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Birkaç Sene Sonra Hariçten Kumaş 1 Gün~e Elli Dir-hem Zehir 

Getirtmiye Lüzum Kalmıyacak Yıyen Bir Adam! 
1 Akvam - - Türbesinin Meyh-;ne Enkazından y, 

,.. pılmasını istiyen Bir Bekt . D .a: 

Fabrikalarımızdan birinin faaliyet manzara•• 
Dünyada hUkDm ı8ren ikıaadt 1 nında, bir lulllD 18D&yl grup ha-

buhran vaziyetine rağmen mem- linde inldıafa mazhar olarak &n 
leketimizde bergUn yeni fabrika- safı iıgal etmektedir. 
lar açılmaktadır. Bilhassa b111 se- Grup halinde inkitaf eden 
ne içinde açılan fabrikalar, diğer sanayi bilhassa, ylin ve pamukh 
senelere nazaran oldukça bir kumaf, çimento, çorap ve alela. 
yekun tutmaktadır. Alikadarlann mum tdkotaj, deri, konserve 
ifadelerine göre, yerli mamulita çikolata ve ı;.1üskirat ıanayiidir: 
karşı, gerek muhabbet ve •. gere.kse Mevcut istatistiklere göre, Türki-
ucuzJuk aoktasından gosterıleu yede 1edi tane ylln kUIDllf f b-
rajbet bu sahada çok müessir n.. ... vardır. Bu fabrikalar ...: .. 
olmaı<tadır. Biz, memleketimizde de yedi ynz bin kilo hah ipliği 
eski senelerde ve yeni sene için· ve iki milyon metre de kumaı 
de açılan fabrikalar hakkında yapmaktadır. Bu istihsale rağ· 
es"slı ve etraflı tetkikat yaptık. m~n her sene Türkiyeye beş 
M 1 k t

. · d k' • h k mılyon metre yünlU kuma~ ithal 
em e e ımız e ı sanayı are e- d'I kt d' Y 

f . b d 1 b 1 d e ı me e ır. ının en aşın a stao u , on an Egv er birkaç yün ku f b-
sonra d 1 · Ad ı maş a 

1 

k a . zmır ve ana ge • rikası daha açılarak olursa itha· 
ge me tedır. lAta lüzum kalmıyacakhr. 

Fakat müteferrik sanaylln ya• (Devamı 8 inci sayfada) 

-==--.:================================================ 

Süt Sabşında İki Taraflı 
Bir Rekabet Başladı 

Bu Yüzden Hileciler Çoğaldı, Fakat 
Yakalanarak Tecziye Ediliyorlar 
Son günlerde şehrimizde ıOt f 

sabşı ve süt fiatleri h-yli garip 
şekiller almıştır. Sabahlan ıeh:in 
htmen her sokağın.la beli en 
ı~tçUlerin mlişterilerden istedik -
leri fiatler biribirine hiç uymuyvr. 
Esasen dereceleri de biribirini 
tutmadıtı alikadarlann ifadele
rinden anlaşılan bu stıtler, 15, 20, 
22,5 ve 25 kurut gibi muhtelif 
fiatler arasında ıahlmaktadu·. 

Y apbğımız tahkikata g6re 
ıilt işindeki bu muvazenesizliğia 
sebebi tudur: 

Şehrimizdeki sfitçliler iki sınıfa 
ayrılmıştır. Bunlardan bir kısmı 
hayvanı ve mandırası olan müs
tahsiller, diğerleri do mütevas· 

sıtlar. 

Siit müstahsillerinden birçoğu, 
sütlerini şehir haricindeki man· 
dualarında mütevassıtlara, yani 
sokak sütçülerine satıyorlar. Mü· 
tevassıtlar da bu sütlere bir mik· 
tar kazanç ilave ederek dağıtı· 
yorlar. .Fakat birkaç aydan beri 
nıüstabsıllerle mütevassıtlar ara• 
•~tıda ihtilAf çıktığı için mllstah
sıllerden birçoiu aiitlerini mlite-

Bir sUtçU 

vassıtlara hacet kalmadan doğ
rudan doğruya halka ıatmıya 
başlamışlardır. 

Bu suretle sftt fiatl oldukça 
ucuzlamıştır. Çünki müstahsiller 
siltfin okkasını 15 kuruşa kadar 
indirmişlerdir. Fakat, bu hareket 
karştsında kazançlarını kaybet• 
mek tehlikesine düşen bir kısım 

( Denmı 8 iael ıayfada t 

"emigetinJt1 aşı ervışı 
Din d• ,.,,,_, wrdlflmi• gibi 
C.nnred•lcl Akvam C.mlg•· 
ti Mecllal hııılin fnkalid• 
olarak toplanacalı "'•-lci 

• ;u_ ' 61K ,..-

nı~ JVCf1am Cemlgetin• dalıııli 
mıınt.aaeı.-... ,·ı. 6 .. ~•- . utrı ııgııA merasım 

gapılacalcbr. Bu sureti• Tb· 
klge bagiJnden itibar•n Cemi· 
yetin retme11 azası olacaktır. 

Eski 
Borçlar 

Paristeki Müzakere Müsait 
Safhada ilerliyor 

D~n Boruya Dnyunu Mu
vahhıde tahvilAb llzerine gelen 
son Paris telgrafı yirmi dört 
kuruı 00 bq santimdir 
Buglln Borsada ilk muamel~ 
nln !U - 52 ku-
l'Uf lberind• 
olacağı tahmin 
edilmektedir • 

Anadolu bias., 
senedi de otuz 
liraya çıkmıt

tar. Paristen 
İstanbul iktı
sadl ve maU 
mebafiline ge-

len haberlere 
g6re Saracoi· 
lu Şnkrll Beyle 
Dayinler ara
ımdaki mtlza· 

kere mllsait saf- s. ŞGkrl 
balar arzederek ilerlemekt;L· 

iki tarafın da anuıuna muvaİ.k 
bir itillfnamenha imzaaına inti 
edilmektedir· zar 

Sıcaklardan 
Bayılanlar 

DDn l.tanbul ıenenin en 11-

cak g0n8DI yapcb. Fakat bu
pkD hararet derecesi dllnklln
den herhalde daha fazladır. 

Gece ve bu sabahki boğucu 
hararet hakkında tahkikat yap
bk. Allkadarlar bu hava durgun· 
lujımu menim icabı olarak te
lakki ediyorlar. Dnn hararet de
recui g6lgede ( 35 ) dereceye 
kadar çıkmııtır. 

Sıcaklarm debteti yftzllnd 
dOD ıebrimizde bayılanlar :~ 
muttur. Ezctımle Ahırkap d 
bir kulllbede oturan Ali is 

1
• a 

d b 
.. l d mıo-

e ırıs On og"' ·leden 
S 1 h 

ıonra 

u tana met meydanından g 
ken sıcaklann tesirile blrde:~f:; 
dUıUp bayılmıf, yetişenler tara• 
fından kaldırılarak ayılblmışt r 

Şehrimizden başka lzm' : • ır, 

Aydın, Edirne ve diğer ıehirler
de de mllthiı 11caklar hOkllm 
ılrmekteclir. ~an.WıKtan korkan •• korkmıyanl 





18 Temmuz 

Her gün 
--

Dünya Nl~in 
Devletçiliğe 
Gidiyor? 

-3 
s... 

Kısa Bir Hulasa 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • ihtiyat • 

Lilıeralizmiıı, içine girdiği çıkmaz 
11 tİl'C iııdo, fert, cemiyet içinde, lıir • 
nevi numara olmuıtur. Hiçbir itin 
sahibi cloğlldir ve sl\y, ancak yevmi· l _ Düşülen çukurdan çıkmanm 

en ke1tirm• yolu çukura diltme-
2 - Haltalıktan kurtulmanın en 1 3 - Hayatta ihtiyat ve tedbir ile 

aa~lam yolu baata olmamaktu. hareket edenler, hadiseleri vukula
rından evvel düıünüp ona göre tedbir 
alanlar felaket vaziyetlerini eyvelden 
def ede bilirler. 

ye oclonir. Bugünkü dHnyada sermaye 
vo 'c' mlyoden ba9ka bir dil;dlııce 

l oktur. 

* Tahlil ederek vardığımız bu 
noktadan sonra, beşerin, tama· 

men kendine ait olan bu muhakeme 
silsilesini artık takip edemediğini 
görüyoruz. Bu ~suretle, son za· 
manda büyük bir mebzuliyetle 
orlnya çıkan "Hissiz Dünya,, aya· 
rmdaki eserlerin niçin bu kadar 
revaç bulduklarını daha iyi an· 
lıyoruz. 

Bundan çıkabilecek netice şu· 
dur: Fert, şahsi bir saadet arıyor. 
Bu, onun ezeli davasıdır. Müşte· 
rek ve biiyük mağazanın ona ver~ 
ccği saadetle avunamıyor, her· 
kes gibi malik olabileceği 
muayyen tipteki radyo 'makine· 
sinden zevk duyamıyor, yollarda 
süratle koşturabileceği otomobil, 
birkaç lira mukabilinde her za· 
man tedarik olunabilen yüzD 
boyalı kadın onu avutmıya kAfi 
gelmiyor. 

ÇiinkU normal insan, her he· 
vesin ölçiUü bir enmuzecidir. 

Bu sistemin en bariz neticesi, 
orta sınıfın zevalini temin etmek 

olmuştur. . . 
Bu, öyle umumi bir hAd~sed~r 

lci bazı memleketlerde sathı mli· 
ahedclerden kaçsa bile genişi~ 

yici mahiyeti inkar edilemez. Bu 
hal, bilhassa Almanyada baş 
döndürücü bir surette tahakkuk 
etmiştir. Diğerlerinde ise, muka· 
vemet edici kuvvetlerin fazlalığı 
yüzünden, şimdilik zevahir kurta· 
rılmış görünüyor. Fakat sadece 

zevahir. 
Bunun neticesi olarak Alman· 

yada, orta sınıf halk meydandan 
kalkıyor. Zenginlerle " daimi ,, 
fakirlerin arasındakj mütevassıt 
dereceler gün geçtikçe eriyor. 
Aimanyanın müstahsil sınıfının 
yarısı, yaşamak ıçın elzem 
olduğu umumiyetle kabul olunan 
yevmiyenin asgarisini bile ala· 

mı yor. 
60 milyonluk bir kütlenin an· 

cak yUı bini, yarının endişesini 
hissetmiyor. Geri kalan halk, 
tramvay tarifesine zammolunabi· 
lecek on paranın endişesini ta· 
şıyor. 

Uçurumun bir tarafında tica· 
ret, sanayi ve büyük emlaki tem
sil eden yüz kadar zengin 

ile öbür tarafta ise sefalet ve 
8 

' tle mUcadele eden bütün bir zarure 
millet ... Ekmekçi, terzi, kasa~, bak-

k l 
.b. 1... ük ve orta muteşeb· 

a gı ı .uç . d" b" 
b

. l l . • ve ıktısa ı u· 
ıs er nası sıyası . . d 

yiik unsurların şikarı iseler, ışçı e, 
h<ıkikatte büyük sanayi ve ser· 

n ayenin mümessili olan fakat amele· 
ııin menfaatini müdaffa ediyormuş 
gibi kendini gösteren sindikanın 
elinde bir oyuncaktır. 

Bu kUçiik ve orta müteşeh· 
hisler, bir taraftan, geldiği gibi 
bir gün gidecek olan kapita· 
Hzmle, diğer taraftan onları 
mahvetmeden içine almasına im· 
kan bulunmayan sosyalizmle alaka· 
ları olmadığmdan bili haberdar 
değildirler. 

( Devamı Sinci eayfada ) 

mektlr. 

