekli tercih ederim, cevabım 
verdi. 

- Pekala sizin dediğiniz ol
sun! dedi:n. Munzana içinden ne 
düşünüyordu, fakat ben kendi 
hesabıma elması hiç kimseye 
ve1 memiye ahdetmiştim. 

Maamafih ilave edeyim ki bu 
muba\•ereııin cereyan ettiği daki
kada Manzananın bütün istedik
lerini kabul etmiş ~ örünmiye de 
karar vermiştim. Şimdiki halde 
mesele boş yere didişmekle de
ğil, fakat anlaşmaktaydı, çünki 
Man1a:ıaya şiddetle ihtiyacım 
vardı. 

Biribirimizin elini sıktık: 

- Haydi, dedim, cesaret 1 
Şerik im: 
- Bu hususta merak etmeyi

niz ! Ce\'abmı verdi. 
- Eger 34 numaralı odaya 

kadar kimseye görünmeden çıka
bilirsek içeri gireceğiz. Ben ro
volverim]e tehdit edeceğim, siz de 
evvela erkeği, sonra da kadını 
bağhyacaksmız 1 

- Güzel, fakat dikkat edi
Y.Or musunuz: İşin en giiç tarafı 
benim omuzlarıma yükleniyor? 

- Aziz dostum, eğer sizin 
adaleleriniz bende ols~ydı, emin 
olunuz, bu işi memmıni) etle 
üzerime alırdım. Fakat şimdi 

düşününüz, şayet korkuyorsanız 
açık söyleyiniz! 

- Ben mi korkacağım ? Bir 
defa işe başlıyalım görürsünüz. 
f 4)kat dikkat, şayet yeknazarda 
işin başarılamıyacağmı anlarsanız 

ihtiyatsızlık etmiye lüzum yoktur. 
- Merak etmeyiniz: Lüzumu 

halinde harekete geçeğim! 
GtizelfiGörüyorum ki kafa-

I mzda plinın bütün teforruab 
hazırdır. Bununla beraber mühim 
bir noktayı diişünmemiş olduğu-
nuzu görüyorum! 

- Hangi noktayı? 
- Siz, ilk vuruşta oda kapı-

s·nın açılacağını tahmin ediyor
sunuz. Fakat şayet içerde bulu
nanlar kapıyı aç;naktan imtina 
ederlerse ne yapacaksmız? 

- Bu dakika bilmiyorum. 
Fakat muhakkak bir çare hulu
l uz. Belki kapının yanında durur 
herifin kendiliğinden çıkmasam 
bekleriz, çıkmca herifi göğsünden 
iter, odaya solcarız. 

- Peki, ya adamın da bir 
roveıveri varsa·( 

- Mümkün, fakat yolcuların 
otel koridorlarında elde rovel ver 
ile dolaşmaları adet değildir. 
Fakat azizim Manzana siz beni 
dinleyiniz. Şimdiden bir sürü 
tahminlere girişmiyelim, yoksa 
yavaş yavaş cesaretimiz kmlmıya 
başlar! Hakikaten birer polis 
müfettişi imişiz gibi göğ sümüzü 
gere gere içeri girelim. Demin de 
söyledim ya, başımıza gelecek 
en fena hadise karakola gitmek 
ve orada elmasın komiser tara· 
findan müsadere edilmesini gör· 
mektir. Maamafih bu takdirde 
bile cesaretim kmlmaı, elması 

komiserden de aşırmanın belki 
bir yolunu bulurum! 

( Arkası nr) ------
ılfilli Takıma 
Seçilen 
Güreşçilerimiz 

Güreş Federasyonundan teb
liğ ediJmiştir: 

ı - Güreş Milli takım seçme 
müsabakalan neticesinde müsa
baka yaparak Milli Taktma tefrik 
edilen güreşçiler: 

Hikmet B. ( Anadolu ) 
Abbas " ( Beşiktaş ) 
Vefik ,, ( Vefa-Kumkapı) 
Saim ,, ( ,, ) 
Nuri " ( Haliç ) 
Mustafa ,, ( Vefa-Kumkapı ) 

Ağır siklet sınıfı için namzet 
olarak Himmet ve Mehmet Bey• 
ler vardır. Bunlar şimdiye karlar 
F ederasyonumuıun tertip ettiği 

müsabakalara iştirak etmedikle
rinden bu sınıfa kimse tefrik 
edilmemiştir. Müsabakalar yapıl
dıktan sonra Milli takımda ağır 
sıkleti temsil edecek güreşçi ilan 
edilecektir. 

