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· stanbul Polisi Garip Bir 
Macerayi Tahkik Edıyor 

iki Kız Deniz Ortasında Bırakılmış! . . ........................................................ . 
Bundan dört 

ılin evvel, ynni 
geçeıı çarıamba 
akşamı ve gecesi 
f&hrimizde çok 
~arip ve ılmdi· 
ye kadar lşitil· 
inemiı bir mace· 
ra hayatı yaşan• 
mıştır. Bir oikA· 
yet lizorinc İs· 

LOZAN 
Tarihin En Biiyük 

Günündeyiz 

tanbul polisi ta· Garip bir macer•Y• ale 
.fafmdan ehem· edilen Necıı ·ve Jale 

BugUn dokuz aen• evvel Y•· 
rahlan bir ••erin yddUnlimUdlir. 
Dokuz sene evvel bugUn TUrkUn 
kahramanllöı, tUrkUn varlıAı 
ve TUrkUn h8klmlyetl bUtUn 
dUnya tarafından tasdik adli· 
mlf ve Lozanda en bUyUk 
••er vUcuda gatlrllmlftl. Lo· 
zan, dünya tarihinde dokuz 
sene evvel bugUn bir merhale 
olmuştu. Bir mm ve idare 
adamımı::ıı dar ki ı u Lozanı 
bllmly n mUnavver deölldlr. ,, 
lşt bugUn 0 ,erefll gUnUn 
yıldönUmUnU idrak ediyoruz. 

yetle tahkik Hanımlar 
ıdilnıiyo başlanan bu macera, 
tehrimlz aahillerinden biraz 
uzakta cereyan etmiştir. HAdiıe• 
nln kahramanlan iki genç kız 
• Hci genç erkektir. Genç kız· 
fardan biri Necil Hanımdır. Es
mer, orta boylu, siyah gözlU 

olnn bu genç kız, saf bir sima 
taşıyor. Diğer kızın ismi de Jale 

rvet Hanımdır ve bu da ar• 
kadaşı gibi ince bir kızdır. ikisi 

ele Topkapı civarında oturuyor· 
lar. Biri 18, diğeri de 15 ya· 

Tetkika 

ıında olan bu iki arkadaıtan 
Jale H. hAdiseyi bizzat şöyle 
anlatmaktadır: 

- "Çarşamba gUnU saat dörtte 
arkadaşıü• Nedd ile birlikte ev· 
den çıki:ık, Kllpalıçarııya gittik 
ve ipek ibrişim aldık. Döneı ken 
de Ayak pı sahiline indik. 

Burada gezinirken Bedi is• 
minde bir gence rastladık. Bu 
genç bir arkadaşımın ağabeysi 
idi. Yanımıza geldi. Konuşmıya 

(Devamı 11 inci sayfada) 

°"-« Lozanan tes'idi için bu
gUn OarUllUnun konfer ne sa
lonunda bUyUk merasim yapı· 
1 caktır. BUtUn vatandaflar bu 
m raslmln tabii davetllsldlr. 

Bır ddia 
Beşinci Mehmet Harp Esnasında F ran
saya Münferit Bir Sulh Teklif Etmiştir 

8eflnol Mehmet aum• ••IAmltjın• gidiyor 

Sabık MldlJH Valisi Eram im· 
zasını kullanan bir zat tarafın· 
dan Fransız mecmualarından bl· 
rinde ortaya garip bir iddia ve 
bir rivayet atıldığım gördük. Bu 
iddiaya g8re: 
lBüylik muharebe u 1asında itil.Af 
donanması tarafından Çanakkale 
bovmbnrdıman edilmiye başlan• 
dıgı zaman Padişah Beşinci Meh· 
~et. telAşa dlişmUş. nazırlarından 
gızlı olarak Parise bir telgraf 
çekmiş. münferit biz sulh iste
miştir. 

Tarih Beşinci Mehmedi son 
0smanh padişahlarının hemen 
hepsi gibi iradesiz ve zayıf bir 

adam olarak tanır. Binaena .. 
1eyh ortaya atılan iddianın sıh· 
hatine inanmak a-Uçtllr. Fakat 

Bu mUna.ebetlo lıml reçeıı Enver Po. 

1111 ettltlnl ıDylemekte, faıla ola• 
rak buaUn hayatta bulunan Qç 
tane ıahlt sıöıtermektedir. Bu 
ıahf tlerden birlnclıl Oımanla pren• 
ıl Zlyaettin Efendidir. lDlğerleri 
elyevm Franııı bahriye nazırı 
Jorj Leysı ile sabık Oama0 .. 

la bankası mUdUrU M. Stegdlr. 

Bunlardan başka Beşinci Meh· 
metle bu adamların arasında gi· 
dip gelen bir dördUncU oahıa 
vardır ki o da Ziyaettin Efen· 
dinin lalasıdır. Ancak iıml 
yazılı değildir. Fakat kim veı 
nerede olduğunun tahkiki ko
laydır. 

Fakat bu hadise nasıl cere• 
yan etmiştir ? TafıilAtını öğren• 

f ddiayı ortaya atan zat aulla tek• mek isterseniz liktfeo ( 6 mcı ) 
lifini ltilAf l)evletlerioe bizzat aayfamıza bakıoıı 1 

lstanbulun Dört Köşesi 
· -------

Meşhur Kıztaşının Gizli 
Hikiyelerini işittiniz Mi? 

--------·--~-~ 
Günahkar Kızlar Bunun Önünden Ge-
ç~rken Gökten Garip Sesler Gelirmiş! 

lst~nbulun dört 7'!" TaflD blrtıraha-
k~şesml gezerken • da Abacı ıade 
b!n bir ef11neal lımail Hakkı Be-
dıllerde yqıyan ı bf t fı 
Kıztaıına uğra• Y n, r ara na 
mamak mOmkOn ~a da deri f8:b-
değildi F f b rıkatörll Denız.. 
tramva~ tel'akkuf lill Basri Beyin 
mahalline gider- -avlerl var. 
ken sol taraftaki Taı on iki ıe~ 
Pazaryeri ıoka· evveline kadar 
fımn ıonundakl KAmll Paşama 
meydanda ytık.- konatı~ın bahçec 
ıeJen bu uzun sin de ımlş. Son( 
taıı dün g8rmlye ~·. da belediye 
gittim, dört bir ııbmlAk ederelo-
köıesinden döne meydana çı~arıl-
döne seyrettim mıştır. KAmıl P .. 

b 
ıanın mahdumu 

~e ugU.nkO ha• SalAbattin Beyi 
lale tesbıt etmlye '\ konak 6nUnde bW. 
çalışbm. Mermer d m B · ı rf 
ve genlı meıne- u ' enı çe 
din sokağa bakan aldı ve taıuı 
tarnfında, ellerin- tarihini anlattı. 
de kurdelalarının SalAhattin Bey de 
ucundan kalp ihUyar hanımlar-
re imleri sarkan Fatihteki Kıztafı dan dinlediğim 

Uç yiizUnde de içinde çifte haç 1 dl: 
iki kanatlı bir melek var. Diğer \ ıeylerl tekrarlayarak ıunları ı8y· 

saklıyan silik birer madalyon - +• B6yuk Koıtantlnln kızı 
kalmışhr. ı yılandan çok korkarmıı. ÔJOr-

Bu kaidede birçok çatlaklar ken babasına, cesedinin yılan 
hAsıl olduğu için 8 demir çem· girmiyecek bir yere g6mUlmesi• 
herle sağlamlaıbrılmııtır. Asıl ni vasiyet etmiş. Koıtantin bunu 
sUtuna da Uç genit çember vu.. Ayaıofya kapısının üzerine göm• 
rulmuştur. Bu cemberlerin birisi· dUrmUş. Fakat daha cenaze ga. 
nln her tarafına yağla boya ile mUldUğU ıılln bir yılan, koca vo 
bir muzip tarafından eıkl harflerle kaim mermer me.zar taıını delerek 
(erkek taıı) yazılmııtır. içeri girmiı. Sonra bu ıutun 

Bu ailtun granit taııdır. OstUn· yaptırılarak kızın cesedi bunun. 
de de çok aan•atkArane lşlenmit UstUndekl sağlam IAhlt içine naJo. 
bir baılık vardır. Başlığın dört ledilmiş. Fak&t yılan yine gelmiı, 
tarfında kanatlarını açmıı birer slltuna tırmanmıı ve taıı burgu 
kartal duruyor. Bunların ortasın· gibi delerek cesedi yine bulmUJ. 

da da ıarap llAhının boynuzlu Bunun üzerine de ceset Kızkul .. 
baıları g&rUlttyor. sine kaldırılmıf. 

Taıı böylece gördükten sonra 
yaklnindekl evlerden dört tane
ılnfn kapııını çaldım. Gençlerin 

Ye ihtiyarların bu taı hakkında 
lıittiklerlnl ve bildiklerini sordum, 

Elyevm sütunun batındaki iki 
delik bu yılanın deldiği yerler
miş.,, 

Bu hiklye Ttırklerln dilinde 
( Den mı 8 lnol tayfada) 

Sporda Yeni Rekorlar 

Dun lıtanbul latleti.zm birinciliklerine Kadıköy stadında devam 
edildi. QllnkU mUıabakalarda yeni rekorlar teaiı Ye ihdu olun• 
muıtur. Tafsilat 11 lncl aayfamızdadır. Resmlmlı dUakll mOıabak_. 
lardan bir latibadıl\ 

,,, ~. , 
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Süt işi Nasıl --------------------·Darülfünun Ilga Mı 
l!~~!~.~~ı~?.1~~.:Dt ı,ı Bir Facia ve Bir Küstahlık Verff~~~~!~~~!:. mite• 

halledllmemiftlr. Bu itin yola llaHıs M. Malşın raporu esas olmak 
konulma• l~• pastörize ıilt• 1 ı..,.. DarGlf6.•n119 ....... n yeni 
lerden batka sOtler baata• Al y d B • K T b 1 DariUfiiaunlar tesill balıkanda Ve• 
aelere alınmıyacakhr. Bu t aş a ır iZ a anca e husuafa balklmız diyor ki: 1 JD killer Heyetinde miiMm mGukerelel' 

ıdllle)oaaa Bey ( Ba1amt Mltatpata ... cereyan etmf'ktedir. 
Wlelll M) o k A • • v d Bu müauebetle latuW Darölfll· 

- Süt meselesi lıtanbulan ynar en nnesını ur U •n•n•• ;1p edileeeti •• üaiveraite 
ezeU bir derdidir. Halk ve Bele- unYuı afhada lstanbul, Ankara ve 
diye bu derdin teclaviainde 6te- - ------- Şarkta yeniden üç darGlfünun tuiı 
denberi ittifaklıdırlar. Onun için Don tehrimizde feci bir kaza olmuı ve bir oyuncaiJ kızın elinden zorla almak İ8teaıif, fakat olunacata haber verilmektedir. 
tirketJer yapıldı, içine ıu girmi- anne, çocuğu taafmdan tehlikeli aurette yaralan- tam bu anada tabanca birdenbire atq almlfbr. llnir B. landrlda 
yea lllt ıtığilmleri yaptırıldL Fa- m•...... Hidiae .xyle -mlf· tir: Çıkan kurşunlar Madam Zarinin parmaklarını par-
kat ne lihirdir ve ne keramettir. ..,... r .-... ,.aJamıf ve kurşanlardan biri de zavallı kadıncağızın Londra Bilyilk Elçimiz Münir 8. 

Taksimde oturan Madam Zuri isminde bir ka- ... d K dm _.,._ 1 - d.r ı t t · Bilinmez. Bu glliüm)erin içine sol memesini elmiftir. a tehlikeli mrette - a..un aya muvasa a • mıf ve 
bile ıa girdi. Nihayet baıa çıkı· dman henilz altı yaşında bulunan Hayda ismindeki yarah olduğu halde hutahaneye kaldınlmqbr. ldu,onda merasimle karıdanmııh•. 
lamada ve bu it yilz llatü bırakıl· kllçUk kızı odada konsolu karııtmrken eline bir Diln bu faciadan bafka bir de ldlatabp Slllnet DOğDnD 
da. Sllt balkın ve biJbaısa hasta- tabanca ıeçirmif vo oynamaya baılamı,tır. cinayet olmuştur. T ahkikabmaza 1 are, Nipatqmcla Din •1••t Halk Fırkaaa ocatı 
larm en mllhim bir gıduıclır. Biraz IODn anneli bu tehlikeli vaziyeti görünce oturan Arif isminde biri kendisile evlenmek memiyea tanfaDdan kırk kadar fakir çocuıua 
Bunu temiz ve ıuauz olarak içire- kızın elinden tabancayı almak istemiştir. O aırada Fahriye üıminde bir genç kızın ilzeriae lalc:al Dullfünua meydanuacla sünnet 
bilmek çareleri bulunmut gibidir. ktiçlk kazın ak.iliği tubnllf ve tabancayı vermek etmif, zavallının yanaldanm keamif ve kolundan •..._ıeri 1aptırılmıttır• Dlftln ~ .. 
Bunu da yapan Sıhhiye Veklleti- iatememiftir. Bu sefer Madam Zuri bu tehlikeli yaraJalanmıştır. Arif laemen ,akalananttar. eti-celi olmuf, çoeuldann bfttla 
dir. Hutanelere put&ize edil- arnlan ,.-ine ıetirilerek pnüll•I 

mis .at ahnmuın• pıt kottutu Daru··ıbedayı·de J ,,.,emı·z ('.Yu .. t Yogu"' rt ....... -.. hep•İ .. .-.d1r1ı .. ıtt1r. 
için timdi alUçlller mllnakuaya ı ~ ~j lzmirden Gelettler 
iftirak edemediler. Edemeyince de I .._ir bapiMaae•inclen tehrimfu 
makine getirtmiye mecbur olu- Bu Sene Birkaç Yeni ı çmemiz Karpuz Çıkınca Şehrimizde 28 • .ı.kü• ptirilmı, •• u•••• ...., 

7orlar ki İf keadi kendine halle- Eser Oynanacak •ıu··mku··ndu··r Sarfiyat -~zaldı pi8aaeye yerleştirilmİftlr. içlerinde 
dilmit demektir. lYı j -- aar•f aabıkablardan H Hıdiv Yal• 

faik s.1 ( ~•kape Sultaa aabal- DarOlbedayiin bu sene temsil Evvelki glin.'I! .& ı .. ibııren muh· clui•in yahsını soyup yakalananlar• 
leaı 23) edecegıw• eserler arasında telif pi- Temiz silt sablmasının ve bol telif yerlerden piv·~ .. •Y '" topatan d pi ô d dı 

- Çocuüum huta. Doktorlar · ·hı k. · b ·' ... "' aa ç ıner • var r. 
• 1 S yeslerle operetler nazan dikkati ıOt ııtı A ınan temini için ir kavunu gelmiye haşlamıttar. Ktı- Bir Cinayet 

iyi ve halis süt veriyor ar. &tçll- celbetmelctedir. teşebbüse girişileceğini haber 
müze tenbih ettim. Okka da bet B d H F •t B . vermiıtik. Bu mesele hakkında çllk kavunlar 6· 12 kuru§ uaauı· Japon isminde bir ekmekçi bir 
kurut ta fazla verdim. Fakat yine u ara a asan erı eytn da, bftyllkler de 25 !..uru1a Hbl- kadm yüzünden Ali laminde bir 