SON TELGRAF HABE 'LERİ 

Ya a ar 
Ağ ıdağı Şerir erinden Va Civarında 

On Allı K·ş· Daha Tutu du 
Bitlis, 17 ( Hususi ) - Ağrıdağı şekavetine 1 yakalanmış ve jandarmalarımızın muhafazası altın-

iştirak edip tenkil ve takip hareketleri esnasında da şehrimi~~ g~tir~lmişt~r. Şeriıfor buradan da 
k an haydutlar peyClerpey yakalanmaktadır. Adanaya gonde~ılmışler?~r. Bunların Adana .Ağır-

aç . ceza Mahkemesınde dıger maznunlarla bırlikte 
Bu şerirlerden Van cıvarmda on altı kişi daha muhakemeleri yapılacaktır. -N. Y. 

---------- -

Av a 
• 
t ifakına 

r at stiy r 
- ----------

g· ·z, Fransız Ve an 
,., 

ogru u i ıyor? • 
ı 

velce olduğu gibi şimdi de sem· 
pati ile karşılamaktadır. Bununla 
beraber Alman kabinesi itilafın 
şimdiki metni hakkındaki müza-
kerata iştirak etmediği için itila
fm şUmulU hakkında resmi ma· 
lfimat istihsalini elzem addet
mektedir. 

Berlin, 17 ( A. A. ) - Bazı 
meselelerin istikbalde tabi olacağı 
muameleye dair olarak Lozan 
Konferansından sonra ~neşredilmiş 

olan İngiliz • Fransız itilafına 
iltihak ıçın İngiltere hükumeti 
tarafından Alman kabinesine ya· 
pılan davet hakkında Volf Ajansı 

--~~-----------=~~~~~~~~~~~~~-

Gazi Hz. Başvekil Diliskelesinde 
Dün Yangın Oldu, Derhal 

Söndürüldü 
Tavşancıl, 18 (Hususi) - Dün 

öğleden sonra bu civardaki Di· 
liskelesinde bir orman yangını 
başladı. 

Fakat celbedilen Üsküdar it-
faiye grupunun faaliyeti sayesin· 
de yangın hemen söndürüldü. 

Bir Mektup 
Sovyet Maslahatgüzarına 

Bir Mektup Verildi 
Ankara 17 - Hariciye vekili 

Tevfik Rüştü Bey Cemiyeti Ak· 
vama dahil olmamız münasebe
tile dostumuz Sovyet Rusyanın 
TUrldyedeki maslah:ıtgüz~rı~a 
ikinci bir mektup tevdı ehnıştır. 

Eli Bıçaklı Çocuk 
Fenerde Karabaş mahallesinde 

oturan 10 yaşla ında Leon ismin· 
deki çocuk bıçakla 12 yaşlarında 
Mişonu kalç. ~ından yaralamıştır. 

Yalova, (Kaplıca) 17 - Oazl 
Hz. dUn Yalova kaphcaları ta· 
sısatım, bahçelerl gezmı,ıer 
ve beyanı memnuniyet etmlf· 
ıerdlr. Gazi Hz. bugUn köfkl• 
rinde istirahat buyurmu,ıardır. 

Buğday 
Merkezleri 

Ankara ı 8 ( Huıuıt ) - Yeni 
Jr.ir kanun ile buğday mllbayaası 
salAbiyeti verilen ~iraat Bankası 
bu salahiyetin tatbıkatma ait bir 
talimatname hazırlamışlar. 

Buna nazaran banka: Ankara, 
Sivas, Akşehir, Eskişehir, Balı· 
kesir, Yerköy, Adana, Konya, 
Nazilli, Polatlı, lstanbul, lzmir, 
Mersin ve Samsunda mübayaa 
merkezleri tesis edecektir. 

lzmirde Bir Facia 
fzmir, 18 (Hususi) - Dün 

şehrimizde Keçecilerde bir facia 
oldu. Bir kamyon Samoel isminde 
bir çocuğa çarpb ve çocuk der· 
hal öldU. 

İSTER İNAN, /STER 

ismet Pş. Ay Sonunda 
Şehrimize Gelecek 

lzmir, 18 (Hususi) - Bu ayan 
~.ind~. şebrimiz?eki Gazi heyke
bnm kuşadını bızzat icra edecek 
olan Başvekil Paşa ayna gün 
latanbula gidecektir. 

6 Sene 
Muallim Mekteplerinde 

T ed~isat Çoğaltılıyor 
Mualhm Mektepleri müfredat 

programlarında yapılacak ol 
esaslı tadilattan sonra bu mek~ 
teplerde tedrisat 6 seneye çıka
rılacak, fakat mezunlar Lise me
zunu derecesini haiz bulunacak
lardır. 

Toprak ÇökUnce 
Versay, 18 (A. A.)- Bir arazi 

çöküntüsü neticesinde temel kaz· 
makta olan birçok işçi toprak 
altında kalmıştır. Bunlardan ikisi 

yapılan tedavilere rağmen ölmüştür. 

IN.4NMA ! 
Almanya Lo:ıan Konferansı esnuında, hudutların 

h
'h' A.lmanyadll askerliğin ihyuı gibi bau siyaat 

tas ı '• . 
ti dermeyan etlı. 

,ar ırk t Fransa Versay muahedeainin tadili demek 
fa a · b' · · b l t d' H lb ._. b t kliflerin hıç ırını ka u e me 1. R u11.ı son 

otaıı u l c flar bize ,öyle bir haber retiriyort 

"Berlin, • • 7 { A. A. ) - Gençlerin bedeni, fikri ve 
ahlik! terbıyelerlnin tekimülil için müşterek bir halde 
ve ~oniillü olarak çahımalarınt milmkün kılan bir 
teıkıllt vOcude retirilmiftir. Bu tcıkilita ait karar· 
nam• Reiaicümbut Maretal Hindenburır tarafından im· 
aalanrnıttar. ,. 

elen te ıra 
ıı /STER /NAN. iSTER INANMAI 

Sayfa J 

Sözün Kısası 

* . B~n kendi hesabıma bu tec
rübenın ~uv~ffak olacağına inan
~ı?J: Fılhakıka bu vaziyette 
ıkı adam ı;ıöpeği do ıatırtacak 
kadar tuh· f bir manzara teıkil 
etsele.r gerekdir. 

Maamafih tavsiyeyi yapan 
zat devam etti: 

- ilk tecr libede muvaffak 
olamazsanız, cesaretiniz kınlmasın. 
Ayni hareketi bir ikinci, bir 
üçüncU köpek karşısında da tekrar 
ediniz, muhakkak neticede mu
vaffak olursunuz 1 

* Fena değil : lstanbullularan 
belediyeye yardım etmek mak· 
sadile bu tecrübeleri yapmaya 
kalkıştıkları takdirde her sokakta 
görülecek manz nayı tahayylll 
etmeyi siz! bırak yorum 1 

Bir Esrar Deposu 
Bostanbaşında Fikriye Hanım 

apartamanmda oturan kah
veci Sırrının dairesinde 1 okka 
esrar ve 110 paket eroin bulun
muştur. 

Ayrıca Osman, lbrahim, Rıza 
Süleyman, Eıref, Hamdi Ye HU
.eyin isminde 7 tahıı Olkodarda 
Özbekler tekkesi babÇf'.9inde eı• 
rar çekerlerkea yakalın•m4lardar. 



.. Sayfa 

Tarihi Fıkra 

Yemek 
·Mucitleri I 

Sabah gazetelerinden b ir i, 
kendi kendini tenkit sırasında 
münasebet getirip Nasrettin Ho· 
canın meşhur kar helvası fıkrası
nı naklediyor. Birçok defalar 
seve seve dinleyip sevdire sevdi
re de dinlettiğimiz bu helva hika
yesinin halaveti mi\nkir değildir. 

Lakin yemek icaclmda herkes Ho
ca Merhum gibi busrana uğra· 
mamışhr. 

Zemin zemin ve zamanzaman öyle 
yemek mucitleri çıkmıştır ki sof· 
raya koydukları eser, mutfakla· 
rmda kuşsütü bile bulunduran 
taccfarlara da parmak ısırttır· 
m1ştır l 

Bu hakikati tevsik için Şark 
medeniyeti tarihinin mideye taal· 
luk eden faslından gelişi güzel 
bir sayfa açıyorum : 

"Hükümdarlar etlerin, kuşların 
meyvalarıo en nefisini aramakta 
pek ilui giderek her nerede o 
gibi leziz ve nefis şeyler bulun· 
duğunu işitirlerse onlara posta 
De getirtirler, bu uğurda pek 
çok para sarfederlerdi. Etinin 
lezzetini tezyit vaya hazmını tes· 
lıil edeceğini tevehhüm ederek 
ehli kuılan mugaddi yemlerle 
beslerlerdi. Mesel! piliçlere ce
Yiziçi yedirirler, süt içirirlerdi! ,, 

" Aşçılar, yemek icadında 

Adeta deha eseri gösterirlerdi. 
Bu sebeplerle yemek meselesi 
" Devletin rnühin: işleri ,, sırasına 
girmişti. Her c!:ıs yemekler için bir 
reisin nezareti altmda hususi 
memurlar istihdam olunurdu. 

Mutfakların kuş, tavuk, koyun 
aebze, börek, tatlı şubeleri nyrı 
ayrı birer daire teşkil ederdi. 

"Fakat bu ihtimamın, bu iti· 
nanm ve bu masrafın semerele
ri de parlak olurdu. Hükümdar 
aofralarmda aıksık işitilmemiş, 
aörülmemiş yemekler bulunurdu. 
HarunUrreşidin biraderi İbrahimin 
bir gün kardaşine keşide etti· 
if ziyafette olduğu gibi bazen 
bu icatlar, harika &ayılacak de
receyi bulurdu. 

"lbrahimin tarihe de geçen o 
liyafetinde •e çeıit çeşit yeD\ek
ler arasında bir tabak parçalan
mış balık vardı. Harunürresşit 
balık parçalarını pek küçük gö
rlbıce sebebini sordu. İbrahim ise 
tabaktaki yemeğin balık değil 
bahk dili olduğnu söyledi f Bu 
bir tabak nevicat yemek, tam 200 
altına, bi!im huganko paramızla 
iki bin liraya malolmuştu. 11 

Göri.ilüyor ya, Nasrattin Ho
canın kar helvası kadar meşhur 
balık dilleri de vardır. Yiyenlere 
ne mutlu?... 'flf. 

Karamanda 
Spor 

Karaman, (Hususi) - Geçen· 
de yapılan futbol maçında K.ıra
man ve Ilgın takımları betabere 
k.lm~br. Karaman ldmanyurdu 
Konya GençlerbirHği maçmda 
rse İdmanyurdu bire karşı dört 
sayı ile galip gelmiştir. 

Dartizçiiik Programı 

SON POSTA 

• 

Malatyada Sebze Ziraati 
• 

Su Tesisatı Yapıldığı 
Sebze Deposu Malatya 

Takdirde 
Olacak 

Malatya (Hu· 
susi) - Vilayeti· 
miz hububat zi
raatinden ziyade 
sebze ve bahçe 
ziraatinc elveriş· 

lidir. Tabiidir ki 
sebze yetiştirmek 
için en lüzumlu 

ıey sudur. Eğer 
burada sebze 
!İraatine elverişli 

şekilde fenni su 
tesisatı yapıla· 

cak olursa vilaye
timiz memleke-
tin sebze deposu haline gelebilir. 

Şimdiki halde su tesisat. ihti· 
yaca kafi gelmekten çok uzaktır. 
Bundan başka sebze ziraatinde 
muvaffak olmak için çift aletleri· 

nin de asrm ve fennin en son 
kabul ettiği şekilde olması lazım· 
d :r. I3u seneki ziraat vaziyetimiz 
geçen senenin hemen hemen ay· 
mdır. 