2 - Yunanistandan aldığımız 
meklupta buhran dolayısile Bal
kan Güreş Şampiyonasının tertip 
edilemiyeceği bildirilmektedir. Key· 
fiyet tamimen tebJiğolunur. 

Sahtekarlık 
Taklit f ngiliz 
Çıkb, Dikkat 

Liraları 
Ediniz 

Borsa ve Osmanlı Bankası Komi
serlığinden : 

Marsilynda bir banknya beş lngi
li:ı liralık sahte bir varakai naktiye 
ibr&ız ettiği sırada derde6t ediJen ve 
Amerika pnsapertunu hamil bulunan 
bir şnhsıo mukim bu'unduğu otelde 
icra ini nan tnharriyat ve tetkikat 
netices"nde daha birçok sahte beşer 
lıralık evrakı naktiye zuhür eylediği, 
bu paraların asıl arından farkoluna
mıyacak derecede tak it edilmiş ve 
ancak bir virgülün bir nokta yerine 
ikame edilmesinden dolayı aahtelik
lerinin meydana çıkarılmış olduğ'u 

Maliye Vekaletinden 11elen tabriratta 
bildirilmiştir. 

Sayfa ı ı ---
Müthiş Bir Ölümden ikinci 
Feci Bir Ölüme Gittiler 

• 
Filippar Faciasından Kurtulan Bir Çift 
Tayyareden Nasıl Düşüp Öldüler 

Napoli (Hususi) - Burada tüy
ler ürpertici ve müthiş bir facia 
oldu. Tabir caizse buna, facia 
üstüne facia da diyebiliriz. Aden 
önlerinde yanan Filippar vapuru 
yangından kurtulan bir kan koca, 
yakalarmı yine bu ölümüm pen
çesinden kurtaramadılar ve tay· 
yareden düşerek feci aurette 
öldüler. 

Hadise fu şekilde cereyan 
etmiştir. 

Dreyfüs Bankası müdürlerin
M. Lang Villar, Jor Filippar 
vapurile Şanghaydan avdet eder-

ken malum felAkete uğramışh. 
Bu faciadan güç halle yakasını 
kurtaran Lang Villar ve zevcesi 

Portsaitten bir deniz tayyaresine 
binerek Brendiziye gelmişlerdi. 
Buradan da, meşhur tayyareci 
Gulet'in tayyaresile Marıil· 
yaya hareket etmişlerdi. 

Brendizi tayyare acentası, tay
yarenin hareketini bildirmiş, fakat 

Aradan beş gün geçtiği halde 
tayyarenin akıbetinden hiçbir 
haber alınamamışbi". 

ftalyan tahlisiye tayyareleri 
taharri yata girişmişlerdi. Fakat 
hiçbir iz bulamamışlardı. Fransa 
hükumetinin tavassutile keşfe 
çıkan birtakım ltalyan tayyareleri 

pazar günü Napoli civannda pa· 
ram parça bir tııyyare enkazı 
görmlişlcrdir. Tayyare enkazının 
altında da külçe halinde cesetler 
bulunmuştur. 

Zabıtanın tahkikatı neticesinde 
düşen tayyarenin Lang Villar ve 
zevcesine ait oldoğu anlaşılmış-

Ayasofya Minaresi
nin Temeli Satılığa 

Çıkarıldı 
(Baş tarafı l inci sayfada 

mülkiyetlerin nasıl olup ta vücut 
bulabildiğine nekadar hayret 
etsek yeridir ve bu hayret hissi
nin sevkiledir ki deponun sahip
lerile karabeti olan ve burasını 
kira ile tutan şekerci Ramazan 
Beye müracaat ederek bu minare 
altına nasıl temellük edilebilmiş 
olduğunu sorduk. 

