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b- illi: Mi laalk kltleli tarafından 
uy d0 I :.ı d. tezahiirat ile tetyi e 1 m.,..9! ır. 

Gazi Hl. nİD a:efakatlennde 
fırka umumi kitibi R~P· 
Kılıç Ali, Raten Etref, Salih. 
Cevat Ab&... Beyler baluam~· 
tadır. Gazi Hz. bu aabala Denn-

Atina Melctrıpları 

Yunani tanda iya 
Vaziyet Çok Gergindir 

Muhalif Partiler Makedonyada e 
Bir Manevra Çeviri_yo,lar ~ 

Atiaa, 10 (11...ı) - il. v .. , 
aiselOI Fraua,. fitti. Fnauam 
Bu,ol bphealanacla ... elik 
matat ~ yapacak. Ra-
~ olc1ah ltaı,a ~ "-" 
clllhd ltreadilide bnkttktaa 
'°nra Yma 811Yeldl treale 
Parı.. " ..... bphealua 
tlclecektlr.-

Bapeldla •yahati bir ., 
lraclar .arec.ldir. o ..... .. ... ,......,_ ........ ... 
•acak ola K Vem_._ tm 
" llade bir bnetle Y-a·hs 
t.na .... .. iDtllaap •le. 
....... ı•ljd:ıttık .. 11. y,, ..... ................... nrt11i1 ...,_., llltlaY_.. 
...... pzerek bdlllap nataldut 
llJByeceibô, eflran umamlyeye 
kup 'faliyetl t•'fİr hU1a1Uncla 
bitin bvvetiai 

lstanbul Gali 
Fakat Çok F 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi l 
Dünya Halasa 
Doğru Gidiyor 

Sem .aaıerde 1aptlan beJnelmUel 
hmaalar, kooferan•lar, inaanlara 
lmlt verici mahiyettedir. Artık 

•arp endifal n lktıHdi buhra• 
.. ubraba ihtimalleri ualmak• 
tadil'. Bu buauta .. llumız da 
nlkhladir. Diyor ki; 

Ali Bey ( Fatlla Katafa abaltçl ..a.ak34) 

- Son Lozan Konferansının 
kararları dllnyaya yeni bir temel 
taşı koyacak diyorlardı. Bu 
fikrin doğruluğunu meydana çı· 
kıyor gibL lngiltere F ranaa ile 
anlaşh. Fransızlar Dnyunu Umu
miyemiz hakkındaki teklifi kabul 
ediyorlar. Zorla, tazyikle iflerio 
JÜrUmiyeceği anlaplmış makul 
devir başlamııbr. Bir de ıu Çia
Japon iti halledilse de insanlar 
umumi harbin yaralarını aaraalar 
refaha kavuşsalar ne iyi olur. 

ic 
Celll Bey ( Aluıara,. klflk Unsa 55) 

- Son günlerde dlloyamn 
tlzerinden mllsait bir hava 1eçi-
1or. insanların çilesi dolmUfa 
benziyor. Lozanda Almanlar için 
( 3 ) senelik bir aıoratoryomdan 
ıonra ( 37 ) ıenede ödenmek 
lzero maktu bir borç kabul 
edilmesi, Fransa ile lngilterenin 
Avrapanm lellmeti namına uyut
ması, nihayet bizim Düyunu umg. 
miye itJerinde ileri drdtığllmilz 
tezin munffak oldutu haberleri 
iktıudl buhrandan bunalan in· 
anları sevindirecek mahiyettedir. 
Harbin kara ve korkunç bulutlan 
beıeriyetin ufuklanndan uzak· 
!atmışa benziyor. 

• Klal1 S.,. (Ba,..sıt Emla .. ,. mahallHl 9) 

- Dlnyamn buglln geçirdiii 
buhraq umumi harbin bir neti
cesidir. Mağlüp milletlere taham· 
mll1lerinin fevkinde atır yftkler 
ytlkletildL Bu (malayutak) teklif
ler esasen harpten zayıf çıkan 
milletleri bllıbiltün ezdi. Almak 
Ye istihlAk etmek kudretlerini kırdı. 

Neticede dünyada makineler 
Ye ftliyen kollar ltab kalınca 
buhran baıladı. Bu halin devamı 
alacaklı devletler için de vahim 
ldL Nihayet Lozanda alacaklı 
devletlerle Almanlar uyuştular. 
Dllyunu Umumiye me1elesinde de 
bizim teklifimiz kabul ediliyor. 
lnıallah bundan ıonra biraz ge
niıler ve ııkıntıdan kurtuluruz. .. 

Saclnttla B. (K aaımpqa llk.ı. caddul 7) 

-Avrupalı bankerler halifeler 
ıamamnda bize borç para ._. 
mitler, 10nra da 1Mı paralan to
pa ttlfeng vererek lltatokoJU 
muhafaza edecejiı diye bizi harp
lere aokmuılar; mai16p olunca da 
hem memleketlerimizi elimizde 
almışlar, hem de bize ağır faizler 
,nkletmifler, bir taraftan ela 11111-
tanlann aefabatl ba ite imımam 
edince ıartlağımıa kadar borca 

SON POSTA 

• 
DA iL ABBBLEB 
İHTiKAR 

Sarraflar 
Karışık işler 
Yapıyorlar 

Rehin Dzerine ilrraz yapan 
mlleaseaeleri murakabeye memur 
Ticaret Komiserliği bu mtıeue

aeler hakkmda aka bir kontrol 
tesis etmiştir. Müesseseler ancak 
yüzde dokuz faiz alabileceklerdir. 

Maamafih 6ğrendiğimize gire 
bazı müesseseler verdikleri borç 
paradan yllzde dokuz faiz, ylb:de 
on iki komisyon, yllzde ·on mua· 
mele vergisi almaktadırlar. 

Ancak bu iıte yalnız faizin 
muamele vergisi alınmak 
llzım gelirken bu miieueseler 
tarafından kanun hilafına olarak 
yekin paranın muamele vergisi 
hesap edilmektedir. Borç para 
alanler tikAyetlerini Komiserliğe 
bildirrlikleri takdirde müesseseler 
hakkında derhal takibata geçi
lecektir. 

Mektep ihtiyacı 
Öğrendiğimize gire Maarif 

Müdürlüğü önümlizdeki ders se
nesinde talebe miktannı nazarı 
dikkate alarak şimdiden meld6p 
ihtiyacının temini hususunda tet· 
kikata başlamııbr. Önümüzdeki 
ıene ilkmekteplere devam ede
cek talebenin miktan daha fazla 
olacağı anlqılmaktadır. -

ipek Çorap 
Son Günlerde Fiatler 

Bir Miktar Artmış 
Salahiyettar bir zabn Yerdiii 

malümata göre, liiks kadın ço
raplan ile, ipekli kunıaf fiatleriıı
de IOD plerdo lıissediU.. bir 
ynkseklik göriilmektedir. 

Daha ucuza utdmuı pek 
mftmktln olan ltıks çoraplann dti· 

zinesi on ıekiz liraya satıldığı gibi 
ipekli kumaflar da bir miktar 
artmıştır. Halbuki geçen ıene 
ipek ipliğin fiati yirmi lira iken 
bu ıene iplik fiati OD iki liraya 
düşmilştUr. Buna reğmen, 
ipekli kumat fiatlerinde ipek 
fiatlerindeld mkut ile mtltenasip 
teneulll yoktur. Bununla beraber 
fiatlerin yllbelmesinde baza 1eai 
muraflann tairi olup olmadıiı 
da tetkik edilmektedir. 

babnlflZ. Şimdi o sefih 1Ultanlann 
borçlanna bin bir badireden çakan 
bugthıkft clmhuriyet neslinin 
omozlanna ylldetiyorlar. Biz na
mus belAlı borcnmuzu tanıyoruz 
amma Yerebileceğimiz bir tekilde 
olmalıdır. Bana da muvaffak 
oluyoruz galiba.. 

1 Tetkik 1 BENZiN 
. Memlekette Neler Bu Mesele 

Yapıbyor? /(ökünJen 
Haber aldığımıza g&e, Milli 

lktısat ve Tasarruf Cemiyeti 
yerli mallar hakkında mtlbim bir 
karar Yer1Dİftir. Bu tetkik, a... 
huriyet idaresinin tesiaindeaberf 
buglhıe kadar memleket dabilia
de yeniden tesis edilen imalltha
ne ve fabrika gibi sınai mlleue-
selerin mukayesesinden ibaret 
olacaktır. 

Tetkikat neticesinde Tlrldyenin 
amal iatih..J kuvvet ve kabiliyeti 
hakkında bir eser hanrlnacakbr. 
Bizim, alakadar makamlardan al
dığımız malilmata: göre, memle
ketimizde aon iç aene zarfında 
yeniden açılan fabrika ve ima
IAthanelerin miktan diğer sene
lerin çok fevkindedir. Bu terak· 
kinin yerli mallar propagandasına 
verilen ehemmiyetten ve balkın 
yerli malına karşı g&sterdiği rağ
betten ileri geldiği anlaşılmakta· 
dır. 

İkbsat Ce~iyetinin yapacağı 
tetkik neticesinde, her maddesi 
yerli olmak üzere memleket da· 
bilinde ne miktar eşya istihsal 
edildiğini, bu miktarın memleket 
ihtiyacım ne dereceye kadar karşı· 
ladığını meydana çakaracakbr. 

700 Bin Liralık Dava 
Şakir Sanca Bey Ticaret 

Mahkemesine mllncaat ederek 
Azyatik Bankasından yedi yüz 
bin lira bir alacak dava etmiştir. 
MeMle tetkik edilmektedir. 

. Tahsisat 
Verildi 

Düzelecek 
Şollrl• Cemi,.tl le, ... 

...... eler BelecH,.,. •lracut 
ederek benzin fiatl.W. ylbek
lijindea fiklyet ebnltlerdir. Ba 
mllracaat llzerine Belecli1e beaia 
fiatlerini esulı Ye ıenit mikyasta 
tetkik: etmeğe bqlam•fbr. 

Yapılan tetkikata ıfire, mua
mele vergİIİDİD Jllzde altıdan 
ona iblljı ve benzine bir kant 
aeksen santim fatihltk .._. 
mi illvesile bemin flatlsi 
bir miktar arbmfbr. 

Bu eırasl•r malim olmakla 
beraber, belediye, benzin fiatiai 
k&klnden tetkik etmek için be.. 
zine mahallinde Yerilen esas ftatle 
maliyet fiatinl teabit etaüye bq
lamıtbr. 

Fiate navlun, aigorta, depo 
masrafları, zayiat, itletme .......,. 
fı, gOmrtık, oktruva, muamele, 
iatiblik resimleri Te diğer maa
raflar ilivesile maliyet fiatl bu
lunacaktır. 

Maliyet fiati bulunduktan 
ıonra bugllnkil aahı fiatiode 
gayritabii bir kar rartllilne .... 
dahale edilecektir. Belediye bu 
tetkikle meseleyi kökllnden hal· 
ledecektir. 

Otobüs 
Florya İçin 35 KurUf 

Ücret istiyorlar 
Bir müddet evvel, bir kmm 

Adliye Vekiletl Yeni Ceza otobüsçlller Belediyeye mtıracaat 
Kanunundaki tarifat ve hük&mler ederek Floryaya otobns işletmek 
mucibince hapishaneler inşasuu istediklerini bildirmişlerdi 
tasavyur etmektedir. Bugiin mem- Belediye İktısat Müdürltığll, 
leketimizde asri tesisatı havi bq otobüsçülerin tekliflerindeki bazı 
hapishaneye ihtiyaç vardır. Bu noktalara itiraz ederek yeniden 
hapishaneler beş milyon liraya tetkikata başlamııtır. 
mal olacaktır. Bütçe zarureti do- Bu itiraz, otobils çillerin 
layıaile bunların İDfU1 tehir edi- Sirkeciden Floryaya kadar du-
lecektir. Yalnız bu .eneki bütçe- rakaız olarak mlfterileri 35 ku-
ye hapishanelerin tamiri için 180 ruşa tapmak istemeleridir. Bu 
•b=in==lir=a=k=on=m=Ufluflur===·==== Ucret fazla görlllmekte ve me-

.::w safede durak mevcut olmama11 

.. ·--- izmiri ---- bir mahzur ,eklinde tellkki edn.. 
~ mektedir. 

Gayet Az Para ile 
Görebilirsiniz 

Gazi Hz. nin heykellerinin 
açılma merasimine bUUln 
memleket davetliair. Bütün 
vesaiti nakliyede .azami ten
zilit yapılmııbr. 28 Temmuz 
tarihini unutmayımzl 

Seyriaefain şimdiden kap 
eden tertibatı almıt~r. 

Sarayburnu Parkı 
Şehir Meclisi Sarayburna pu

kını 1 O sene mtlcldetle icara 
verebilmek salibiyetini Belediye
ye vermişti. Belediye fimdild 
müstecirile anlaırmt Ye IJ8. 
tiln tesisatı Belediyeye tw-
ketmesi tartile kencliaine tepiai
evvele kadar bir mlllılet Yermİf
tir. Şimdiki r i• tccir buraya 91 
bin liralık bir h:sısat Y"Pmlfb. 

Temmuz 16 ---
Günün Tarihi 

Vergiler Temyiz 
Komisyonu 

Yalnız lstanbul ViJAyetine mahıuı 
olmak lzere teıkil edilen Vergiler 
T...,.ra Komiayoau 1 temmuzcl• 
ltlltarea ite baılamıştır. Komiıyoa 
kaua~ Yeraset, muamele, hay••• 
••sflerile l&j"veclilen ver.ilere alt 
itleri tetkik etmektediı-. KomisyoD, 
rei.Ue iki Azası Maliye Vekileti, iki 
bul tla lktaaat Vekiletl tarafında• 
intihap etlilen bet ldtillk b;r heyettir. 
lkbat Veklletl tarafından yeni baJ'I• 
.... ha Muammer Be1de din vui
ı..ı.. bqlalDlfbr. 

Bir Hendese Alefl 
Bir Tlrk ~enel her aeYI hendeıe 

aleti 1erine kullanalabileeek bir alet 
JaplmtbF. Ve aletin proje.ini de 
SaaaJ1 llldiriyetine •enaiftir. Alet 
T•Mpde imal edilebilecek Ye ~•Jet 
--. mal olacaktır. 

Camları Yere Sermiş 
Şeluemininde babÇ1Vanhk eclen 

Yak9P bminde biri ayni •emtte otu• 
ru Madam Marikaam eme taarr•• 
.... camlan larmq, rakalaa· 
mlfbr· 

LAieiiden Geçerken 
SU.kalı Amao:ut Muharrem LAJ .. 

H... seçmekte olan L6tfiye Ham
mıa faDtaDnı kapap kaçarken J•ka
ı....,tar. 