Fakat kuraklık mahsul mik· 
tarı üzerine kıs .nen tesir etmiştir. 
Bu sene Malatyamızda merkez 

Gemlikte 
Bir Çoban Kanlı 
Bir Cinayet İşledi 

Gemlik, ( Hususi ) Soıı 
günlere ait Gemlik haberlerini 
toplu olarak bildiriyorum : Bu 
civarda Gencalide bir çoban 
eskidenberi yanında beslediği 
akrabasmdan bir adamı kahvede 
tabanca ile ağır surette yarala
mıştır. Çoban yakalanmış, yaralı 
adam Bursa hastanesine gönde
rilmiştir. * Milli kütüphanemizde oku
yan adedi pek azdır. Kütüphane-
de bir kaç mektepliden başka 
kimseye tesadüf e dilmiyor. Kü
tüphanenin açılma saatleri me
murlarm dairelerde bulundukları 
zamana tesadüf ediyor. Bu mah
zurlu nol<tanın izalesi lazımdır. * GemHk bugiinlerde çok 
uğr~~ brr· yer o!muştur. 

Otede beride bazı ecnebile
rin dikkatli naıarlarla sataş } er
lerini, yıkılmak üzere bulunan 
bakımsız evleri, konuşma ve gi-
yinme tarzlarıuı hafızalarına nak
şettikleri seziliyor. 

~ Kasabada umumi bir bala 
olmac:Lğı için hazan çok garıp 

vaziyetler hasıl oluyor. 
M. ll. 

Ad anada 
Yeni Yapılan Belediye Mez
bahası Tetkik Ediliyor 

Adana ( Hususi ) - Beledi
yenin yeni yaptırdığı fenni mez· 
baha bir fen heyeti tarafından 
inceden inceye tetkik edilmek
tedir. Heyet mezbahada kesim 
\:lSU ün·i, frigorifik tesisatı gözden 
geç· ,.rniştir. 

Tetkikat şu günlerde bitir ilc· 
cek ve heyet taraf1nda11 vi ayet e 
verilmek üzere bir raııor hazır
lanacaktır 

G.Uzel Malatyada agilçllk tılr kll~e 

ve mülbakatta 6r3,596 dönüm 
arazi ekilmiştir. Bu yekunun 
420.6G7 dönümU buğdar, 216.160 
dönümü arpa, 8.314 dönümü 
çavdar, 566 dönümü pmnç, 
5.225 dönümü mısır, 7.092 dö-

niimü burçak, 6.713 dönümü 
nuhut, 1.666 döniimü pamuk, 
12.855 dönümü afyon, 7. 119 dö· 
nümü darı, 6.497 döni.lmü merci
mek, 100 dönümü patates ve 73 
dönümü de tütün ziraat!ne tahsis 
edilmiştir. 

1 ekirdağ 
Haberleri 

Tekirdağ ( Hususi) - Tekir· 
dağ hc-~ıishanesinin imalathanele
rinde marangozluk, çcrapçtlık, 
demircilik ve kesekAğıtçılık san'· 
atleri pek ilerlemiştir. Yapılan 
kesekağıtlarıom üçüncü partisi 
piyasaya arzedilmiştir. Şimdiye 

kadar 3000 oklca hesekağıdı ya
pılmışhr. Hapishanede gayet ucuz 
çoraplar da yapıhyor ve rekabet 
kabul etmiyecek derecede ebven 
fiatle satılıyor. 

lf.. Karpuılanınız: Piyasaya 
arabalarla kavun ve karpuz gel· 
miye başlamıştır. Birkaç güne 
kadar, şöhreti her yerde bilinen 
kavun ve karpuzlarım z' lstaııbula 
sevlredilmiye başlanacaktır. Mah• 
sulatımız havaların kuraklığına ve 
en kuvvetli tarlalara yağmur düş· 
memesine rağmen okadar müte
essir olmamıştır. Şiddetle bir 
yağmur beklenmektedir. Eğer 
yağmur yağarsa bütiin mahsulat 
azami istifadeyi görecektir. 

n. c. 

Pınarbaşında 
Uzun Yayla At Sergisi 

Küşat Edildi 
Pınarbaşı, 15 (A.A.) - Uzun 

yayla k()şum ata sergisi bugün 
vali tarafından açılmıştır. Mera
simde başta ordu müfettişi Fab
re ttin ve Kolordu kumandanı 
Nafiz Paşalar, meb'uslar, vi· 
Jayet erkanı, yetişth iciler ve 
kalabalık bir halk kitlesi hazır 
buhınmuştur. 

Adana Valisi 
Adana. (Hususi) - Vali Mlim· 

t az B. miilhak~tı teftişe ÇLkmıştır. 

Vali B. şimdi Kozan ve Kadirli 
taraflarım gez;Dekleclir. 

Yukarda söy
lediğim gibi, 
memleketimiz da· 

ha ziyade bize 
elverişli olduğu 

ıçın şayet bu 
geniş arazide su 

tes isatı yapılıp 

sebze ziraatine 
girişilecek olursa 

Malatya, Türki
ye ile beraber 
ihya olur. Bu 

sayede vilAyeti
mız, değil yal-
nız Türkiyenin 

h Ha komşu memleketlerden bir 
kumınm bile sebze ihtiyacını 
bol bol temin eder. 

Binaenaleyh su meselesile ko
operatif teşkilatına ehemmiyet 

vermemiz ve bu iki ihtiyacı 

bir an evvel tahakkuk ettirme-

m:z lazımdır. Su meselesinin, az 

bir masrafla vilayetimiz dahilin· 

den geçen nehirler ve dereler 

vasıtasiyle halledilmesi çok müm

kündür. - ln. 

Bitliste 
Meyva 

Çok 
Ve Sebze 
Ucuzladı 

Bitlis ( Hususi )- KasabamlZ· 
da rueyva ve sebze çok ucuzladı. 
Evvefce okkası c n beş kuruşa 
satılan kirazl şimdi beş kuruşa 
yiyoruz. On iki salatalık altmış 

paradır. Y alnı! domates çok pa• 
halıdır ve henüz okkası otuz ku· 
ruştan aşağı düşmemiştir. 

it Kağıt para günden güne 
kıymetleniyor. Bir kAğıt lira 51 
ve 57 gümÜ!J kuruş arasuıda ah· 

mp verilmektedir. Fakat fiat 
temevvücü yilzünden esnaf çok 
zarar ediyor. 

.lıf. Ortamektep talebeleri 
kamp kurdular. Genç talebeleri-
1!1iz şimdi zümrüt gibi Bitlis ça· 
yırlarında en mes'ut gilnlerini 
yaşıyorlar. - Niyazi Yılmaz 

Kurakhk Tetkikatı 
Tarsus taraflarında bazı tar· 

laların kuraklık yüzünden mBte

essir olduğu ve mahsullerin zarar 
gördüğü haber verilmesi ilzerine 

bir heyet o havalide tetkikat 
yapmıya başlamıştır. 

Anam urda 
Kaçakçılık Yapan KöyMuh· 
tarları ~Aahkemeye Verildi 

Anamur ( Hususi ) - Kaçak 
tütün ve sigara kağıdı takibatına 
ötedenberi ehemmiyet veren ka· 
zam:z kaymakamı, Silifkeden ta
kip memurları celbetmiştir. Bu 
memurlar kuirvetli bir jandarma 
müfrezesinin refakatinde olarak 
geceli gündüzlil faaliyete devam 
ediyorlar. Haber aldığımıza göre 
köy muhtar ve ihtiyar heyetleri 
izalarmdan bir losmmuı kaçak 

1'emmU1: 1 

Kulağımzza Çalznan 

Suböreği ... 
Annesinin çok iyi sub 

yaptığını her fırsatta söyl 
Arhadaşlar, tutturdular: 

- İlle bize bir su b · 
yaptır, yiyelim! 

Kabul etti. Cuma günü 
bizi çağıracak bol bol su b · 
yedirecek ti. 

O gün sofraya oturduk. 
pimizin iştiham z yerinde ... 
ken ortaya kocaman bir 
geldi. o;eri nar gibi kız.ar 
Ev sahibi, herkesin tabağın 
rer parça suböreği koydu. 

ilk lokmayı ağzına atan 
misafir, baktım, ikinci lokma 
pek acele etmiyor. Ben de 
tım. Eyvahlar olsun, subö 
berbat, kay.ş gibi bir şeydi. 
de ne kıyma var, ne peynir 
ne de yağ var. 

Arkadaşbr, yemeden do 
lar. Ev sahibi sordtL 

- Suböreğinden nıçın y 
yorsunuz? 

Birisi atıldı: 
- Azizim, tebrik ed 

ıeni.. .• Çok doğru sözlü a 
mışsm •.. 

- Hayrola •• Neden icap 
bu? 

Dedi ki: 
- Size suböreği yedir 

ğim, dedin ve elhak dediğin 
de yaptm. Aşkolsun sana ... 

Kurabiye istemiyorum 
- Kes kes al.. Kabağına 

yok ef endiiii ... 
Karpu.z sergisinde harareti 

pazarlık cereyan ediyordu. 
teri nazlandıkça aabcı g a 
artbrdı: 

- Bu karpuzu başka y 
bulaman... Halis kurabiye ... 

Kurabiye ye de bana du 
Tekirdağı kurabiyesi bu .. 

Müşteri, karpuzları 
birer fiskeliyerek : 

- Hiçbirini göztim tutı 
diyor, bir kere kabukları p 
değil Sonra da sapları 

kurumamış. 

Satıcı daha yUksek sesle 
ğınyor: 

- t-ley gidi kurabiyeler .. 
tane al da bak... Ben nasıl 
rabiye satıyorum? 

Kurabi. .•. ye, Kura. ... bi... 
Müşteri sergiden uzaklaş 
- Anladık amma, b en 

den kurabiye istemiyorum, 
puz istiyorum J 

Çiy Pirzola .. 
Tramvayda gidiyorduk. 

nönünden üstü başa et k 
iriyarı bir herif bindi. Sıc 
ter kokusundan zaten burun 
mızın direği sızlıyordu. Et k 
ıu, büsbütün midemizi buland 

Kokulu b(:rif, gittikçe k 
yordu. Yanımda duran bir 
artık dayanamadı: İriyan yol 
tepeden brnağa süzerek sor 

- Siz galiba kasapsınız '? 
Herif, dağ gibi bir şeydi. 

ce bakarak dişlerini gıcırdat 
- E ... kasapsam ne olaı 

mıf bakalım? 
Genç derhal ıoldan 

döndü: 
- Hiç! dedi, hani hatırı 

birtey gelmesin. Mis 
çiy pirzola kokuyorsunuz da 

mal kullandıkları ve keyfi 
karşı müsamahakar hareket e 
leri anlaşılmış ve bunlar r 
kemeye verilmiştir. Kazaı 11z 

bilinde kaçakçılıktan ma: 
olarak yak::ı.lananlarm aded! : 
bulmu.Şh.\f. - ~~t 
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Afacanın Resimli Hikayesi 

Afacan - Çocul<lar, deniz hı..ma- ı 
auna fidecok paranız var mı? 

Çocuklar - Benim yok.. Benim 
1ok.. Benim de yok •• 

Afacan Bende b r , i ili' parn 

var. Şimdi ben ya'.nız bir bilette 

hepinizi hamama 11okacdğrn1 .•. Ş:ındi 

ben gişedeki adamı lafa tutacağım. 1 

Afac .l!: - l~aı, ".ıc ı :.: c.•, lı.::•ın 

bir l i ~el yer bak .. ' ıra. Arka<laşlarım 

da gelmek istiyorıar amma onların 

para! arı yok •.. 

Afacan Deniz Hamamında 

l 
Hamam .:. - Bı.eti.ı. a d .. 1, ha.~ ı 

gir iç~~ı ... 
Afacan- Dur bak ham arn~ı amca, 

sana ne ıöyllyeceğim •• . Acaba bc.ıı 
kaç günde yüz•ne Öğrenirim? 

Afocı.·!- Kusura hakma lııı .ı aıı.cı 

.uııcJ.... Batanı ağrıttım... Şu l>i7:im 

arkadaşlar da gelse}•diler iyi o~urdu 

t , a .... 

Yedikten Sonra ... 
Afacan ıofraCla babasına sor

du: 
JALENIN BEBEGi 

·ı H,lrnrnt!.. 
1 Nasraddin hoca bir bostanda 
~ incir agacmın altında yatıyornıuı. 