.. San b k · · ı· b. ti görr.•tügw ilmüz sllt miltehassısı bildiaini okuyor. Bu aabah ken- zey e " ısım 1 ır opere , .., maktadır. Bu •~ne kavunların hamalla kavraya tutatmuf, netice-
·- Hll · C h•t B • t ü b. Burhan Hamdi Bey, meselenin disine IOD olarak oiJum bizim ıeyın a 1 eyın ere me ır geren seneye oazaran dabu tatlı 41• Japon ltıçafını çek.ek AHJI 

d t rk zahm t d• f · b" • hal çarelerini ıu ıekilde anlat· ... Lll el al h ev e e os nr, e e ıp eve acıa11, manzum ır pıyes ve olduğu söylenmektedir. teaak i surette yar •mıt r. 
su getirme dedim, aavdum. Ba- Faruk Nafiz Beyin" Kahraman "ı · maktadır: Diğer taraftan, kavun ve kar- Tayyarecilik MekteJai 
kahm mahallede bir inekçi var vardır. "- Piyasada ablan aiitler 

..._er ... bah aidip alttı kendim 8 Ş h. TI tr manda ıtltüdür. Sftt mllstahıilleri puz mevıimi başladıtı için yofurt Tanareci Vedlli e., Wr tan.,. 
-u - • u aene e ır ıya osunun mektebi apnak içia mlaaade a1ıaa11 
alacağım. Süt meaeleaile ehem- duhaliyelerinde bazı tenzilat ya· mlltevaasıtlara tamamen halia atlt ıarfiyab phrimfzde bayii azal- tepbbilıünde bulunmuıtur. Vecilal 
miyetle meuıd olup halletınek pılmuı ve bilhassa halk gecele- verdikleri halde bir kımm ecnebi mııbr. Bu ıebeple evvdlce 20 Bey bu busuıta izahat nrlrkea mekr 
lazımdır• rinin haftada ikiye çıkarılması ıütçlllerle aabcılar bu stitlerin kuruş olan toptan yoğurt fiati tebln hem moNrll, hem de motönb 

Sabri B. (Emla~a Balık puara 141) muhtemeldir. kaymağını alıyorlar ve kaymak timdi 13 kurup İDmiflİr. tanarelw lrumım u.tin edecetlal 
- Belediye fenni ahırlar yap- alb ıit sabyorlar. Bir ıUt m6te- ıaylemei:tedl~. 

brdı. inekleri muayene ettiriyor. Bı·r R""por V8S!llb ~de en okkadan fazla Ihlamur M Enwer Beyin CenanS1 
Verem tehlikesi bu suretle ber- a süt satamaz. • 
taraf edildi amma ıulu ı6t6n - - "Bugün halis ıliflln okkası iz.irin •• Yatlı doktoru olan " 
inine bir ttırlll geçilemedi. Bele- Buzhanelerin Belediyeye d Avrupa Memleketlerine 5t MDelik doktorluk bayabnda bu· 

diye •"'bıta mem.,,•ları azdır. D d•l • 1 . toptan onBiki, ._~eraken e 15-171,5 ihracat Yapılıyor sh• kad•r (50) bin ameliyat yapan - ... evre ı mesı stenıyor kuruştur. İr ıuSım mutavassıt a• U-~-f Ea 8 ' f t tt"Jltl-1 
Seyyar •"trülen·n adedi (3800) n E 1-'- t1m• d -w • Yer eyın V• a e , .... 

u ... Buzhanecilerle peynir, yaa ve rm da halis ıütlere yüzde yüz 9Yelce mem aae ız en tik. 11 ı. --···ai lzmlr-
buluyo•. Herg"n bunlann .....ngwü-- • A -LJ ·h bl JaS•lf er ••ua ·-

• u 5.. ...- krema tacirleri arasındaki ihtilaf au kattıkları muhakkaktar. vrupaya uı amur ı racab, ç .ı. ...._. .... ulatl kaldanl b 
lerine, lltlerine bakmaya lmkln -~- ' • mıt r. 
Yok

tur. dev•m etmektedir. Tacirler buz- "Şehirde saf sllt satılmasını denilecek derecede az yapılıyordu. Terbiye Kongresi 
hane açmak hakkının Beledi- t · · · "k" sas llzımdır- Fakat son zamanlarda ıhla-

Belediye alıtlerin fİfeler ıçın- ld .. ı· k emm ıçın Şı dıde il ' mur ihracatımız hayli artmııbr. Niste toplaaacak beyulaailel tere 
ele aahlmasmı mecburi kılsa bil· yeye ait o uğunu soy ıyere "1 - i et ceza. W1e k•rraiae lttirak edea mur ... 
mem milmkün olmaz mı? O vakit mevcut buzhanelere Belediyenin "2 - Süt satışanuı devamlı ve Diğer taraftan, piyasada çay baslarımızdan son kafile bu~On 
•tıtleri ıişelere dolduran fabrika· vazıyet etmesini ve bu ıuretle hakiki kontrolu. azaldığı vakit ıhlamur fiati 400 hareket edeceklerdir. 
nn adedi az olacağı için fabri- buzhane Ucretlerinin indirilmesini "Sütleri muayene eden belediye kuruşa kadar çıkmıtb. Fakat çay 
kalara birer memur koyarak iltemektedirler. Ba mesele hak- memurlarının vazifeperverliklerioe ve kahvenin taba mulile 
kontrol kolaylqu. Yalova çiftliği kında tacirler Dahiliye Veklleti- itimadım vanada bu İfİ aynca bele- berbest olarak ithal edlleceti 
böyle yapmıştır. Fakat bu ılltle- . ne verilmek tızere bir rapor diye mnfettişlerine allrekll ıekilde haberleri &zerine fiatler tekrar 
ri de her yerde bulmak mtlmldln hazırlamaktadırlar. teftiı ettirmek daha faydalı olur. düşmOfttir. Şimdi ıhlamur 180 • 
dejildir. Saf ıüt içmek mukabilinde bu 200 kurut arasında •blmaktadar. 
v: d 1 Şark Şimendiferinin Eğlencesi mllfettitJerin maqlanm, m&ateh- GD Ukt Şek ç le yer 
n.Un UrQClıarın .Şark Şimendifer Kumpanyuı, likler her zaman herhangi bir mr an .. 1 1 

Venı• '/tl_u••racaatı amelesi ferefioe evvelki gün bir suretle Termiye amadeyiz. Benim Din tatil ol:p ~. ":; 
ı 4 ırı ı eğlence tertip etmiştir. 3500 ki· kanaatime gire, Belediye lllt rtlkten şeker çe ememiftir. 

ıili"' bir kafile lspartakuleye git· işini bug&oden yanna halledebi- gtln Haydarpap ve lataabal Köseleciler ve kunduracılar 
ihtilafı benUz halledilememiştir. 
Bu yUzden bir kısım kundura 
imalathanelerindeki kalfalar ve 
ustalar çalışamamaktadırlar. 

Kunduracılar ihtilafın bir in 
e v.el h ili için bu ün Sanayi 
1\ riy i ile Ticaret M · iri

tekrar miiracaat edecek-

1- Komşu - Hasan Bey, şu 
manzaraya bak,.. Şimdi küçük 
dılimi yutacajım. 

mittir. Vagonlar çok az olduğu lir. Ve ıebrin hemen her yerinde gümrtlklerinden bir miktar şeker 
için trende büyük bir izdiham aaf aiit aablması mümkiln olur.,, çıkanlmua muhtemeldir. 
olmuş ve seyahat neşesi eksil- Kesme tekerin toptan fiati 
miştir. Sebep Belli Değil otuz yedi liradır. ----Norveç Sefiri 

Norveç S flri, ihracat mevsimi 
1 ısife vapur nakl"}. ı 
r f nda temaııta bulun ıık 

i t r. 

~\~\l'I 
2 - Bak bak.. Kan, koc:a 

hiç kav~a etmeden ne güzel 
fidiyorlar. 

Büyükadada oturan Nurettin ltulyan Filosu Gitti 
Bey isminde bir genç henüz an· Limanımızda bulunmakta olan 
lnş im yan bir sebepten M tmazel Jtalynn filosu dun sabah saat 5 tf! 
Hri f na ismi 1 e bir ı ı Y a a- p re c müt veccihen limanımızdan 
mı m farek t et i tir. 

3 - Halbuki bunlar daha 
dtin biribirlerinin giilgesine kur· 
fUD ııkıyorlarda. 

4 - Kaslınw ~linden süpürge 
sopası, kocamn etinden de man
gal maıaaı eksik. olmazdı. 

Bir Gazetede 
Hezeyanlar 

Psiate pkaa -u J...ı. i .. in
Mkl psete. T•ldJ:•ala Ak•am Ce
.U,.tlae pmui •laa•betile bir 
tala• •arip yazılar JUmltbr· 

S- Briı İ•aa ... ı tataJU ba 1•· 
lllar ........ laatah " .... ,a.. tar• 
JDDdathr. 1111.IA ,.mana bir kıaaun
cla T•kipyl Aknm Cemiyetinde 
Da!:l i1e Vekili Ceman HiJseyln 
•• Necmedir S.dir Beylerle Bern 
Sefiriaia temıll ettlti .. kllode tuhaf 
bir fıkra Yardır. Yazının bir kıı· 
mında Cemiyeti Akvamın evvelce 
Türkiye de Ermeni } urdu tesis· hak· 
kında bir rn ar v rdiğ", garip cüm· 
lelerle h lır tim ktadır. 

] 

5 : Hasan Bey - Bunda şa· 
pcak ne var komşu ••• Adamcağıll 
tayyare. piyangosu vurdu. 



Her gün 
--

ilmi lktısat 
Degil, 
ilmi Esrar/ 

• •tktıııat denilen ilmi kavramak, Y.a 
çok ~Qç veya bu ilim çok esrareogız 
bir 11 ) olmalıdır ki, dünyayı sarsan 
bu Jı r.uıın çaresini bulmıya ça.lııanlar, 
ııı ı t ı diyen mütenakız fikirler ser
d e li) orlar. O suretle ki insanın, baıı 
ın ıı u ret mevzuat ka11ısında adeta 
ter Id ıde diııJeceği geliyor. ;\ıağı~a 
iki ıııi al zikredeceğiz. Bu mısallerın 
her ı kisi de, İngiliz vaziyeti iktısadiye
ıin ı t l uıcltccek en milessir tedbir 
ol uıak Uzere tavsiye ediliyor. 

lhı mıltalcaları olı.uduktan sonra 
mulı. kkak ki siz de bizim mütaleamıza 
iıtır.ık edeceksiniz. 

Yazı maruf muharrir Daven-
portundur ve " Alt.na veda " 
aerlevhaaım tqımaktaclır. Bu zat 
diyor ki ı 

" Eter bayat •• saadetimizi 
tehlikeye koymaaa idi, albn ~ 
denilen ıiıtemin kaha bir litife 
olduğuna h&kmederdik. Şimdiye 
kadar ıan madene atfedeıelc:li
fimiz ehemmiyet tamamen indl
dir, çDnkD bu, munhuıran 
.. Klğıt ,. talebinL ihdas ve 

·teala H. bir siatemdir. U
mumiyetle iddia ederiz ki, tabedi
lecek kltıt para miktarı veya 
açılacak banka kredileri, mevcut 
altın ıtoklanmn muayyen bir nit
betini tecavllz etmemelidir. 

Ne garip bir tellkki! Bir an 
lçkı, bir memlekette mevcut bir 
kısım çubuk albn atoklanmn 
deniz qın mesafelere ihraç edil· 
diğini g&ı &nllne getiriniz ve bu 
albn mevcuduna istinaden ihracı
na milsaade olunan klğıt paranın 
da son niıbet haddine vardığmı 
kabul ediniz. 

Ne olacaktır? Manbkan ve 
kaideten ıu olacaktır ki, ticaretle 
meıgul lnıanlara işlerini bırak
maları ve albn karıılığı haricinde 
çakan!Pt .küat j>a!aları kullan
••malart taWlf* edlltieekllr. 

Şu hale gare mUJetlerce. da
ha iyi bir tatbik şekli tesbit 
olunmadan evvel, altın esasına 
avdet etmek mDmklln değildir. 
Çfinki bu ıiltem, eskiden olduğu 
gibi otomatik bir ıurette paranın 
tedaviil hareketini tanzim ede
miyor. 

O derece ki, albn esasına 
ıiddetl• taraftar olanlar bile, 
kontrollll yeni bir para sistemini 
kabul etmeyi faydah görüyorlar. 
Mazidekinden daha kontrollil bir 
ıistem. 

Bu itibar ile .. altın esası,, siı-
teminin tehlikelerinden kendimizi 
koruyacak bir fırsat elde etmif
ken, zekamızın bulacağı yeni bir 
klğıt para uıulDnl teais etmeliyiz. 
Belki bu tavsiyeyi tehlikeli bir 
macara ıibi g&reuler bulunabilir. 
Fak at b&yle bir tecrllbenin ya
pılmaıma mlni olabilecek esaslı 
bir mahzur da yoktur. 

Dlinya, UDll.Jml bir para esa-
ıına istinat etmiyor. Bir malın 
beynelmilel kıymeti umumi de
lildir. Bu ıerait içinde ortaya 
atalacak yeni bir nakit sistemi 
ancak fırtmala bir ammana bir 
katra ilive etmek demek ol&bilir. 

'·~i)aset \e Parlamento" mec. 
mu.ı-.ında, Frederik Jenny şu fikri 
ile ı ı ürüyor: 

"Albn esası aayesinde Londra 
piyasasanın bliyük bir zenginlik 
idrak ettiği muhakkaktır. lagiliz 
Bankası, lngiliz maliyesinin mu· 
vaf akatile tekrar bu esasa dön• 
mek için lb mgelen hazarUklara 
baş amıtbr. 

Bu haZll'lıklar yapılarken mu
rakabeli para siyaseti gibi altın 
ile beraber gllmilşlln de kıynıe· 
tind n istifade edilmek g bi 
n~z riyat vadisinde kalan meş
k~k hesapların hiçbiri nazarı 
dıkk~te alanmamaktadır. Bu gibi 
tedbırler, olsa, olsa ecnebi piya· 
aaları için tayanı tavsiye g6rlll· 
mektedir. Eğer bu usullerle ora
larda ikbsadl vaaiyet düzelebilif'-
1e, bu hal, lngiliz Baakunun 

(Oenma 10 unucu _,_..., 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Büyük arzular, büyük emel· 
ler, bGyük haralar beslemek İJl bir 
feydlr. insanı baıka b;r Aleme, ltaı· 
ka bir ufka ıOrükler. Yaratıcı yapar 
ve çahımıya aevkeder. 

2 - Fakat bazı arıu H emelJer 
havada durma kabiliyeti olmıyan 
bombalara benzerler. Havada uçar• 
ken muhteıem görüniirler. Fakat 
nihayet yere düşer ye dlttillderl 
yerleri imha ederler. 

• Bügük Arzular • 

3 - Emel ve arzularınız mua1• 
yen bir iatioatgiba sahip olmalı, 
bayata uymah, hayal ve efHnedea 
ibaret kalmamahdır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
........................................................ 