Milli Tasarruf 
Çocuklara Ve Halka 

Konferanslar Verilecek 
Milli lktısat ve Tasarnd Ce· 

miyeti lstanbul ıubellİ geçen gln 
yapbiı bir toplantıda çocuklara 
tuarruf hakkında nasihatler ve 
halka da haftada bir radyo ile 
koaferana verilmesini munfik 
bala ııtur. Bu kararlara tatbik 
tekillerini tespit için yakında 
tekrar toplanacaktir. 

Bir Açıkgöz Tutuldu 
Bebekte oturan Matmazel Piyana 

e.....W ııGn Gillhane Parkına giderek 
kanepeye oturmuştur. Fofi isminde 
biri Matmazelin da1gınlıfından iatl• 
fade ederek çantasını çahp •avuşur
ken yakalanmıştır. 

Yerli Çatal Ve Kaşık 
Bir ecnebi grup latanbulda 

ilk defa olarak bir çatal ve ka• 
tık fabrikası açmıştır. Fabrika 
yakuada piyasaya mal çıkaracak
tır. Söylendiğine göre çatal Te 
k8flk fiatleri hayli ucazhyacaktır 

Üzüm 
ihracatı 

Harid Ticaret Ofisine gelea 
mallaata g6re bu aene memle
ketta llı:üm nziyeti bağcılana 
J11z1b11 gtildiirecek derecede iyi 
n llatta nıakemmeldir. Hariçtea 
almee haberlere gire bu sene 
Ym-khn ftzüm istibsalide iyi 
olacehr. ihracat Ofiıi üz&m 
ibraa hususunda ıimdiden faali
yete başlamııbr. 

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

1 : Yolcu - Haaaıı Bey N•• 
iyi ki rastıeldim. 

2 - T anıam... heı .büı liram 
var. Ne yapacağımı ıaşırdım. 

- -
t 1 1 f 

1 ~ -

3 - Bankaya mı 
Jım? 

)'abr.a.- ı 4 - Bakkal • dükkam 
açayım? 

--- -

mı 5: Haaan • e 
bak birader. Ş nu a =-. ver de, le• 
cek ıene ıa a fai:ule beraber iade 



16 femmuz 

r 
Her gün 

. 
' 

- --
Dünya Niçin 
Devletçiliğe 
Gidıyor? 

-1-

s. .. 

)[ıwcııt iktıs:ull ,artlar, harp sonu 
dovrt>siııin ıııüv;ızenetsizliği yiizünden 
bir tiirlil istikrar bulamadı ve bulamı· 
yor. Bııııun hir neticesi olara~! d[lııo 

TA . 
_ ::::::x. --

[son Postanın Resimli Makalesi • Korku Ve Cür'et • 

• kadar ılevaııı t•tlon serbest ınuba<lele 
e:;:ısı rı,\ rııii toıtit «Kapitalizm» ~i:-tı·n~i 
ya' a~. ) av;ış ortadan kalkma'. blı· 2 - insanlar vardır ki çok cür'et-

dadıııı "ll:;lerİ) or. KaJkınak istidadını kakhr. Farenin önlerinden geçmesin· kardır. En büyük tehlikeler bile on• 
- inııanlar vardır ki çolc kor4 J - Korlcak olmayınız. Fakat 

fazla cür'etldir olmak ta iyi değildir. 
"'U ı croı7 bıı ~ blomin yerine, bıızıları, 
~ferdin ıniilkiyct hakkını inkar eclt•rı den bile iirkerler. Iarda korku doğurmaz. 
koıııiirıhmi 1-oyıııak h;tiyor ve her te· ==========-=========~-==== ==========-~ 

' 9,,ı.ıın~ :rnlftlıiyotini cemiyete bırnkrıı:ı
yı ıııuY8hk buluyorlar. 

Ha1.ıları ise, bir cemiyetin yiiriiıııe· 
si1Hln ı::ıa!i :ııııil addedilen uıiilkiyrl 
ıhakkıııın l,;ıldınlmasına nıuarııdırlar 
re lnı~iiı:kil linnyanın so!Umetini, rc.1'1.!İll 
~y<ı pıı mad ıgı, y:ı pmıtsında mahzur ~lırü-
fon i11leri dnvloto bırakmasında !ayda 
bul 11 \ ıı rlar. 

Bu ıııillıiın ıııovzuu ya.kından tct· 
kik Pdt•ıı ııı:ıruf Alıııan iktısatrı:it 
.. rriıl• "i1ı1di bütün fikir tı.lı'ıııirıi , .. . 
mcşgııl eden lıir kitap ) azını~tır. Hı~, 
bu sııııınlarda, bn kitabın mcnubahıs 

itti..d ııııitol,alıil vo zıtJtozlcri gö::ıtorecegi1.. 

* "Ağır ve büyük sanayiin on 
dokuzuncu asırda vücut bulma· 
111ndan dolayı bugünün insanları 
" Kapitalizm ,, i muasır bir 
mefhum zannederler. Ayni 
insanlar, vaktile dünya sonunun 
1000 inci senede vukua gelec~ 

.. ğine dair yapılan kehanetlere 
benz er bir surette, şimdi, bu 
ıistemin sonu geldiğini ilan ed~-

. yorlar. Şunu bilmek lAzımdır kı, 
menkul, gayrimenkul şeylerle 
beraber çalıştırılan eşhas gibi 
madenler evler fabrikalar, insan· 
lar, hayv~nlar, 'paralar da birer 
ıermayedir. . 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Biiyük Ve Küçü De eti r 
M. Heryo, Büyük Devletlerin üçükler' 
Üzerinde Büyüklük Hakkı Vardır, Diyor 

Paris, 16 (A.A.) - Ayan Mec.. et!D~k için olduğunu beyan eyle4 Biz, bUyUk Avrupa ailesi için-o 
lislnde nutuk irat eden M. Her· mıştır. de intizam ve sükftn tesisi için 
yo, sağlam maliyelerin beynel· Lozanda istihsal edilen netice· 'k 
milel karışıklıklarda başlıca kuvvet• ler şu suretle hulasa olunabilir: 

1 
i büyük memleket arasında 

leri teşkil ettiğini ve bu karışık· 1 - Almanya itilafı, mukaddem bir itilaf akdi IAzım 
tıklar esnasında hazan ihtirasları 2 - Çok sarih ve açık olan geldiğini dilşUndUk. Bu iki bUyiik 
teskin etmenin çok müşkül oldu· "Dostane itilaf memleket tarihin sevki ve ihtiva 
ğunu söylemiştir. . . Bu son itilAf Amerika için etmekte bulunduğu misallerle 

Lozan ı.onferansının netıcele- mucibi memnuniyet olduğ tak· d h 
rini izah eden M. Heriyo, Al- dirde son Lozan muahedenamesi ada genç milletler Uze· 

1 k k 
' h rin e bir bUyüklilk hakkına 

manyanın siyasi şart arma mu a- at i ir mahiyet iktisap ede-
vemet etmı·ş olmasının yalnız kt' Ak b malik bulunmaktadır. lıte, bu ce ır. si takdirde ütün 
cepheden görülmesi icap eden memleketler Hoover anoratoryo· suretle bu düşiinceJ,,.!'imizi dosta· 
meselelere mail ve münharif bir mundan evvelki haklarını tekrar ne bir iştiraki mesai zihniyetile 
istikamet verilmemesini temin müktesip olacaklardır. tahakkuk ettirmiş olduk. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası " 
Münderecatımızın çoklu-1 
ğundan Dercedilememiş· 

tir. ~I 
••••11••··················································· .. -
Bir Otomobil 
Faciası Oldu 

Evvelki gece Zincirlikuyu civa• 
rmda feci bir otomobil kaza11 
olmutur. 

T ahkikabmıza göre Harilaoa 
isminde biri tarafından bizzat 
idare edilen 1035 numaralı hu
susi otomobil, son sUratle Zin• 
cirlikuyu karakolu civarındaki vi
rajı dönerken otomobil yanlış ma• 
nevra neticesi bir ağaca şid
d~tle çaparak devrilmiş ve otomo .. 
bılde bulunan V andorf isminde 
bir genç kızla Ayaspaşa muhtarı 
Fehmi Ef. hafif surette yaralan• 
rnıştır. Otomobili bizzat idare &o 

den Harilaos Ef. şoför mevkiind 
bulunduğundan çok ağar surette 
yralanarak ifadeye gayri mukte 
dir bir halde hastahaney kaldırıl· 
mıştır. Harliaos Ef. Etfal hasta• 
hanesinde sabaha karşı vefat 
etmiştir. Otomobil müthiş surette 
hasara uğramıştır. 

Tahkikat neticesinde bu oto
mobilin biraz evvel bir arabaya 
çarparak devirdiği ve kaçtığı an· 
laşılmıştır. 

Bir Cinayet 
Kürt Abbas Eski Metresln1 

Ya · ' 'ı 
Galatada otur.u. Kürt Abbas 

9 ay evvEıl ayrıldığı metresi Saa.· 
det ismindeki kadın ile yeniden 
barışmak istemiş fakat Saadetten 
ret cevabı alınca bıçakla kadın· 
cağızı yanaklarından, üç yerden 
yaralanmıştır. 

Sermayelerin kıy~etı auc~k 
nakit ile tesbit ve tayın olunabıl~ 
diği için para kelimesi, sermaye· 
nin bir müradifi addolunmuş ve 
hakiki sermayeyi t.tşkil eden eşy~ 
gözden uzak kalmıştır. Halbukı 
bu "eşya,, mevcuttur ve eıelden

g - ------- e 

Ir a"nda so••zu••nden o•• •• ltalyan Filosu 
beri mevcuttu. 

Eski Yunanlılarla Romalıları? 
da madenleri, tar!al~rı, evler~, 
teşebbiisleri, paraları ve nakıl 
vasıtaları vardı. 

Sermaye ve cnun yabancı 
isminin ianesile tessüs eden 
bir sisteme galat olarak alem 
ittihaz edilen kapitalizm sadece 
bir kelimeden ibarettir. 

Şu hale göre istihsal, bir 
ıeyin başka bir şeye ve '!1?
ıela buğdayın ekmeğe, deuıı!ın 
makineye, mermerin heykele ın• 
kılibını intaç ettiğine göre, 
biz de, " sermaye ,, n.ıefhumuna 
temas etmeden ve hakikatte bir 
şey ifade eylemiyen birtakım 
indi kelimeler kullanmadan iktı· 
sadi hadiseleri kendi kendimize 
izah edebiliriz. 

Sonra kollektivist denilen ve 
her şeyin herkese ait olduğu 
esası kabul olunan cemiyetlerde 
hiçbir "sermaye,, kaybolmaz. 

Madenler, tarlalar, evler, fab· 
rikalar, istihsal yapabilmeleri için 
icap ettirdikleri masraflarla be
raber insanlar velhasıl her şey, 
her zaman yerli yerindedir. Fa· 
kat bu sermayelerin sahibi mun· 
basıran devlettir. 

Şu hale göre "Kapitalizm,, in 
sonu geldiğinde.n bahse~e~ler, 
sadece hata edıyorlar ve fıkırlc-
rini ifade edemiyorlar. 

d kları fikirOnlarm anlatama 1 

leri biz izah edelim: k l t 
Düne kadar serbest r~ ~ e 

ODmuyor Limanımızda 
i
• - - Birkaç gün evvel boğazdan 

lngiltere - lrlinda htilifı Şiddetlendi, ~2::1im~~~::~:!~f!:~~!!~:: 
M 

•• k ı j k t u .., d ~elmiştir. Filo limana girdiğl uza ere er n ı aa gra ı ~::ıS:mış şe~! ::;afı~::~~~ y~: 
top atılarak selimlanmı9br. 

lngiltere, serbest lrlAnda bükü- geldi. Fakat son gelen telgraf· 
meti Meb'usan Mecli~inin lngi~i~ lara göre bu müzakerelerin neti-
krahna sadakat yemıni etmesını cesi tamamen menfi çıkmıştır. 
istiyor. Fakat lrlindalılar bunu işte telgraflar: 

ı ·ı· 1 ld İrlinda Londra, 16 - ( A. A. ) - Ser· 
reddettiler. ngı ız er e . best İrlanda hükumeti devlet reisi 
emtiasından gümrük resmı almak d k 
Suretı'le mukabil bir hareket M. dö Valera, ün a Şam buraya 

vasıl olmut ve istasyonda Baş· 
yap~~S:~n üzerine ihtilAf şiddet- müddeiumumi tarafından karşı-

lr d H 'kA t' lanmıştır. 
lenmiş oldu ve lin a ~ ~~e 1 16 (A A) M d 
Reisi M. dö Valera, ıhtılafm Londra, . . . ö 

diğer lngiliz nazırlara arasmda 
cereyan eden müzakereler dün 
gece saat 22 de daha devam 
etmekte bulunuyordu. 

Londra, 16 ( A.A.) - M. de 
Valera, dün akşam saat 23 te 
baıvekAlet diaresinden çıkmış ve 
oteline avdet etmiştir. 

M. Norton, müzakeratta hazır 
bulunmamıştır. 

Lnndra, 16(A.A.)- Baıvekalett 
· .. ' J •· ki e yap n r:u:aı<ı:re t!raı<ım a mıştır. müzakere ve halli için Londray~ Valera ile M. Makdonald ve 

Gorgulof Guzellik R raliçası Facianın Raporu 
Verildi 

Ankara, 16 (Hususi)- Beyl~k: 
fcöprü tren faciasının se~eple~ını 
tetkik eden fen heyetı vazıfe· 
sini bitirmiş, haz•rladığı müdellel 
raporu Nafia Vekili f-!ilmi . Beye 
vermiştir. Rapor tetkık edılecek 
ve alınacak neticeye göre hare· 
kete geçilecektir. 

Fakirlere Ucuz Yemek 
Halkevi taraf ,ndan yakında 

şehrimizde fakirlere ucuz yemek 
temini için iki mutfak açılacaktır. 
Buralardan fakirler beş kuruşa 
bir kap yemek alacaklardır. 

Delilik ldd~:nda Bulundu. Be/çikada 
Fakat Reddedildi 

Paris 15 (A.A.)- Seine ci· 
nayet m~bkem?si !e~si, Gorg~lof'. 
un kuvvei aklıyesmın ve dıma· 
ğının muayenesi hakkında müda· 
faa vekilleri tarafından verilen 
istidayı reddetmiştir. 

Cenubi Amerikada 
Paris 16 - ( A.A.) - Henüz 

teeyyüt etmemekle beraber vasıl 
olan haberler Şili hududu üzerin
de Bolivya kuvvetlerile Paraguay 
askerleri arasında bir müsademe 
vukuunu bildirmektedir. 