- Baba, sen sinek yemekten 
boılanırmısan ? 

Babası hiddetlendi. 
- insan sinek yer mi hiç ? ... 

Hem durup dururken böyle ser
aemce bir şey sormıya neden 
lüzum gördün ? .. 

Afacan cevap verdi : 
- O kadar kızma, baba .• 

Tabağında bir sinek vardı. Ye
mekle beraber onu da yedin de 
hoşuna gitti mi diye soracaktım!.. 
ı==-- - ~ 

Cingöz - Afacan, böyle hak
ıızlık olmaz... Bak senin iki par• 
,a çikolatan var, halbuki benim 
bir parça ... 

- Afacan - A sersem ço
cuk, onun için ne U2üliiyorsun? 
çikolatam ortadan kır ... Senin de 
iki parçan olur! 

]alenin bir bebeti var. Sersem, bakar ahk alıkl 

Hep onunla durrnaz oynar 1 Ağzı durur hep aralık .. . 

Bebeği de hantal bir t<-y... Yatırdığı yerde kalır .. . 

Sırıtışı bir şey hele ... 
Durmaz güler pişmiş kelle! 
Jale onu bir fey sanır ... 
Bilmem nesinden hoşlanır?._ 

Afacan Görseniz ne de sinir şey... ister kaldır, ister yatır! 

'---------·~--~------~--~--------------------~~-----------------------..J 
Kardeş Payı! 

Afacanla kardeşine halaları 

bir paKet çikolata getirmişti. 
Annesi paketi Afacana verdi. 

- Afacan, dedi. Halanın ge
tirdiği bu paketi kardeşinle pay 
et ... 

Afacan gidip kardeşi Bücürü 
buldu. 

- Bücür, dedi, ıen pembe 

renkli şeylerden mi hoşlanırsın, 

yoksa kahve rengi şeylerden mi? 

ZavaJlı BUcür başma ne ge· 
leceğini ne bilsin? 

- Pembe şeylerden hoşla
nırım, dedi. Zaten Afacan da bu 

cevabı alacağım biliyordu. Çikolata 
paketini Blicüre göstermeden üs-

tündeki pembe kordeleyl BücUre 
toka etti. Çikolatayı da gözle 

kaş arasında yedikten sonra an· 
nesine koştu: 

- Halamın hediyesini Bücür
le pay ettik, anne... dedi. Bü
cür pembe şeylerden hoşlamrmış. 
Onun için ona çikolatanın korde• 
lesini verdim. Çikolatayı da ben 
yedim!.. 

1 

Afacanrn Kurnazlığı! 
Bu seneki mt:ktep gezintisi 

esnasında limonata dağıtılıyoı·du. 
Afacan kendi limonatasını içtik
ten sonra hocasına: 

- Muallim B. clecli. Bana bir 
bardak limonata daha verin, size 
bir marifet göslereyim ... 

- Ne marifet göstereceks!n 
Afacan? 

- Limonata kasketimin al- · 
tında olduğu halde gayet hızlı 
koşacağım. Yine de limotanm bir 
damlasını yere dokıniyeceğim ... 

Herkes merak etti. Muallim 
Afacana bir bardak dolu dolu 
limcnata verdi. 

Afacan bir damlasmı yere dök· 
meden limonatayı eline aldı ve 
bir dikişte son damlasına kadar 
içli. Sonra alabildiğine koşmıya 
başladı. Geri döndüğU zaman sor· 
dular: 

- Hani limonata kasketinin 
altında olduğu halde koşacaktın ? 

Afacan karnım gösterdi. 
- Midem herhalde kasketi

min üstünde değil... Mademki 
midem kasketimin altındadır, li· 
monata da midemdedir, demek 
ki limonata kasketimin altındadır! 

= 

l 
Rahathl<l 

Afacan - Baba, mektep açıl· 
madan evvel eve bir telefon ai
san çok iyi olacak ... 

Babası - Telefonu ne yapa
caksın, Afacan? 

Afacan - Tele fon alırsan be
nim mektebe gitmeme hacet kal-

maz, (baba... Muallim bana bir 
ıey sorrıcağı zaman telefon eder, 
bende cevabını telefonla veririm .. 
Böyle daha rahat olmaz mı? ... 

Uzak Akraba ?!.. 
Türkçe dersinde : 
Muallim - Uzak akraba diye 

niye denir, Afacan ? Senin uzak 
akraban var mı ? 

Afacan Evet efendim, 
Pariste tahsilde bir ağabeyim 
var!. 

Hocaya Sormuşlar!.. 
Nasreddin hocaya sormuşlar: 
- Geçen ayları ne yaparlar? 
- Kırpıp kırpıp yddız yapar-

lar! demiş. 

Afacanın böyle kurnazlıkla 
bir bardak limonatayı gürültüye 
getirmesine muallim bile glll· 
mekten kendini alamadı J.. 

KE-ndi kendine: 
- Ufacık incirler bu koca 

ağacın iistünde bitiyor da koca 
karpuz yerde ufacık bir fidanın 
fü:tünde hasıl oluyor... Bundaki 
hikmet nedir? 

Diye dlişünUy ormuş. Busırada 
aftaçtan burnuna bir incir dllş
müş. Hoca: 

- İşin hikmeti şimdi anla· 
şıldı! dem'ş. Şayet karpuz da a
ğa<;ta ye\:i~seydi, şimdi bnrnum
clau hayır kalmazciz ... 

Afacan - Bakkal, . peynirin 
var mı? 

Bakkal - Peynirin AlAıı var, 
Afacan... Ağzına koyduğun za• 
man kaymak gibi erir ... Nekadar 
istiyorsun? 

Afacan - Fare kapanına 
koymak için şöyle bir parçacık 
ver bakayım!.. 
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AFACANIN 

DEVRİALEM SEYAHAT/ 
Afacanın Tefrikası: 16 
[Hulasa: Arkad:ı.tı Cingüzlo bera

oer devrialeın seyaha.tine çıkarı Afa
can Amerika.ya gelince kendini Tilrki
yenin en meşhur çocuk sinema yıldızı 
olarak tanıtıyor. Bu palavra kendisine 
birçok para. kazandırıyor. Afacan 
Holivuda d::ı.vet ediliyor. Şimdi küçük 
yaramazı bir etttdyoda buluyoruz.) 

Şimdiye kadar athğım bUtün 
palavraları kimse yutmamazlık 
etmiyordu. Onun için • şeytan 
kulağına kurşuni • biç te foyam 
meydana çıkmadı. Fakat her 

nedena.e ;inema stüdyosu bana 
pek uğurlu gelmedi... Buraya gir-

dim gireli boyuna pot kırıyorum. 
Sf z benim yerimde olsamz ne 

yaparıın11? Yalancıktan sinema 
utistliji bor yerde ıökUyor aıpma • . 

I-sinema stüdyosunda biraz gUç ... 

Burası yalancı artistleri adeta 
çarpıyor ... 

Ben artık lakırdı &öylemiye 
korkuyordum. 

Bereket versin ki herkes gel
di, her şey tamam oldu. Oyun 
başla yor. 

Projektörler yandı. Lokanta gi
bi bir yeri gösteren sahne ışıklar 
içinde... insan bu projektörün 
karşısına geçerse muhakkak göz
leri kör olur ... 

Lokanta gibi yerdeki beyaz 
örtUlli masalara ıiyah elbiseli 
birçok kimseler yerleştiler. Bir 

tarafta d& bir cazbant takımı 
Yar. En öndeki masada bJr ka· 

dınla bir erkek oturuyor. 
Rejisör Makmik sahnenin 

karşısındaki yüksek yerine çıktı. 
Benim yangın söndilrme aleti zan-

nettiğim megafon denilen mahut 
boru elinde, ara sıra borunun 

ucunu ağzına götürüp kaim ıesle 
birtakım emirler veriyor. 

Stüdyonun penceresi olmadı· 
ğı için her taraf karanlık. Pro• 

jektörler yalnız sahneyi aydm· 
)atıyor. Derken stüdyonun iki 
yerinde birer küçük kırmızı Am· 
pul yandı. Her tarafa . bir sessiz· 

lik çöktn. Etrafta çıt olmuyordu. 
Rejisör Makmiğin verdiği 

işaret üzerine cazbant çalmıya 
başladı. Sahnenin karşısına yer· 

leştirilen sinema fotoğrafı da 
işliyordu. Tam bu ıırada en ön 

masada oturan bir adam ayağa 
kalktı. Hiddetli bir tavırla diğer 

bir masaya doğru yUrUdU. O ma• 
ıada demin babaettiiim kadmla 

erkek oturuyordu. Hiddetli adam 
gilr bir sada ile: 

- Alçakf.. 
Diye bağırarak kadinın yanın· 

da oturan adama şırak!.. diye 
bir tokat attı. 

O sırada rejisör Makmik me
gafonun içinden bağırdı: 

- 'Olmadı! 
Cazbant sustu. Tokab yiyen 

adam biraz yüzUnü oğuşturdu. 
Tokalı atan adam da karanlıkla 
rejisöre baktı. Makmik: 

- Olmadı! diyordu. Toka ta 
atmadan evvel uf ak bir tereddüt 
geçirecektiniz. Halbuki siz ba
banızın uşağını tokatlar gibi per· 

vasız hareket ettiniz. Karşımzda· 
ki adamın lngilterenin en asil 

ailesine mensup çok zengin bir 
lort olduğunu unutmayınız .•. 

- Buna benzer birçok ıey• 
ler daha söylendikten ıonra yine 

kırmızı lambaları yaktı. Yine aeı 
ıada kesildL Cazbant baeladı. 

Adam yerinden hiddetle kalktı. 
- AJçak ! ... 
Arkasından çat !.. diye bir 

tokat 1 
Yine megafon duyuldu: 

- Olmadı! •.• 
Ayni hal on yedi defa tekrar• 

landı. İngiliz lordu yarım saat için
de üstüste on yedi tokat yemiıti. 

Herifin surah dördüncU tokattan 
ıonra pancar gibi kızardığı için 

yUzline pudra &Urüp kırmızılığı 
gidermek IAzımgeldi. 

Ben bunları gördükten sonra 
fena hAlde yıldım. Bu herifler 

böyle sahici sinema aktörl(!rini 
beğenmezse benim yapacağım 

hokkabazlıklara ne der?.. "Tür• 
kiyede biz böyi• oynarız 1,, de-

ıem o da olmıyacak 1 Onun için 
herhalde bir ıeytanlık dUıUnilp 

ıu 11Nasreddin Hocanın oğlu., fil.. 
mini oyna!llaktan kurtulmalıyım r 

- Bitmedi -



•Son Po.ta.. •aftada iki defa ainema 

aaylf Pi 1apar. Bu ••yfalarda .. ,. .... 

en ,..ı •lnema haberleri, artlatlerla 

lt•J•b •• •lnema ileaiadekl unat 
cereyaalarınclaa llah...Ulir. 

• 
SiNEMA 

-Son Poata,, HoliYUtta h....S •uhaWrl 

i;...J•an ,..... Tlrk ~·· He. 

liYUt •ahaWrhaiı. her hafta W.e ••kblp 

paderlr " •ine .. Al .. lala lal ... 1 
anlabr. 

Yıldızların Milyonları Tehlikede Yeni Yıldız Holivudun Kamçılı Kızı 

Ç •• k• B •• •• K Dolli Haz G •• J Y Jd J H J ' un ı utun umpanya- -'ı!"!:' ~e. uze ı ız an ar ova 
1 lfl A v . o·· ı·· Eneli ılzeJlitll flluet hulu B 1 . T k 1 ar as azı yetine uş u 1ıa ,...ı 1J)dwa ~ blplllİll - u s a b ar 

• derin noktalanna kadar nl-
Bltlia ainema mecmualan, 

ainema faaliyeti hakkında mlthit 
haberler veriyorl8r. Bu haberler, 
iktıaadl buhranm ainemacıhjı 
felce utratmak Gzere oldup 
merkeıiadedir. Filhakika 80ll bir 
.ene zarfında •eyirci miktan, 
evvelki tenelere nuaran mukay .. 
1e kabul etmiyecek derecede 
azalllllfbr. Evvelce ,. fena filim. 
lerde bile bldam bklam olaa 
Amerika linemalarıma ltirçola 
timdi kapanlDlfbr. 