Almanyada Ölüm Senesi 
Son Günlerde lhtililler Yüzünden 

Ölenler Okadar Çoktur Ki ... 
Berlin 24 ( Hususi ) - Sabık 

Alman Bqvekili M. Brflning isti
faya icbar edilerelr yerine yeni 
Bqvekil Fon Papen geldikten 
ıonra, siyul mDcadeleler neticesi 
vukua gelen zayiat ha~kında ıu 
liate neırolunmuştur: Muhtelif si
yasi teıekkiillerin Oniforma taıı· 
malanna mllsaade olunduğu tarih
ten itibaren 26 haziranda 5 ölü 
103 yarala, 3 temmuzda 5 ölü, 72 
)aralı, 10 temmuzda 19 ölü, 189 

yaralı ve 17 TemmUI 19 ölO, 285 
yarala. 

Bu liste Fon Papen hOkümeti
tinin Komlinizmle milcadelc yap
mak hususunda verdiği kara· 
rın sebep ve hikmetini veciz bir 
surette izah ediyor, gibi geliyor. 

Berlin, 23 ( A. A. ) - Sabık 
Berlin polis tefi miralay Hei
mannsb erg ile Kumandan Enke 
ve lmperatorluk bayrağı azasın
dan diğer bir zat siyasi cOrilmle 

tevkif edilmitlerdir. Kumandan 
Heimannsberg tahli1e edilmiftir. 

Berlin 23 - ( A.A. ) Komll
niıt Kızdbayrak gazetesile De
mokrat "Akpm Saat Sekiı" ga
zetesi beıer gtln mlddetle kapa
blmıtbr. 

Berlin, 24 ( A.A. ) - Aakerl 
kumandanlık bir beyanname ile 
umumi grev iJAnma davetlerle 
bu davetleri mutazammm matbualar 
tevzii istihzarabm men'etmiıtir. 

arahat Talep Ettik 
Silih Tahdidi Projesi Kabul 

Biz Müstenkif Kaldık 
Edildi, 

Cenevre, 23 (A.A.) - Terki 

Tealihat Umumi Komisyonunda 

karar suretinin heyeti umumiyesi 

hakkında söz alan M. Politis, 
bu karar suretini biraz daha 
sarih görmek iıtedipi ve maa
mafih Yunaniıtamn bunu kabul 

eyledi;iai 16ylemiftir. 
Ttırldye murahhasa baza ah-

kam hakkında kuyuda lbtiraziye 

dermevan etmit ve karar ıureti 
hakkı~da bilmll telakki ılater-

taaribatın ikmaline tehir etmiftir. 
Portekiı murahhası bili kay

dOşart iltihak eylemiıtir 
Lehiıtan murahba11 ordular 

mevcudu ve bunun tarifi hak
kında heııDz itillf mevcut ol
mamasına tesadtif etmlf ve 
au1lı teşkilltiyle allkadar bu
lunu blltla meaelelerin yekdi
ğerlerine merbut oldutunun na• 
zan dikkatten uzak tutalmamua 
lbamıeldijiai llylelDİf tir. 

Diier bam murahhularm da 
mlltalealarmdan aonra reye mil-

racaat edilerek Od muhalif, 
sekiz mllstenkife karıı 41 reyle 
proje aynen kabul edilmiftir. 

Aleyhte rey verenler Almanya 
ile Sovyet Rusyadır. M&ıtenldf 
devletler, Efganiatan, ArnaYUtluk, 
Avusturya, ltalya, Tllrkiye, Maca
riıtan, Bulgaristan, Çindir. 

Cenevre, 23 (A.A.) -Tahdidi 
T ealihat Konferanıı tetriniwdcle 
nihayet bulacak olan tealibat 
mlbtrekelinl d&t ay mlddetle 
temdit etmif, bundu aonra me
uiıinl 1933 HDMİ bidayetine 
kadar tehir etmİftİr. melde beraber reyini ikbza eden ---~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Küşat R_smi 
Baıvekil Paşa lzmire 

Hareket Ediyor 
Ankara, 24 (Hususi) - Gazi 

Hz. nin lzmirde dikilen heykel· 
lerinin kOpt resmini yapmak 
Ozere Bqvekil ismet Papıa bu 
akıam lzmire hareket edecektir. 

Gazi Hz. nin 
/iti/atları -·--Gazi Hz evvelki sin Yalova 
civaraada Çınarcık meaireaini teı
rl f buyurmuıhrdır. Bu arahk ora
d .Çpban Mehmet, Faik, Salih 
ve Cemal Beylerle Salih pehlivan 
güref yapıyorlardL Gazi Hz. ıü
reılerl temata Ye p•hli'!"anlara 

Baıvekil Pqaya Hariciye ve 
Maarif Vekilleri de refakat ede
ceklerdir. ismet Pafa kllşat mll
nasebetile mDbim bir nutuk irat 
edecektir. Heykel ayın 28 inde ....ı bDyUk merasimle kllşat edilecektir. , ... ___________ ~ 

iltifat buyurmuılardır. 

/NAN . iSTER 

Buğday İşi · 
Vekiller Heyeti Bu Me

seleyi Tetkik Ediyor 
Ankara, 24 ( Huauat )- Vekil

ler heyeti dlln akıam uzun bir 
toplanb yapb. 

içtimada mlihim ve milıtacel 
itlerin g8rllfllldnğ6, bu arada 
buğday mllbayea talimatnamesinin 
ve mDbayea fiatlerinin de mllza· 
kere mevzuu olduğu tahmin 
ediliyor. 

iNANMA/ 
4\ 

D nlı hamamları bu ııcak hanlarda insanla dolup 
botah or. Hamamcılar bu hilcumclan istifade ederek 
ibt ki a upıyorlar. 

ediyoraunuı • BuıOn kalabahk, herkeae bir oda 
veremeyiz" diyorlar. 

Meaeli Moda denb hamamlarında 10yuaacak 1er
Jeri on bet kuruıa klrahyorlar. Soyunup denize ıi~i
oraunuı. Döndfltllnüz zaman aJni yerde daha ıld 

tı,ınin .oyunmuf oldutunu 18rflyor1unuz. ŞikAıet 

l•T6R iNAN. /$TIR 

O da hakla. Para kazanmak istiyor. Fakat bunu 
bir tar;feye raptet1Dedlkçe, Belediyenin kontrolüne 
tibi tut1Dadıkça, keyfi ıurette yaparaa, bir odanın 
kfraıını kırk bet kuruıa çıkararak lbtlkAr yapıyor 
demektir. 

iNANMA/ 

özün Kısası 

fltlünderecatımızın çoklu
tundan Dercedilememiş
tir. 

. ........................ _____ , --·-··,--··---
İhracat - -

Kredi İşinin Halledilmesi 
ileri Sürülüyor 

. Ankara, 24 ( Huaual ) - De
nız aıırı memle;ketlerle TOrkiye 
arasındaki ticaret mllnasebetinin 
inkitafı ehemmiyetle tetkik edil
mektedir. 

Bu münasebetlerin lnkitafın
da ihracat kredisinin mBhim bir 
rolll olacağı anlqılmlfbr. 

Bu sabada çalıımak her• 
bir banka teıkili veya ba ifla milll 
bankalardan birine ftl'llmeal tek
linc~e bazı mntalealar serdedllmek
t <lir. 

Türkçe Merakı 
Pariste Dört Kiti Türkçe 

Diploması Aldı 
Paris, 24 (Hususi) - Burada 

mevcut (Elsinei cariye) ya117an 
prk dilleri mektebinin Tllrkçe 
ıu besinden dört talebe bu aene 
mezun olmuşlardır. Wmleri ıun
lard ı r: 

Gefter, Halfon, Har, Souey. 

Recep Bey 
Sah Günü Tetkik Seya

hatine Çıkıyor 
Halle Fırkası umumi katibi 

Recep Beyin Avrupaya bir ted
kik seyahatine çıkacağanı haber 
vermiştik. 

Öğrendiğimiıe göre Recep B. 
salı allnB Avrupaya hareket ede
celr, aeyahatl emapptfa birçok 
tehirleri dolqarak faydah meY• 
zular etrafında tetkikat yapa
cakbr. 

Pariste Bir ~Hanım Yaralandı 
Paria, 24 ( Haaual ) - Ttır

kiye ıefaretl erklmndan Fuat 
Beyin haremi, ViljDlt IOkağanda, 
iki otomobilin mllaademeal neti
ceıinde hafif ıurette yaralan
m•ıbr. 

Pehlivanlanmız 
Yunanlı ile Güretmiye 

Her Zaman Hazırdır 
Y anaa ıttreRllerinden T anıı 

Vullyoa ilminde biri bizim met
har pelivammız Kara Aliye mey
dan obmuttu. 

Gerek Kara Ali, gerek Him
met ve gerekse Dinarh Mehmet 
pehlivanlar, Yunanlıya kartı çak· 
maya her zaman hazar oldulda
nnı beyan etmitlerdir. 

Fransa - lngilterı hill~ 
Pariı 24 (A.A.) - Çekoalo

vakya hGldlmeti Fraua - fnıHtere 
itillfına if tirak etmiftir. 

M. Haryo Parista 
Paris, 24, ( A.A. ) - Bqwe

kil M. Heryo pazan geçirmek 
llzere Cenevreden otomobille 
Liyona gitmiştir. Sonra buraya 
gelecektir. 

Moris Şövalye 
Güzel Bir Yıldızla Evlen· 

mek için Kansile Ayrılıyor 
Paris, 24 (Huauai) - Meşhur 

ıinema artisti Moris Şövalye 
mahkemeye mllracaat ederek 
kansa lvon Va1'den aynlmak 
iatediğini bildirmiı ve bir de 
iatida vermiştir. 

Dedikodulara ılre. Moris ta
IAk karan aldıktan sonra gilzel 
Amerikan y.Idazlanndaa birisile 
derhal evlenecektir. 



4 Sayfa 

Memleket Man~ 
Bur sanın 
Yaptıkları 

-4-
Bursa, (Hususi) - Kısa ziya

retimiz esl1asında Bursa beledi-
yesine ait görebildiğimiz iki şey 
vardu-: Birisi, ıimdiye kadar ya
pıl an, diğeri yapılması liı:ımgelen 
şeylerdir. Eski köye yeni adet 
koymak nasıl kolay değilse tari
hi bir şehir olan Bursaya da ye
nilikler koJay kolay giremiyor. Bir 
defa para yoktur, saniyen kıymet-
li abideleri çoktur. Para olmadığı 
bilindikten sonra belki yapacak 
ıey yine vardır v" Bursa bele
diyesi de bunu yapmıştır. 

Seyyahlara ait ilk rehberi 
geçen aene belediye yapmıfbr. 
Cebe girebilecek boyda sert 
kaplı bir eaercik. Rehber çok 
güzel tertip edilmiştır. Kabında 

Bursayı görmek bile mümkündür: 
Koyu servilerin aruında yillcse-
len Yeşil tnrbe ve camiler, yn-

kardan akan sular ve karlı Uludağ. 
Eaere bir plAn ve bir harita 
illve edilmiştir. 

Borsanın ıehre alt pJAnında 
Çekirge, kaplıcalar, tarihi Abide
ler, lıisar, sular:, ana caddeler, 
mektepler, çarşılar ve ıiyaret 
edilmesi lAzımgelen yerler işaret 
edilmiş, numaralarla gösterilmi~ir. 

Bursanm harita111nda ise vila· 
yet dahilinde görillmesi icap 
eden tarihi ve tabii yerler, şose
ler ve civar kasabalar göller 
vardır. Rehberde Buraamn uya~ 
retgahları hakkında özlü malfı
oıat verilmiştir. 6 saatte, 1 günde, 
3 günde gezileceğine göre liste
ler yapılmışbr. Yalnız biraz muh
tasardır. 

Belediye, kahve, lokanta, ga
zino, d6kkln ve emsalinin tayin 
ettiği hadden fazla sokaklara 
taşmasına müsaade etmiyor. Pişi
rilmeden ve yıkanmadan yenen 
meyva ve simit gibi şeyleri ca
mekAn içine almıştır. Dut dahi 
camh tablalar içinde aablmaktadır. 

Bursada otobnı ve otomobil 
,oktur. Gerek şehir dahilinde 
Ye gerek haricinde çok iş gör
mektedir. · Belediye lstanbul
dan bir mütehassıs a-etirtti. Bü
ttın ıoförleri imtihana sevketti. 
Muvaffak olanlara vesika verdi. 
Dijerlerini işten menetti. 

Bozuk ve artzah yollarda, iniş 
Ye yokuş ve batta uçurumlu 
f098larda çalışacak şofarleri seçti. 
O vakittenberi Bursa ve havali
ıinde vasaiti nakliye yüzünden 
vukuat asgri hadde indi. Oto
bllaler için bir nizamname yaptı; 
durak yerleri tayin etti. 

Belediye memurları, yerli ve 
ecnebi seyyablarm ziyaret ettiği 
bir memlekete llyık kıyafette-
dirler. Üstleri temiz, ayakka:ıları 
boyalı, yüzleri traşlıdır. Sorulan 
suale nezaketle cevap verirler, 
vazife başında sigara içmezler, 

lliibali ve teklifsiz vaziyetleri yoktur. 
Bursa Belediye Reisi Muhid

din Bey, bilme, yolula çalışma, 
dikkat ve takip etmenin de ser-
maye olduğuna kanidir. Onun 
içindir ki sabahtan geç vakte 
kadar bu sermayeyi kullanmaktadır· 

Şehrin su işlerinin tanzimini 
mesai arkadaşlarından Suphi Be
ye bırakmıştır. Borsada şehrin 
hususi sularına ait mükemmel 
çalışır bir daire olacağını zannet
miyordum. Belediyenin üst katında 
bUyük bir oda, müteaddit harita
lar, masalar, dosyeler, sayı sız su 
nümunelerini havi etiketli şişeler, 
yer altında su olup olmadığını 
anlamak ve istikametini tayin 
etmek iizere büyük bir alet, 
sondaj vasıtaları, muhtelif suhur 
parçaları. Suphi Bey şehrin içme 
ve kaplıca sularmm plan ve ha
ritalarını tanzim ve tersim ile 
meşguldur. Çelikli ve kükürtlü 
kaplıca su1arının membaları ve 

SON POSTA Temmuz 24 

1 ME ET HA 
• 
1 E Tarihi Fıkra 

... ________________________________________ _.Rahmet 

Çok Çalışkan Bir Liman °~~~~rı~::, .. ,.m •• d.ı.ı 
kam seyyal bir alev haline ge-

F et hı• ye Lı·manında Gu·· nu·· n Her tirdi. için. için yanıyoruz, buram 
bunun ter döküyoruz. Kaldrım-

Saa tinde ihracat Faaliyeti Görülür :iE:~,~:::!~~~, :y;r~;~:~ 
Fetiye (Hu

susi ) - Muğla 
Vilayetine mer 
but olan kasaba· 
mız zengin Ege 
mmtakasında bir 
sahil te h ri d i r. 
Buradan lzmir, 
lataııbul piyasa
larına, Ra.d o sa 
ve on iki adaya 
ve Yunan ada
larına m fthi m 

faaliyetJerini tatil 
etmemişlerdir. Bu 

madenler kasa· 
badao saatlerce 

içerilerde Fransız 
ve Alman ser
mayedarlar tara• 

f mdao işletilmek
te •e tileplerle 
Arupaya ıev
kedilmektedir. 

miktarda hayvan 
ihraç edilir. Ne
fiı tütünlerirnizin 

Gllzel ve zen
~in ormanları 
olan F ethiyenin 

Fethiye klrfezlnda Glcek Maden lskelesl gUzel suları da 
yük- kelesi olduğu içindir ki Ziraat Ba~- vardır. Fakat •aman zaman bu itibarı çok 

aektir. 
f zmirdeki Amerikan kumpan

yaları harman için bizim tütün
leri hiç ihmal etmezler. Yunan 
adalannın tacirleri bizim daimi 
arpa, buğday ve mısır müıteri
mizclir. İyi bir yelkenli kayık 
iskelesi olan Fethiye, günün her 
saatinde yerli veya komşu mem
leketler kayıklarının en rağbetli 
bir uğrağıdır. Sahillerimizin en
ginlerinde büyük veya küçük yel
kenlilerin birer marti gibi uçuştuk
larını her zaman görebilirsiniz. Fa-
kat bugünlük yelken faaliyetinden 
başka limanımızda bir de bafta
fık duman faaliyetine şahit olu-
ruz. Seyrisefain vapurları haftada 
bir defa buraya uğrayarak yli· 
künü boşaltır ve buradan aldığı 
yeni hamule ile yoluna devam 
eder. Bizim kasaba bir ihraç is-

Trabzon 
Gençleri 
Giresunda 

Giresun (Husuaf) - Trabzon 
idman Ocağına mensup ıençler 
Milli Hakimiyet bayramı milna· 
ıebetilc şehrimize de geldiler. 
Bu suretle ,ebrimiı gençleri ile 
güzel bir kaynaşma vukubuldu. 