Paris, 15 - Türkiye Güzel· 
lik Kraliçasi Keriman Halis 
H. pederi ile beraber buraya 
vasıl oldu. istasyonda Türk sefaret 
memurları, Türk kolonisi ecnebi 
gazetecileri ve bir kısım 'meraklı 

halk tarafından karşılandı. Kendisi· 
ne buketler verildi. Keriman Halis 
H. sefarethanede verilen öğle ziya
fetinde bulunduktan sonra saat 
4 ti! Belçik<lya hareket etti. 

Kuduz Hastahanesi 
Ankara, 15 - Şehrimizde 

kudm: tedavisi için bir hastahane 
açılacaktır. 

Amiral Morenonun kumandası 
altmda bulunan bu filo bir kru
vazör ve birkaç torpitodan mtı
rekkep hafif bir kuvvettir. FJlo 
limanımızda birkaç gün kal>ıcakbr .. 

Amiral Moreno bugün resmi 
makamları ziyaret edecek ve 
bu ziyaretler iade olunacaktır. 

Filonun burada kaldığı mlid· 
det zarfında misafirlerin bazı 
için bir program hazırlanmıştır. 
Program mucibince yarın akşam 
bir gardenparti verilecek, ayrıc• 
İtalya klübünde de bir kabul 
resmi yapılacaktır. 

Bir Yol Kazası 
Bordo, 15 (A.A.)- İki oto

büs arasında bir çarpışma ol .. 
muştur. Dört kişi ölmliş, 15 ka· 
dar kimse de yaralanmıştır. 

ltalya'da Tevkifat 
Roma 15 (A.A.) - Gogizia'

da gizli surette infilak edici 
maddeler ticareti yapmakta olan 
iiç kişi tevkif edilmiştir. 

[Piyango] 
i'ıteılenlıori Bii\·iil, für,ınıiyelerl 

lllii~lf'riltıriııe kaz:lıtdırnıı 'ı ıHurked 
J'atiiıtn lıulunaıı lttinıaıtı Milli i'.ı,>ya· 
rt' l'i~ ~uıgo gi, csi t:ıli!ı vo kıcırııı•tin 

ve ferdi mülkiyet esasına ~s~mat 
eden iktısadi bir sistem ıçınde 
yaşıyorduk. Fakat zamanla bu 
sistemi şimdiye kadar deva~ 
ettiren istihsal, istihJak ve mu
badele esasları sliratle değişmiye -;:::--===-
başladı. Eğer ( Kapitalizm ) in ı [" S TER İNAN, /STER iNANMA! 

' i 1 ıtidası olılııg unu drf'atla i pat clıııit 
ve ıııii~torilcrinden !!lirılıigıl r.ı~ht't V(} 

.. le garip iş1er oluyor ki, inaan "tuhaf 
Bazan °,ten kendini alamıyor. Nitekim dün 

•eyl,, ddemet Hamdi isminde biri polise milracaat 
1 t • ye e o uran 
ı ın h b · vermi•tir· . ve •u a erı .. . . - d 

geçiyordum. Kartıma kunduracı Hasan ve onun bir 
arkadatı çıktılar. Beni yaralayıp kaçtılar.,, 

Polia tabii bu şikayet üzerine tahkikata giritmitA 
tir. Fakat bu ll•rip bidiceye, etm1•

8 
" k ın üzeri Halim Paşa yalıaının öoun en 

" en, a şa 

/STER iNANMA/ 

sonu olarak bu tebeddülden 
bahsedilmek istenqrorsa, tamamen 
indi bir mahiyette olan ve ha
kikati, bulutlu bir vaziyette gös· 
teren sermaye gibi, sermayedar 
gibi kelimeleri bir tarafa bırakarak 1 
bizi doğrudan doğruya neticeye 
götürecek olan serbest rekabet 

Ye f erd1 mUlkiyetten bahsetmeyi . __ ;,;......;...----------.-.;.------'"'---------.....;--------'"----...ıı·' 
•rcfü ediyoruz. L~ 

TER iNAN. 

tevt'l'CÜh iiıNino l.ıu korr.ı Be\'.ıt..U, 
..,Okı:ul:ırlJaş ıııda Ko. SH da lıir if •tb& 

dalı:~ kll~at etıui4lir. lkrauıiye ve 
aınortileri umumi vermektedir. l\lrios-
tıcscleri ın ınii~torileriniıı Mill i il' d ııı · -
yet Bayramını tebrik eder, lwııı de 
hu v~sile ile tevecciihleriniıı bı!r<16' am 
lıul n n masıni temenni eylor. 

Fatih tramv•T cap ı l~ıl N.'A 
Pi1anko İtl:ıaa.t' m'IH 



ı Memleket Manzaraları! I 
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4dana 
'lolluk 
Diyarıdır 

Adana ( Huausl ) - Aklı 
olanlar demiyorum, fakat biru 
paruı olanlar hiç durmaaınlar, 
ılojru Adanamıza gelainler. Adana 
bugün, içinde bulundujumm 
mevlimde bollak cenaeticlir. Fakat 
ihtiyar Adananm ba mewimck 
•catı ela boldur. o kadar ki, 
.. Bu ııcata kar mı dayanır" cleai
len ata saztl sanki bar.. için 
13yl•nmiftir. Sıcaklar koyalqbp 
zaman bizim ıazetecilder feryadı 
kopanr: "Buz pahalalaıtı, buz 
yetipdyor.,. Haklan var. Bu 11• 

cağa kar ım dayanar. 
Fakat Adanama bap tl

•et cehennemi olmakla berab. 
onun en meziyetli tarafı boUak 
cemıeti olmuıdır. Baı&n burada 
heqey bol ve acuz. Et keaimi 
mezbahaya intikal edeli beri fi. 
atler biru yikaeldi. Fakat latu
hula nispetle Jiae acaz, battl 
çok ucuzdur. Şuna da haber 
edeyim ki mz AclaumıD -
klfeli zannetmeyiniz. 

* Onun tirin ve •rİD yaylllan 
fimdi cıvıl cıvddır. Gerçi iktıaa· 
dl bubranm haradaki cilveleriae 
can dayanmaz, diyecekler de bu
lunur. Fakat buhran dediğimiz 
py arızi bir aebeptea başka bir 
teY geğildir. Gllntln birinde o 
aeneri de devrilip fidecektir. 

HulAaa ben Adanamızın cen
aet oluıunda nikbinim. Pahalılık· 
tan ıiklyet eden l.tanbullulara 
tavsiye ecliyonm. Darmaclaa 
çulu, heybeyi autlaJlp haraya 
ıelainler. Y aylllanmaz hakikaten 
cennet k8fuidir. 

Odalarda ·Hrin meltemlere 
ı6il• ıeren genç lmlar ae.da
larınm Hhammı toplayorlar. Genç 
erkekler, sOrblz delikanlılar Ye 
llıtiJarlar, timdi hep Adana yay• 
Waruwı tema baYuuu teaeffa. 
ediyor. 

Siyledi;im gibi, Adana· 
mız bolluk cenneti. gibıef c.
he1111emidir. Fakat hubrana rat
mea Adana yaylllan nikbin rah
lann bayat kararıllı., bezıinJe
ria ıifa kaynağıclu. - L D. 

Malatya da 
Himayei Etfalin Şefkat 

Ve Yardım Eserleri 
Malatya (Huaual) - Şehrimiz 

Himayei Etfal Cemiyeti fakir 
çocukları seYindirmek, onlara 
pfkat ye yardım ,a.termek lau
IU8Ullda oldukça çalqlyor. Ce
miyet bu Mne yirmi çoaata 
meccanen illç temin etmiftir. 
Şimdiki bllde Cemiyet ana ku
cataada Mkiz çocuk btlJlltmekte
clir. Malatyahlaruı Cemiyete kaqı 
ı&ltvclilderi alikayı ela burada 
ınkranla zikredebilirim. Cemiyet 
orta taWle deYam eden fakir 
talebeden bualarma muavenet 
etmekte, onlara kitap ve defter 
•ermektedir. 

Çocuklannı idareden Aciz 
'lnalara da meccanen ekmek ve
ılmektedir. Yalnız banlar için 

700 lira sarfedilmiştir. Aynca ge
e lerde 140 fakir çocuğ.ıı elbise 

-tag tılm1.1tır. 

uğla TUtUnleri 
{ Hususi ) - Bu sene 
ul miiz cins itibarile 
ol uğu için iyi bir 
ğ1 ftmit edilmektedir. 

SON POSTA 

MEMLEKET • 
HABERLER/ 1 

lisan Balısi 
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Kayserinin Talas'ı 
--

"Şifa Yurdu,, ismini Alan Bu Kasaba 
Bol Suya Hasret Çekiyor 

Nazillide 
Ortamektep 
lhfigacı 

Nazilli (Huıwıl) - Son la· 

manlarda kazaau dllaWade mek· 
tebe devam eden talebe mildarı 
ıeçea 10Delve ai.betle ......._ 
lecek derecede çot.a,.....r. Fa
kat kasabamızda bir ortamek· 
tep bulunmaclıiı için çocuklan
mmn tahaile devam etmeleri hu
auaunda mltklllt çekilmektedir. 

Ancak ı~enlertle Aak.aya 
plen bir heyet burada bir Or
tamektep tesisi huaunnda Maa
rif Veklletl nezdinde temennide 
btıhmmuttar. Vekil Eaat Bey 
bu tememaiyl .... itibarile naza· 
n dikkate almıı, talebe miktarı 
lxerinde tetkikat yapacaiaaı 
ye mektebin ldifacbna ka· 
rar •erildiii takdirde bir bina 
iatiyecetmi llylemiftlr. 

Heyet bln811111 lwır olclaia 
ceTabmı yermlftir. Eauen efil 
bin &taya yapılmıı obm tlmdiki 
( Bet Eyl61 ~ ... ~ blylk ol
dutu i,pl fula oclalan Ortamek· 
tehe tahaia edilebilir. - R. Oz 

Somada 
Şeker lhtikin Maznunlan 

Beraet Ettiler 
Soma ( Huaual ) - Şeker " 

kahve fiatleri artbğı zaman bu
radaki tacirlerden bazılan ihtikar 
c··rmi1e mahkemeye verilmitlerdi. 
Muhakeme birçok ay evvel bq
lam ş, bütün tetkikat ve iıücvap
larmı bitirmiştir. Neticede ihtikir 
iddiası sabit olmadığındaa maı· 
nu ılar beraat etmiflerdir. - Ba. 

Finikeliler İddia Ediyor: 

Yakında Türkiyenin Pirin
cini Biz Temin Edeceğiz 

aant Flnlkeden ..... lllllllZ•r• 
Finike ( Huaual ) - Kazamız, tir. Bu uğurda pdbl8 ıecell 

Aatalya mlyetiaia diler kazaluı ç•lıtu mlltetebbia tlccarluıma-
Iİbİ maUuldar araziaile iftihar dan luet Bey J•Ymlr• 100 py.ı 
edebilir. Bilhassa bizim kuada ifliyebilen bir celtBı fabrlb. 
pirinç ziruti çok ileri aitmittir. 'fllcucle ıetirmltlff. 341 hareketi 
Şimdi pirinç ziraati buauınndald arzından Fmike pil arar ... 
faaliyet b11m•ab bir -.zara mit " birçok melMafıü ...., 

anetmekteclir. Geçen ... yapa- olm11flar. Fakat faU da inanma-
lan tecrtlbeler çok ma.bet " bamız ki kuabamız çok ....... 
lmit verici neticeler doiurmuftur. Ye Akdeniz laJllllllD iacilldlr. 

Ecaebi pirinçilerine kat, kat Bu zararlınn tellfiai hua-

faik piriaç iatibaal eclilmittir. aundaJ Belecliyenla ıa.termekte 
S0.-55 karafa Ablan ecnebi pirinç· bulunduju ve ılıtereceji faali
leri piyuadan çekilerek yerlerini yet herhalde çok mtıeuia· ola-
30 kuruta 1&blmakta olan yerli caktır. O uman hariçten s.ı.-
pirinçlere terketmiflerclir. ler bizim kaaabaya 11pta De ba

Bu 11e11e Dimyat ve Mar .. tan 
celbedilea mltebaımılarla 10 • 15 
bin d6nllm zeriyat yapılmııbr. 

Zeriyat Kilo geçtikçe daha 
fenni bir ıurette inlripf etmekte 

olduğundan Jakın bir iatikbalde 
Fini"eıniz Türkiyenin ecnebi pi
rinçlerine ihtiyaç g6atermeden 
.bDtDn ihüyaçahgı temiD edecek• 

kacaklardır. - F.N. 

Kütahya Vallsl 
KDtabya ( Huaul ) - DeYlet 

ŞGraaı lzahjına tayla edilen ftli. 
miz N111r&t Bey Ankaraya ıitmit
tir. Nuarat Bey hareketi eınuuı
da hl)'lk merasimle teui ediJ. 
JDİflİL 

Kitabı 
Okurken 

N,,,.lld A61 
Bazı kelimelerin tuhaf bir 

teeelliai oluyor: manalan iyice 
anlaplamaclıj1 için biribirine en 
beuemez teflere, naclirm tak
dir " eberiya tezyif içia, 
yapıfbrıhveriyor. KDbik keli
meli de lııanlardancLr; abttıit
mıı tekillerin haricinde ne ık
ıek hemen •ldlbik" cliyiveriyoruz. 
Bir zamanlar yeailik iddia eden 
her fiire " decadent • dekadan " 
•eya "•ymboliıte • sembcııllat,.den
clifi gibi. 

Hiçbir kelimenin Ull manası· 
m ihyaya çahımıyorum; bayle bir 
feJ hem fayclaaızdır, hem de 
cloina olmaz. Halk kelimeyi ahr, 
..._ ftJa ima bir m&dclet ona 
iatec:liii manada kullanır, onunla 
o,a.r. 

S..a kelime ya • ' d• u 
çok mak bir mana ile 1erlefir 
veyahut unutulup gider. ..Deka
dan,. unutuldu, .. aemboliat " her 
yenilite yaplfbnlan bir etiket 
olmaktan kurtulcla. •Ktıbllr" te 
bir .... blylk klltle tızerinde 
man•wnm iyice kavranılamaması 
ve ahenginin tuhafça olmuı ile 
icra ettiği aihri kaybedecek, 
belki ancak o zaman san' at ta· 
ribçlaialn tayin edeceji mana ile 
kullanllaclrbr. Yani artık kulla
nılımyacak, hergtln lmllanalan 
dilci.. çıkacak, sadece kitap
larda Ye knçilk bir ztlmreyi 
alakadar eden mDnakqalarda ge
çecektir. 