Bu geniı aalondakl 1eJlrcl 
koltuklan kaldıralm11t yerlerine 
muılar koamak auretile guiao 
biline ifrat eclilmiftir. Bu mue
lede en ziyade sarara ujraya 1tar 
•iç tllpbeail Jdc:llllarc:lır. Sinems 
kumpaa1alan ltalaran karpaaada 
tuarnaf teclbirlwi ......... " ba 
meyanda yalclıüna lcretlerlal de 
ehemmiyetli mntte temi& etmif
lerdir. 

Meıell meşhur lnımpaJ.._. 
dan biri iflll yaziyetinden bı
tulmak lmidile haftada 15 bin 
Ue 30 bin dollr aruında para 
alan yılchzlann llcretlerini ytlıde 
otuz beı niabetinde indirmiye 
mecbur kalmııbr. Eğer bu ted-
bir de fayda vermezse kum· 

pan~ "-illl••tllil•~-_.. 
dete dar kapayacaktır. BU tela-
Bkell vaziyet dolayıaile timdi Ho
liwt keder bulutile 6rtillm0fttlr. 
Gerçi tatil de'fl'eıine giren yı(. 
cbzlar deniz elbitelerini ahp pll}
lara gidiyorlar. Fakat bunlann 
içlerinde eıki teYİDçleri ftfCLr, 
denek yalu al~mİf oluruz. 

Diba IİDema kampuyalanaa 
karp çok nuh davranan yılcha
ların, bugtla ağızlaruu bıçak 
açmıyor. Buglbı en meşhur yd· 
cLzlar blle ipizlik tehlikeli kar-
pncla korku ıeçiriyorlar. 

Bu muele etnfıada bir ,..._ 
rıka paetai liDema ,. ........ 
arıamcla bir aaket ap''F• v .. 
rilen cenplan lmaca JUIJ•· 

Joaa Knm.rt flJle demfttln 
.. Eter ipiı kalmam ftldile. Wrik
tirclipm para Be Wr ....._ 
eçacaiam. ÇIDld ı..,.tta t ...... 
lkhlt:-batka bir PJ bllmlJoram.. 

Aalta .r.ı.• fU cenba ver-
.uelfı:. • p ola.jam le 
..,....._ .,... maalllma•ı• 
, ••• ~IMnıııi lllt tDbel1ni• 
lktl.tiıiaql .... bu-
aa\!aiımı D.!11 ..... ~ 

Norma Şeraia Wııiıilıl. ..... M 

•Biriktirdijim ~:'-····-... 
ciye kadar geçindirir.&. _ _.1 .. 

buhran benim umurumcla 
detlldlr .• 

iri dcltlo erkek V aUu Beri 
tayyarecilik, Ramon NoTarro 
•mllk komİly~ulup yapa~!:: 
Dl 16ylemiftir. Bakahm bu y...

Jetin IODU nereye varacak?. 

Kırmızı Derili Ylldız 
Holivat ..... umda yem ~ 

Jl)dız tlremiftir. Bu yeni ydwa 
Çi-Ekk İlmİDde lmmıll derili 
Slzel bir d~lllr·nbdır. Çl. Ekk 
1e11elerdenberi ltldyoda o~ 
tlrlerha arka.hadan makiDelerl 
tafamak 1aretile hamallık etmlr 
tir. Fabt ..-Uil ve billaı•ı 
..... 1811 HJelblCle nlh yd"8i
.... .... ..-kanfwa..-. 

Rolleri Mon .......... n 
J•nKrewtert 

fu eder. Dolli yedi JaflDda 
claua merak ebnİf •• U. den
leri almaya baflamqtır. 8qln 
Almanya ydcLzlan ara1111da en 
ı&zel d&111eden kas ift• burada 
naminl alrdltlnlb: firia Dollidir. 
Bu ku •nelA bir tiyatro n.,.a
,.... tlrmittir. Orada .. na-
............ yaparken bir ... ltlr 
t.acllf eaeri olarak ...... .... 
j~ birile ............. . 
Dolli bu taacllf •Jeliatle 
ilk mubweleaini üual.... •• 
arbk liDeme yılchzlan .,.... ka-
l'lflDllbr. Almanya 1t1clplanada 
ltlrçok filimler çeYirea Doll Hu 
timdi Pariıtedir. Orada sGnl 
filimler çevirmekle menaldlr. 
landan balueden bir Franm 
mec ıuaa ıu clmleyi yuayor : 
"Şnpheaiz Almanyanm • ı&zel 
çiçeti olan Dolli Hal'• ılb:el 
kokusu fimdi Pan.uterln kalpl .. 
riae kadar işliyor. " 

Minna Gombel D Dizde 

Burada prdlilab 8'bel ,.ı-. hlrçok filimlerin tlhretli kahramana Mhma Gomhelcllr. Ba 
lalcajtl mcla- eyaam•JI çok •••· F •kat çeTirmekte oldap filmi h o. ltit1rmedli1 lfla FIOrfcla • .,. 
KaHforDi1a plljlanna pdemomlftir ......... IJeraber llzel Jdcltı bot vakltı.rlacle ,_.. 1achk kl;ellıll 
.., ,.... twik ptelİllİ wak HoH..nald Wl,lk ,..... ... .,.._ atalar • 

I
• Holmcl, ( H ..... ) - G1se1, 

i:':a-:m-.::::· a.=; 
... keUmeleri JD Ha lov W.. 
kmda kullamyonuD. Sinema yıl-
dlllan arumcla ..Uet Ye tef. it.,..• mhtema bir ...wt 
balma Jaffvıo.lslaA._..
kwn ae.pwclir, .n, ...... 
Ba cici ima Amerlbda • ....,_ 
J3ktar. En ufak bir phirde ... 
ODUD ıllnti ....... ·Son POlta,, 
olmracalanmn elbette ld Jlabrla· 
.......... _... ;.ada ..... . 
iki ., kadar enel ........ . 
taa • •YimH okaJaeularumsa 
lella gladermipi. Şiria Harlo• 
a.dl ilmini .. Son POlta .. mız· 
da ilk defa ....... .. .... 
iratlar lllelllll1lll blmlfb' ki clerllat 
- ..... .........._._ birini 
daha banana ftrlDlttlr. Bu remi 
IİZ• ı&aderiyoram. 

Resimde 1lrdqtnlz la,.ı.t 
Am..ılam modandır. ı....- ba 
• ,afette pzea leDf ft ..... 

lallara her ama temdlf edeni
IÜS. Mia Harlona J111Ddaki klpek 
diyebilirlm ld onun en 1achk n 
en vefaklr dostudur. Glzel yıl
claz bir gtlıı tayyue ·ı evvorka 
ıitmif, iç tlba ıonra ıUnmlttlr. 

dt ........., aahibinı 
..,_.,_ lacWc ldSpik mltema.,_ ................ 
Cici ,.ıcla at bbdclllilae lra. 
, .... çok ..-..... Ga,.t 
-...ı n ltlnl.ce dollra ..._ 
.... ,, cllrt ab nrcbr. .,_., 
ata bin• ve,.......... lftlralı 
...... Şimdl19 kadar at ,....... 

n• Mlds defa mlklfat •'•.W· 
la•ltepl• ............. 

)'il Harlon ·~ Kadm .... 
mi~.Y-..... 
aketladenhahletltllm .. 
,.W.. dedik~nri111 ..... . 

ailk =· Alej'rb.., .... .. ..... .... 
... •111 .. " ......... 

dMllrodmıaa kanpaa. - Turan 
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,Mahmut Paşa Da O Vakitki 
Sabahattin Beyle 

Modaya Tebaan Oğlu 

Mııluırriri .lf 
: Her Hakkı _Mahf azdur 

-69-

Parise 
istemiyordu. Mesela, bunların 

arasında bk Damat Mahmut Pş. 
vardı ki, buna bakmıya, besle
miye mecburdu. 

Damat Mahmut Paşa hemş~ 
ı esi. Cemile Sultanın kocası idi. 
Abdülhamit. ötedenberi hemşire
lerine D~kündü. Onlan her ve
sile ile memnun etmek isterdi. 
Hemşiresinin hatırı için eniştesi 
(Damat Mahmut Paşa) ya da bir· 
çok iyilikler yapmış, fakat. bir 
türlü bu zata yaranamamışb. 
Çünkü Mahmut Paşanın kalbinde 
sönmiyen bir ateş vardı. O da; 
Sadrazamlık ... 

Kaçtı 
Vakıa, kaçırılan bu prensin Os
manlı tahtı ile ala.kası pek uıakb. 
Her hangi şekilde olursa olsun, 
saltanat iddiasma kıyam etmesi 
muhaldi. Fakat ne olursa olsun 
bu genç su,tanzadenin a)nında 

bir Osmanlı armasından müte
şekkil yaldızlı bir damga vardı. 

Damat Mahmut paşa ile Sa
babattinin firan üzerine, saray, 
karmakarJşık &ldu. Bir taraftan 
zabıta memurları, bu işteki me-
rnliyet tenyakalarmı kurtarmağa 
çalışırken, diğer taraftan da 
Sultan hazretleri ıaçmı başm• 
yoluyor: · 

( Arkası var ) 

Temmuz 18 

• 
lstanbulun Dört Köşesi 

QI 

Günde Elli Dirhem Zehir 
Yiyen Bir Adam ·--{Baş tarafı 1 inci &ayfada) 

komünist budur. Herkese ayni 
şerbeti sunan bu amansız komn· 
niste sıramız geldikçe hepimiz 
teslim olacağız. 

Hava, servilerin uhrevl koku
sile dolmuş. Ortalıkta, mezar 
taş1arım siper yapan birkaç çift
ten başka kimseler göriinm fıyor. 

İşte bir ki~i , aha: Biraz ilerde 
bir meı.ar taşının önlinde, müs· 
tesna bir tabio seyreder gibi 
duran bir zat. Keudisile ça bok 
tamştım: Tapu memuriarından 
Şeref Bey. Güzel yazı meraklısı , 
olan bu zat meşhur hattat Mus
tafa R"kun Beyin biraderi l,.mail 
Ziihtii B. merhum için yazdı~ ı 
bir mezar taşmı tetkik ediyor. 
Boynu bükük duran bu taş, yazı 
san' atinin bütün inceliklerini ta~ 
şıyan müzelik birşaheser . 

Şeref Bey bu geniş mezarlık
ta yatanların bir çoğunu ve bil· 
hassa meşhurlarını tanıyor. Ta· 
rihin çok iyi tanıdığı ve tanıtb
ğı meşhur "İbni Kemalin,. meza-

okuduğumuz meşhur İncili Çavu-
şun kabri de buradadır. İnce nükte
lerile telif edilemiyecek kadar 
kaba ve ağır iki taşın altına ya
tırıJan bu mizahçtmızın taşında 
kısaca şunlar yazılıdır: 

J'IPrlıunı Jrıcil i Mıı~t;ıf:ı ~·avut rıı· 
lııı iı;iıı F:ıtih:ı. ~Pııe : 10~2 

>f. 
İnsanlar hayatla şekil ve si· 

maca eşsiz oldukları için midir, 
nedir? mezar taslarıınızın da 
biribirine benzemiyen bir husu-
siyeti var. Yeni bir mezar önUn· 
de) iz. Uzun bir karyoJa dem.irinin 
ucuna iliştirilmiş küçük bir teneke. 
levha. levhanın arkasına da bir 
çinku tas tesbit edilmiş, içinde 
su var. Levhada şu satırlar oku
nuyor: 

· ~arnuı.tıkh sagı r l>akırcı Musta.Ca
nın \al desi .Ayşe Hanımın ruhuna 
fatilıa. • 

Bu hanım vefatından evvel 
hararetler içinde kıvramrken me· 
zarım.a au koyun diye vasiyet 
etmiş. 