Bu arada Trabzonlu gençle-
rin talebi üzerine bir de futbol 
müsabakası yapıldı. 

Giresunlu gençler aahaya Gi
resunspor, jandarma ve alay ta-
kımlarmdan mürekkep bir muh
telit şeklinde çıktılar. tık devre 
1-2 Giresunuo galibiyetile bitti. 
İkinci devrede Trabzonlular bir 
gol daha attılar. Fakat Giresun· 
lular bir arahk kaleye sıkı bir 
tüt daha çektiler. 

Top kale direğine çarpbğı 

için Giresunlular bunun gol ol
duğunu iddia ettiler. Bunun üze
rine Trabzunlular sahayı terket
tiler. Fakat 2 - 3 Girson takımı 
galip ilin edildi. Gece de HilAJ 
kulübünde güzel ve danslı bir 
eğlence tertip eylediler. - H. Ş. 

bunlar için milattan evvel yapı
lan kemer ve hazineleri, kaplıca 
ve hususi evlere taksimabm, mem
badaki derecei hararet ile ayrıldı
ğı mahellerdeki harareti, mevcut 
ve meşhur ccnt:bi sularile olen 
mukayeselerini tespit etmiştir. Bu 
sul--r.n geçtiği nrazi ile Bursanın 
j eoloji noktai nazarından tetkiki 
için mütehassıs ilim adamlarını 
da davet edecektir. 

Belediye, Uludağdan çıkıp 
şehre gayrimazbut yollardan 
gelen suları da düzeltmiştir. Bu 
sulardan Devrengeç &uyu bizim 

kasman köylüden buğday mubaya- havzayı sarsan hareketi arzlar 
ası ve vapurculuğun inkişafı hak- şehrin pek yakinindeki Şıkman 
kmdaki kanunlar 1'izim köylüyü denilen miailaiz bir memba auyu-
çok aJikadar etti ve bayi; ıevin- nun tesisatına ve yataimı da boz-
dirdi. Şunu da söyleyim ki bizim bu muştur. 
havali köylüsü kendisine ait olan Fakat Belediye Reiai Doktor 
haberleri şunun bunun ağzından Pürşah Bey Şıkmaaı F ethiyeye 
değil, bizzat gazete sütunlarından indiriyor. Tahsisat bütçeye kon· 
öğrenir. duğu için timdi projenin ikmali 

Burada gazetesi koltuğunda bekleniyor. Bu da bir aylak iştir. 
olarak köyüne tarlası başına gi- Mektubuma nihayet vermez-
den köylülere çok tesadüf edilir. den evvel biraz da havayici 
Köylümüz ekseriyetle okumak ve zaruriye fiatlerinden haber vere-
yazmak öğrenmiştir. yim: 

Fethiye yalnız tütün, mahsu- Yumurta tanesi yirmi para, 
IU ve ehli hayvanlarile meşhur fasulya beş, kabak iki, domatea 
değildir. Ormanları ve madenle- on, bamya yirmi, et yirmi be9, 
rinin zenginliği kendisine memle· salatalık bir kuruştur. Meyvalar 
ket hudutlarının dışarısında dai- da pek mebzul ve ucuzdur. Ka· 
mi alıcılar temin etmiştir. lktısadi vun ve karpuz heniz başlaagı-
buhrana rağmen Fethiyenin zen- cında olmasma rağmen kırk pa-
ğin krom ve manganez. madenleri raya sahlıyor. - 8. K. 

Pınarbaşında Uzun Y ayli 
Koşum Ah Sergisi 

Kayseri (Hususi) - Dört se
nedenbcri her 'ene Pmarba~ı 
kazası merkezinde uzun yayla 
atlarına mahsus olmak üzere 
açılan koşum ata sergisi bu sene 
de beıinci defa olarak geçeh 
cuma günü açılmıştır. 

Açılma merasiminde İkinci 
Ordu Müfettişi Fahreddin, AJtıncı 
Kolordu Kumandam Abdurrah-

Taşdelen ayarındadır. Leziz ve ha
fiftir. Bu au, ismi gibi vUcudu 
devrederek geçiyor. Bilhassa sa
cak günlerde bu devir muamelesi 
sık sık vaki oluyor. Bu su, demir 
borular içine alınarak Setbaıın-
da bir ku!Ubenin içi ıe indirilmiştir. 

İkinci su, Gökdere suyudur. 
Terkostan biraz iyidir~ Bu da 
demir borularla şehrin bütün 
çeşmelerine, şadırvan ve meydan-
larma taksim edilmi.~tir. Bursa 
Belediyesi su meselesini hallet-
miştir. - Halil LQtfi 

man Nafiı Paıalarla meb'ualu 
ve muhtelif zevat haZU' bulWllllUf"" 

lardır. Küşat resmi Vali FuatBeyla 
bir nutkile icra edilmif, b1111a 
Belediye reisi tarafından Teciz 
bir cevap verilmİf ve ıonra 
Fahreddin Pata makasla Hril 
methalindeki kordeleyi kesmiftir. 
Sergide yapılan seçmeler netice
sinde mükafat kuanan atlar da 
teıpit edilmiş ve 4500 lira mUkl
fat olarak dağıtılmııbr. Birinciliği 
Cilhon köyünden Hasan ve Kal
kangöl köyünden Tevfik Efendi· 
lerin atları kazanmıştır. İkinciliği 
(Halit Bey Viranh) Aliettin, üçün· 
lüğU de Taşgeçitli Salih Beylerin 
atları kazanmıştır. Sergiye ait bir 
resim gönderiyorum. - .A. 

Memlekt Haberleri 
Buradabitmedi. Liıtfen 9unca 

say/ ada okuyunuz. 

Gtineş, ateşten bir ağız gibi 
enselerimize kıvılcım işliyor. Bu 
Taziyette hepimizin gözünde ya· 
flran ayni seraptır ve hepimizin 
terkos ınusluklannda kevser kö
pUklerinio gülümsediğini seziyoruz. 

Bana öyle geliyor ki, midel ... 
rimizin son haftadaki mütehavvil 
hamulesi yüzde doksan koku• 
mdm. içimizdeki yangmı sön
dirmek için bardak bardak de
ğil, sürahi sürahi su yutuyoruz. 
Fakat su, alelade su, böyle gün
larde .. Mayii nari " den farksız ! 
GlzBmüzde serabı silmek ve da• 
aarlarnmzda.ki alevi söndürmek 
için yuttuğumuz her au da~ı 
boiaı:ımm yakarak mideruıH 
iniyor. Y almz buzlu sudur ki bir 
iti.iye uözözünün halbkir rolft
DI oynıyabiliyor ! 

Dün, benim gibi, damarların• 
daki alevleri birkaç bardak so· 
iuk ıuyun serinliğile kısmen din- . 
dirmek iatiyen bir zat, son bar
dağın içine bir parça da buı 
koydurduktan sonra parmaldaril• 
o aziz nesneyi ne.şeli ocşeli okşadı 

- Allah - dedi - belediyeden 
razı olsun. Yangınla alakadar 
olduğu gibi hararetimizle de ali
kadar. 

Ben candan ve yürekten Be
lediyeye rahmet okuyan bu içi 
yamk adamın sözlerini işitince 
ıu fıkrayı habrladnn. Yavuz Sul
ta Selim Mıaırda iken bir köy-
10alla sıcaktan fena halde bunal-
dıiuu ve elini göğe kaldmp 
sapça " sön ey nur, dize zul
met daha iyi !,, aayhuile güneıe -
abp tuttuğunu görilr. Önünde 
oturduğu penceredea başım 

uzatarak herifi köşke çap 
nr -.e bir büyck bardak buzlu 
• ikram eder. Henüz erimiyea -
bm parçaları bardağtn içinde 
,,~ormuş. Köylü hararetten 
bayılmak derecelerine gelmiş ol· 
mauna rağmen suyu birdenbire 
içmez, buz parçalarım r-v r çe
~ ve Kerbelada bir a\ . müs-
ltlmanı susuz!uktan öldürmiiş olan 
mqhur Yezide lanet okumaya 
ıirifir. Yavuz ihtar eder. 

- Şimdi Yezide linet oku· 
manın sarası mı ya, suyu iç, ha
raretini gider. 

Köylü, yudum yudum suyu 
içer ve cevap verir: 

- Bir nimetin kadrini, o 
nimetten mahrum olanların halini 
dOfllnllrsek daha iyi anlarız. Ye
side okuduğum linet, ay:ıi za-
manda sana rahmet demektir! 

latanbullu vatandqın Beledi
yeye okuduğu rahmet te, galiba 
bu aıcak gftnlerde buz bulamıyan 
yerler ve insanlar için merhamet 
ifade ederdi! 

Adana da 
Bolluk 

Adana ( Hususi ) - Bu sene 
burada meyva ve sebze bolluğu 
vardır.. Bamya on, kabak bir 
buçuk, domates beş, en iyi ii züm 
12,5-15, dört okkalık karpuzlar 
15-20, biber beş kur~a satıl
maktadır. 

Uş llda Sıcaklar 
Uıak, (Hususi) - K1şt ınberi 

yağmurların yağmamasınd n .ıcak 
gölgede 32 d recedir. S lctan 
birçok işçiler ve h 1 c b ı 1mak 
derecesine 1ıelmiştir. - !,(. K. 
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Alemil BABiCI TELGRAFLA 1 Gönül işleri 
r l Siyaset 
, i 

Iktısat 
Konferansı 

Toplanıyor 
Londra 23 - lktısadi :ve ma· 

11 cihan konferansının içtima ma· 
halli hakkına İngiliz mehafilinde 
bir fikir tebeddülü hasıl olmuştur. 

Şimdiye kadar hükumet, ih· 
timal Amerikanın iştiraki sebc· 
bile, bu konferansm Londrada 
içtimaına taraftar idi. Şimdi ise 
maliyeciler ve bilhassa huine 
erkam, Londrada aktedite-
cek bir içtimam fngiltıcTe· 
ye onune geçilmesi temen· 
niye şayan olan birta\um mes'u· 
Jiyet1er tahmil edeceği mütale· 
asında bulunmaktadır1ar. 

Filvak~ Cencvreden a man 
haberlere göre, Cemiyeti Akvam 
mehafili, içtimaın Londrada olsun, 

Brükseldc olsun herhalde aktini 
derpiş etmektedir. 

Briik1'elin intihabı, Cenevreyi 
tstomiyen Cemiyeti Akvam ile 

Londrayı iaıemiyen lngiliz meha
filinin arzularuıı telif edecektir. 

Komünist Meb'us 
Tevkif Edildi 

BrükıeJ, 23 - Üzerinde, Bel
çika komünist fırkası zimamdar· 

larile münasbctte bulunduiunu 
ıastcren vesııik elde edilen Çe
koslovak komünist mcb'usu Sl<>v
lıi tevkif eclilmiJtir. 

Slovhi, hemen hudut haricine 
1evkedilırıiştlr. 

Macar KernUnl.aJerl 

Budapcşte 23 - Dün tevkif 
edilen komllnistlerirı bürosunda 

birtakım karar suretlerini, tnli
matları ihtiva eden 18 dosya ile 

aahte pasaport imaline mahsus 
malzeme, bir kimya liburatuarı 

müsadere edilmiştir. 

Yakılan eıyanın tetkiki, bir
kaç hafta ıllrecektir. 

Belçlkadatd Grev Şiddetle 
Davam Ed yor 

Brüksel, 23 - Borinage'da 
ıükiin hükUm sürmektedir, jan· 
darma Jeampda halka ateş ~ç· 
mıya mecbur olmuştur. liyejde 
ırevcilerin miktarı urlruışh1. Fa
kat hiçbir hldise vukubulma· 
mıştır. 

Umumi grev emrine tamamile 
tebaiyet edilmi§tİr. Amelenin iş 

görmelerine mini olmak istiyen 
gl'evcileri jandarma dağıtmı§ ve 
blçbir hadise olmamıştır. 

j Çok Garip 
Parlimentolar onferansındaki İta). Bir Evlenme 

1 R d iT . y . o· J Mukavelesi 
yan a~, eno e arzıye ersın ıyor ar mu~;;;~:i:~~:,::~':!ao~&y~: ~: 
Jtalganıar 1 il ben annelerimizi, hemşirelerimizi 
'T'arzz·ye lsfz·yor 'ar ı eve almıyacağız. Mümklln olduğu 
~ • J: t ,ı kadar onlardan uzak yafıyacağıL 

Cenevre 2J - Parlamentolar 
ittihadı konferansında Fransız ve 
ltalyan murahhasları arasında ifa· 
şizmin leh ve aleyhinde söz söy· 
lenmesi iizerine çıkan hidiae do
la yısile konferans tatil edilmiıti. 
İhtilaf halledilmediğinden konfe
rans bugüne talik edilmiştir. 

Konferanstaki f ta'lyan mu-
rahhasları, Faşizm aleyhinde söz 
söyliyen FranSJz murallhası il. 
Renonun aleni tarziye vermesini 
istemekte aksi takdirde bfitün 
İtalyan heyetinin konferanstan 
çekileceğini .ayıemektedirlcr. 

İrlandalılar 
İngilterege Ablu
, ka Yapıyorlar 

L~ndra, 23 - lrlinda t.~ikii· 
mcti lngiliz mabauJAboa yenı re· 
simtel' koynuya karar \-ermiştir. 
Fevkallde rüsum kanunu, İrlanda 
MuhlaTiyct Reisi M, Dö Vafera 
ve namlarına diktat6riüğe muadil 
fe,•kalade salahiyetler vermcktedi~. 

Bu kanun IAyibası, Jrlinda 
piyasasını bir~k emtiaya karşı 
bılkuvve kapatacaktır. Ezcümle 
İngiliz kömi.irUne ambargo vaze· 
dilmesine, bütün lüks eşyaya, bu 
kabil eşyanm men'i ıithali mahi-
yetinde gümrük resimleri konul
masına ve ihtimal çimento, inşaat 
malzemesi ile, otomobillere ili .•. 
bu reaimluhı teımn edilmesine 
intizar olunmaktadır. 

Hükumetin süt ima1ahane1eri 
ile İngiltereye tereyağı ihracını 
tevkif elmiye ve istilısalit far.la-
smı soi"ul< hav.a mahzenlerinde 
muhafaza eylemiye karar vermiş 
olduğu söylenmektedir. Süt ima· 
ltithaneleri sahiplerine tazminat 
ver il ece kti. 