Baalan Çubukçuucle M. Sıt
kmm •beri· Geri,. (1) .... W. 
tabıncla " Edebiyatta KDbism ,. 
parÇMUU okurken dlflndüm. 
Sıtkı Bey diyor ki: 

• Belden.en UD'atldr, Tllrk 
ıeaclilinin fQUl'iu Yicdamnda ya
llJllll bir heyecan TAl'I& o heye
cama ilk tiirini yazacak. Bek· 
lea• aan'atklr, edebiyat 
ç&llwiade derin bir ib-
tl191 ile aendeliyen yolculara 
mill flirin ilk m•aım terenniba 
....-... Ve beklenen o un'at• 
klnhr ki, belki • Klbik " bir 
ecleblyat pllnlDID Uk hatlarım 
çldp \ize vereeek. • 

Giriliyor ki. Sdla Bey de 
• KWk • ten habaederken bir 
teki batediyor. Şiirin cevheri 
dellfmiyecek, ancak ftlDİnde, 
ıelcliıade bir fark olacak. Halbuki 
• Kıblam ,,, milli -·at ,.pmak 
ldcllumclaa o kadar uaktır ki! [~ 

e..tan Satla Beye itiraz o:• 
ıua cllye .a1lemiyoram. Bilakis 
kitaba çok hOfDIDa sittL Milb 
mlcadel• umanına ait habralar .. 
m alamkea ele, mwur fiirler 
JaadeD de, hiklyel• .a,. 
lerkea de, birtakım me1ele
ler Mklnnda dtltlhıdlldmiai kay
declerlce11 de ifadede bir titizliil 
var. CllmleleriDe eda 
9.ı,or ye laı•• ile•• asla 
ıelitl rtızel yumıJ&, llllbaliliğe 
dlfid1or. Kitabmıa bir yerin• 
de: • Ben devrinde ve diya• 
rmcla biraz gtlç ve ıeç an
laplpcalr kimselerden oldujumu 
kendim bile ıeç anhyabildim ,, 
diyor. Demek ki taammamağa, 
anlaplmamağa razı olayor. Bir 
ı&n içinde parlayıp pçmiyecelc 
eserler yazmak için isan evvela 
bu hikmete erebilmelidir. 

(1) 1 dit Milli Mecmu matba.. • 
lnlrllfo 

• Genk kqWua, ,.,. dM'er ,. ... 
... •at cere7anları lçlD .... bir fi lr edin• 
mek latl,..tere l.malf Haldcı Beyin • De• 
...... "••'at• W ......... ac....a 
Klltüpla9_. 



Siyaset Alemi B&BİCI TILIRAFLAR r: Gönül /J/eri 

Konferanstan 
Konferansa 
Geçilirken •• 

1.m--------------~------------------~~Hesaph 
Ruslar Kendi Taleplerinin Kabulü için Sevda 

ihtiyar Amıpanm tam ense
klkünde mlllmin ye tedavisi çok 
mOıklll bir kan çıbanı gibi duran 

Şiddetle Israr Ediyorlar 0~~.':il. m•ktııp ,_ 

J bir genç diyor lda " Se•mek iltl
yoııua. Baza arkad.,ıanmm ... 
lenmeyl alallarma ptirmed• harp bo,çlan ve tamirat yarua

na Lozaada tec:rtlbeli diplomatlar 
bir DOfteı' daha vurdular. Yarayı 
deıttiler, temizlediler ve iltihabın 
,_dilik lnlln& aldılar. Artık çı-
ban ufunet 7apmıyacak blr va
ziyettedir. 

Ameliyab elbirliiil• yapan 
diplomatlar, neticeden ayni dere
cede memnundurlar. Fakat ıunu 
ela lllyliyelha ki çıban kaklnden 

k.Wp ablmaf delildir. Belki 
iyiliie yllz tatmuftar. Fakat yakıa 
veya uzak bir Utikbalcl• bu •liz
mia çıbama tekrar iltihap J•P
mua çok muhtemeldir. 

Lozaada bitirilen bu iftea 
•oara diplomadar y&zleriai Ce
.... ,. ~er. Orada plln 
en mllbim mueleai, gllnlerdenbe-

ri 16rllfDlll7or. Fakat lienk Wçhir 
brar verilmif dejildir. SiWalaraasd 
taWt eclilmeli? Bu malin ceva
bı... anyaa Ceneneclelri diplo
matlar benll •ifte, t1J1e oı...I,. 
diyemeclil•. Fakat .. ,anlerde 
Ceaewe Koafera1111 tekrtır. ...,.. 
ntleaecelr. lulla dair fimtldea 
buı kı11lhkw var. 

Mesela SoYJet Ruqa keadi 
tal b• • ...... bba( 1ıııdlıne-

e ımn .a,temek 
sini istiJ•· ı::-b1r ltillfa 
llamrellne amett fa,cla-

11 ' ılW• tayin 
etmek imkbllzchr. Fakat biz 
,me btlınllniyetimizi muhafaza 

edelim. 

Ottava Konferansı: lnpiz 
Dnıinyonluamn marahhaalan 
.. ....... Kaaadaclakl 
Ottava ,.mmde toplanacak· 
lar, hem kendi aralannclald 
mlfterek meseleleri, hem de mO-

cllaJa itlerini ,aretecelder. 

Talıtlitli 
Teslilıat 
Müzakeresı 

Cenene, 15 ( A._.. ) - Terki 
Tetlihat Konferaaaa nezdillcleld 
SoVJet heyeti marahh•au lnpıiz 
Hariciye Num Sir Coa Simoala 
M. S--'e a11arl metalibi m• 
tevi bir Yelika teYdl •halt Ye .. 
taıe,ı. kabul edileeclikp WcMr 
ıureti .. bllftp • ...,ecetml 
a,u......-. ...... ...,. ............ 
kollferaU rif ... t ......... ._ 
iki lcti• clewai ......... ...................... 
)eri l8Jllhatıadan cem'a ,a.l• 

33 1.,1 idlbetincle tenYM 1crum 
istihdaf eden amett teklifler tan
zim ve serdetmeaini talep eyle-
mektedir. 

lngiliz Nazırları 
Paria (A.A.) - Sir Con Sl-

oe, Sir Herbert Samael •• = rki ele Londoncl&ri, din ak
.. ~ ••t 20 de Parise vasd 

ol .......... • 
.... ~ tidecekler-

clir. 

Fransa 
Ve Silahlar 
Meselesi 

PWt a-.uuıtlllli'J 
yo ye llill lllclafaa Nazırlara 
Yilk1ek Harp Mecliai hpnci Reisi 
ve Ordu Erkim Harbiyel Umu
miye Reisi ile Terki T eslihat 
K•fefallll Umumi Komisyonunun 
,elecek hafta tetkik ectecetl 
kar• projesi hakkında ı&ilf
IDltlerdir. 

M. fferyo De M. Bonkur, 
,..., ,eaı alqaan Cenevreye 
laarebt eclecelder ve pazartelİ 
.. .,. ondaki lnıUb heyeti •a-
ra.._• il tlrlfecelderclir. 

11.ıtacle K .. 
mtlniıtlerle Hit
lercller dalma bir 
mlea.We laaliade
dirler. la ldlçlk 
fanatludaa ldl
fade ederek her 
ilci taraf ta afim .. 
ritler te..tip et
etmekte •• blrl
•ırterıı. ......... 
auaalu J•pmak• 
tadular. Bu JI• 

11 
...... .,. ... ... ,....... .. 
luaa a4MI Jla• -., .......... 
-- •uttur . a...u.i•w. ............. 
rltl • lap,. .............. 
lerla •.U. aezareti alba4a 

lngiltere 
Fransa 
Anlaşması 

Cenevre, 15 ( A. A. ) - Sir 
Con Simon, beynelmilel matbuat 

mllmeuilleri muvacehesinde Fran
sız - B&yOk Britanya emniyet 

itillfının hariçte, hususile V aşing
tondaki tarzı tefsirine ait karı• 
şıklığı izaleye gayret etmittir 

Bu itilif Sir Con Simonun da 
kaydetmiı olduğu veçhile Cema· 
biri Müttehideye olan borçlar 
........ ...elle allk .. 

Doataae itiW laamıaa ıelin
ce, bu vuib diierinden tuaa-
mea ayn ve Sir Joa Simoaa 
beyanatmda ela aalqalacatı ll8re 
AlmanJUID bqhca alacalddan 

arumdaki nbıta:rı tanzime matuf 
ve binaeaaleyh hiç kimseye brp 
tndla .-.1, balunmaktadlr. 

Bu anı.- da, Loua ve Ce
nene koliferanllan pbi ehemmi
,.tıe tellldd etmek ıazamdu'. Ç&n
kl kuf91'81111a ....... loralhiam 
t..-a edeeek ...,_. reW olaa -----..... Belçika == TAKViM == Mecli inde K Balchia c1iJor ld: 

CUMAIİl'KSI 
* Ottavacla mllaİDI dllnp ,..... 

selelerini ~ " billaer• 
lktıaadl bahran için çareler 

it Gl9• te TEMMUZ • 9U ... , 71 ~ 15 (A. A.) - noa-
Arabl Rumt tiıte bir aneb'111a11 kwu _.. 

1,. ............ mı .T.,..... ....... 13'1 linia meclil tarafmcla• tekrar 
arqbracajız. • 

Bu vasiyet kaqısuıda bizim 
için temen..We• INlfka yapacak 
bir .. Şu çareleri çaba-
.. dlapJI kartar-
..ı.rt .. -
TEFRiKA NUMA 

oc:u 

V.aldt Eual Y•atl 

• 02 " 43 •• U11 - ...... 
C. 49 12. lf Yata 1 51 21 39 
& t r& • l.aak & 41 ı 21 

LUiUM 
Edllll Mlllcelm aerldftln ... , .. l"OlllMI 

..... urlltd • 
:5:::::=!5E5S:=5:~~= T&rkçeye Çevıren: lla'llll//d 
: ali abp dellke atan bir adam varclL 

Etrafaamcla tayfalar, Ak 1 O tapka bir polis gibi pyin-
birçok iuaalar memnwı ytızlerile mifti ve daima Arhoıtu. Herkes 
onu dinliyorlar, allafhyorlar ve dan uzaklqıyordu. 
rica ediyeıfan on Annem 1nvertede 

11 
nadiren g6-

11Nene bir teJ daha anlat!., rllnliyor ve daima bızden uzakta 
Ve IODl'a daıret ediyorlan d ordu. Levent endamım, ke ... 

• Bu ak.tam. yemeji. ıelin be- k:°~emir ylizb6, bir çel~k 
raber yiyelim.. • "bi bafında parh1.an &ıillO .. f 

Akpa yemejinde nineme r bir aiı veya pffaf bar 
prap, b- kavQD ikram 'edi- :: •rka•ndan ılr&yortli ıibi 

.yorlar. Fakat •naacuaa. fiali • ()ada berfef nwe ve 

tetkiki baklanda yapmıı olclujw 
talep tarifi nakabil plft:ll•e 
sebep elmut ye Frontlate meb'n-
lardan Debackemn mecllsten 
tart ve ihrac•nı intaç etmltffr • 

1 

len biiylk ....... gizleri aibi 
bllJlktl. Bu p.ler İMua ta 
makta tlrlformat ıibi chqan 
bakayorda. Bir kere nineme: 

• Anne, laerkea ıizlnle ejle
niyorl • ., dedi. Ninem: 

,. Allah biHr,. V anua eflen-
ainler " diye. kayıuauz muka
bele etti. 

Nijai Novgorota yaklqtaj'ımız 
vakit onun çocukça 1evincini bi
li hatarlanm. Beni çekiyor, va· 
purun kenarma sDr&klliyor ve 
yiikuk .esle baju'ıyordu: Bak, 
baki AHahqk nal Ne ı&zell işte, 
qte ey ahali, benim gtlzel Nijnl 
Nowprotam. Allahın tehri, ba
kmıs ne ınalıtefem. Klileler .... 
ki llP çalayorlar.,. 

Gllyaf(an albada mmetnl 
kab7or ve ona rica .&,or. 

!Amerika 
Kabul 
Etmigor 

•viftiklerini ...,orum. Beal9 
YUiyetı. nıleamiye ...... a .. 
cim. Orta taMlim, blru ela ifil
_, •eftiba nr. LWetta,m bir 
inala •vifmek imtİJWa& O.. '• 
ıaeJim. koaupyı& 

"Sonra, çddaraaıya 1evpJ9 
imanam yok. Rutıelclilim biru 
taUilli, ... lıir ima ..... 
mak1ada• ilam et.ek llllJoraa 
MaYafakat eclene, etvar n ha-

reklb botuma ıiderH •fttiri-. 
ptmeue vupçerim., diyar. 

Bu ıencin efleamek iltecUil 
malim. Fakat ...p De, etleace
yi biribiriae kanfbnyor. S.yticle 
h ... p kitap yoktur. Blyle mbae
nn IUltimetr..U.i ele alarak, ._. 
saplar yapbktaa IODr& qk U,.. 
•mdaa ıeçilmeL Orap U... 

il nud ,.ıir, oradan aud ..,_., o 
V atinıton, 15 - ( A. A. )- belli olmu. 

M. Hoover Ayan a1a11ndan M. 
Borah'a pndercliii bir mektupta 
Avrupada aktolanaa ._ itillfı 
kabul etmiyeceiiai. çlnkl IMmm 
Cemahiri lltlttehideye bcqla 
olu.lana •iifterek bir hareket
lerinden ibaret bulunduiunu 16y
lemiı ve böyle olduğu takdirde 
haniİ bir hatta hareketin 
tayini için Amerikan milleti Oze
rinde bir tazyik icruma mllaacle 
etmek aiyetiacle .......... 
eylemiftir. 

M. Honer, Cemahiri Mltte
hicleain Lozaa itUlflan için m8ra
caat eclilmemit olclağunu ve ba 
itibarla ha itillflardan dola11 
hiçbir taahhttt altına tirilmemif 
balaadajana beyan ederek mek
tubuna nihayet vermiftir. 

Rusya 
Letonga 

Moskova, 14 (A. A.) - So .. 
yet RU1ya Merkez icra Komiteli 
clinm 5 tubat 1932 de İ9lla 
eclUen RU1J• • LetOaya ..,_. 
m..U. 18 ........ illa 4e İll&a 
edilen uza.,..a makanl.W ta.
dik etmipir. 

Harici Haberler 
Blll'fllÜl 6itm.dl lMfen 9 anc• 

•g/ad11 olaıganıu 

.. Varoıka bak bir kerrel Gel 
ıar canım. Nijniyi bllablltlln mil 
unuttun? Ôı i'.talud, 11evincime 
iftirak et! .. 

Annemin çatkın yOzllnde kasa 
bir tebeullm uçtu. 