Ramazan Saim Bey, bize, 
şunları anlattı: 
"-Bir Padişah ve ağlebi ihtimal 

Sultan Mahmut bir cariye azat 
etmiş. Vaktile serbest birakılan 
cariyelere, . çarşıların en işlek 

yerlerinde mağaza, dükkdn gibi 
akarlar verilirmiş. · 

Padişah zamanın Evkaf nazırı
nı çağırtmış, azat ettiği cariyesine 
bol kira getirecek bir yer tah
ıis edilmesini emretmiş. O vakit, 
şimdi meydan olan yer ve ca· 
miin avlusu çarşı imiş. 

Şekerciler de varmış. Cariye
ye, işte bugün benim depo (Jla
rak kullandığım yer verilmiş ve 
tapuya raptolunmuş. 

Kad n, sonra evlenmiş, Fat· 
ma, Zübeyde ve Kamil isminde 
üç çocuğu· olmuş. Anneleri öl
dükten sonra dükkanı, dedemiz 
Cafer ·Ağaya satmışlar. Şimdi 
bu depo, babamın amca zadeleri 
olan Kara Hasan, Kara Hüseyin 

ve Kara Mehmet biraderlerin 
tasarrufundadır. Ben de onlardan 

kira ile tutuyorum. Bildiğim bun
dan ibarettir ... 

( 

' 
Facia kurbanlarından Lang VJllar 

altta lı:arıaı, altta da tay1arecl 
Oules ve Mora 

tır. Tayyareci Gulet son derece 
mahir, dünyanın birçok tarafını 
tayyaresile dolaşmış bir tayyareci 
idi. Tayyarenin pilotu Moro da 
26 yaşında, şimdiye kadar 1600 
saat uçuş yapmış bir pilottu. 
Kazanın sebebi hala anlaşılama-
mıştır. 

SON POS'fA ______________________ ,. 
Y cvınl, Siya.si, Ha\ adis vo llalk 

gazetesi 

(dare · lstanbttl: Eski Z:ıpti) a 
• Çatalçeşıne soka.;ı :!j 

Tekfon lstanbul • 20~03 
Posta. kutusu: l tanbnl - 741 
'l'elgraf: İstanbul SO~ PO::iTA 

ABONE FIATl 
TÜHK1YE 

1400 Kr. 
750 lt 

400 > 

150 > 

1 Sene 
6 Ay 
3 > 

1 lt 

Ecnobl 

2700 Kr,-
140i) • 
800 lt 

801) • 

Gelen evrak geri Yerilmez 
llfmlardan mes'uliyet nlınmaz 

cevap için mektuplara 6 kuru~lu · 
Pul il~vesi lılzımdır. 

Adreo, de~iştirilmcc; ('"Jı)) km·ıı1tıır -< 

Fotoğraf i"ahlili Kuponu 

Tabintinizi llğrcnmek istiyor :ı. ııı 

fotocrnfmızı 5 adet kupon ile lıir· 

likte gllndcriniz. l''otobrafınıı ır y~ 

t. l.ıiJir \O ia lo t•Jilınez 

lsinı, m ,,ı k 
'C) a an' at'? 

Bang~ ı;uallerin 

<'e' abı ? 

Fotoğ'raf intişar 

edı.-cck mi ? 
=-

l'oto~rafrn kliJCSİ 30 kuruıl U:ıt 

pul mukabilinde göo~erilebilı. 
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BEBEK SARA YINDAKI 
ve Koru köşkündeki eşya müzayedesine 

Hazir:uıın 10 un~ıı Cuma gilnü devam olunacak ve Bebek sarayında kalan kıymetli eşya ile bilhassa Koru köşkünde 

mC\ cnt lıilüınum eşya ve mefruşat müzayede ile satılacaktır. Nadide yemek oda takımı, elektrikli 
Herekc, Şiraz ve yol halıları, ,.o kumaşları, salon takımı vı:ı saire V. S. ~ 11111•11 

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

bugün güzel birer ev sahibi olmuşlardır. 