* 

CelAlettin Paşa, bir hayli 
miktarda parayı lıimiJ olarak 
f stanbuldan hareket etti. Evveli 
İsviçreye ve sonra da Parise 
gitti. Abdülhamidin tertip ettiği 
. bir liste mucibince, oradakilerin 
mevki ve liyakatine göre on 
liradan iki yüz liraya kadar 
ihsanı şahaneyi dağıtb. Bu va· 
tanperverlerin damağına, birer 
parmak daha Yıldız bab çaldı. 

Mizan' Cl Murat Beyle de kısa 
bir müzakereden sonra mutabık 
kaldı. Bu bUyük vatanpervere 
derhal Abdnlhamide hitaben bir 
ariza yazdırdı... Murat Bey bu 

· arizasında, rizayi aliye muhalif 

Abdülhamit ise Mahut Paşaya 
Sadrazamlık vermiyordu. Çünkü 
onda, o makamı idare edecek 
bir liyakat göremiyordu. Artık 
devlet umuru, gittikçe incelmiş 

nezaket kespt:tmişti. 

f 
Her gün 

rım geçince yosunlaşlllll bir 
taşın önllndo durduk. Taşın ya

"\ zısım aynen yazıyorum: 
Bir serviye çıkarak keramet 

göstermek için uçarken ölen 
meşhur bektaşi babası Salih Efen
dinin de burada ufacık bir türbesi 

hareketinden dolayı büyük bir 
nedamet gösteriyor, ulüvvü mer-

, hameti şahaneye dehalet ediyordu. 
Abdülhamit bu arizayı alır al

maz, şüphesiz bıyık altından 
güldü. Ve Murat Beyin derban 
şevketkarara avdetini mllnnsip 
gördü. 

Celaiettin Paşa,Murat Beyi al
dı, İstanbula getirdi. Paris te 
Abdülhamide karşı şahlanan Mu
rat Beyin başı, Yıldız sarayında 
büyük bir tevazu · ve ubudiyetle 
eğildi. Bunun mükafatı olmak 
Uzere de Uç bin lira atiyei şahane 
ile uhdesine avatafı seniyei mülü-

' kin eden Şürayı Devlet maliye 
dairesi azalığı tevcih ve fevkala
deden olmak ilzere on bin kuruş 
maaş tahsis edildi. Yani bugün
kü para ile, yedi yüz elli lira 
verilerek - o devirdeki - vatan-

. perverlik kabiliyeti iştiraiyesi gös· 

1 terildi. 
Murat Beyin bu suretle lstan

bula gelmesi, yalnız gendisinin 
ve Abdülhamidin hakkınd.ı ba
yırlı olmakla kalmamış, daha bir 
'çoklarına da büyük bir iyilik ol4 

nJuştu. ( Ana vatan ) la hiçbir 
alfıkası olmıyan bu (türedi vatan
perver) in, Avrupadaki vaziyeti 
yüzünden lstanbulda ve Ancı.
doluda birçok kimseler zarar 
görmüş; birçok Ti.h'k evlat
ları. hapislerde, menfalarda sü· 

' rünmüştü... Buna binaen, Murat 
Beyin çenesini altın b!r kilitle 
kapıyan Ahmet Celalettin Paşa, 

: bu münasebetle de hayır ile ya· 
dedilmiye sezadır. 01 _ı:ıiH 

r 1fı. 

Celalc~tin Paşa Avrupadan 
avdet ettikten sonra oradaki 

, meşhudat \le millakatlarını uzunca 
bir raoor halinde Abdüthamide 

' 
arzetti ve şifahen de bir hayli 
izahat verdi. Paşanın fikrini şu 
suretle hulasa ediyordu: 

Bu adamlara ehemmiyet ver
mek ve para göndermek hatadır. 
Bunlara karşı lakayt davranılırsa, 
artık bir ticaret halini alan Av
rupaya firar modası derhal sukuta 
mahkumdur. 

Bunu Abdülhamit te biliyor, 
fakat bazı mUtalealara binaen bu 
' u preasipini ihlal etmek 

Sultan Hazretlerinin sayei is· 
metpenabilerinde, sarayın selam
lık dairesinde yağlıca küJbastıları 
yiyerek ense şişirmekten başka 
hiçbir iş ve güçle meşgul olma
mış olan adamlann, koskoca 
Devleti Aliyei Ü3maniyeniıı ka
fei umurunu çevirmiye muktedir 
olamıyacağı muhakkaktı. 

Bu meseleden dolayı enişte ile 
kayınbiraderin erası açıldı. Sul
tanın bu husustaki ricalari da 
tesirsiz kaldı. Bunun i.' z ~rine 

Mahmut Paşa, Abdülhamide 
karşı moda olan oyunu oynadı. 

Günün birinde, oğlu Sabahaddin 
Beyin elinden tutarak, soluğu 
Pariste aldı. 

Bu hal, Abdülhamidin fena 
halde sinirlerine dokundu. Milleti 
efradmdan en Aciz bir ferdin 
bile Avrupaya gitmesini hoş 
görmiyen Abdlilhamit, Hanedanı 
Aliosmana mensup bir şahsın hu 
suretle firar etmesini bittabi haz
medemedi. Alelhusus kaçan adam, 
yanında bir de prens kaçırmıştı. 

--
Dünya 1Viçin 
Devlet çil iğe 
Gidiyor? 

s ... 
( Baş tarrıfı 3 üncü ,ı;ayfada ) 

Orta sınıfm memur zümresi ele 
diğerlerinden daha iyi vaziyette 
bulunmuyor. Bunların adedi, 
her geçen gün bir parça daha 
artıyor. 

Bu miktar J 907 senesinde, 
Aimanyada 1,5 milyon iken 
1925 te 3,5 milyona çıkmıştır. 

Avukat gibi, doktor gibi, diğer 
bazı küçük esnaf gibi kendileri-

ni serbest ve müstakil bir mes
leğin mensubu zannedenler ise, 
öbürlerinden farklı değildirler. 

Mütefekkir denilen sımfa ge
lince: Bu, öyle yeni bir "ordu,, 
dur ki mütemadiyen artan rnem· 
nuniyetsizJiği ile derin bir taham
mürün tohumunu ekiyor. 

Bu müşkül şeraitin icbarile de 
liberal iktısat ortadan kalkıyor, 
vaktile onu uzaklaştırdığı sahaya 
devlet tekrar avdet ediyor, 
kaybettiği mevkie yerleşiyor. 

Antalgada Bir Müsamere 
--- -·-

"Akın,, Temsilinde Genç-
1 er Çok Alkışlandılar 

Antalya, 10 
(Hususi) -Evw ~-
velki gece şeh· 
rimizde güzel ve 
parlak" bir müc 
sanıere verildi. 
Çoktanberi su
sadığımız bu 
müsamere Hal· 
kevi bahçelerin· 
deesnaf klübü 
menfaatine tertip 
edilmişti. Müsa· 
merede , spor 
klübü temsil 
heyetinin de iş- Müsamereden bir intiba 

tir akile '' Akın ,, piyesi temsil Müsamerede bundan baı ka 
edildi. Temsil çok muvaffakiyetli " Mehmet Efendi daktilo öğreni· 
olmuş ve seyirciler tarafından yor,, isimli bir komedi de temsil~ 
birkaç kere alkışlanmtştır. Halkın edildi ve bol bol kahkaha atıldı. 
müşterek arzusu üzerine müsa· Temsil esnasında Fırka musiki 
mere ertesi gece tekrar edildi heyeti güzel parçalar çalmak su-

ve yine fevkalade rağbet gösterildi. retile ruhları sevindirdi. - Si. 1E3 

Yevnıire elli dirhem siilmen ve 
afyon ekleden ve yüz otnı. dUrt 
yaşında fevt olan rehar elhaç Ahmet 
Efendi nı huna fatih:ı.: 1216 

Günde elli dirhem zehir yi~ 
yen bu merhum kahramanın ke
mi kleri tıp alemimiz için entere
san bir tetldk mevzuu ola
maz mı? 

Meşhur fıkıh alimi İbrahim 
Çelebinin ( 959 ) da öldüğünü 
gösteren kitabesini okuduktan 
sonra .aşağıya indik. Eyübe gi· 
den köşebaşında demir parmak· 
lıldı miitevazi bir kabrin mezar 
ta~mda şunları okudum: 

<Tek o iri Şerifi kır:ı.at ol nnan üze
re besteliyeıı vo ilk defa Meınalilti 
lsta.miyede fenni musikiyi neşir ve ta· 
mim eden merhum ve ııağfur Itrl 
Efendinin kabridir. • 

Vaktile her sene ınusikişinaa-
lanmız Itri Efendinin kabri 
önünda ihtifal yaparlarmış. 

Tath latifelerini seve seve 

ı1 var. içindeki saııduka yanında bir 
kadeh buldum. Duvarına da kurşun 

' 
1 
' 

kalemle şu beyıt yazılmış: 
Ben şehldt badeyim doıtlar demlm yadeyfoylıı1 
Türbemi meyhane enkaıile bünyat eyleyi• 

Yeni harf!erle yazılmış zarif 
taşlar da çoğalnuya başlamıştır. 
Halveti şeyhlerinden Derviı 
Mustafa için meşhur şair Pertev 
Paşanın (10) mısralık manzum 
bir parçasi pek nefistir. 

>f. 
Üçüncü Selim zamanında 

(Şeceri vakvaka) lisılan musikid~ 
(müstear) faslının mucidi Sadul= 
lah Ağanın ve Abdülazizi zama , 
nında Mithat Paşanın konan 
ğında Vekiller Heyeti toplandığı 
zaman Harbiye Nazırı Avni v. 
Hariciye Nazm Raşit Pqalan 
öldürdüğü için idam edilen 
Çerkez Hasan Beyin mezarlan 

da buradadır . - ** 
·~~----------.... ·----------~~--

Yeni 
Fabrikalar 
Açılıyor 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
Tiirkiyede pamuk mensucat 

sanayii üzerine sekiz fabrika ku· 
rulmuştur. Bu fabrikalarda senede 
üç buçuk milyon kilo iplik ve on 
milyon metre bez yapılmaktadır. 

iplik fabrikalarının iğ miktarı 
elli bindir. 

Çimento sanayii üzerine bet 
fabrika çalışmaktadır. istihsal 
miktan senede iki yüz elli hin 

ıondur.Deri Fabrikalarının adedi kırk 
kadardır. Bunların otuzu lstan
bulda, beşi lzmir, biri Isparta, 
biri Edremit, biri de Yalvaçtadır. 

Bu müesseselerde senede ye
di milyon kilogram kadar deri 
kösele, vaketa, sahtiyan, meşin 
yapılmaktadır. Bu miktarın beş 
milyonu lstanbulda imal edilmek .. 
tedir. airi Edirne, diğeri Bursa, 
dördil de lstRnbuJda olmak üzere 
altı konserve fabrikası vardır. 
Senevi istihsal iki buçuk milyon 

kutudur. ipek mensucat üzerine İs
tanbulda Oç yüz yirmi beş, 
Bursada beı yüz altmış yedi 
tezgah çalışmaktadır. Türkiyede
kl tezgah adedi sekiz yüz doksan 
ikidir.lstanbulda mevcut otomatik 
çorap fabrikaları gUnde beş yüz 
elli - altı yüz düzüne çorap 
imal etmektedir. Üç büyük ko
tonmaşin vardır. Evlerde de iki 
binden fazla makine çalışmakta
dır. Bu makineler senenin altı 
ayanda çalışmakta ve günde otuz 
çift çorap çıkarmaktadır. 