Vapur, nehrin orta11nda, ,U
zel pbrin kartıaında durdu. Su, 
bir ıllril sandallar, kayıklar ve 
gemilerle &tlilil idi. 

Yüzlerce sivri direk, b&ylk 
bir kirpinin dikenleri tibi yilk· 
seliyordu. Luan dolu bir uadal 
vapura yaklqtı. Kanca ile va
pura dojru çektiler. lçiacleldler 
birihiri arkumca 1ıvert91e atla
dılar Ea &lele, .,... ..... in-
zal, altaa •kalla, ....., lllr 
ihtiyar ..,... 0.- ,... 
ıWll'Q k..lthi kartat Wr ..... 
vardı. Annem 

Çaldaraııya •VSİJ• imm• 
olmayan pncla, bir ... atla 
keadiae bir din " ...... 
m&at 1ap1p tapbima ela g1r .. 
hlliriL 

Bu tekilde huaph ve 11-
çülü aşkını raıtgeldiji kıza 

hemen 16ylemeai, muvafakatini 
aldıktan sonra bu muvakkat 
maıcva,. ........ c1a •• bw 
llel&pli. y.... " .,, .... ., 
diye mtklclet tayialal 
HOfUIDA gidene ....... .,... 
Ya ba •YSi batlaclıktaa ..... 
hakiki bir qb lnkıllp ....... 
lmklm olmayan bu ieacha ftll. 
yeti ae olacak? .. 

y. kalbini koparmak, ,... ta 
evleamiye mlal olan eaı.u.t 
çipemek ~ edecek... 

o ..... 
kitap kalır. 

...... 
Yavnm, ..,.. Wr 

-.ka laiçllir .. ,.. ..... 
... _. ciM .,. valwta .. im. 
Ejlırec bdma ltatka. qk kacla. .,....,. 

Seninle eğlenmlye rua ola
cak bayatı kadına hillinl itiraf 
için klllfete llzum yok. .. Aektaa 
vazgeçer1en, bunu her aamaa 
bulabilinin.. Y alm ayatuu denk 
al, •ilt1neyim d•ken, • 
eifenirler ha. •• 

.. Babai " diye ........ '"' 
ona clojnı kOfbl. O kanm11 ka
çak elleri ile .-.mia hatam tut
tu. Y .-klanm olqarken arlak 
bir ada ile bajınyordm • E. 
Benim budala kuap.I v-... 
burada11n hal Giriyor.- 111 " • 

Topaç ıibi bir Mja. IOla 
dinen niaem heıkelİ a,.a za
manda kUaldly•, lplJonha. Ni
nem Hal ita İnNnlana 
....... çektiı • Haydi, çabuk 
..... ... Acele takdim etti: .. e. 
itte 11•·e1 amca, b• da Y akof 
amca, .. Natalya teyıe, • ıu'•r 
da amcazadeleria. Wmleıl Sllfa 
ve Kateriaadar. Giril,. 1 
itte lnmlar hep .,... ....... 
nm11. ,, 

elayonlu. Çbld ~ mera ikdUn. WL l)olclojrll bakaa ılı.• 
,..eji men'eden ye _b_uhlal __ •_•_•~ _ ___;_ı.....__ ___ ~___.___._--~--L..ı...t..,.~...........:ı-.ı..ı:~----___..------"-'""--------' 



Dünya Garibeleri 

'Bir Kadın 
Muharrir 
Tevkif Edildi 

Paria ( Humai ) - Franmla• 
nn maruf kadın roman muharriri 
~•ris Şuazl tevkif ecllldi ve 24 
-t neuret albnda kaldıktan 
llODl'a •erbut b1ralnlc:h. Bu teY
ldfin Hbebi ıudur: Bir MD• ey. 
wel Mariz Şuazi, kltibl hmml.ı 
elan bir bc:luun ftlifellne lllha
ret Yel'llÜf, fakat bdma • .....,. 
•ecbar oldap aylak Ye tuml
aab ldememiftir. Kaclıa bum 
berine mahkemeye mllracaat 
ederek hakkım istemiftir. Mariz 
Şuui uki kltibi husuaisine taz• 
minat vermiye mahkGm edilmiı, 
birkaç ıGn •onra da eıyalarının 
bir laamı haczedilmİftir. Bir mlld
clet 80111'& bafka bir yere tqan
aaıya karar veren muharrir, hac-

• seclilmemit etyalarla beraber hac
sedilmft olaa eşyalanm da alıp 
s6tlrmllfttlr. Zabıta bunu haber 
abaca Mariz Şuaziyi aramq ve 

"Dihayet yeni ikametglhında bu
larak tevkif etmif tir. Derhal ha· 
piahueye mevkedilen bu maruf 
muharrir 24 saat sonra serbest 
baralalmqbr. 

Hasır Şapkalar 
Londra ( Huauai ) - Harbı 

Ummnide• tonra cllnyamn her 
tarafmda h&11r f&pka modua 
ıeçmlf ve herkes hafif fötr şap
ka ılJmiye başlamıştır. Bu yilz
dea huar şapka imal eden fabri
kalar iflis etmiştir. Geçen gün 
bir mektepte verilen mDaamere
ye lngiliz V eliahb ıeçen sene 
Cenubi Amerikada dolatırken 
siJdlii haıır şapka ile gelmiı ve 
herkesi hayrette bırakmışbr. 

Ertesi glln veliahbn huar 
pplra ile almmıı re.imlerini ıa· 
utelerde rlren ve lher husu•ta 
Yelıahb takip eden Londrahlar 
hemen 1&pka matazalanna hn
cum etmiflerdir. Birkaç uat 
ıonra Londramn hiçbir mağaza. 
11nda tek bir haıır ıapka kal
.. mlfbr. 

ltalya .. pka fabrikalan la,ıı. 
tered• mllüm miktarda ppka 
liparifi almıfbr. 

Eski Btr Haydut 
llaclrit ( HUSUll ) - Uı1111 

1melercleaberi Pirene civarma 
bap bftll'u, blltlla takiplere 
ratm• bir tMI ele pçmiyea 
" ....-ıer içia brabeJA olu 
El Turon -.mdekl qkıya, ge-
palerde mahkell\•J.• Hvkeclil
mifti. El Turon, Pirene haYali
IİDde tam 35 Hae efkayalık et· 
mit ve ba mllddet zarfında pe
tiade GD bial.-ce uker ve jaa
dan1A clolafbla hllde yakaya 
ele Yermemiftir. El Turon 35 
1e11ede ,Ozlerce zengiaia yolunu 
•aerek, ptolarım, uyflyelerini 
Ye ~khrini batarak milyonlar 
alDllŞbr. 

Şimdi 70 yqmcla olan El 
Turoo ıeçealercle an11zm yaka
lanlDlf ve arasa çok ıeçmeden 
mubakemelİDe bqlaalDlfb. Her
k• ihtiyar eıloyanıa ya idama 
Ye 7ahat mlebbet ldlrek ceza
... mahk6m olacapm zannedi-
7cwda. El Turon mahkemede 
ltaftaa anana kadar hayabm, 
811aJahta bqladafl gOndea 
1ablantnaya kadar yapbldamu 
IHıw Wnr Ye hiçbir py ulda
.. -. anla••fbr. 

He1eti hllrime ima bir miza.. 
kereden aoara El T•o• her..,& 
JeJrU 1/ eclfli İSİll ~· J~ da 

SON POSTA 

Fransız Talıtelbahiri Nasıl Ve Neden Battı? 

62 insanla Beraber Denizin Dibine 
Çöken Gemiden Ümit Kalmadı 

Açık Kapakla Denizin Sathı Bir Hizaya Gelince, Müthiı 
Bir Sarsınb Oldu Ve Gemi Gözden Kayboldu .•• 

•iti• ı K•z•J• uınyan Promete l•mlntleld 
Fransız tahtelbahlrl 

Sol ... : imdada gelen Artlgllyo tahll•IJ• 
gemisinin dalgıcı denize inerken ... 

Fransız bahriyesine mensup 
Promete isimli tahtelbahir, birkaç 
gün var ki, esrarengiz prait aJ. 
hnda, tecrllbe yaparken birden
bire batb. Bundan takriben bir 
•ene evvel de buna ben
zer bir kaza, bir lngiliz deniz· 
alb gemisinin başma gelmişti. 

lngiliz tabtelbahiri, talim ya· 
parken denize dalmış, bir daha 
suyun Ostüne çıkmamıştı. Gemi
nin, muayyen zamanda, mensup 
olduğu limana gelmemesi, bOyllk 
endişeler uyandırdı. Bu arada, 
bir tüccar gemisi kaptanı, tab
telbahirin bulunması icap eden 
ıulardan geçmekte iken bir 
denizalb gemısımn suya dal
dığını g6rdüğünil, fakat bir 
daha su üstüne çıkmadığım 
.ayledi. Bu adam, lngiliz tabtel· 
bahirini, batmadan evvel ilk ve 
•on ıören ıahitti. Gemi, mürette
batından pek azı müstesna olmak 
llzere blltlo tayf alarile birlikte 
babp gitti. 

Fransız denizalb gemisi Pro
metenin batına ıelen feliket te 
buna benzer bir kazadır. 

Gemi, 3000 ton kadar bll
ynld&ktedir. Franaamn Şerburı 
limanında yapdmq, yeni konan 
toplannın tecrObeai yapılmak 

llzere denize açılmıfb. 
Talim ile meıgul olduiu mın

taka Levi bumu denilen aemtti. 
Gemi, bu talim e1DU1nda udece 
IU &&erinde aeyredecek ve de
nizin içine clabmyacaktı. 

Fakat hiç kimıe emir verme
den, tahtelbahir, kendilijinden 
batb Ye kaza, çok ani olduğu 
için ancak yedi kiti kurtuldu, 
zabitan ve mllrettebab tetkfl 
eden 82 kiti gemi ile beraber 
denizin derini ·ne dalıp ptti. 
Bu facianın nasıl cereyan ettijlni 
anlamak için, tesadDfen kurtulan 
ıemi mllrettebabndan buılarıoıa 
ve •llvarisinin facia hakkında 

nazari itibare alarak yalruı 4 ay 
hepH mahktm etmiştir. Mahke
menin verdiii bu karar herkesi 
hayrette bll'amıttır • 

Batakhkta Sahir 
Birkaç ay anra ftaıyada p.,.. 

ti bataldaldarmm buJundufu ı; 
de yeni bir phrin in .. atma 
laaacakbr. Aaırlardanberi etrafa 
81tma lautahjı uçmaktan bıılra 
hiçbir fayclau olmayan PODti ba
takhklan aoa zamanlarda biuat 
M. ....... wil• kuratal
JINllur. 

verdikleri malümatı naklediyo-
ruz: 

Geminin kumandanı, Miralay 
Dümenildir. Kaza vukua geldiği 
sırada, aşağıda bulunuyordu. Bu 

' 

sırada, kumanda k6prDsDnden 
kulağına bazı giirülttller akaet· 
miıti. Umumiyetle her tllrlü ma• 
nevramn sessiz yaoıldığı gemiden, 
ba e harici bir güı n tü ytikselme• 
ıini tayfadan birinin denize 
düımilf olmasına hamletmişti. 

Derhal kumanda k6prUıüne 

kottu. Orada birkaç kiıi vardı. 
Gemi de bilyük bir slratle de
nize iniyordu. Kaptan, ilk evvel, 
şaşırdı. Çiinki tahtelbahirde top 
ve muhtelif aletleri tecrilbe 
eden kumanda. heyetinden ayn 
bir de fen heyeti vardı. 
Bu şaşırması, dalma emrinin bu 
heyet tarafmdan verilmesi ihti· 
malinden ileri geliyord~. ÇOnki 
fen heyetinin kumandam haberdar 
etmeden b6yle bir manevra ya~ 
tarmıya ulihiyeti yoktu. Fakat 
vaziyet okadar nazikti ki bu İfİ 
tahkik ile vakit geçirmiye imkln 
Yermiyordu. 

Kaptan, derhal kapaldann 
kapanmuını emretti. Bu emri, 
muavini olan binbatı Biyeav&atı 
ifitmişti. Derhal tekrar etti. iki 
tayfa, tehlikeyi girmelerine Ye 

b'r daha yukan çıkmamaları 
ihtimali bulundujunu da ulama
lanna rapen, derhal kapaklan 
kapayan aletin bafıaa ıeçtil•, 
emredilen manevrayı yapblar. 
Kapaklar bpanclJ, bu uac:la, 
içlerinden bir tanelİ, uJutllllfb, 
kapanmıyordu. Deniz ~ bllyGlr 
bir kuv•etle bu kapaktu İçeriye 
dolmıya bqlaclı. 

Bu sarada, ıeminin batmua bir 
hayli llerilemif, denizin Hvfyeli. 
lmmaacl:a kiprftllnlln labaama 
ıelmittL Buradaki kapak ta 
açıkta, bu kapakla denizin .. t1u 
bir hizaya ıelince, ıuların 
hlcumundan mltevellit mBt· 

ltalya hllkikmeti Ponti batak
Lklannın bulundutu yerde yeni 
bir tehir yapmaya karar Yermiş
tir. Bu plarin ismi " Littorio " 
olacakbr. Fafiıtlerin Roma lıe
rine yll'8Jlllerinin •enei deYriyellİ 
olan ?.8 Tepinlenelcle biuat M. 
MwoHaiaia iftiraklle •Uttorio .. 
ela bir fafİll Nl'&JI, bir lalk6met 
koaaiJ, bir ...... bir ldliae, bir
kac mektep Ye bir elektrik fab
rika•••• te... atma .. ..u.ı 
7.,.Jac•s.r• 

laiş bir •an:anb olcla, ptni 
kumandam ile beraber klprll 
berinde bulunan on Ud klfi, 
sar1ınbmn pddetindea denize 
farlatılm11lardı. Gemi de. bu ur
emh ile beraber g6ıdea kaybol
muttu. 

De4İze düşenler, tahtelbalalr
den fırlıyan• birtakım can kur
taran simitlerine, kllçllk tahlisiye 
ıamandıralanna sanlmıtlardı. Fa· 
kat bir kıamı buna muvaffak ola· 
mamıı, dalgaların ıiddetine muka· 
vemet edemiyerek uzun boylu ça• 
halaclıktan 80Ull ~anlı. 
O suretle ld, denize dtııen on iki 
kişiden ancak yedi kiti kalmıfb. 
Bunların feryadını, civarda dola
tan bir balıkçı gemİli duyda. 
hemen yardımlarına koprak ,.. 
disiai de kurtardı. 