1 Türkiye Bankası 

Kadıköy Hasanpaşa Hilaliahmer 

Nahiye merkezi himayesinde 

9 haziran 932 perşembe akşamı 

Yoğurtcu Park tiyatrosunda 
fovknlaclo milsamero 

1 - Askeri bando ••• 
2 - Muallim Nuri Beyefendi ve tale· 

klerl tarafındııo fahriyen konser. 
3 - Nıışlt Bey ve Karakat Hr.yetl 

tcrr. ılUyesl tı:ırı:ıfından " İki Böcek Dört 
Çiçek ,, vodvil 4 perde ..• 

4 - Duvetolar ve Knııtolnr ve saire.,. 

1 lstanbul S Asliye Mahkemesi 
6 mcı Hukuk Dairesinden : Bel
kıs Ilanııııın kocası Fatihte Birinıi si-
ııan nıahııll<' indo 13 numaralı lıanodo 
sakin iken halen ikametgahı m<'çhul 
lrnlunaıı lliida) i Efendi ::ı.loyhiııo ika
mo oluıınan bo anına chwasının gıya· 
ben icra kılman ınulıakeıncsi ııotico

sindc muınaileyhimanın boşanmala

rına k:ı.rar 'erilmiş vo bu baptaki 
lıükmü havi 13 mart 032 tarihli 

Zay1 - 338 ı;enesinde ~-ülga 1 
iltı.mın bir nU hası malıkcmo di-
divanhaııcsino talik edilmiş oldııt'Un

d:ın tarihi fümdan itibaren bir ::ı.y Darülhiliifetülali e medresesinden 
iptidayi hariç ikinci sınıf tan 
aldığım tasdiknameyi zayi ettim. 
Hükmü yoktur. 155 Mehmet Cemil 

znrfınd::ı. ilfimı ınozkfıro itiraz edilme
diği takdirde muamel ol kan uuniye 
ifa edileceği füı.n olunur. 

y yyare 
PİYANGOSU 

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

• ra ıye: 

O adır. 
Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 

büyük ikramiyeler ve 20.00Q 
Liralık bir mükafat vardır. 

ViRE .. GöğU lori , -ıayıf olanlardaki öksiirilklore büyük 

, •• ehemmi.) ı•t verıııolidir. KATRAN HAKKI EKREM 
tehlikeni öniıne goçeT. 80 senelik tecrübe. 

Taksimde veyahut Ayazpa· 
şada 50.000 liraya inşa edilecek 
bir apartımana nısfiyet üzere 
iştirak etmek istiyenler Galata 
Yüksek kaldırımda 66 No. Iu 
daktilo Osman Nusret Ef. mn
racaat etmeleri. 

SalihU icra emurluğundad: 
Satılıırnfiı mukarrer lıuluımn gurlıen 

Dikilitaştan lıed ilcı Yay ömor köprUsU 
vo ııaın1 digwi pUöküllii kı>pril vo 
Aıınnk ve .Aznıak sırasilo J:ldelok 
köyü öniiııdt•rı de\ r ile Tiirtt>n ~iftli
gino giden cadde ile Türten Azınahrına 
vo caddei ınezküro ilo Koca ahlat vo 
.:akaroğlu 0-ınan vo Koknryemiş vo 
Teke şaıı b.ıhçcsi t:ırafın:ı vo ondan 
Tol, r·şan lıalı~· esi yo 1 u ilo tokeş:ın l\ab
ric;tan ııı::ı. ve ondan yukarı Koca tepe
nin sırtı sırnsile Hacı top Kara Mc.h
ınet tarsınd,m Hoı tepeden AkhisaT 
taril ile ve lıu t:ırik ıııe) anında Cıhk 

oglu ta-,ıyle ondan 8ırtlı kuyudan vo 
Yılık fistUııdc•\ .\li Fakıh oglu 1hrahim 
tarla ınclan Mestan oğlu vo İkiz oğlu 

Aluuot tarlal:ırınd:rn yol ilo Dikilitaş 

ve IJarı lbrahim ''o Pazarköy lıemleği 
ile Dikilit,tş ilo ı.ıalıdut vo döııiiıniine 

itibar ol uııınak şartilo dfüııirııu on lira 
kıymeti mukad<l<'lNi 33000 dönfünden 
ib~lTot buluıı:ın Tepecik vo Biı;rrliği 
çiftliğinin 10~G80 hisse itibarile Hacı 

Ali Beye ait 532 O hissci .,ayiası 
11, i 032 tarihine ınilsadif perşembe 

gilnfi saat 15 to Ralilıli icra Memurlu
ğu odaı:ıınd:ı. en cok bcdoli teklif ede
nin tlstiiııdo bırakılmak Ozoro açık 
arttırııııL ilo satılığa çıkarılmıştır. 