Ayrıca yUz otuz makine tri· 

' 

Süt Satışında 
• 

iki Taraflı Bir 
Rekabet Başladı 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) 
mütevassıtlar hile yapmıya vo 
az sütle çok kar temin etmiye 
yeltenmişlerdir. Bunlar fazla mik· 
tarda su kattıkları sütleri, 
yine eskisi gibi 25 kuruşa sata
rak eski kazançlarını temin et
mek yoluna sapmışlardır. 

işte lstanbul halkı bu iki ta• 
raflı rekabet arasında sıkışmıı 
bir vaziyettedir. Bununla beraber 
aJA.kadar belediye memurları tef
tişlerini sıklaştırdıkları için hile 
yapan sütçüler teker teker yaka· 
lamp ceza görmektedirler. 

Diğer taraftan bu hususta 
malumat almak üzere Belediye 
Reis Muavini Hamit Beye müra• 
Gaat ettik. Hamit Bey bize şun
ları söylediz 

"- Şehirde karışık ve hileli 
süt sataıılarm şiddetle tecziyeleri 
için sıkı emirler verdik. Bu gi• 
bil~r derhal yakalanıp ceza görü

yorlar. Bugüne kadar birçok sütçüye 
ceza verdik. Belediyenin süt me· 
selesini halletmek üzere yeni 
tasavvurları vardır. fakat bütçe 
vaziyeti müsait olmadığından bu 
tasavvurlarımızı bu sen~ tatbik 
edemiyeceğiz. Gelecek sene için 
esaslı tedbirler alınacağını ümit 
ediyorum.,, 

kotaj yani, kazak, yelek, eteklik 
ve saire yapmaktadır. • 

Çikolata sanayiine gelince: Bu 
fabrikalarin miktarı on ikidir ve 
hemen hepsi lstanbuldadır. 
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ÇANAKKALE 
Tngtltere Hükametl tarafından Gaıl r 

lb. ne hediye edilen eserin tercümesi. 

~ . a· B A Y 1 Yazan: 
Cen•r11l Oglander 

- 4&-

Hava Müsait Olduğu Takdirde ihraç 
Ameliyesine 23 Nisanda Başlanacaktı 

Bu sayede Türk karargahı ora· 
daki bntnn hazırbklardao gllnft 
gününe haberdar oldu. 

O zaman hava kuvvetlerinin 
azlığmdan çekilen milşkUllb an• 
latmak için şu misal kafidir. Jen .. 
ral Bidwood kendi sahasına asker 
çıkarılırken iki tayyare verilmeai
ni istedi. Fakat bu talebini yeri
ne getirmek mümkUn olmada. 
Çünki o sahada tayyare inmesine 
müsait bir yer yoktu. 

Nisan ortasında Avustralya 
ve Yeni Zeland kolordularile 29 
uncu fırka Mondrosta toplanmıt 
bulunuyordu. 

Bu dar sahil büyüklil kUçUklll 
o kadar gemi ile dolmuıtu ki, 
34 gemi Trebuki koyunda 
yerleşmiye mecbur olmuştu. Bu 
ayrılık muvasalayı akıllara hay
ret verecek derecede miltkll
lita uğrattı. Halbuki o sırada 
bUtUn kıtaatın bir yerde bulunması 
ve emirlerin derhal verilebilmesi 
JAzımdı. Bu hal, ihraç gemilerini 
muayyen günlerde kendi mahal
lerinde toplamayı da güçleştirdi. 

Maamafih bu iş o kadar itina ile 
görüldll ki, ufak bir aksaklığa 
meydan vetilmedi. 
Karaya asker çıkarma ameliyesini 

gece mi, yoksa gündüz mil 
yapmak lazımgeldiği nihayet 
Karadeniz erkana harbiyesinin 
111üşterek bir içtimaında kararlq-
tı. Jeneral Hamilton ile Jeneral 
Biı dwood ihracatın gece yapılma-
• nı tercih ediyordu. Çünkn do
n :ınroanın yardımından mahrum 
~ .ı rıakla beraber, düşmanın da 
5uhi!den açacağı ateşten masun 
~alınacaktı. Diğer taraftan Jene
ral Hunter· Westov geceleyin a1-
İccr çıkanlırsa, evvelden karada 
keşif yapmak mümkün olmıyacağı 
için karaya çıkacak efrat !jU

raya buraya dağılacak ve perişan 
olacaktır, diyordu. 

Ayni zamanda bu mebtaph 
gecelerde askerleri getiren mo
törJerin ta uzaktan görülmesi ve 
bu suretle düşman tarafından 
ateş altına alınması tehlikesi var
dır. Onun için gllndllz dilfman 
toplarını susturabilecek olan do-
nan ma himayesinde karaya asker 
çıkarmak muraccahtır. 

Nihayet denizciler, geceleyin 
motörlerin ihraç yerlerini iyi bu-
lamıyacaklarına, Bogazdan gelen 
cereyana kapılarak yanlıı yerlere 
düşebileceklerine karar verdL 
Kayalara çarpmaları ibtmali de 
vardı. Bu sebeple hiç olmaua 
cenup noktasına yapılacak eaaab 
ihracatın şafak söker sökmez bat" 
lıyacak olan yarım saatlik bir 
bombardımanı mnteakip icra edil
mesi kararlaştı. 

Kabatepenin şimalinde sahil 
geniş ve kıymeti az olduğu için 
buraya çıkanlacak kıtaatııı gece 
çıkarılması tekarrur etti. Bu kıta-
atın muhalefetine oğramaksısın 
sabah olmadan yerleşebileceği 

ümit olunuyordu. Keza Seddülba· 
hir ve Helles burnu bombardı· 
man edilirken (Y) sahiline de as
ker çıkarılacaktı. Aym içtimada, 
hava mUsait olduğu takdirde, 
!hraç ameliyesine 23 nisanda 
başlanması kararlaştı. 

Ordunun Modros ve Trebuki 
!covunda tecemmnn mllddetince, 

)r. Ali Mazhar Bey 
A wvpadan avdetle haıtalannı 

Fatib'teki muayedebanuiade ka-

J 
askerleri kayık4 

lara bindirerelc 
ıessizce sahile 
çıkarmak ıçın 

talimler yapıldı. 

Modrosta deniz 
bu kabil talim· 
lere mllsait ola
cak derecede 
sakin olduğu za· 
man, gemilerin 
kayıkları neşeli 
askerlerle do
lardı. Bu talimler 
kataatin manevi
yatını yll!cseltmi• 
ye ve sıhhatle
rini muhafazaya 
çok hizmet etti. 
Rver Klyde ge
miıini sabile ya· 
naşbrarak as
ker ihracı tecrft• 
heleri de yapıldı. 
Askerler karada 
lizım olan bil- Kahraman Menaaetçlkler cephe Mpenna• 

tlln teçhizatlarile birlikte bu ge- J Tllrkler lngiliz hazırlıklarından 
miden sahile çıkblar. Askerlere okadar haberdar idiler ki, artık 
ihraç ameliyesi hakkında birer sahillerde yapılacak böyle bir 
de kUçUk kitap dağıtıldı. 

Zabitlere, harp edecekleri 
saha hakkında mUmklln olduğu 
kadar iyi bir fikir vermiı olmak 
için, bunların Düzceadada des
troyorlere bindirilerek sahil bo
yunca gezdirilmeleri dllşllnüldU. 

gezintinin mahzuru olamazdı. 

Maamafih ihtiyatlı bulunmuı ol• 

mak için, zabitlerin sahili dola· 

şırken, güverteye üniforma ile 
çıkmaları menedildi. 

( Arkaaı var) 

Kulada Spor işleri 

Kula (Huauai) - Garbi Ana· 'I" gençler futbolclllllk kabiliyetlerini 
dolunun tirin bir köıesini teşkil ilerletmiye gayret ediyorlar. Bu 
eden kasabamızda son zamanlar· takdirde cıvar kasaba takımlarile 
da spor faaliyeti de bqlamıttır. maçlar tertip edilecektir. Gönder-

HeveskAr gençlerimiz sıksık diğioı resimde Şafak kliibüne 
futbol maçları tertip ediyorlar. mensup gençleri temiz formalarile 
Şafak klObftne mensup olan bu hep bir arada görüyorsunuz. 

-----
Is Bankasma Açık Teşekkür Çatalca kazası dahilinde 

Yeznenize yatırılmak iizere ıııcııııu- Podima devlet ormanlarından 
rumuzla gönderdiğimiz p:ır:ulan ( 500) bir sene Je kat ve ihraç edil· 
liralık bir banknot Bankada ıayiedilmtı mek üzere 110 metre 934 
olması ilzorino hor ihtimale karıı bir desimetre mikap kayın eşcarı 
kere de k:ıstlnrın tcslıiti talebimizi beher metre mikap gayrima· 
olıcmmiyetle is'af eden vezneler tcıfi 

mul 253 kuruştan ve 28 • 
Etem Beyle veznedar Boylnre ve pa· Temmuz • 932 tarjhine müsa-
rayı bulan odacı efendilere alenen 
teıekkllr etmeyi bir borç 1.ıiliriz dif Çarşamba glinü saat üçte 

Behçet Hıfzı ve ,nreklaı namınat ihale edimek Üzere aleni şe· 
ilhamı Ahnıer kilde müzayedeye konmuştur. 

Son Posta - it Bankası meınurla- Taliplerin şeraiti anlamak üz~ 
rında <'sascn mevcut olduğu lıilinen reelstanbul Orman MUdüriye-
bu dOrUstinin ıalıidi olmakla ciddoıı tile Çatalca Orman Muamelat 
bOy!lk haı duyarız. Memurluğuna ve yevmi ihalede 

lstanbul Orman Müdiriyetinde 
müteşekkil ihale komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

EyUp Sulh Mahkemesinden: 
Vekil lı1ak Cfondiııin mfüldeialeylı 

Yatua ve lst:ın lml DofU:ırd:ırlıgı ve 
lstan bul .Evkaf M iidliriyeti ile Bohor 
ve Musa Ffendi aleyhine ikame ettiği 

lıaleiıuyu davasıııda ftıyuun izalesine 
dair verilen karar Uzerlne bunlardan 
Bobor ve Musa Efendilerin ikametgah
larının meçhul olınaaına binaen bu 
kptaki tebligatm ili.nen icrası ııa 

dan itibaren lıir malı zarfıııcla gelip 
mHracaat \'O yahut taraflarıııdan mu· 
saddak birer vekil göııderıııeılikicrl 

takdirde hfıkınUıı iııfaz edileceği ına-

10.nıları olmak iizere ftlıu ilan varaka
smdan bir ııilshası daire divanhane-
sine talik kılındığı .gibi evrakı bava· 