Fakat, aldığı emir herine 
1 bütQn tecrübelerini deniz Oatlln· 

1 
de yapan ve yapmakta olan tab
telbahirin, anlqılmayan bir se
bepten dolayı, hiçbir dalıoa ter-
tibab alınmadan deaize batma-
ımm 11r11 anlatılmadi. Alellcele 
tqkil edilen bir tahkik laeyeti, 
fimdilik mahiyeti pek karulak 
kalan bu hldiaenin içyllzlnl a,
dınlatmıya ufr&flycr. 

Fakat hiç bekleamiJ• bir 
11racla denizin dilaiae sidea • 
inunın kurtarılmau lçia de hara
retli bir IUl'ette çaliııbyor. F ran-
aada boluamadrğı içiD Fran-
111 Denli itleri Nuan, Arti,U10 
•• Roatro ismindeki Ud lta11a 
dal11ç ıemiminin Fraua hllkl
meti emrine verilmeaİDi ltaıyan 
Htık6metiaclea rica etti M pml
ler verildi. T ahtelbalair batan• 
telefon teli au tlzedade kalclı
jmclu, tahtelbahirin battıiı 1er 
tayia edilebildi. 

Fakat bu tel Ya11tuile, deDil 
altındaki gemi ile muhabere yap
mak buauauada icra edilen bllttba 
tepltbo.ler boşa çıktı. 

75 metre derinliğinde ve 500 
metre kutnında ufak bir denia 
ıiltıntln içine dOten tahtelbahir· 
dekilerden hiçbir cevap ahn .. cll. 

ltalyaa t•hliaiyelerİllİll tlalpç
ları, denizin dibine iaecek Ye 
tahtelbahiri• kenarlarma çekiç
lerle wrarak ıemidekilerin hAIA 
yq&JIP yapmadıklarım aalamıya 
çahpcakb. Fabt bu tecrtıbeler
•ea hiçbir cenp alıumaDUfbr. 
Gemlaia içiadeldlerbl ha1atuaclaa 
da lmit keailmek ........ 

Kari Mektupları 

Doktor Beyler 
Anadnluga 
Gidiniz 

l.tanbuldakl doktor bollutana 
karp etıbba oda11mn çare ara
makta oldupnu ıuetenizde 
okuchnn. Klçllk doktorlar, bl1llı 
dokterlana u Dcretle buta te
davi ettilderiadea fİklyet e~ 
ve bu ,Wea keacWerine ekmek 
para11 kalmacLjım n.t ..._.. 
tedirl•. Gerçi benim doktorluk
la allkam yoktar. Fakat bfaa 
işleyeq, aıı talııil glrm&f bir 
genci.fa. Bu efenclilere acilaae 
bir taYllyede bulunacatnn: 

Baglla Anadalunun bil'fOk 
kasabalanndaki bajrı yanık b ... 
talar doktor ihtiyacım daymuflar, 
btlyftcllerle e&uaculann elind• 
kurtulmutlar, kocakarı ilAçl.,._ 
fayda wdiibli anlamışlardlr. 
Fakat bu zavallı ntandqlar bl
tiln blma niyetlerim ratmen ne 
bir doktor yld a&mtlfler, ne ele 
hastalıklarına bir tifa bulabil
miılerdir. 

Doktorlanmı1, latanbulda bJ.
mak Ye y11ımalr palaa• u .. 
tilrlll yuifeJerlai de yapmı1orlar. 
Hem kendileri ipiz bir haldt 
burada kendi malelderile lalt 
alikuı olmayan illerde çal.
yorlar. Hem .. de bmıı be .... 
hamt• cljerli. binlerce watanU... 
inilti Ye ubrabım ..,._..,orl8'. 
Ve bu vatandqlann lmdaclma 
kopuyorlar. Doktor beylere ta,.. 
ıiyem ıudur: Biru Anadoluama 
içine dojru ıfriniz. Oradaki mu
tanplerin labrabma clladb' 1 

r 

ralırda sade dua almauınız. Mut
lak •urette mannl n maddi bir 
refaha k&VUfUHUD111. Dolmw 
beJ1er Aaaeloluya pclais. 

K8rilerinisden: A.R. 

Facia Dolayıllle 
10 Temmuz 932 tarihli n .. 

hanııda Polatlı cİYannda vukat 
relen feci blcliae haldanclakİ 
bahabnm okudum. Tren kaza .. 
m mOteakıp bir klJllDlbll ... 
den ekmek kapbiıma dair 
olu fakra laaldkat. .......... 

Yalm& ......,.,_ .a,. Wru 
IU ipniftlm. V ............... 
dalı ba akıbet mavacelae .... 
orada kl,tblln ekmek ,...ı 
ye benim de almalrhl- ..ıt 
delildir. Htlrmetı.W tak4 
ederim. 

Pelatb............._ .. •ua tr..ı ............. 
Cevaplan•z 

A,.._.,.Jda Kadri leyeı 
Joakaradaki Marmara laaYaa 

mn'I bir filden ibaret$-. Yallu 
bu b&ylk haftlla ...._. • 
nilicin pkli •erilmiftir· Ueı111S4:1ea 
uzak olan Ankara• 
yaç ve iftitalaaı IMa llaftl tatmin 
eder. Etrafına l8l'ialik temia 
ed• ye içinde klçlk llDclallarla 
k&rek çekmek Ye ıezinmek 
kabildir. 

eter lçerde hlll ,...,.. İnim 
kalmıpa, tahtelbahirde mey.. 
cut buaU8i tertibat ufaincle, 
ıemi aadan çabnlmaclan, 1ni 
tertibat YUltuile iceriye ha• 
ye mayi haliade yiJeeek Yermi
p çalıpcaktır. Binlerce inua 
bu denia facİMllllD ararl lolcLia 
ba a.ltaia ve mlfkll tecrlbeaia 
neticaiai ,....,....... belde-
meldemr. 



• 
f 

Haftada iki Defa Spo" 
SPOR - . 

Peqembe ve Cumartesi GüPlen 
Çıkacak Spor Sayfalanmız 

Okuyunuz. •• 

' 

1 .-. 
Guet .. ls flad• Mera ,....... .,. e....,. 

tMl thlerl elıaalı .._. laaftada .. .,_ ..,,_ 
·••ılee.ldlr. 

r-.. .... ..-.wt spor Nyfuıada ••1• .,., 
hanlr.ellerlal, .. ateket aper llM19ılerlal 
•b1acabı11D. 
Camaıtut Nyf .. ada C... ,... ..,._ 
ta&Ulbm WllCAknaıa. 

İstanbul Galip Geldi lve1. ~=um~~0~,koz İstanbulspor 
Dün Gayretlerinin 
Mükifabnı Gördü - Fakat Ankara Takımı Daha Guz .. _ el Takımına lOTane Gol Atb 

Din Kadikly Staclanda ı.... 

Ve Enerı·ik Bir Oyun Oynadı =.-.. ~=::..: 8a hareketler meyamnda eneli 
Vefa • Kumkap1 ile Beykoz ara
mada bir futbol maça yapddı. 

Vefa bafllldan aonuna kadar 
çok ı&ıel ve blkim bir OJUD 
•)'Dadı ve neticede mfara kup 
- sol atarak plip ıelcli. Bey
kos takamı ha pllerha çoj'una 
kaleciaiaia hat• Jklndea , .. . ;..: . ., ..... 

Ba maç bu netice ile blttlil 
için Be1kos takımı &a&mk.leki 
birinc:ilik mllabakalanncla ikiad 
ldlmeye inclirilecektrr, 

Ankara Garef Birincilikleri 
Ankara, 15 (A. A.) - Batla 

icra edilen 932 mmtaka ""9f 
biriacilikleri mOaabakuana ( ao ) 
.. egi iftirak etmlt n netleede 
............ 19 ,...... bjrlad, 
Ankara ...... lalb8 18 puala 
ikinci Ye Gençler Birliji de a 
puanla Oçlhacll gelmiştir. 

lıntaka Kongresi 
Mmtaka apor koa21911 bir 

mlkldet aonra toplaaacakbr. Alı-
nan haberlere gire bu konpe 
çok hararetli ve mtınakaıah ı~ 
çecektir. 

İngiltere Boks 
Şampiyonluğu 
Vimbledon ( A.A. ) - 81· 

,nk Britaaya ojv aıklet in.um 
pmpiyonluiu için Vimblecloa 
atadma Kardif'li namzet Jak Pe
teraen ile JİDe Kardif'li pmpiyoa 
Reggl Meen aruıncla bir maı 
1apılmlftlr. 

Jak Petenen, 15 rawnttan 
ibaret •lan maçm ikinci n....
dmatt. rakibim nakavt ebnİft 
muYaffak ebnuttur. 

Bir Telllll 
latanbul 13 (A;A.)- .... 

Fatbol Heretillöa teWit MD-

Fatbolcl liaanllarmm bir • 
enel ikmali Futbol Fe.......,.. 
nammdan alclıtımaz ltir tezkende 
emir Ye if'ar kılmmakta olcht
tunclan bu huauaan llr'atle Ut
mali ehemmiyetle rica oluaar. 



Amerikatla /11.tilıa6at Mücaile~ • 
ı 

Reisicümhur a, ____ zedi 
Ruzvelt istirahate kildi 

Celilettin Pş. l:laklonda Jurnallar ... Hususi Yabmda İstirahat Ed---
ultan Murat Bir Buhran &nasında Kendi Kızlaruıdan D=n, fi-Gazetelerin Hücumuna Uğradı 

Küçük Bir Sultanı Boğmuş, Ôldürmüctü ı.. ...O: bile. 

-81-

Abmıt Celllettla Pqa, ... .... , .... ~~ 
de Selim Ereadl •pli pil Kt
taae ....... ,.,.,.. •••eli\ 
---~ .............. 
tlia M len lw'iade 
tatlı izler --.,örd&. Şa ~ 
ua1d f11 alataı iki plallyeti 
ltlr araya ptiriYermek ma.kla 
oıa... 11. 

................ dd farda 
...,..... ildi-. vub bal-
cluia ............ AIP-t 
Celllettia .....,_ .... w zea. 
tin ...., -- yermif obMkla 
..... Yiedaa boa~a Ne-
91İt S.... aralanlla 
yabanca Wr .tniat -.ı_,acak, 
daha •OllD, A1H1iJMmidia bir 
hmul ......_...e kayınpeder 

olmak amelle hllnlılrm iltifabna 
muhu olacak. Ve daha sonra 
dL •• Allaha 

- Ylht, kalam.. 
Dediktea .._.., arbk dunap 

dini ... 
bjm, doyma*aa tun.. hl~ tamam 
olunur -1 .. 

* ile.ele. Abcltllbamide .,. ve 
latiWa .... Ha.kar, ba bcliva
a birik Wr ........-iyetle tu
W, etti. 

UelMllll• w -...U. dillere 
•ıta .... tlljlndea _.. 
ld ..ld dolt, bJmpecler, damat 
olmUf]ar, arbk biribirleriae kop-
•• " lanbaaz bir bai ile .,.. 
.......... 

Ma•..t,...,..a.e 't'Wclip 
dini terblpJI,...,..., ...... Ha-
mmefeaclip .. t..-ı ettlif l~ 
Celllettia,... alda .. ~. 
idi ...... bqalqb. Be,nk 
Wr ..net n ....... i~de her 1111• we lldirutaa uade, 
.. _ ft •laterila hlr hayat ............. 

Pqa, 1altdt tam ailnalile lk· 
...... ...MiapYc ...... çak
..... Ezel kana müeiWnce 
......... ..... flplaesiz bir lnif 
MthJacakb. Nitekim ele .,_.clt. 

<Alllllll.. P..., bir t.aftan 

ve --um.-
.. 16tfuna ~ dit- ta-
ra{tu ela pae veliaiaaetl. Ala
..__. Wımetinde ~ 
etaiyor •• JİDe serhafiye marlla
•ını ~ halde, yine ma• 
nm ve maihamlala mldafaa edi
yor, Y ıldıs •?aJUlt llir temr ve 
me&edet 7a•- ıeta• 
lerle pençelefi1ordaL 

Ulda.. 0.- bu ld>al •• 
llıtip1111111 lımmedemiyeaferili acle
tli gittikçe art.yor, ...,_ele 
......_ Yerilea jarnalların ye

kOIUI. ........ biraz daha kabara
Jordu. 

-Y lı&kmen Reisi· 

Ahmet CeWettin Pqa kJa11an 
her ne kadar zab pbaneleriH 
Uqa adak Ye mwbut lldilll
,..._ ...... kil .... ..................... .. ............ .... .. ,... 

' .... etaa•e 
( ................ at 

clmlam iatlaabı 
deweline dahil 
....... d ..... *· ., ••• At
... ... llt-
tidar .. tldi, 
dbalıuriyetp far. .... .... 
---· o.. 

...... letekkll ... 
bir komite. ... ,. bir •eWAI 
maHMk•e Al.et Celllettla 

aut Kadtl. P ............... ..._ almaftar. Pqa 

. ,...... ,. 
ta ..... 

lçia lnlwl ıımi...._ k...U.W ..... 
,.. ...... ... taldp ............ .. 