1 lşlm ciftli<rinin lıisse;ıino ait 
şartmnaıno ~ '6 032 tarihinden itilıarcıı 

herkesin görebilme i icirı daircımiıin 
13 t- 80 nuınarnsile herkesin görebilme
si iı;in açıktır. 

2 lşbu çiftliğin hissoi şayıasın-
da ınfllk!yot, rehin, vo irtıfnk hakkı 
gibi l>ir gflna hak iddiasında bulunan
lar \arsa 20 giin zarfında üvrakı ınüs
lıitolerilo birlikte dairemize miiracaat 

4'tıneliflirlcr. Aksi takdirdo hakları tapu 
sicili ilo sabit olmıyanlar arttırma. 

lıodclinin yapılmasından hariç bıra

kılırlar. 

3 - Satış peşin para ilo yapılır. 

Ahcıların ~ Cizdo yodi buçuk kanunen 
muteber teminat gö terınclcri U\zımdır. 

4 - Ü tiinde lıırakılın:ı. gUnil teklif 
edilen bedeli mukadder bedeli tecaviiı 
etmek şartilo en çok bedel verenin 
ü:-Hlııdo bırakılır. Aksi ta.kclircle gayri 
menkul ikinci açık arttırıııaya \'!karı

lır. Vo alıcılarda taahhfltlorinden kur
tulurlar. 

5 - Üstiindo bırakılma~, ınOtcakip 
teklif edilen bedel azami bir harta için 
do veznemize yatırılınalıdır. Aksi 
takdirde ihale bozularak gayrimenkul 
ikinci açıl· nrttırmıya çıkarılır. Vo iki 
nrttırına arnsrnd:ıki farkı fiatl:ı. ınrnr 
ziyan vo bilumum mosarifton inahrum 
kalınacak yilzdc bu~ faiz ayrıca lıiikme 
lıacct kalmaksızııı ınom uriyetiıniıco 

doğrudan doğcuya. tahsil olunur. 

G - lşhu ilandan daha fazla ma
lfıııınt nlıııak iı:;tiyl\ıılor dairomiziu 
15/8130 numarasilo hcrgün öğleden 
sonra müracaat otınelori lflzumu ilil.ıı 
olunur. 

Ka acabey 
Harası Müdürlüğünden: 
Hara arazisi dahilinde merkez 

ve İsmet Paşa mevkilerine ait 
iki kısım tarlaların icarlan ayrı 
ayrı ve kapah zarf usulile mü
zayedeye vazedilmiştir. Taliple
rin ihale günü olan 23 haziran 
932 perşembe günu· saat on 
dörtte Hara merkezinde hazır 
bulunmaları ve şeraiti anlamak 
istiyenlerin Hara Mildllriyetine 
müracaat) ri. 

Haziran f 

.--- Ankarada satılık veya kiralık lokanta_ 
• 

Arzu edenlere maa mobilya vayabut mobilyasız dört sene 

müddetle verilecektir. Çankır1 caddesi maliye bahçesi karşı
sında Yeni Hilil lokantasına müracaat. 

mEn UCAT SAftTRAL Ltd_ Şirket 
Tel. 21128 YEDİKULE 

YÜN PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş pilikle 

boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

büker 

boyar 

Grizet 

lvek 

Yapar. 

Pamuk 
BOYAR 

ve tün Blezeri 
GENİŞLETİR KASARLAR ÜTÜLER 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N T A L dan arayınız. 