Bu sistemin hayvaneyetiştfren-

lere de teşmili mevzubahstir. 
Hulasa, bütlin bu hareketler 

lngiltere'ye karşı hakiki bir ab
luka teşkil edecektir. Mücadele 
bir ay devam edebilecektir. 

Deveran eden şayıalara rağ· 
menJ M. dö Valeranın Loııdray1 
ziyaretindenberi hiçbir itilaf hu
sule 1ıelmcmiştir. M. dö Valera, 
bütün bu ahvalden nihayet en 
ziyade bıgiltere'nio mutazarrır 
olacağı mütafeasıodadır, 

Tarif• Kanunu Kabul EdUdl 

Dublin, .:.!3 - Umumi Vali, 
tarife kanununu kat'i surette 
kabul ve tasvip eylemiştir. 

Bu suretle kendimizi onlann 
tenkidinden kartar:mıya çahşaca• 
ğız. Bir aene kadar bu mukave
leye riayet ettik. Cidden rahat 
ettik ve mesut olduk. Fakat 
şimdi ikimizin de aileleri yavaı 
yavaş içimize sokalmıya ve haya• 
tımıza karışmıya başladılar. Ra· 
batımız ve saadetimiz bozuldu. 
Eski hale avdeti gilç görüyoruz, 
fakat bu gidişi de beğenmiyoruz." 

K adılıllyı l\flifft 

Bence bu kari her evlenecek 
gencin nazarı dikkate ılmıra 
mecbur olduğa mllbim bir mese
leye temas ediyor. Gençler e~o
nirken annelerini ve kendi sırt· 

Parlamentolar ittihat Konferanaında ltalyan muralıhuı, fatilt 
u:ıun boyiu mcthettiktca ıonra, Fransız murahhu heyeti au11ndan 
M. Rönodel aöı &tarak: 

idaresini ) ki b arma yD enen emşirelerini eY· 
ıoıyalist 

- Efkarı 'Ulllunıiyenin murakabe edilmeditl Ye hürriyetin bulunmadıtı 
yerde adalet yoktur demiştir. 

tblyan heyeti protesto makamında konferanı reiıi M. Buyıona bir pro-
tcstonamc takdim etmiştir. 

Hidiseyi, mütukıp celıede Reiı M. Rönodelin ılSzlcrinia ıahaf oldutunu 
ıöylcmiı, . ve meseleyi mcdiıe hava!e. ederek cel1eyi tatil etmlttfr. 

Resmııniz (sağda), konf cran• reısı M. Buyıonu ve (ıolda) hadiseye 
_sebep olan M. Rönodeli göstermektedir. 

Tahdi Teslihat 
Kon/ eransında 

Paris 23 - Tcıhdidi Teslihat 
Konferansında bir nutuk 1ııöyliyen 
Alman Heyeti Reisi M. Nadolni· 
nin sözlerini matbuat endişe ile 
tahlil etmektedirler. 

Matbuat, Fransız noktai naza· 
rmı izah ~den nutkundan dolayı 

M. Heriyo'yu heyecanla tebrik 
etmektedir. 

Lö Jurnal gazetesi, konferan
sın, Fransanın talep etmiş oldui!u 
murakabe prensipile mücyyid~l~r 
prensibini kabul eylemiş bulunduğu 
için kendini tebrik ve mütebakisi 
emnüselamet teminatına bağlı 

bulunacaktır. 
Hakiki müsavat, emnüselAmet 

ınüsavatıdır. Ve Fransanm istedi
ği de yalnız bodur.,, Demektedir. 
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Ottava 
Konferansı 

Ottava 2 - Ottava Koııfe· 
ransının ihtilAflara, mü4külita 

girmesi muhakkaktır. Daha şim· 

diden iki grup vücuda gelmiştir. 

Bunlardan biri İngiliz, Cenubi 
Afrika ve Avustralya heyetle-

rinden terekkUp etmekte olup 
mevcut tarifeleri impapatorluğa 

dahil memleketler rnenfaatinl3 
tenzil etmek suretile bu memle· 
kellere bir rüçhan bahşetmek 
tezini mlldafaa edecektir. Diğer 
komite de Kanada, yeni Zelnnd 
ve Tero N6vo heyetlerinden mil· 
rekkeptir. 

lrlftndalılarm imtinaı 

Ottava 23 - Ottava Konfe
ransındaki lrlanda murahhasları 
imparatorluk memleketleri ara
rındaki ticaret meselelerini tetkik 
ettiği sırada müzakerata iştirak 
etmemişlerdir. 

Harici Haberler 
Burada bilm11dl. Lfi.tfen 10 uncu 

sa.11/ada okuyıınllz 

lerine alıyor ve kendi saadetle-
rini kendileri bozuyorlar. Her çift 
evlenmeden evvel böyle bir mu· 
kavele yapar ve evden tufey1ilerl 
kovarsa, daha kolay anTaıır ve 
daha çok mesut olurlar. 

Yalnız bizim hayatımız bu 
kadar sert bir barekıete mllsait 
değil. Annemizi ve hemşireleri· 
mizi sokaj-a alamayız. Onları da 
ba1mııya mecburuz. O takrurde 
oolar:ı eve kabul ederken mtıte
kabilen şl>yle bir kayit koyarsınız: 

11 Annelerimiı ve kardeıleri· 
miz evin hiçbir işine ve hiçbir 
şeyine karışmıyacak ve hakkımız
da bir 'kelime bile sarfetmiy .. 
cektir. Onlar evunızın misafiri 
olarak kalacaklardır. Bu kaideye 
riayet etmjyeıı anne ve hemşire
ler derhal evden çıkarılacaklar . ., 
Bence evlenenlerin mesut yap
yabilmeJeri için böyle .ert bir 
harekete ihtiyaç vardır. 

>f 
"Dört senedir seviyorum. Fa

kat nwhit ve vaziyetim bu sev· 
dt mı anlatmama mini. Kı.ı timdi 
nişanlandı. Kızın bana nıüteı ı a· 
yil olduğuna kaniim. Fakat a· 
ziyeti aileme söylemiyorum. Çiln· 
ki henU& talebeyim. 

• 
ş. L. 

Oğlum, anlatılıyor ki daha 
çocuksun ve bayatı bilmiyorsun. 
Sen onu değil, kendi aıkmı sev• 
rni§sin. Seven kız başkasile nl· 
şanlanır mı ? Hem bir kız bit 
mektepliye Umit bağlıyabilir mi 1 
Kızı muhitinden, hayabndan ve 
hayalinden uzaklaştır. Az zamanda 
doğru yola girmiş olursun. 

HANIMTEYZE 

&fEFRIKA NUMARASI: ıs:::==::=:=:====== 
-~.=-.:===--=-= 

nğlıyan yabancı bir sesle, 

ÇOCDBLUİiUM 
ihtiyar bir dilenci gibi yalva
rıyordu: 

- K rist-01 namma beni affe. 

d
. ı ... 1 il 
ın11.ı 

Saodalyanın arkasında Mi-

Saşa yerinden kalktı, panto
lonunu çözdü, dizlcapaklanna ka
dar sıyırdı. Başı önüne iğilmiş, 
topallıyarak ve elbiselerini elinde 
tutarak sıraya doğru ylirüdü. 
Onun böyle sallanarak yUrümesi 
içime çok dolrnnmuştu. B enim de 
bacaklarım titremiye başladı. 

dfme doğru indi:-di. Saşa tiddet
le haykırıyordu. 

- Yalnndan bağırma! Bu hiç 
ııcıtmadı, fakat bu acıtacakbr !,.. 

Bu söz üzerine okadar şid
detle vurmaya başladı ki çıplak 
etin üzerinde kırmızı izler belir
di ve kabarıklar hasıl oldu. Sa· 
şa korkunç bir suretle ioJiyordu. 

Meşhur Ru• Edibi Maksim Gorklnln hayat romam 

Nincnı: " Ben ona iki kopek 

( '' vereceğim ! ,, dedi ve beni 
ehmden tutarak eve götürdü. 

Pazar gilnli, akşam ayinin· 
d~n._dv~el, birisi beni alıp mutfağa 
goturdu. Orası karanlık ve sessiz 
idi. Hatırladığıma göre sahanlığa 
~~ odalara açılan kapılar kapalı 
ıdı. Dışarda alaca bir karan1ık 
vardı v:_ yağmur yağıyordu. 

Ocagm büynk ağzı önündeki 
geniş sırada çingene yavrusu 
oturuyordu. Cam sıl<ılmış ve hid
detli görünüyordu. 

[ 1 J Bir rubleııin yu:1.Jo Liri. 

Türkçeye Çeviren: Mzwa//ak 
Büyük babanı köşede su do

lu bir liğenin yanma çömelmişti. 

Yanından birtakım ince değnek
leı· çıkarıyor, ölçüyor, havaya 
savuruyordu. Değnekler havada 
vınhyorlar, ıslık çalıyorlardı. 

Ninem mutfağın kar~nhk bir 
taraf mda idi. Homurdanarak 
şiddetle enfiye çekti : 

- Azap verm~kten zevk atan 
hain J Bak nasıl seviniyor. 

Yakofun oğlu Saşa, mutfağın 
ortasında bir sandalyede otımı· 
yordu. Yumruğu Ü• ıözledni 

hael amcanın çocukları iki icar· 
d~, hız ve oğlan, s1rtsırta ver· 
mişler, tahtadan iki kukla gibi 
hareketsiz duruyorlardı. Biiyi1k 
babam: "Seni, dayak attıktan sonra 
aff cdeceğiınl ,, dedi ve uzun bir 
değneği nvucu ile sıvazladı. 

- Hadi çıl<ar pantolonunu! 
O Bu sözleri kemali sükunet

le söylüyordu. Ne bu kuru sesin 
ahengi, ne Saşanın iki yana sal
lanmasından hasıl olan sandalye 
gıcırtıları, ne ninemin sağa sola 
koşuşmaları, ocak kurumundan 
duvar1aTı kararmış baSlk mutfa-
ğm ölü ıükünetini ilılil edemi· 
yordu. 

Saşa yfızü taht.lya ge1mek 
tizere yüzü koyun masaya uzandı. 
Bir ku akla kollarmdan ve boy
nundan bağladılar. Çingene yav· 
rusu siyah elleri ile bacakların· 

dan tutuyordu. Büyük babam 
" Aleksi [2].. Yaklaş buraya! " 
diye bağırdı. " 4itmiyor musun! 
Bak l>ir kere gör pataklamak 
nasıl olurmuş! ., 

Pek okadar kuvvetli olmıyan 
bir vuruşla Saşanın çıplak vücu· 

(2J Gorkinin a1tl iaml. 

... 

Büyük babam değeneği bil· 
yük bir intizamla vınlatarak kal· 
dınp indirirken " nasıl; hiç tatlı 

değil, değil mi?., diye soruyordu. 
"Bu, işte yüksUk için, anlıyor 

musun?,, 
Büyük babanım ceğnekle el 

kalkarken, içimde yiircğim sanki 
bUtiln vücudümle beraber yUkse

liyor, inerken hen de berabu 
çöküyor, yuvarlanıyordum. 

lArU.st yarJ 
• 
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DibfYa Garibeleri 

Kadın Mı 
Muharrir Mi 
Haydut Mu? 
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,...ı..ldacLr. 
•tıı...... arka tuafmcla da ........................ 

T etkika Muhtaç Bir iddia 
Türkiye, Niçin Münferit Bir 

Sulh Yapmadı? 
Bir Fransız Gazetesi, Beşinci Mehmedin Fransaya Gizli Bir 

Telgraf Yazdığını. Fakat Sepete Atıldığını Yazıyor 
, . 

1• ı•••~• .. Ba aektuplan .ı..- . 
ı.ct. .ltUılan iltenilea parafl 
~. 

F_...•ıkblp ....... .-...... ., . ..,.~ .. 
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Fransızca •va" mecmuasında 
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"ittihat ve Tar.tdd Hlktme
tinln, muhalifleri olan H&ftyet ve 
ltiW F arkuıaa hatta padiphın 
anmana rajmen Almanya ile 
ulaflıtı maharebec:len enel de 
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batta lldlrmek mabadUe Har
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Fabl En•er Pqa hu •116-
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

GÖ 
·--------------------------~ 

-

Torino ı f"uuri Sakko 

_ Tablt kabahat onda.. Ben ile defa olarAk otomobil idare edi} oruın. 
Halbuki o, aenderdenberi yaya yürüyor ... 

DÜNYADA 
-~--• 

En Çok Vergi Veren 
Millet Hangisidir? 

Bütün milletler, vergilerin ağır
lığından şikayet ediyorlar. Fakat 
bUtUn devletler, bütçe açıklarını 
kapatmak için mütemadiyen ver
gileri arttırıyorlar. 

Bu milnasebetle dünyada han
gi milletin en çok vergi verdiğini 
bilmek meraklı bir şey olsa ge
rektir.Franugfurter Çaytung ismin· 
de bir Alman gazetesi, İngiliz 
Fransız ve ltalyan milletlerinin 
verdikleri vergiler arnsmda bir 
mukayese yaparak, ıayanı dikkat 
bir tetkik neşretmiştir. 

Evveli bütçeler milli varidatın 
mühim bir kısmını yutuyor. Alman 
gazetesi bu hususta IJU rakamları 
veriyor: 

Bütçe milli vuidatın y1.ız.de kaçını 
ahyor: 
Senesi Almanya Franaa İni'iltere 

1925 22,22 19,95 21,92 
1926 24,22 19,35 2.l,42 
1927 25,09 20,85 21,57 
1928 25,44 21,23 21,92 
1929 25,56 22,51 20,72 
1930 27,28 22,05 23,53 
1931 28,30 00,00 00,00 

Demek ki dev)~ bütçeleri 
milli yaridatm yüzde otuzuna ya
kinini zaptetmiye başlamıştır. 
Bu sahada en ileri giden devlet 
te Almanyadır. 

lngiltere ve, Fransa ve Al· 
manyada evli ve iki çocuklu bir 
adamın verdiği vergi miktara da 
fU cetvelde lfÖsterilmektedirı 

Varidat 
l•ıllter• franaa Almanya Mark he.abli• 

2,48 9,90 21,Q7 1,500 
9,25 8,48 20,39 2,500 
5,86 6,06 1 s 4,000 
5,61 4,91 15,96 7,500 
7,36 6,05 1 :t 67 ..,, 10,000 
,4,62 10,57 lP,'32 20,000 

2'l,47 16,77 31,25 50,000 

Yine .~u rakamlara göre Al
manya, dıger milletlere nisbetle 

• birkaç misli vergi vermektedir. 
Bir de hUkömetlcrin şirketler

den ve müesseselerden aldıkiara 
vergiiere bakalım. Aşağıdaki cet
vel üç memlekette sınai ve ticari 
miiesseselerin tabi bulunduğu ver
gi nisbetini göstermektedir. 

Huıust 
tcşcbbüıılcrdcn AlmAnya FrAnH lngilttre 
Scrınayrdcn alınan 53,44 37154 13,07 
i t t en alınan 75,74 <t9,S9 20,31 
Ti. a ellen alınan 65,43 43,62 9,00 

Hisse ıcuetll 
Şirketlerden 
Sermayede• 62,67 38,31 201°0 
itten 92,46 53,64 26,47 
Ticaretten 66,77 47,55 15,07 

Bu rakamların bize gösterdiği 
hakikat şudur: 

Gerek fertlerin ve gerek 
müesseselerin kazancından yUzde 
35 ii devlete geçiyor. Bunların 
içinde en çok vergi veren mille· 
tin de Almanlar olduğu anla~ı

Jıycr. 