.. Jlanl ıeklaile Abdlllt-WU. lnı komite ile Murat Efendi 
ea zayıf damarlanm ketfecliyor, arumda mlbauebet teti• et- ...... de ..... rlc••• ------· halinde topluarak ~ Ba dır. M. Fı.-Wtı ... flİlllllNaJ. 
Ye o damarlarda gezen evham miştlr ... ) 
n ••=- llarelrete ..-;-ma· rr •---- ( ... Mah111at Celtlettin Pqa 

aaanet. bu llbmlarda ela ya-
~ siJ,i •eth• • a • .._ •• .. -. 
leilleriaclea Minlay Rawel • roı.. buluyerda. kullan. Murat Ff. He lıer temu 

CelAlettia Pap, ayda bir kere ettikçe sah tahaaeleri baklanda 
Çırağan Sarayma sider, Abdll- ıarazklrane beyanı mltaleat et-
laamit namına Şultan Muracla zi- melde Ye aralanncla dalma hal 
yaret ederdi. Bu vazife o kadar ve iclı. hakkında •lzakereler 
mnlıiaa ve mab emeli ki. Abdal- cereyan eylemektedir ... ) 

ojhl Fraaldea RaZftlttir. 
Amerikacla, Cllmhur Rlyueti 

intibabab çok çetin oldup için, 
Lu yorucu devreye paaeden ev
vel m&atakbel dlmbur reİll ....,. 
sedl, bir hafta •en ima bir 
deniz ıeyahatine çakmlfbr. Ba 
mlddet zarfında dlnlenecek ye 

hamit, banca ca11dan bendeılm Kadri, bu ıekillerde verdili 
arasmda]Celllettin Patadan daha jurnallarla Abdtılhamidin eYham 
emia ldwJi balama-., dojru· ve ~•ini tahrik ederk-. ~ 

!:o bu İfİ, ona tevdi e-~t~m'i!i~şt~L •~;J~.~·~-•&Jiaı.ılllil .... 
Kadri evveli bu meseleyi Vakit vakit en ıiddetli cin- eaulan dliftlnecektir. Fakat her-

parmajma doladı. ~.. tekilde net Dlbetlerioe ._...... Saltea baati bir tacile ajramuaak için. 
Y Mmat, bir ...- .:..J Wr l>aıaa juraallar Yermi7e bqlacla: •- ı- M. Ruzvelt. k~ bir ı•tla ba 

-RADYO-
ıa Temmuz Cumartesi 

latuW - ( llUO metre ) 18 Gra
mofon, 19,G alaturka az, Hafız Ahmet 
laeyeU tarafından 20,6 gramofon 1 
alaturka us, Hafız Ahmet heyeti tara
fından n orkestra. 

lllknf - ( 8M metre) IO Keman 
IO,i iki kiflUk komedi I0,50 Rumen 
•ıulilaL 

aramda kendi ~ lr;t. MJallati PP•J• 
ç8k bir Sultam hl•.. .. ,.... ~··..- .ta. tar 
ildllrmlftl. Ya,.._ talaklkatta falan da blmt keneli aileli 
laa ae..aenia laaMkatl .......... efradından aeçmiftlr. Ta,,.._... 
la lleraber, ba da a,...ea bit jar-
aala ...... lefldl etti: adedi dirtllr " dlnll • it 

Raneltia opllardar. 
[ ••• Hakana •bale ll•at Ef.... Hlme,t ........ putecil.r" 

dl, Alamet CelllettiD P• kalla- deıtaal il. Fneldm ıta.Nltl 

ıebep olarak fU abeplerl 118-
temüwtin 

k

receiis " 11:ea•nm ~ık&Jıac81~~-. ... 
Yniyette. reamimill 
hmiJOl'lll'9 ela -- için ,....., 

leıle ...... ...akkit --
latiJeram. • 

Belpat - ( 419 metre) • ~ 
l&vya p.rkılan, IO,i ~oaferan , 21 
radye ork•vaıı, 21 .. D geee, 

rile mlhim " mahrem bir .a-..c1e bahua•k• ....... 
Sultan her DU1lu ,........ ... 
W-mat Ye ita mlllkata plüt 
........ lttarat Efendi, biWaara 
itin larloa,. vararak Ye l1lltamıa 
.. tta Wunmsaıadaa korkarak 

Yu ... t;U.;;.,.IA&, .. l~--Iİ 
Roma - «t metre ) 20, 15 Halk 

baberlerl, 11,45 D,oaizettmin Polluta) 
ilmind ki ep rası. 

it.. ( 488 metr•) 20 Şen mu k4 
11 Jk eodu aaldl, 22 t•D ı e. 

Viyana ( &17 m tr• 20,20 ifte 
piya , 21,15 U perdobk bir k edl, 
19 t iS akfam kouerl. 

P.,.a. - &50 metre 20 Or tra 
11 llaear opere geceıı . 

Va.,•• 1611 1netr 1 Hafif 
mu kl koaseri, !2 m bahe, 11 
it n aım hafif m ıikı 

Berlln - 1 .. meır_, it iıl •• 
be tutgarttaa naklen komedi, 
IO ra danı ha alan. 

•YUNUS,, ve .. SUPER 
Çimeatolan mBstelalill:lerl 

(Her daima) 
ç...Par •-SiMie hlll1b ........_ ... 'lr 
............... •lpcl • ,. lfla 

" UPER-YUNUS,, 
aarka.... alluedea lm•m •tllitti 
•• fatwalaı ..... inde •YUNUS• 
••J& • SUPER YUNtJS ............. 

talep MiDb 

Anadolu çimentolan T.A.Ş: 
AL ( lstanbul Villyıti) 

~ ~ ... ildir•~ .. ) 
pı.ı-...._. 

Abd&lhamit, bu J...a.llar"
ıittikçe kufkul~malda ber~ber 
Ahmet Celllettin Papıa • feJ 
laiuettir.-ıemeje vat.~r: l.al&'ia 
P8fa hakkındaki e.aai'-~ ,. 
itimadı da yavaş y••at uahyorda. 

Nilaaro t bir _,a.. ... ,. ..................... 
..... laerkeli lli)ret " 
ltlaclebnkb: 

- ..... 
Sebep, ~ 

Ka4ri tanfuMlia Ala-n811de 
•ltllit - ı...ı Ydı ifll. :ı-
...... aealde idi: 

1- llilderiae .. k..Uderlı• 
... -· llimetWile ......... Almet CelAlettla ,..., 
tlı• I' ıia ut.. bir •••et ... 
....ı-üta•. 

ziıet Çok Ge 

...... meb'u 
........ lir PJN1indedir1-

• _ .... mlataldl .. 
keclomphlar ...... ... 
~v ... ., ,.._.. 

......... ldlm-..... 
.mık malaalifler içia 

..,. ,.,.. Wr netice olacakbr. 
Çlakl ._....clald ceplaeda 

lmnetllll.a,.&ataut ~ ~----lil'll• 
~... ı ........ 



Bize ... ,,. 
Tabiatinizi 
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ÇANAKKALE 
fngiltere Hükt\mett tarafından Ga.zi r 

Hı. ne hediye edilen eilerin tercüm~ı. 

Yazan: BiKATB 
- 44 - Bu Sütunda . Hergün 

Ct1nt1ral Ogland11r: 1 

Çünki Anado u Sahilinden Yapılacak -
YAZAN: Hüseyin Zeki 

KESiK _~AÇLAR 
Olan Türk Ateşinde!) Korkuluyordu 

Maamafih plin artık bütün 
teferruatına kadar tesbit edilmiş 
ve bütün kumandanlara vazifeleri 
tebliğ olunn:uştu. 

Bunu takip eden gllnlerde, 
29 uncu firkan.n ihracı hakkında
ki planda iki küçük fakat mühim 
tadildt yapıldı. 

Evveli Boğazm iç tarafından 
asker ihracının imkcinsızlağına 
karar verilmişti. Çünkü Anado
lu sahilinden yapılacak Türk 
ateşinden korkuluyordu. Halbuki 
timdi Fransızların Kumkaleye 
asker çıkarmaları tekarrür edin
ce, cenup s:ıhilinde daha iki 
ihraç noktası bulunabilirdi. Bu sa
yede hem daha fazla asker çıka
rılmış, hem de düşmanın müdafaa 
hatlara kırılmış olacaktı. 

ı Bu iki noktadan biri Adalar
denizi sahilinde (Y) noktası idi. 
.Bu noktaya iki tabur çıkarıla
caktı. Şark sahilinde bir noktaya 
da zırhh ile bir tabur getirilecek 
"ve sandallarla Motro koyunun şi
mal ucuna çıkarılacaktı. 

Teferruatın tetkikma geçildiği 
Eaman, donanmanın küçük nak
liye vasıtalarından mahrum ol
duğu ve mevcut m . tör ve san
dallarla ancak Uç bölük asker 
nakledilebileceği görüldU. HattA 
bu sebeple (S) sahiline çıkarılacak 
taburun dördüncU bölüg ( Y ) 
sahil efradı meyanma ilave edi
lecc'di. Bu bölük sonra kıtasına 
ilti ı,,k edecekti. . 

Binaenaleyh, son tasdik edilen 
şeklile taaruz planının Umu
mi hatları şu idi: Bulayir ve 
Besika koyunda nümayiş yapıla
cak, Kumkale sahilinde düşman 
aldatılacak ve Kabatepenin şima· 
linden boğaza doğru ilerilene
ce!c, fakat asıl taarruz yarım 

adanın cenubunda yapılacaktı. 
'EvvelA (Ahibaba) sonra kilidi!
. bahir tepeleri işgal edilecekti. 
Cenuptaki beş ihraç noktalarına 

,hemende ayni zamanda 4900 as
ker çıkarılacaktı. Bu miktar az 
ımtra 2, 100 ve biraz daha sonra 

. da 1200 askerle takviye edile
cekti. Bu kıtaatm vazifesi, asıl 

ordunun ihraç ameliyesini himaye 
.idi. 

Şimalde Z sahiline çıkarılacak 
ilk imdat 1500 kişi idi, bu mik
tar desteroyerlerle gethilecek 
2500 kişi ile takviye edilecek ve 
Anzak mıntakası bu suretle 4000 
kişi tarafından işgal edilmiş ola· 
caktı. 

Bu kıt'atm vazifesi sahile ha· 
kim Sarıbayır sahasını işgaldi. Bu 
iş biler bitmez birinci Avustralya 
fırkasının mütebaki efradı ile, 
Yeni Zeland ve Avustralya 
fırkaları da karaya çtkarılacaktı. 

Bunlar da gelibolu - Maydos 
ve Boğalı - Kocader& yollarının 
geçtiği saha ile Maltepe tepesini 
işgal edeceklerdi. 

Anzak kolordusunun karaya 
ihracında takip edilen asıl gaye, 
Kilidülbahir tepesinin takviyesine 
mani olmak ve Türklerin ricat 
batlarmı kesmek suretile cenup 
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SeddUlbahirde lnyllizlerin Heles abidesi 

taarruzuna yardım etmekti. Fa~ 1 kılırsa, 25 nisanda 29 uncu fırka-
kat kumandana, bu maksadı ya ilk günU orasım işgal vazife-
elde ettiği takdirde temin edile· sinin verilmesinde hata edildiği 

cek menafün KiHdülbahri işga- anlaşılır. 

den daha mühim olduğu söylen- Bu sebeple karargahı umumiyi 
mişti. bu noktanm ilk güude zab-

Taarruz planında Boğazlara da tedilebileceği kanaatme sevkeden 
donanmanın bu taarruzu tekrar sebepleri bilmek faydalıdır. 
etmesi de mevzubahstı. Ordu bir Ahibaba tepesi bütün Çanak-
defa sahile yerleştikten sonra, iki kale harbi müddetince işgal edi-
zırhlı ile takviye kruvazörlerden lememiştir. 

mürekkep bir f ılo, kilidülbahire Ve bu tepenin o vakit ihraç 
doğru ilerlemek için ona yardım kıtaatının elindeki toplarla zaptı 
edebilirdi. mümkün olmadığı da tahakkuk 

Bu sebeple donanmaya da ihra
cın ikinci günü Boğazlara taarruza 
geçilmesi ve ertesi. gün de Boğaz 
istihkamlarının bombarduman e
dilmesi emri verildi. 

Bütün Çanakkale harbi mild
detince İngiliz askerlerinin Abi
babayı işgal edemediklerine ba-

etmi,li. Burasını zapt için daha 
büyiik toplara ihtiyaç vardı. 

Fakat şurası muhakkaktır ki 
Türkler başlangıçta bu noktanın 
tabiaten haiz olduğu müdafaa 

kabiliyetini arttırmak için pek 
az şey yapmışlardı. 

(Arkası var ) 

Bir Amele, Güzelliğ" Yü-. -

zünden işinden Koğuldu 
-· 

Amele Kadınlar Jozefe Aşık Olmuşlar 
Ve Fabrikada İşler Durmuştu 

Roma, (Hususi) - F ronsinoda 
bir kundura fabrikasında amele 
olan Jozef güzelliği yüzünden 
fabrikadan kovulmuştur. Fabrika 
Müdürü bir gün Jozefi çağırarak 
~ . .mları söylemiştir: 

- Senden ve işinden son de-
rece memnunuz! Fakat bir kaba
hatin var: Son derece giizel bir 
adamsın. Bunun için seni fabri
kadan çıkarmıya mecburum 1 

Bu garip sözlerle neye uğra
dığını şaşıran zavallı amele mah
kemeye müracaat ederek hakkım 
aramıştır. Fakat fabrikanın avu· 
katı mahkemede şunları söyle
miştir: 

Jozef fabrikamıza geldikten 
sonra işler yarı yarıya indi. Sizin 
de gördüğünüz veçhile bu adam 
çok güzel bir delikanlıdır. Hal
buki fabrikamızın amelelerinin 
yüzde sekseni kadındır. J oyef 
fabrikaya gelip çalışmağa başla

dıktan sonra kadınların hemen 
hepsi ona aşık olmağa başladı
lar. İşlerine bakacakları yerde, 
kıskançlık yüzünden kavga et
meye, ah vah edip göğüs geçir· 
meye başladılar. 

Billhassa paydos saatinden 
ıonra kadmlar fabrikanın dAhil 
ve haricinde Adeta meydan mu-

Güzelliği yüzünden başma bela 
gelen amele Jozef 

harebesl yapıyorlardı. Tabii bu 
sebeple fabrikamızdaki işler yüz 
üstil kalmıştı. 

Mahkeme, fabrikanın ve avu
katın iddialarım bir adamın işin
den çıkarmasına kafi bulmamış
tır. Mahkeme fabrikayı, glizel 
amelenin boş kaldığı günlerin 
yevmiyelerini vermiye mahkum 
etmiştir. Fabrika mecburiyet al-
tında Jozefi kabul edince, bu 
güzel amele için hususi bir daire 
açtırmışbr. GUzel amele kadın
lardan uzak bir bAlde yalmz ha
ıına burada çallfmaktadır. 

ikisi de kuşlarm cıvılbsile uy9n· 
dılar. Genç kadın uzun uzun 
gerindi. Sonra yirmi bir yaşının 

hafifliğile karyolasından sıçradı; 
pancarları açtı. Odaya mayısın 

bin bir koku ile karışan ılık ha
vası doldu. 

Genç adam henüz uyuyorctu. 
İşine gitmeden evvel çayını, kah
valtısını hazırlamak lazım(lı. Fa
kat herşeyden evvel giyinmeli 
idi. Doğru aynanın karşısına 

geçti. Ta topuklarına kadar uza
nan altm saçlarmı dağıttı ve 
kendi kendini seyretmiye başla· 
dı: Ahi Bu altın saçlara, altın 
bir tarak nekadar da yakışacaktı! 

Kocası, Alaedrlin Bey, bu 
altın saçları nekadar seviyordu. 
Zaten bütün onu sevenler, ken
dinden ziyade saçlarını seviyor
lardı. Şayet fakirlikle ortahallilik 
arasında olmasalar, zengin olsalar 
hulasa kendilerini gösterebilseler 
Girizan, o uzun altın saçlarile, 
mutlaka bütün erkeklerin kalp· 
lerini bağlıya bilirdi. Fakat genç 
kadın kocasını seviyordu. 

Giyindikten sonra kocasını 

uyandırdı. 
- AlAeddin, saate baksana, 

yavrum .. 
Alaeddin yastığının altından 

büyücek bir saat çıkardı. 
- Tamam vakit, kalkıyorum. 