Doktor 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

·~~ Beyoğlu, Tokatlayan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 _ı 
'ZA 

ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 

(.'ıldı 

h07;ınayan 

Vl'!rttll f' 
Tuvalet 

LASTER SILBERMANN ve SU. 
' DOYÇE LEVANT Linye 

Hamburg, Brem, Anvers, lstanbul 
ve Bahrisiyah arasmda azimet ve 

avdet muntazam postaları 
Hanıburg, Brem, Stetin, An vers ve 
Roterdam'dan limanımıza muvasalab 

beklenen vapurlar 
Akka vapuru 28 Mayısa doğru. 
Akila ,, 1 hazirana ,, 
Chlos ,, l 1 ,. ,, 

Burgu:, Varna, Köstence, Kalas 
'Ve Ibrail için limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Akka vapuru 28-30 Mayısta tahmil de. 
Gernis ,, 13-15 Haziran ,, 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 
Galilea vapuru limanımızda 
T ssaUa ,, 25-26 Mayısta tahmil de. 
Andros vapuru 29 - 30 Haziranda 

tahmil de. 
Streevvald vapuru 2-4 haziranda 

tnbmilde. 
Yakında Londraya hareket 

edecek vapurlar 
Thessalla vapuru 25 - 26 Mayısta 

tah 111 ilde. 
Fazla tafsilat için Galatada 

Ovakimyan hanmda Laster Silher-
mann ve Şürekası vapur acenta
Iığına müracaat. 

Telefon : Beyoğlu 641 - 674 - Halepli SUnnetçt Başı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Beşir Kemal - M. Cevat ecz11hane1I 
karşısı oda T. 214~. Kadıköy 6 yol ağzı T.19 

Satılık ev 
lstanbul Şehzadebaşı Çukur

çeşmede Taşhnn karşısında mü
ceddet 11 numaralı ve iki odalı 
hane acele satılıktır. 

Kıymetli Gerdanlık 
Çok kıymettar pırlanta bir gerdanlık 

Emniyet sandığınca Sandal bcdostanın· 
do çar aınba gOnll saat bir lıuçuktan 
ıonra aatıllğa çıkıı.rıl:ı.caktır. 

1 
BAHRISEFIT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 
3,250,000 F L. 

Oalatııda Kı:ıraköy palasta Telefonı 8•1'" 
oğlu 3711-5 latanbul t ll şubesi: 

''Merkez Postanesi lttisallodo Allaleıııcl• 
han ,, Telefon : lsL 563 

Bilumum banka muamelab 

EM IYET KASALARI ICARI 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci ı Trabzon oteli yananda. 

lstanbul Sekizinci icra Mr 
murluğundan: Sadiye Hanıma er 
gar masarif fıO lira borçlu Sa.ınatyadi 
Ist::ı.syon karşısında 1çka1pakçı sok•· 
trınclıı. 71 ııum:ırali hanodo ınukilll 
halen ikamctgll.hı meçhul İsmail L(ltfi 
Efendinin işbu borca karşı bir itir:ı.S1 

varsa tarihi illlnıııdan itibaren bir :ıY 
zarfında dairemizin 931/8479 numarııll 
dosyasına bir ay znrfında dermi}~Xl 
etmediği hal<le müddeti mozk0.rtı11 

rnururundan sonra vaki olacak itriıı.Z1 

mesmu olınıyac:ı.f;rı ödemo emri ınıı· 
kamına J,aim olmak üıero ilfrn olunur· 

Zayi - 1027/ W28 sonoi todrisiycsiır' 
ele Bc·'-· orrıu ltalv::ı.ıı llk Erkek mekte" 

.J t'ı • 8 
binden almış olduğum şahadctnıı.111 
wyi oldu. Yunisiııi alacağımdan bit 
lıtlkmii yoktur. 

Ka ıınpaşa Sadık Boy oğlu: A. lbsııtJ 

Zayi - lstanbul Evkaf MüdürHİ" 
ğünden almış olduğum 92 num~ral~ 
maaş cüzdanımla tatbik mührurO 
kaybettim. Yenisini alacağıl11~a1I 
eskisinin hükmü yoktur. 0 
Kasımpaşa Büyükp:yali camii kayyufll 

Mehmet Seyfeddin 

~~~~~~~-~~~--~-----
Çocuk hnstahklan mUtchallll111 

Dr. SEMİRA İS EKREM H. 
Beyoğlu mektep ı;okağı Tel: 2496 

==========~==~~ 
Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Seliın tul" 
Nefl'İJ•t MüdirG Halil LQtfl 