Buhran 
Nekadar 
Siirecek ? 

Bir İngiliz ve bir Amerikan 
maliyecisi bir otelde buluşmuş
lar. Dünya buhranını mUnakaşa 

ediyorlarmış. Buhranın nekadar 
sUrecaği hakkında uzun uzadıya 
münakaşalar yaptıktan ıonra yan· 
larındaki masada oturan meşhur 
lngiliz iktısatçısı Keynese sor
muşfor: 

- Siz lktısat tarihini bizden 
iyi bilirsiniz. Sizce mazide bu 
gUnkU buhrana benziyen buhran 
han~ıiydi ve nekadar ıllrmllıtn? 

lngiliz iktıaatçısı hiç tereddnt 
etmeden ıu cevabı vermiş: 

- Bu devre orta çağkuru--
nu vusta derler ki bef 1eoeden 
fazla ıürmüıtUr. 

Dünya MatJJuatında Bu Sayfada 

LE 
\Alman 
1 İntihabında 
! Garip Bir Oyun 

A lmanyacla bu nyın nihaye
tinde yine intihabat v.ır. Bu in
tihabat geçen aylar içinde yopı
fon intihabnttan dnha mühimdir. 
Fırkalar, mu\•aff ak yet için lrnl· 
:a nabilece kleri silahların hiçbirini 
ihmal etıni yorlnr. Bir misal oh;-ı :ık 
iiz re burada res·nini ~ ördr \ ü
niiz lrn ric bakın ız. 

- Romanya harp bütçesi ağırhğı 
yüzünden batari<en imdat d iye 
bağı rıyo>r. 

Bu kartı sosyalistler Başvekil 
namına bastırarak halka dağ.· 
tıyo rlar. Kartın arkasında şu 
satırlar vard ı r ; 

"Alman Başvekili Fon Papcr, 
onca aristokrat f arkalar arasııı (.a 

Baron sıfatına layık ya '. nız bir 
fırkayı yani nasyonal sosyalistleri 
nazarı dikkate almak mümkün 
olduğunu bildirmekle müftchirdir.,, 

Bu }'<!zılardan maksat nasyo
nal sosyalistleri, sosyalistler na
zarında imparator taraftarı ve 
!diçiik göstermektir. 

Lastik 
Devrine 
Girigorıız 

Hepimiz biliriz lci insanlar taş 

devri, bronz devri g ibi birtakım 
devirlerden geçmişlerdir. Şimdide 
bir profesörün iddiasına göre 
lastik devrine girmek üzereyiz. 

Bu zat Kcmbiriç Darülfünunu 

Ptofesörierinclen Charles İnglistir. 
İlmi ile maruftur . . Diyor ki: 

11 Sanayi tarihi tekerrür etmez. 
TekerrUr etmiş olsaydı, tek-

rar taş devrine dönmekliğimiz 
IAıımgelirdi. Halbuki timdi yaşa· 
dığımız demir ve çelik de\lri de 
bitmek tizeredir. Deınirin mikna· 

tisi hassası vardır ve hu yüzden 
elektrik işlerinde kullanılmak 

zarureti vardır. Fakat birçok 
yerlerde onun yerine başka ma

den kaim olmaktadır. Bugün 
tayyare kanatlarını odun yerine 

başka bir madenle yapıyorlar. 
Yakında bu kanatların terkibi 
bir madenden yapılacağı ınuhak· 
kaktır. 

"Benim kanaatime göre en 
zengin kömürlmembalarına malik 
olan milletler, yakında tekrar 
diğer ;nilletlere faik bir avans 
elde edeceklerdir. 

"Şimdi, evvelce kullanılmayan 
ve bilinmiyen birçok kimyevi 
maddeler kullamlmaktadır. Me
seli bir gün gclece ki binalar 
ıertleşmiş IAstikten yapılacakhr. 

DarUlfünunlarda sanayiin ta
rihi hakkında ders verirler. Ha!
buki bence aanayide yeni ıeyler 
icadı için dersler verilmek U .. -
zımdır. ÇUnkU istikbal onların 
eline geçecektir. 

Devrimiz yeni bir 14ıtik dev
resine doj'ru ıitmektedir. 

MIZ Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

- Ycn ı bir •esli filim : Berlin damları altında (Bu karikatür Berl"ni11 
bugünkü gürültülü vaziyetini göster mek için yapılmı~lır.) 

Burl:ı • f>r, 1 Oıc )! 

DÜNYA 
- . ----

Matbuatında Gördüğü . 
Garip Hadiseleı •• muz ---· Aoıerikada kırmızı saçlı kız 

ve kadınlar aleyhinde bir cemi
yet teşkil edilmiştir. Bu cemiyet 
müessislerine göre kırmızı saçlı 
kadın cemiyet için bir tehlikedir. 

Onlarca kırmızı saçlı kadın: 
Uçarı ve haşarı 
Fenalıklara düşkün 
Kavgacı 

Barlara ve eğlencelere miip· 
tela 

Flörtçü 
Müsrif ve çapkın 
Olurlar. 

Karılarını 

Salıyorlar 
lngilterede işsizlikten doğan 

şayanı dikkat bir hAdise. iki 
işsiz amele arasında ıöyle bir 
itilftf aktedilmiı. 

Bunlar karı koca bir m ~cliste 
konuşuyor ve parasızlıl<tan şikayet 

ediyorlarmış. içlerinden biri, kim 
evvel iş bulursa iki kadma da 
onun bakmasını teklif etmiş. Di
ğer erkek te buna muvafakat 
etmiş. Bir müddet so11ra erkek
lerden biri iş bulmuş ve iki ka
dım da evine almış. Fakat bir 
müddet sonra iş anlaşılmış ve 
iki kadmla evlendi diye a8anıca· 
ğızı mahkemeye vermişler. Şimdi 
mahkemede kendisini mildafaa 
ile meşguldür. 

ll
Bekar Ycıinıcş 
Evli Kalkmış 

Evclyn isminde sarışın b ir 
Şikago güzeli akıam bekar yat
mış, sabah uyanınca kendisini 
evli bulmuı. 

Evelyn 24 yaıında bir güzel
lik kıraliçaııdır. Nipnbdır ve 
e•lenmek üzeredir. Fakat bir 
ak9am Sebulz lıminde bir gencin 
evinde yapalan bir eğlenceye it· 
tirak etmif. Orada ıarhoş olmuı. 

O hal ile bir otomobile kona· 

I 
rak civar kiliselerden birine gö. 
türülcrek orada nikah yapılmış. 
Genç kız bütün bunları hatırla· 
rnıyor. Ertesi sabah ayıldığı ıa· 
man kendisine nikahlandığını ve 
evlendiğini haber veriyorlar. O 
vakit şaşırıyor. Derhal mahkeme .. 
ye müracaat ederek aldahldığını 
ve böyle bir nikahtan haberi ol· 
madığını söylüyor. 

Genç ne ret, ne de tasdik 
ediyor. Fakat anlaşılan kız ıon· 
rndan ~ a 'taklarına pişman olmuı 
ve nişanlısına karşı vaziyeti kur
tarmak için her ıeyden bihaber 
görünmeyi tercih etmiıtir. 

• Üç Günde 
Aya Gidecekler 

Bir Alman üç günde aya 
varacak yeni bir raket yapmakla 
meşguldür. Bu nym sonunda bu 
raketin tecrübesini yapacak vo 
hava tabakasmın üstüne çıkmıya 
çalışacaktır. 

Onun gayesi aya varmaktır. 
Yaptığı raket Almanların Do. x 
büyüklilğilnde bir şeydir. Üç 
dört gün içinde aya varacağmı 
ümit etmektedir. 

ikiz 
Kardeşlerin 

Oyunu 

* 

f n.,iltcrede Mary Bower ve 
Maria Bower isminde ikiz iki kız 
kardeş varmış. Bunlar biribirle-
rine okadar çok benzerlermiş ki, 
ayırdctmek mümkün olamazmış. 
Bunlardan biri şoförlük yapıyor
muş, zabıta bir hatasından dolayı 
eliı den vesikasını almış \ ' e ıoför
lük etmesine mani olmuş. Bunun 

I üzerine diğer kardeşi gidip bir 

J

I vesika almış. Ve şofölUkten 
memnu olan kız kardeşinin vesi· 
kası ile toförlüğe devam etmiş. 

Nihayet polis yakalamış ve 
ikisini de mahkemeye yermiştir 



Paşa Hastalığına 
Aman Askere 

Derviş 
Koştu, 

SON POSTA 

Başlamıştı 
Rağmen Hen1en Abdülhamide 
Yeni Silah V ermiyelim Dedi 

Temmuz ı4 

• 
lstanbulun Dör.t Köşesi 

• 
Meşhur Kıztaşının Gizli 
Hikiyelerini işittiniz Mi? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

yaşıyan bir efsanedir. Bir de 
Fenerdeki Rumlardan dinliyeliru. 
Fen erde oturan (85) lik Madam 
Mnri de çetrefil dilile şunları 
anlattı. 

Muharriri lf. tahsil ırörmüş olan erkanı harp· 
Je, di. 

- Vah.. Vah.. Valı... A · 

" - Bu taşm fiı.erinde aşk 
ilahesi Venü:tün bir heykeli var
mış. Bu taşın yanından geçen 
kızlar şayet bakir değillerse belli 
olurmuş. Onun için günahkar kız
lar buradan geçmiye lcorkariar· 
mış. Bir gün Biz.ıns imparatoru 
lkiııci Jiistineyniıı baldızı buradan 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-75-

Bunlar hep, ahmak alda· 
tan şeylerdir. Kur§un yağmuru 
altında, ne hesap kalır, ne kitap .• 
Askere, ıöylece süngüyü takbı •p 
Allahallah diye düşmanın üıtüne 
aaldırabiliyor musun ?.. işte zafer 
'lndadır .•• 

Dedi. 

Bir gUn mabeynden çıkarken 
henüz Almanyadan avdet etmiş 
olan genç bir erkAnı harp liva· 
ıına tesad6f etti. Bu genç 
Jiva, Almanyada ik'ısap ettiği 

yiiksek askerlik terbiyesinin ver· 
diği itiyat ile dimdik yürOrken, 
Derviş Paşanın hizaıına gelir 
gelmez sert bir tavırla sağ elini 
ıağ kaşının üstnne kaldırdı; bu 

ihtiyar MlltilrO i büyük bir as· 
kert hürmetle ıelimladı. Fakat 
o anda Demı Pı. durdu, kaşla
rını çattı. Bir adım ilerilemiş 
olan genç livanın arkaıından 
batırdı: 

- Bana bak Paıa!.. 
Genç liva, derhal soldan geri 

döndü. Sert bir hareketle topuk
larını biribirine vurarak tekrar 
paşayı sellmladı: 

- Emir buyurunuz. Mliıür 
Paşa Hazretleri. 

Diyerek olduğu yerde durdu. 
Derviş Paşa, kaşları çatkın bir 
1ıalde genç livaya bakıp hafif 
'ııafif başını sallıyarak: 

- Paıa... Paşa!.. Dört gün 
Almanyada oturmakla bizim as .. 
keri selAmımızı unutuveriyorsu· 
nuz. Bizim selAmımızda usul, 
bir nizam iki harekettir. MA
fevka selim verirken, l.endini 
kasar; sağ elinin parmaklarını 
şöylece sımsıkı yumarsm. Elinin 
ayasını göstermeden kolunu sert
çe kaldırır, evveli çenene, sonra 
.da alnına Loyarsın. fşto şöyle .. 
Bir... Kiii... Anladın mı?. 

Derviş Pqamn ! uı~alaca 
takrir ve taklidine ~· uh .. enıek 
için dişlerini sıkaıı, J~~Jklarını 
ısıran genç liva, deıh ... ı Dcsrviş 
Paşayı taldiden sağ olirıin par
maklarım sıkıp evvela çenesine 
ve sonra da elinin orta yenne 
koydul<tnn sonra: 

Anladım, Müşir Paşa 
hazrelleri. Teşekkür ederim. 

Demeye mecbur ' · ıştu. 
Derviş Paşanın en , meha
reti, Abdülhamide uoı görün 
mekti. 

ikide birde: 

- Aman padişahım.. Sakın ,u heriflere uyup ta askerlikte 
teceddüde heves etme.. Bu oca
ğın nizamatmı hangi padişah de
ğiştirmeye kıyam etti ise, fela
kete duçar olmuştur. Nene lazım. 
Sen, babandan gördüğünü yap 
ta, get·i kusuruna karışma ... 

Derdi. Derviş Paşanın, .şu he
rifler ... dediği, Alman ve Fransız 

..... 1 allimlerile, Avrupada 

Derviı Paşanm bu muhafaza· 
kArane fikri yalnız bir defa işe 
yaramıt ve fstanbulda büyük 
bir kan dökülmesinin önünü al
mıştı. 31 l - Ermeni ihtilali esna
sında Derviş Paşa hasta idi. 
Çapadaki konağında yatıyordu. 

Bir taraftan vukuatın safaha
tını takip eden paşa, diğer ta
raftan da ihtilAli bastırmak için 
iltihaz olunan tedbirleri öğreni· 
yordu. Bu meyanda Paşaya bir 
havadis geldi. 

- Almanyadan gelen (Mav
zer tilfekleri, askere tevzi edile
cek. Ve bu suretle teslih edilen 
askerler, Ermeni asilerinin tedibi
ne S! ~nderilecekmiş ... 

Paşa, bu havadisi alır almaz 
hemen yatağından fırladı. Ara· 
basını hazırlattı. Humma nöbet
lerile cayır cayır yanmasına rağ· 

men arabaya bindi. Hayvanları 

dörtnala sürdürerek Yıldıza gitti, 
Derhal huzura kabul için Abdül
hamide haber gönderdi. 

Abdülhamit, Paşanın hastalı-
ğmı biliyordu. Böyle gaileli bir 
zamanda, hastalığına ehemmiyet 
vermiyerek saraya kadar gelme· 
sine memnun oldu. Paşayı derhal 
huzura istedi. Paşa, musahip 
Cevher Ağanm koluna dayana 
dayana bimecal bir halde huzura 
girdi. Abdülhamit, onu hu halde 
görünce: 

Bir Sporcu 
Bütün Anadoluyu Bisik

letle Dolaşacak 

Kamran Bey 

Adana ( Hususi ) - lstanbul 
mıntakası sabık bisiklet silrat ve 
mukavemek şampiyonu KAmran 
Bey Aııadoluda büyük bir seya· 
hate hazırlanmaktadır. 

Kamran Bey buradan bisikle
tine atlayacak, garbi, şimali ve 
vasati Anadoluda uzun bir tur 
yapacaktır. Kimran Bey elyevm 
Adanamızda Seyhanspor kulübün
dedir. Kendisi federuyonun bi
siklet sporunu ihmal ettiğfoi 
söylemektedir. - S. R. 

Paşam.. Bu halde niçin geldin ?. 
Senin sadakatin zaten malümu 
şalıanemizdir. Keşki yatağından 
hiç çıkmasaydm. 