1 edi. 
Saatini bir zaman elinde tut· 

lu. Bu biiyl\k, çift kapaklı altm 
saat babasının yadigarı idi. 
Alaeddin mutavazı bir memur
du. LAkin karunun bUUln serve
tine altın saatini değişmezdi. 

Esasen hayatında onu alAka
dar eden üç beş şeyi vardı: Ka
rısı, saçları ve altın saati ... Fakat, 
ahi bir kere şu saatine liyık 
altın bir kordon alabilseydi; bu 
siyah meşinden pek, sıkılıyordu 
artık. . . . . . . . . . . . . . . . 

Girizan, kocasının verdiği 
paradan hergün ne kalırsa onu 
kumbarasına atardı. 

Şimdi, oturmuş avucunda 
zayıf zayıf şıkırdıyan paraları 
sayıyor ve birer birer atıyordu. 
Birden durdu. Elindeki son kuruş 
bir zaman öyle havada kaldı. 
Hatirma bir şey gelmişti. 

Yarın izdivaç günlerinin senei 
devriyesi idi. Hiç olmazsa fU 
kumbaradaki paralarla kocasınm 
ıaatine bir altın köstek alabil· 
ıeydi. Aliettin bir daha arka
daşlarmın yanında saatini çıkar
mıya sıkılmazdı. 

Kumbarayı kucağına boşalttı. 
Bütün parasını saydı. Tamam 
altı yüz yetmiş dört kuruş ... 

Dudağını büktü: "Bu kadar 
para ile alınır mı?,, Diye söylendi. 
Ve elini çenesine koyarak düşlin
miye başladı. Ansızın olduğu 
yerden fırladı; şapkasııu başına, 
mantosunu sırtına geçirdi. Para· 
larını çantasına do:durarak evden 
dııarıya çıktı. lstanbula indi. Bir 
tramvaya atlayıp Beyoğluna çıktı. 
Caddede de bir aşağı bir yukarı 
dolaıtı en süslü bulduğu bir ber· 
ber dükkAnına girdi. 

Girizanı yaşlıca bir rum ka-
dını karşıladı: 

- Buyurunuz kUçUk hanım !. 
- Saçlarımı satmak istiyorum. 
Şapkasını bir hamlede çıkar

dı. Altın qçlar. temi.1 bir altın 

mayii gibi, eksesinden topukla· 
rına doğru dökülüverdi. 

Madam bu güzellik karşısında 
evvela hayran kaldı. Sonra, kur· 
naz bir patron tavrile mırıldandı: 

- Çok güzeli Çok güzeli 
Lakin ne istiyorsunuz? 

Genç kadın, mahcup önüne 
baktı. 

- Siz bilirsiniz, madam ... 
- İhtiyacımız yok; fakat. •• 

Mademki buraya kadar zahmet 
etmişsiniz, .. 

Biran daha dUşiindü, sonra 
ilave etti: 

- On beş lira verebiliriz. 
Girizan, çok utanıyordu. Bir

kaç lira almak için bu kadar 
zahmete katlanmak, hislerini 
keşfedemiyen, fikirlerini Anlamı· 
yan icaba ruhlu bir kadm karşı
sında küçük bir mevki~ diişmek 
ne müşkül şeydi, Yarabbi? 

" Pekil ,, der gibi başını eğdi 
ve Madamı takip etti. 

Saçları kesilip dilzeldikten 
soara, ilk defa olmak ilzere 
nynaya bakb. Götleri doldu. 
Fak at bir şey hissettirmemek için 
crlilümsedi. 

Madam: 
- Siz, dedi, böyle kesik 

saçla da güzelsiniz ... 
- Teşekkür ederim, Madam. 
Girizan on beş Jirasmı ahuca 

doğru İstanbul tarafına geçtl. 
Çarşıda kuyumculardan birine 
girdi ve sevgili kocasmın albn 
saatine yirmi bir liraya , altın bir 
köstek aldı. Artık neşesi yerine 
gelmişti. 

Ortalık kararmış iken Aldeddin 
eve dUndU. Girizan henüz Jim• 
bayı yakmamıştı. Odanın içi 
loştu. Elindeki kUçllk bir paketi 
masanın üzerine bıraktı. 

- Girizanr Niçin lambayı 
yak mı yorsun? 

Genç kadm şen bir kahkaha 
athktan sonra cevap verdi: 

- Şimdi yakacağım, cicim •• 
Sana bir sürpriz hazırlamıştım da ... 

- Ne sürprizi? 
- Yarın senei devriyemi• 

değil mi? 
- Evet amma ... 
Girizan cevap vermedi. Esa

sen hazır bulunan IAmbayı çar• 
çabuk yakıverdL AlAeddin ıar 
kinlıkla karısının saçlarını henllz 
görememişti: Genç kadm siyah 
kadife kutuyu masanın üzerine 
koydu ve açtı. 

- Artık arkadaşlarının yanın• 
da mahcup olmazsın, değil mi? 

Diyerek kösteği uzattı. AIA· 
eddin birdenbire gözlerini karı· 
sının saçlarına çevirdi. Ayni za
manda, masanın Uzerine bıraktıği 
paketi açarak: 

- Ben de, dedi, bu altın 
tarağı altın saçlarma takmak için 
saatimi satmıştım ... 

Bir zaman sessiz durdular. 
Alaeddinin gözleri kıpkırmızı ol· 
muştu. 

Girizan yavaşça ayağa kalktı. 
Masanın etrafını dönerek koca
sının yanına sokuldu. 

- Üztilme AlAeddin, saçlarım 
yine uzar.. Tarağı sakla... O zaa 
man takanın! 

Genç adam cevap verdi: 
- Sen de kösteği sakla ..• 

Yeni bir saat alırsak o zaman 
takarım! Vo hiçbir katlanın btı-
tün bayabnca unutamıyacatı bir 
muhabbetle karııınm ılizlerhı• 
bakla. 
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= 

Emlak Ve Eytam Bankası 

İstanbul Şubesinden: 
Biigükadada taksitle satılık arsalar 
Em 
321 
329 
330 
331 

349 
415 

334 

Meftii ft Nevi 
B1J8kac1at1a Kftbp •Irak 9 No. ltB m. ana. 

PenaM • 3, 67 No. 34 m. " • 
.. 
• 
• 
.. 
.. 

" "" ,,67,," 
Yah mahallesi KiiçGk karakol aokak 
8 No. 10 m. ana. 
Maden dalyan 118 hisse, 
Karanfil mahallesi Timyaao 10kak 
27 No. hane. 
Karanfil mahallesi Fımkli 10kak 4 
No. 1517 m. ana. 
Yeaiyol Firuı ıokak 14 No. 60 m. 

Teminat 
10 
5 
7 

a 
50 

40 

30 

ana. 1 
Ballda yazda emlllc lekiz tabitle 'bilmlzayede •blaealmclaa 

taliplerin 21n/932 Perwembe ahi •at 18 da pbemize mll• 
racaatlan. (23) 

* Kapalı Zarf la Sahlık Emlak 
Eıas 
419 

252 
327 
307 

Mevkii ve Nev'i Teminat 
Cağaloğlu 1 numaralı konak (Mefsuh Tlrk Ocala 
binası) 1900 
F ındıkh Molla Çelebi mahalleai MoUa 8qır sokak 
11 No. 3950 artın arsa. 800 
Beykoz Tokat Çiftliji. 4400 
Biiyllkacla Dil MesiresL 1000 
Heybeliaclada ç.m Limam 9 • 11· 13 No. 17275 

225 
IOO 
225 
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SON POSTA. 

FABRiKANI!\ 
~ CENTALARl 

YALNIZ KOTAYA 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANK•Rt 
BAUKESiR 
BANDIRMA 
AKHl&Aft 
MANiSA 
KAS BA 
SALiHLi 
MF.Nf'i\l!E•A 

Ucuz, Sağlam 
Evsafça Emsaline Faiktir 

BÜYÜK AKDENiZ SEV 
AKDENIZIN; en lüks, en seri, ve fevkalade 
konforlu 3500 ton hacminde "İRA. vapuru ile 

Pire, İskenderiye, Rodos 
Seyabııtine ittirak edecekler her lıusu;la memnun ltalacaklardır. 

Cemiyet fiat hususunda olduğl. gibi vapur hususuna ı da biiyük 

fedakirlıklar ihtiyarilo nihaye- "İRA., vapurunu temine muvaffak 

olmuştur. Seyahat kat'i olarall 20 temmuzda başlıyacaktır. 

Fiaflar 
Lüks azimet ve avdet 

Birinci • • 
ikinci " " .. .. il 

Üçüncil " " 
Tabldot: Sabah, öğle, ikindi, 

akşam ltahvalb ve yemekleri 

dahil yevmiye 350 kuruştur. 

:-Iususi fevkalade lüks aile ka

maraları da mevcuttur. Arzu 

edenlerle fiatler huausi ola

rak knrarlaştmlır. 

lstanbul, Gelibolu vo Çanak

kaleden gelecekler SAADET 

\"apuru ile geldikleri takdirde 

}Üt.de clii tenzilattan istifade 

edeceklerdir. Aydın ve Kuaba 

denıiryolları güzcrgAhından ge

leceklerin de nısıf ücretle aıi

Met . ve avdetleri kumpanya· 

larca kabul edilmi~tir. 

Vapurda yatak adedi mah

dut oldu(ıundan iştirak edecek

lerin vaktinde müracaatları 

lazımdır. Vapurun Giride de 

uğraması talep edilmekte iıe 

de bu husus müracaat ede

ceklerin miktarına bağlı oldu-

yemekU 120 lira 

" 
00 n 

" 
65 .. 

yemeksiz 50 " .. 30 .. 
~undan Gıride gidccelder 

azami 10 temmuza kadar mü· 

rncaatln kaydolu'lmalıdırlar. 

Ecnebiıer için münferit pa
saport muamehitı yapmak za-

rureti olduğundan (muamelesi 

tarafımızdan yapılmak üzere) 

pasaport ve v!ıe masrafları 

kendiler ine ait olmak sure• 

tile işbu seyahate ecnebiler 

de iştirak edebilirler. (Ecnebi-

lere ait pasaport ve vize 

masraflarında azami tenzilat 
temin edilmiştir.) 

MÜRACAAT YERLERİ: 
Türk Maarif Cemiyeti İzmir 

Miiınessilliği: Seliinik Ban!<ası 

karşısında No. 9 Telfo n 3911, 

Sabri Veli B. ticarethanesi, 
Peştamalcılar Çukurhan karşı

sınd• 71 numaradA telefon 

2728. 
İstanbulda: Türk Maarif Ce· 

Tiirk MAKiNA yurdu 
MAKiNELERi MEf'1SUCAT 

YÜN, PAMUK, VIGONVA • komple tesisat deruhte olunur. 

Kalorifer tesisah G. lata 
Sıhhi tesisat 
Süt maldneleri tesisatı 
Buz ve soğul·bava tesiııah 

Bnhtiynr Han 
Telefon 
Beyoğlu 1757 

HJJ.l senesi zarfında Gur.ıb h~stane~ine alınacak olaıı (40000) 
kilo ekmeğin yapılan münakasai aleniyesinde talip zuhur etme· 
diğinden 25 - 7 • 932 tarihine mUsadif pazartesi günU saat 
on altıda pazarlıkla ihalesi icra edileceğinden talip olanlarm şeraiti 
anlamak üzere hergün Levazım Kalemiuo ve ihale günü de idare 
Encümenine milracaatreri. 

MEYVA TUZU 
Kolay bir Ha:zrm temin cıler 
mide vo barsakları temiılor .. 
Basuru kökünden keser • 
Taamı lf•ti~ vo ztH·kl6 11,:ilolıilir 

Mazon ı.:ıııılııo dıkkut cdiniı. 
Btlyük ,ışewi 100 kur 'l· 

Depo5u • 11 Ba11kıu1 arkuın'1n ~AZON 
~ Botton ~cıa depoııudur. .._ .... 

ANKARA'DA .mzı~l..'IJ 

H i l :. L HA 1 ~ LA R 
Terzihanesi Sahibi 

Şayeste Hikmet Hanım son moda 
elb:se ve tuvaletler üzerinde tet
kikatta bulunnıak ve en yüksek 
teni akademisinde tahsil etmek 
üzere atelyt-a;ni rnuvakdt bir müd
detle kap:ıtarak P.ırise gitmek 
üzere şehrimizden h:ıre!tct etmiştir. 

Zade Biraderler 
Vapurlan: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
18 Temmuz 

Vapuru Pazartesi günü 

akşamı saat J ~ de Sirkeci rıh

tımından hareketle (Zonguldak, 

lnebolu, Sarnsun, Ordu, Gire• 

sun, Trabzon, ve Rize) ye azi

met ve avdet edecektir. 

. Fazla tafsilat için Sirkeci 

Meymenet Ham altında acen

talığma miiracaat. Tel. 22134 

l 

o -
3 

lzm'r Bura hvJH•k il. taıw~i 
Sahibi : Baybr Aziz 

Mtın) ( n .. h:ıı ı : 
Eminönü : Eminönü h n 3 iincU kat No. 8 

Son Posta Matba 

Sahibi ı Alı Ekr.!rn 

Neıriyat Müdürü: Halil Llltli 

Ecnebi ipekliyi 
tercihte serbestsiniz! .. 

Es?er: 

ayarında bir 
ecnebi ipekli 

• 
aynı 

hatta 
elli 

kumaşı 

fiyatta, 
yüzde 
daha ucuza 
bulabilirseniz ... 

Bir kaç misal: 
1 - Krep damurlar 245 kuruş

tan itibaren ... 
2 - Krep birmanlar 270 kuruş

tan itibaren ... 
3 - Krep mongollr 435 kuruş

tan itibaren ... 

AMYg f!lftAK ... 
CU ıH'' ı:arp nıa'3uıll aıı, spor yor·t' 

kullanıııız. Bnnlnrıı. kartı 
gelınokle beraber ferahlık 
ve Limon, Portakal bahgunluğtından korkınayııılz. En 

lıirinc·i FRlKSlYON olan lüıLONYA SUYU'ııu çesl hissi verir. 

S .A•TJŞ • Bcyo••lu·Paso) KARLMAN ve Bazın du Ltıvan. Ankara Anahrtalar A. Envw 
I'\. · U:ı1UMt DEPÖ·Bahçckııpı Cermanya han 40. Şube - KadıkUy MODA PöZARI 
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işlihasn:lak ve 
f aied ve tes iri görülen: 

f OSFATLI 

Cilt n ı:ilhrevt hıutnlıklar teda· 
$olaııik Bankası IJalnt;ı mcrkoıin

uo ehven ilcret ınnkahiliııde busuat 
kii•;ük kasalar icar olun tır. 

vihaneııi Karak<J1 Börekçi fırını 

ıırıuında 34 