• 

Bu Sütunda Hergün 
Yazan: Esat Şefik 

iNANMA YIN! 
~~~~~~~---

Onunla plljlann birinde arka
daş oldum. Fakat bu arkadaşlı
ğımız ilerledi, u gitti, uz gitti, 
dere tepe dftz fitti ve sonunda 
aıka ulaııverdi. 

• • • . . 
Geçen gtln onunla buluşmuş

tuk. 
- Artık beni bir daha gör~ 

miyeceksin, dedi. 
- Niye? dedim. 
- Evleniyorum, dedi. Ben is· 

temiyorum amma zorla evlendi· 
riyorlar. 

Evveli şaka sandım. Fakat 
çok ciddi idi. 

- Bugün sana veda etmek 
;çin geldim, diyordu, Arhk gö-
rüıemiyeceğiz. Ve bana uzun 
uzun olanları antattı. Bir gazi· 
noda oturuyorduk. Onu okadar 
fazla seviyordum ki bana başka· 
sile evleneceğini s6ylediği zaman 
biltfln varlığım altüst olmuştu. 

Onunla bir yerde, yalnız, baıbaşa 
'<almak istiyordum. 

- Kalkahml dedim .•• 

• • • • • • 
Saatlerce yUrlldUk. Geçtiği· 

miz yollar belki kalabalıktı. Fa· 
kat ben kimseyi görmllyordum. 
Kalbimdeki acı, gözlerimi, yaştan 
yapılmıı karanlık bir perde ile 
örtüyordu. Kulaklarımda birçok 
sesler uğulduyordu. Bunlar kimin 
sesiydi ? .. Niçin haykınyorlar, ne 
istiyorlardı?. Anlamıyordum. 

- Evinin 8nl\ne geldik dedi. 

Başımı kaldırdım, hakikaten 
evimin önllne gelmiştik. Fakat 
nasıl?. Bizi buraya kim sftrllkle· 
miıtl. 

- lıtersen biraz girip otur· 
sak, dedim. 

Bu öyle bir yalvarıştı ki, ahen· 
glnde dolgun bir mazinin blltlln 
tatlı hatıralarını yadeden bir inil· 
ti •e kalbimin acısını bfttnn ele· 
mile best6liyen bir feryat vardı. 

- Peki, dedi. 
Bu anda o, okadar beycanıız 

ve ıaklndi ki. •• 

• • • • • • • • . . . 
Pencerenin yanındaki koltuğa 

oturdu. Artık yalnızdık. Bizi kimse 
g6rmiyor, hiçbir gürUltü kulak· 
Janmızı rabatsıı etmiyordu. Bir 
deli gibi yanına koıtum. Ynzunn 
kapayan geniı ıapkasını baıın· 
dan çıkardım. Odanın bir köş~ 
sine attım. 

- Yüzllntl görmek, doya do-
ya seyretmek istiyorum, dedim. 

Dizlerinin dibine otururken 
illve ettim: 

11
- ÇilnkU seni bir daha g8-

remiyeceğim." 
Ve böyle saatlerce konuıtuk. 
- Karanlık oldu.. lAmbayı 

yaksak.. dedi. • 

Başımı kaldırıp pencereden 
baktım. Güneş çoktan batmış, 
ortalık kararmıştı. Ufukta hafif 
kızıllıklar görllnüyordu. 

- İstemez, dedim. Böyle da· 
ha iyi; ııhrap çekenlere aydınlığın 
lüzumu yoktur.. İri siyah gözleri 
uzun uzun gözlerime daldı. 

- O kar çok mu, dedi, çok mu 
ııtırap çekiyorsun? 

isteksiz bir gülüşle ilAve etti: 

- Ne olur a canım.. beni 
kaybedersek bir bqkaaanı bu
lursun. 

O Yakit blttbı ruhum tqtı, 
athyordum. Glzyqlanm çok 
içten ıeliror 'fe slderi.ml ,.1u
ortha. S.nllti• kma , .. bata• 

' 

da doya doya ağladım ve sarsıla 
sarsala hıçkırdım. 

- Sen benim için herıeysinl. 
Sen evlenipf benden uzaklaıacak· 
sın. Emin ol ki o vakit ben hiç 
kimsenin yüzüne bakmıyacağım. 
Herkes bana yabancı gelecek •• 
Senin oturduğun memleketten 
uzaklara kaçacağım.. Senden 
uzak yaşayacağım gurbet ellerin· 
de yalnız başıma sahillerde dola
şacağım ve esen rüzgirlarda se
nin kokunu, açan her bahar çiçe
ğinde senin rengini arayacağım.. 
Bir giln sana benim öldilğilmll 
söylerlerse bil ki soa nefesimde 
dudaklarımdan senin iamin çık· 
mıştır. 

Ben bunlar1 hıçkırıklarım a
rasında söylerken o, başımın tis· 
tünde kahkahalarla gülüyord~. 
Şiddetle oturduğum yerde doğ
ruldum. Ayağa kalktım. O hali 
gülüyordu. 

- Demek " Seni seviyorum ,, 
derken yalan söylüyordun J diye 
haykırdım. 

- Niçin? dedi. 
-ÇUnki beni sevseydin bqka 

sile evlenmezdin. Sonra ıstırabıma 
böyle gülmezdin. 

Hayatın en müthiş buhranla· 
rını geçiriyordum. Asabiyet içinde 
bUtUn vlicudfim titriyordu. Bu 
esnada o, elini uzatıp kolumdan 
tuttu. Yüzü manasını anlıyama· 
dığım bir tebessümle gtllDyordu: 

- Asıl aana demin yalan say
ledim, dedi. Ben evlenmiyorum 
ve seui herkesten fazla seviyo
rum .. Seni tecrUbe etmek istedim. 

Şimdi ikimiz de •onsuz bir 
sevinç içindeyiz. 
. . . . . . • • • • • 

Aziz dostlarım 1 Geçen gtln 
hava çok sıcakb. Üzerime mllt· 
hiş bir ağırlık bastı, gözlerim 
kapandı. Ve işte o vakit ben 
harikulade gllzel bir kızla tantt" 
tım. Seviştik. En nihayet beni 
böyle bir tecrlibeye tlbi tutarak 
bir bayla Uzdilkten sonra onunla 
evlendik. 

Yeni Neırlgat 

OLiMPiYAT 
04 üncü nUshası çıktı. lstanbul-An

k:ırıı maçının tafsilatı, resimleri. Koca 
Yu ufun Kurtdereli ile gUreti Amerika 
, e Olimpiyat haberleri. Her zamankin
den zengin mnndericat ve reıiınlcr. 

Foto 8Ureııa: Memleketimizin 
yegirne salon ''e ııau'at mecmuası olan 
Foto Silroyyanın 15 temmuz nüshası 

932 kırahçasının nıuhtolif resimlerini 
, e birçok artistleri havi olarak intiıar 
ctmittir. 

SON POSTA 
yevmt, Siyasi, llav~lıJ 

gazetesi 
ve Halk 

ıdare: tııtanbul: Eskl Zaptiye 
ÇatalçeftnB ıokağı 23 

Telefon lstanbul - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: İstanbul SON POSTA 

ABONE 
TURK1YE 

1400 Kr. 

Fi A Ti 

750 • 
.00 • 
160 • 
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• • 
ı • 

Ec ne b\ 

2700 Kr. 
HOO • 
600 • 
800 • 

Gelen evrak ıert nrllmn. 
n&nlardu meı'llllr•• alıomu 

eenp J,ın mektuplara O kullfl 1&k 
Pal O&nll 1t.sım4v. 

A4ree ~tlrllatll ( 10 J k•nt&W'. 
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Kartal'da: 

"Anadolu Çimentoları 

Türk Anonim Şirketi,, 
mamulAh olan: 

SÜPERYU 
" Süpersiman " ını istimal ediniz .• 

Seri tasallôp 
Yüksek mukavemetler 

Kaplama tahtası üzerine ehemmiyetli tasarruf 
Vakit kazancı 

Daha büyük emniyet 

.,,.,·· : ... ~ ... ; .:: 

YALNIZ K01·AYA 
KİREMİDİ KULLANINIZ 

Ucuz, Sağlam 
Evsaf ça Emsaline Faiktir 

İp ekiş 
Niçin 

Nefistir? 

1- Fabrikası en asri ve· 

saitle mücehhez oldugu, 

2 - Amelesine en yük

sek ücreti verdigi, 

3- Mevaddı iptidaiyesi 

içirı en yüksek bedelleri te
diye ettiği, 

4 - Fabrikasını Tiirk Vd 

ecnebi mütehassısların ida

re ve nezareti altında ça
lıştırdığz için 

lpekiş kuınaşları kusursuz 
ve nefistir 

F ABRİKANii\ 
t\ C E N T ALA R 1 

ISTANBUL 
IZMIR 
ANKARA 
KONYA 
AKŞEHiR 
ÇANKIRI 
BALIK~SIR 
BANDJRMA 
.AKHlSAR 
MANIS 
KASABA 
SALiHLi 
MENEMEN 

BU GECE VARiSi 

' DÜŞMANINI 
OLOÜRÜNÜZI 

Tahta lıurulırt kant111111 tçel'W. 8Undlldl 
pis kertlkfenle saldı kaJu bu hıprat gecei 

' leyln ıaılıoe çıkarak UJkunuıu boımap ve 
kanınızı lçmejje gelirler. Çok defalar gUndl; 
ıUn glzlendiklerl klrll mahalfenlea llutal• 
tohumları ta'ırlar. Kendinizi bu lcın em• 
murdar haprattan koruyunuz 1 

Sinek , ılvrisinek ve bilcUmle haşaratt 
' sür'atle ve kıt'I surette öldürmek loln • 

emin vuıta • bUHJn dünyaca tuın1119 oıai 
FLIT'tir. San renk ve slJlh çizgili teneki 
Uzerindekl asker resmine dikkat ediniz. 

eayet mQhQrlO teneke Ozerlnde bu resim 
mevcut deOll•• aldJ§ınız mal FLiT d•Olldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI lstanbul ·Galata Voyvoda bu 

---
İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden ı 
Nümunesine tevfikan vtt kapalı zarfla (20250) metre yerli Ame

rikan bezi satın ahnacaktır. Talip olanların nümune ve ıeraiti glSr
mek üzere hergün ve münakasaya iştirak etmek için de yllzde 7,8 
teminatlarını hamilen (4-8-932) perşembe gUnil saat (14) te Gala
tada Mübayaa komisyonuna müracaatları. 

fz1ıı" r Bu ıı. K p k Ha tane i 
Sahibi: Baytar Aziz 

1 • !on. Jın tnlı:,.ına karşı nşı 
'c f oruın satılır. 

2 Kopek alır 'e atar. 
3 Talı lit cdilıniıt kuşlarla dürt 

n~ .ıl-.lı h:ı.yv'Lll ıt \o lı:ıyvnrıat:ı. 
ınahsıı"' un 'ı ı:ö zl r satılır. tir fJ $1!!:&' 51; AP M 

İpekiş 
Niçin 

Ucuzdur? 

1- Tesisat itibarile dün

yanın en büyük beş on /ab

rikasından bir oldugu ve 

büyük mikyasta mal çıkar

dığı, 

2 - İpef!i toptan aldıgı, 

3 - Boyayı toptan getir

diği, 

4 - Teknik teşkilatı çok 

kuvvetli olduğu için, 

Mamulatını fevkalade 

L ucuza maleaer 

Susuz, sabunsuz, fırçasız 
Seri tını olmak, JlsOnOdla terawetlal 
muhafaza, Jurmıaıbk •• çıb&Dlana nll 

o!maını tatlyoraaaıa. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
18 Temmuz Vapuru Pazartesi gilnD 

akşamı saat 18 de Sirkeci nlı

tımından hareketle (Zonguldak, 

İnebolu, Samsun, Ordu, Gire
sun, Trabzon, ve Rize) ye ul
met ve avdet edecektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci 
Meymenet Hanı albnda acen

tahğına müracaat. Tel. 22134 

NAİM VAPUR iDARESi 
lzmir surat Postas. 

( 20 aaat, 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Pe şembe rGnlert Galata 
hafta r nhtımındaa 

Saat tam 18 de hareketle dofn 

I Z MIR 'e 
ve Pazar günleri lzmir'den aaat 
14 t/2 da hareketle lstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Glimrilk 
karş sın da Site F ransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 
•wı::tr12>4 ........ mr~~m:ı: ............... l!!ım •• e.wı;l!!lllıM .. rmll11Bll:ımlllmlBlm!l!~iEWDllmıllm .... m ........... ,. .. Mbımııı ............. !IBIElllElllWBZml!lm•mM!SZ·IM ....... ~ ........................... .. 

Dr. Aristid~ Dr. A· KUTİEL 
Cilt n ıilhrevl baatahkl;v teda· 

vihaneal !Ç.arakilı Börokçi .ftnnı 
eu!usnda '4 

. . 
Or •. SEMiRAMiS EKREM H. Salıibiı Ali Ekrem 

,...._.......,..,,,., _.,----"~ ..... i at Mldilriı HaW Udi __ _ 
~hHl} t ıwfı.ı ıı~·si : 

E111laliıall ı Emln<iafl hu 3 üncil kat Ne. lj 

ÇocuK hutalıkl:ın ııılite.ı;ınııı 

Son Posla Matbaa• 