Dedi.. Derviş Paşa, bu mtil· 
tcfitane sözlere teşekkürden 
evvel, ellerini semaya kaldırarak 

titriye titriye cevap verdi: 
- Senin uğruna bin tane 

Derviş kulun feda olsun.. Öyle 
bir şey işittim ki az kalsın, deıi 
oluyordum. 

- Hayrola Paşa? .. 
- Yeni gelen mavzer tiifekleri 

askere verilecek, asi Ermeniler 
bu silahlarla tedip edilecekmiş ... 

- Vakıa, bazıları böyle Lir 
teklifte bulundular amma ... 

(Arkacı• var) 
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f.tanbul - ( 1200 metre ) 18 Ora· 
ıııofon, lfl,ü ahıtıırka ımı 

haberleri, saat ayarı, ~>o,5 

::!l alaturka saz 

Ajans 
g-raıııofon 

::?2 orkostra 'o zahire lıursası lı:ılıorlori. 
B6kret - ( 394 metre ) l fl,40 Opo

r.ulan ııaklcn ( Doniı.otti ) uiıı Lu ia 
von Lamnwrıııor opunıs ı. 

Belgrat - (429 metre) 20,5 \k9am 
konsori, 21 yoni pli\kl:ır, 22 spor ha
berleri, 22,15 keman konseri . 

Roma · (411 motre) 21.4j Puctriııiu 
Tuffolina opereti. 

Prağ - ( 489 metre) 20 Huıı musiki 
ınektcbindou naklen şarkı konsori, 
20,5 ten itibaren ' Çek oelıirlf\rinden 

ııukillor. 

Viyana ( 617 ıııetre ) 2 l Eczacı 
l·'ridel isminde lıir piyos, 22,an akşam 
haberleri, \'O akşam konseri. 

Peıt• - ( 550 metre ) 20,4::> Dans 
havalan, 22,80 şarkı konseri, 2 ı Çigan 
orkestrası. 

Vartova - ( 1411 metre ) 21 }faik 
konseri, 21,55 eclclıiyat lıahisleri, 
22,10 opera parçaları. 

Berlln - (1635 metre) 20,05 Musa· 
babe 21 Königabergtcıı naklan askeri 

bando. 
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lataabul - ( 1200 metre ) 18 gra· 

molon, ı~,6 birinci kısım alaturka 
konser 

Ajans 

lıalJerleri, :.aat ayarı, ~0,5 srawotoo 
plakları, 21 ikinci kı ım n.lnturka kon
ser, 22 orkestra. 

Bnkre4 (894 metre) f.?O snlon or· 
kestr..ııı ~0,5 musahabe, 21,0;; ~fozar
uan parçalar, Kintot. 

Belgrat - ( 429 motre ) 20 Akşam 

konseri, 21, 10 komedi, 22,25 gramo
fon, 23,05 güniin haborleriııdoıı soıırıı. 

dans h:wal.uı. 
r.oma - ( 44t metre) 21 Haber ve 

plalc, 21,4:; Dic lloiınlih oko isminde 

bir piyes. 

Prat - ( 488 metre ) 20 .Bir O}Jtra 
par~ası, 20,45 konferans, 22,05 ıarkı 
konseri, 23,5 keman ve piyano. 

Viyana - ( 617 metre ) 20,40 llalk 
konser, 21,~lO akoam konseri, 23,46 
cazbant. 

Peşte - ( ö50 metre ) 1 ü,45 {·Hgan 
orkestrası, 21.50 klasik muısiki. 

Varşova - (1411 ınetre) 20,45 Mow· 
leket hauorleri, 21 Sevil Lorberi ismin· 
deki opora, 28,45 damı havaları. 

Berlin - ( 1G!35 metre) 2:? Alnı an 
halk şarkıları. 22, 10 orkestra, 23,40 
Lil) 1pı;ıbd11u na.klcrn ıerı geue • 

ı geçerken gökten gelen bir ses, 
bu k.zın bakir olmadığım halka 

1 anlatmış, Jüstinyen de buna kızarak 
1 heykeli yıktırnıışhr. ,, 

Eski insanlar büyüklüğü ve 
1 ihtişamı karşısında hayrete düş

tükleri her şeyde bir mabutluk 1 

kokusu sezmişler ve derhal ha
yallerine kuvvd vererek o şeyi 
taptıkları tanrılardan birisine y l· 

marnışlar ve işe ilah1 bir renk 
vermişlerdir. 

Bu taş la böyle olmuştur. Fa
kat Rumların efsanesi hakikate 
biraz daha yakındır. Avam halk 
lstanbuluıı eski bir şeyinden bah
sedince derhal Kostantini hatırlar. 
Filhakik3 bu da biraz doğrudur. 
Çünki Bizansm ilk ve son hü· 
kümdarlarının her ikisinin de ismi 
Kostantindir. 

( Koslantin ) lstanbulun bir 
(Sembolü) olomıtur. Bu tqm me· 
tekler bulunan mesnedinin lizerin
de litince bir ciimle yazılıdır : 

Bu yazıdan anlaşıldığına göre 
bu taş Miladın (452) inci sene
sinde Bizans imparatoru (Marsi
yan) tarafından yaptırılmış ve 
ilzerine de at üzerinde kendi hey
keli konmuştu:-. (1480) senelik 
bir ömrü olan bu taşın üzerinde
ki heykel Marsiyandan ( 108) sene 
sonra hükümdar olan 1kinci Jüs
tinyen tarafından indirilmiş ve ye• 
rine kendi heykeli konmuştur. 
Tarihin kaydettiği bu habere 
göre Rumların yaşattıkları efsane 
hakikate biraz daha yakındır. 

Çünki heykel Kostantinin ve
fatından (115) sene sonra yapıl· 

* Tarihin kaydettiğine göre 
Marsiyan sütunu 21 metre bo
yunda idi. Bunun bugün meydan .. 
da bulunan kısmı 11 metre 20 
santimdir. Kamil Paşa merhum 
bu sütunun bulunduğu evi 50 sene 
evvel merhum edip Şebabettin 

Slileyman Beyin babasından satın 
almıştır. 

310 zelzelesinde alHunun baş· 
lığından iki büyük parça düımilt· 
tiir. Bunlar t 2 sene evvel Müze
ye kaldırılmıştır. Sütunun bulun
duğu yerlerin etrafı tamamen 
boştur. Di.in Kamil Paıa zade 
Salahattin Bey buralarını bize 
gezdirdi. Bunlardan ikisi Bizans• 
hlardan kalına ıabrmçtır. 

Birisinde ıu vardır. Kimli 
t'afa .sütunun etrafında bahçe 
kazdırırken beyaz mermerden 
üzerinde yazılar bulunan yalak 
gibi bir ıey bulmuı. 

Bwıu ahırm kapısı önUne 
koydurmuş. Mısırdan küçük oğhn 
ıçm getirttiği beyaz merkep 
buradan su içermiı. Sadrazamlığı 
zamanında konağına ge\en lngi· 
liz sefirinin refikası bu taıl 

görmüş ve tetkik ettikten sonra: 
"Ah şu taş başka birisinde ol
saydı satınalmak imkanını bulur 
ve ne isterlerse verirdim.,, dcmiı. 
Sonra Paşa bu taşı lnigliz 
sefirine hediye e'tmiştir. SalAbat .. 
tin Bey ve biraderleri bir gtlo 
sefarethaneye gittikleri zaman 
bu taşın kabul odasında masa 
ilzerinde bir si.iı olarak kullanıl .. 
dığmı k5rmüşler. - '1f. lf.. 

Malatya Halk Evinde 
Gençler Çok İyi Çalışıyor 

Malatya, (Hususi) - VilAye
timizdeki Halk Evi faydalı faali
yetler göstermektedir. Halk Evi
nin güzel ve zengin bir kntnpha
oeai, muntazam ve geniı bir mn
talea salonu vardır. Evin ıpor 
ve musiki şubeleri de faaliyet 
halil\dedir. 

Halk Evi, parka nazır ve .,eh· 
rin en mutena bir mevkiinde 

inıa edilmiıtir. Ayni zamanda 
muntazam bir spor sahuı vlicu· 
da getirilmiştir. 

" Yeni Malatya gazetesi .. 
matbaasıı:lık yüzilnden neşriyatmı 
tatil etmiıtir. Matbaa işinin bir 
an evvel halledilmesi ve mem)~ 
ketin gazete ihtiyacının tatmiD 
edilmesi bura muhitini çok mem
nun edecektir. - M. 1 
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Hintliyi Nasıl Öldürmeli, 
Ateşe Mi Atmalıydı ·- -

Etlerini Didik Didik Mi Etmeliydi? 

Binaenaleyh hükmünü vermişti, 
herifi mutlaka bertaraf edecekti, 
lakin şekil meselesinde müterd· 
dit idi. Onu alelade bir emirle 
tildürtmek istemiyordu. Zira yüz bin 
kişilik bir ordunun önünde ~il.ah~ız 
ve hatta elbisesiz bir fakırı ol
dürtmek çirkin bir zebunkiişlül<tü. 
Hele asker, onun kayıptan haber
ler verdiğini bildiği için ansı7.lll 

Ye alenen öldüriilmesi suitesir de 
lliaıl edebilirdi. . 

Böyle olmasa ve böyle bır 
d6şilnceye mahal de bulunmasa 
adi bir ölüm, seri bir ölüm, en 
aziz iki vücudun ölümünü küstah 
bir cUretle müjdeliyen böyle bir 
adam için çok hafif bir ceza 
teşkil edecekti. 

Timur, bir orduyu devirmek 
için plAn tertip eder gibi uzun 
ve derin derin düşündü. Sihirbaz 
Hintliyi bertaraf etmek için en 
münasip bir şekil bulmıya savaştı. 

Yüzünden sıkıldığı, üzüldüğü, 
ıinirlendiği anlaşılıyordu. IJk na· 

d b .. 51•t çok basit görünen 
:ıar a ı , •• • 

bu iş, dakika geçtikçe c!~angı-
rin gözünde büyüyordu, ıçınclen 
çıkılmaz bir hal alıyordu. . 

Bir arahk, hocaları, ınilşavır· 
leri, kumandanları çağırmayr, on· 
larla müzakere de bulunup sert 
ıözlll ve pervasız Hintliyi korku
tacak bir ölllm şekli aramayı 

tasarladı. Sonra, şahsına ait bir 

işe ba§kalarım karıştırmayı . mü.: 
nasip görmiyerck yine kendı du 

ıüncelerine daldı. 
Ordu meşalelerin etrafında saz 

.çalıp şarkı haykırırken o, b~l
ki birkaç saat bu düşünce ıle 
uğraştı ve nihayet aradığını bul
du. Şimdi kaşları açılmış, dudak-
larına tebessüm gelmiş ve sınır· 
Jeri yatışmıştı. Kendi kendine 
neşeli neşeli söyleniyordu: 

- Enfes, hakikaten enfesi 
Aksak cihangirin uzun uzun 

düşündükten sonra bulabildiği, 
enfes kelimesile methe layik 
görüp neşelen diği tedbiri acaba 
ne idi?... Kendisine iki çocuğu· 

nun öleceğini haber veren, en kor 
kunç dakjkalarda soğuk kanlılığını 
kaybetmiyerek, sahibinin bir kılı· 
nı titretmi~erek pervasız müla-
hazalar haykırmaktan çekin-
miyen, muhalif bir ordunun 

!ahları karşısında tek başına 
Hindin hakkını müdafaa etmek
ten korkmıyan bu garip ruhlu 
ad9mı ne şekilde öldürtecekti?. 
Atlara mı çiğnetecekti, ateşemi 
attıracaktı, mafs-ıil •ı "'' birer 
birer kırdıru">, el ermı cımbıza 
vurdurup kıyr.ı~ya mı çevirecekti? 

Hayır. Timurmı onu yok et
mek için bulduğu yol büsbiiti\n 
başka idi ve hakikaten ibdai bir 
şeydi. Birçok Hintliler gibi bu 
adam da malum olan ölüm şe· 
killerine karşı kayıtsııdı. Ne a
teşten korkuyordu, ne kıhnçtan 
perva ediyordu. Timur, bu esa!I 
göz linünde tuttuğu için kimsenin 
tasavvur edemeyeceği bir öllim 

vasıtası bulmuştu. 
Bu öy!e bir vasıtaydı ki tatbik 

edildiği takdirde bizzat Hintliyi 
de muhakkak ve muhakkak ha~ 
yet ve dehşet içinde bıraka
caktı. 

Timur, dudaklarında hep o 
kelime, "Enfes ,, kelimesi belire 
belire bir müddet daha dü ün
düktcn sonra bir hizmetçi çağırdı, 
emir verdi: 

- Kara oğlanı getirin ! 
Çıplak Hintli, ruhu hür ve 

fakat cesedi esir, bir kükiiındar 
vnkarile cihangirin huzuruna gel
di. Gözlerinde yine iki siyah kı
vılcım, yüzünde yine tunç bir 
sekinet, kollarım kavuşturdu, si· 
lem ve hakaret bekledi. 

Timur, uzun bir lahza ölüm 
mahkümunu süzdü, ilkin bir ke· 
lime söylemedi, sessiz sessiz ya· 
naştı, onun kara ve kuru boy· 
nundan tuttu, ayni! sessizlikle yü
rüttii, yürüttü, Molla Umurun 
çadırına kadar götiirdü, ıçerı 
soktu. 

Mecnun Molla, ipler ve kö· 
pükler içinde idi, mütemadiyen 
kan ve mezar sayıklıyordu. Ti· 
rnur çıplak Hintliyi diziistU gel
meye icbar ettikten sonra deliyi 

gösterdi: 
- Sen, dedi, bunun aklını 

oynattın. Kendisile hesaplaşma-

lısıo. . . 
Hintli, ömrünün ilk hayretını 

göstererek sordu: 
- Nasıl hesaplaşacağız? Sar-

sılan akı!ları düı.eltmek elimden 

gelmez ki. 

SON POSTA Sayfa 9 

Havacılık Aleminde 
~--

Teşebbüş Mühim Bir 
e 

t{arı, Koca iki Tayyareci Bir Ay Yere 
inmeden Havada Kalacaklar 

- - ---
Misis Brüs, Bu Tecrübeyi Üç Motörlü Bir Tayyare 
Yapacak, Yemeğini Bile Hava Y olile Temin 

iıe 
Edecektir 

Bu ay so~ tayyare kullana• 
larında, havacılık cağız, bu tayya .. 
ve bava yol ile reler, biribirine 
seyahat noktai 40-50 metre uı:un• 
nazarından faya- luğunda ince bir 
m dikkat ve mü· iple bağh ola· 
hihim tecrübe caklardır. 
yapılacaktır. Bu.. Bindiğimiz tay· 
nun eheınmiye· yare, hafif sey· 
tini anlatmış ol.. rile uçan bu tay .. 
mak için, §UDU yareleriu altına 
kaydedelim ki, gelecek ve bu 
tecrübeyi yapa• ip '9asıtasilc uza-
cak olan bir ... • tılacak olan mal-

İngiliz l:adm tay· zeme borularını 
yarecisidir ve bir ve bu borula-
ay, hiç yere in· Ml•I• BrUs ve her zaman blndljl zarif tenezzüh t•yyaresl rın baila bulun· 

medeu havada ka]acaklır. Tay- Bir tayyareden diier tayya· duğu ıpı yakahyacaktır. Bir 
yarecinin ismi Misis Brüstilr. reye, borular vasıtaaile malzeme, nevi, gemilerdeki halat atma 

Tem muz sonlarında, kocasile benzin, su vermek hususunda is· gibi bir şey. İlk hamlede ejer 
İngiliz hava limanlarından birin- tirahl olunagelen vasıtaları da teşebbüs mu\•affak olmaz ve ip 
den yükselecek ve bir ay, yere ıs 8 ettik. Şimdiye kadar uçan yakalanamazsa bunun bir zararı 

bir tayyareye benzin veya aair 
iıımiyccektir. Misis Brüs, hava- malzeme verecek ikinci bir tay- yoktur. Jkinci bir teıebbüs yapıla 
cılık tarihinde mühim bir inkılap yare, birinciye muayyen mesafe bilir. Şimdiye kadar yaptığımız 
yapacak olan hazırlıkları ve ta· dahilinde yaklaşır ve irtibat te· iki lecrllbede mükemmelen mu• 
savvuru hakkında şunlara anlatıyor: min etmek üzere bir ip atardı. vaffak olduk. TeşebbüsUmüz, her .. 

· · B · ı ·ı k hangi bir ilan mahiyetinde değll, "- Yapmayı tasavvur ettığı- u ıpe mat up sürat verı me 
· · d k·ı J k b. 1adece, istikbalin uzun hava miz tecrübede kullanılacak olan ıçın e ucuna on ı o u ır 
kurşun bağlanırdı. Bu usul, teh- yolculuklanna azami emniyet 

büyük tayyarenin inşaatı bitmiş· likeli idi. Çünkü kurşun parçası verici bir fedakArlıktır ve bütUn 
tir. Bu tecrübeyi yapmak için, plota isabet ederek yaralıyabilir, masraf ta karı, koca, cebimiz• 
iki mi, yoksa üç kişiyle mi hava· pe \'8 1eyc ~çarpacak mühim ka- den çıkmaktadır. Neticeyi aldı· 
Janmak lazım geldiğini henüz zalara sebep olabilirdi. ğıınız gün, biiyük Okyanus se-
tesbit etmedik. Bıı tecrübeye Biz, bu usulü değiştirdik: ferleri, bugiin haiz olduldarı 
kocamın <la benimle beraber işli· Bcnzİıl veya saire )ümmlu mad- ehemmiyetten tamamen diişe· 
rak etmesi mukarrerdir. Üçüncü deleri almak için bir yerine iki ceklerdir. ,, 
yolcu, ağlebi ihtimal bir telsiz- - --~==== 
telgrafçı olacaktır. ( 

Böyle muazzam bir hava te- MEMLEKET 

şebbüsünde, en büyük müşkiila· 
tın, erzak, benzin gibi madde· 
leri havada tedarik etmekten 
çıkacağını htrkes. bilir. Biz, bu 
müşkülü de hallet tık. Havada uçar· 
ken bir ikinci tayyare bize lazım 
olan maddeleri, yine hava tarikile 
bize verecektir, Kara koca alkol 
kullanmadığanuz için havada, 
sadece su içeceğiz ve yemekle· 
rimiz, termPs şişelerile yine ha· 
vadan getirilecektir. 

Burada nazarı dikkate alına· 
cak bir nokta da, içimizden bi· 
rinin hasta düşmesidir. Tecrübe
mizi yarıda bırakmamak ve yere 
inmiye mecbur olmamak ıç.ın 
telsiz vasıtasile doktor cdbine 
karar verdik. İstediğimiz doktor 
yine bir tayyare ile hnvalanaca '<, 

Bandırmada 
Bir Köylü Sopa İle Ka
yınbiraderini Öldürdü 

Bandırma ( Hususi ) - Ka- ' 
zamızın Gökmen köyünde feci 
bir cinayet işlenmiştir. Süleynum 
oğlu Yusuf isminde bir genç 
kayinbiraderi Mehmet ile hay· 
vanlarm timarı meselesinden 
kavga etmişlerdir. Bir aralık 
Yusuf eline geçirdiği sopayı 
Mehmedin boşböğrüne indirmiş, 
zavallı genç derhal ölmiiştür. 
Yusuf kaçmışhr. Jandarmalar 
kendini takip ediyor. - B. h. 

Atabeyde 
Çalışkan Gençler Bir Birlik 

Vücuda Getirdiler 

HABERLERi J 
Diyarbekirde 

5750 Lira Kadar Bir Para 
ihtilas Edilmiş 

Diyarbekir (Hususi) - Ge· 
çcnlerdc Vilayet İdarei Hususi• 
ycsinde bazı memurlar (5750) 
liraya kadar bir parayı ihtilas 
etmekle mazn.uu olarak mahke· 
meye verilmişlerdi. Y apdan muha· 
keme neticesinde Huausi idare 
Müdiirü Beşir, masraf katibi 
Hiiscyin Avni Efendiler üçer 
buçuk sene hapse, tUccardan 
Şevlcet, Nafıa mutemedi Veysi 
Ef ndiler de on birer ay1t ınah
küm edildiler. 

Balıl<esirde 
---

Bir Aile Kavgası Feci Bir 
Cinayetle Neticelendi 

dağları alt üst eden muzaffer si· ( Arkası var ) 

====----

Bu Sene Karpuz Az Olacak 

matlup derece tayyaremize yak
laşacak ve bugün fennin kullnn· 
dığı hassas vasıtalarla hastayı 
muayene edecektir. Bugün her-
kes bilir ki, yeni birtakım alet

- Jerle, bir hastamn nabzını, kal· 
bini uzaktan muayene etmek pek 
~li mümkündür. 

Isparta (Hususi) - İspartanın 
oldukça kalabalık ve müne\'veranı 
çolc bir kazası olan nahiyemizde 
şuurlu ve müteşebbis gen~ler va
kielerini boş geçirmiyerek ve bir 
arada daha iyi tanışarak samimi 
münasebetlerini ve ilmi m\I ha-

Balıkesir civarında Ömer kö
yünde kanlı bir cinayet olnmı
tur. Ali Ağa isminde biri kıs
kanç 1ıktan dolayı karısına çıkışmış 
bu yüzden bir kavga olmuştul'. 
Kadın kocasını bıçakla yüziinden 
yaralamış, A!i Ağa da ba 1tn ile 
karıs111m barsaklarmı dökmüştür. 
Kad·nın yarası çok ağırdır. 

Bandırmada vagondan mavnaya karpuz aktarılıyor 

Bandırma, ( Hususi ) _ Şehrimiz ve havalisinde karpuz buhranı 
vardır. Geçen senel.i ·ı i rıhtım boylarının kalabalığı maalesef göze 
çarpmıyor. Rıhtımda bir vagon içerisinde geti~~len lrnrpuzları ~o
törlerle naklediyorlar. Karpuzcularm ifadesine ?ore, bu. sene dıg:r 
senelere nisbeteıı lrnrpuz daha azdır. Bu yüzden lımanda bırçok motor 
ve kayıkların boş ve: işsiz olarak yattığını görüyoruz. - B. K. 

Tecrübemizi yapmak içinyap· 
tırdığımız tayyare üç rnotörlüdür. 
istediğimiz zaman, motörlcrden 
bir veya ikisini durduracak, te
mizlik yapahilecelc ve sonra yine 
isiediğirniz gibi hareket eyliye· 
bileceğiz. Elyevm tayyal'eciliğiıı 
karşılastığı mühim müşküller· 
den biri tayyarelere yüklene
bilen benzinin mahdut 
miktarda olmasıdır. Çünki, lüzu-
mundan fazla benzin alınırsa 
tayyareyi havalandırmak müm~ 
kün o1muyor. Halbuki uçan bir 
tayyareye havada verilen benzin, 
yerdekine nisbeUc üç misli faz. 
ladır. Demek oluyor ki havadn 
bir ay miiddctle kalmak husunda 
kararımızın tatbik edilemiyecck 
hiçbir tarafı yoktur. 

helerle bilgile-rini tezyi~ ve tnl silde 
bulunan gençlere yardım etmek 
nınl<sadile Gençler Birligi namında 
bir cemiyet vücuda ı. etinnişlcr
dir. Ata bey gençlerin senelerden· 
beri gönüllerinde taşımakta ol· 
dukfnn bu temiz arzuya bu sene 
nail olmuşlardır. 

l<ızıl ~ıUcadelesi 
Somn { Hususi )- Bir köyde 

çıkan krnl hastalığının etrafa 
sirayetinin önüne geçmek ınaksa· 
dile mücadeleye giı·işilmişlir. 

Bir Konserve Fab,·H<ası 
Sermayedar bir grup Konya 

Ercğlisinde bir l~onseı-va fabri
kası açnıcılc için tetkikata başla
m ~1ardır. 

lzm'rde Bir Mahkumiyet 
İzıııir (Hususi) - Mencı.1ende 

Çıtak köyüııue bundan bir müd
det evvel bir .ışlc yüıünden feci 
bir cinayet olmuş, Huriye isminde 
bir l ızm nil~ "h günü, meçl.ul bir 

istikametten at ıan kurşun'.ır iki 
kişinin öliim ·ne sebep o]n ıştur. 

Yapıl.m mul 1 me netic inde 
had e maz t ı 1 ndan koj bek· 
çi . r.1 ırsel o l ene ve h iscyi 
hazır ıyan Şerif i.. indeki n nun 
da beş sene haı,se ııı.ı .,~fım 
edilmişlerdir. 
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Rafet Beyin 11 inci Fırkası Da 
Anadolu Sahilini Tutacaktı 

Bunların arkadan zaptı muvaffa· 
kıyeti kolaylaştırabilirdi. 

Leyman Fon Sanderso g6re 
Gelibolu Yarımadasında asker 
ihracına müsait Uç nokta vardı ı 
Birincisi cenup köşesindeki sahil; 

ki lngfliz donanması üç taraftan ateı 
açarak burasını temizliyebilirdi. 
Buraya asker çıkarıldığı takdirde 
düşmanın birinci hedefi Abiba· 
bayı zaptetmek olacaktL 

ihraca müsait ikinci mevki, 
Kabatepenin iki tarafından 
uzanan sahillerdi. Burada May• 
dosa kadar uzanan açık bir ova 
yardı. ilerde de tepeler bulunu• 
yordu. Bu tepeler sahil batarya· 
farının ıuıturulmasrnı kolaylaştı· 
rabilirdl. Sarıbayır tepesi İngilizler 
tarafından işgal edilmek suretile 
lhraç ameliyesini himaye etmek 
mümkllndtl ve Maydos ovasından 
lleriliyebilmek için bu tepenin 
zaptı zaruri görüyordu. 

Fafat Alman kumandanı en 
ziyade Bulayır tarafından endişe 
ediyordu. ÇtınkU onca buradaki 
geçidin zaptı Çanakkaledeki mu• 
aarebeyl bitirebilirlerdi. Mllttefikler 
burada toprak kemeri elde et· 
tikten ıora, TUrk kıtaatının kara· 
dan ve denizden lstanbulla mu• 
vasalası kesilecekti. Çünkü lngi· 
liz gemileri uzun çaplı toplarıyla 

boğazdan Tllrk gemilerinin geç· 
mesine imkan bırakmıyacaklar
dı. f ngiliz tahtelbahirleri de işe 
karışınca Türkler yarımadada 
tamamen abluka edilmiş olacak· 
lardı. 

Leyman Fon Sanderı bu tehli· 
kelerin önünü almak için elinde 
beş fırka asker vardı. Altıncı 
fırkada yakında lstanbuldan gön· 
derilecekti. Her tarafta ayni de
recede kuvvetli olmak mUmkUn 
değildi. Zaten kuvvetlerin muay· 

yen noktalarda tecemmüll taraftarı 
idi. Bu sebeple elindeki kıtaatı 
üç zümreyi ayrıdı. Kara vo deniz 
münakalAtını ıılaha karar verdi. 
Bu suretle tehlike hissedilen 
sahaya yardım kuvvetleri gönde
rilmesini temin etti. Bulayır ci
varına beşinci ve yedinci fırkala
rı yerleştirdi. Bunlardan birinci· 
ıinin kumandanı Fon Sodens
tern, ötekinin Remzi Beydi. Bun• 
lar bu sahaya asker ihracına 
mini olacaklardL Halil Sami Be
yin kumandasında bulunan do
kuzuncu fırka yarımadanın Sulva 
koyundan cenup burnuna kadar 
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olan kısmı muha
faza edecekti. 

Rafet Beyin ku· 
m an da ı ı n da ki 
11 inci fırka da 
Anadolu sahilini 

tutacaktı. Bu 
fırka billhare 
üçUncU fırka ile 
takviye edile-

cekti. 19 uncu 
fırka, ihtiyat kuv· 
veti olarak baş• 

kumandanın elin
de kaldı ve Bo-
galı 'da tecemmü Çanakkalede 
etti. Bu fırka görülen ihtiyaca 
göre ya Bolayıra veyahut Anado· 
lu sahiline sevkolunacaktı. 

Fırka Kumandanlarına, müda
faanın bu Uç grupun seyyaliyetine 
tabi olduğunu, yoksa sabit müda
faanın ehemmiyeti olmadığı izah 
edildi. Düşman tayyar~lerinin ta-

c HARiCi HABERLER ":J 
Tayyare 
Kazazedeleri 

Lö Havr 23 - Bir tenezzüh 
tayyaresi dUşmUş, içindekilerden 
iki kişi kömUr haline gelmiştir. 

Kurtulamıyorlar 

Santiyago dö Şili, 23 - Şeb· 
rin muhasara altında bulunması 

dolayısile 16 temmuz tarihinde And 
dağlarına dUşmUş olan tayyare 
yolcularını kurtarmaya giden ka· 
fileler geri dönmiye: mecbur ol· 
muştur. 

Dağlara iltica eylemiş olan 
yolcuların kurtarılması hususunda· 
ki bUtun ümitler boşa gitmiştir. 

Hindistanda Gandi Taraftarlari 
GUn Geçtikçe Artıyor 

Bombay, 23 - Cemaatlar 
arasındaki iğtişaşlar dolayııile 
mesaisine fasıla vermiı olan 
kongre, tekrar faaliyete baıla-
mıştır. 

BUtUn memlekette Gandi ta· 
raftarlarmın adedi gittikçe çoğal
maktadır. 

Mevkuflardan birçoğu açlık 
grevi yapmışlardır. 

Nevyork Belediyesinde Tasarruf 
Nevyork 23 - Nevyork Be

lediye Reisi Jimwi Valker 14,700 
kişiden ibaret olan bütün bele
diye memurlarından birer ma· 
aşlarını terketmelerini rica et· 
miştir . Belediye Reisi bu 
suretle 26 milyon dolarlık bir 
tasarruf yapılacağım, maaş· 
larm terkedilmediği taktirde 
zaruret dolayısile mecburen kesi
leceg ini ilave etmiştir. 

lngilterede Su Hortumları 
Londra, 23 - Burnemutta 

nadir bir hortum hadisesi olmuş· 
tur. Plaja 16 kilometre mesafede 
bir hortum vücuda gelmiş ve 
büyük bir sUratle şarka doğru 
ilerlemiye başlamıştır. 

Horktum, Nip adası açıklarında 
tekrar teşekkül etmiş ve sonra 
kaybolmuştur. 

Havreden bildirildiğine göre 
dün sabah aşağı Sen halicinde 
de bir hortum müşahede edil
miştir, 

bir topçu bataryasenın laallyatl 
ras~uduna mini olmak için kıtaatın 
bütün harekAtı geceleri yapıla• 
yordu. Bu plan, düşman askeri 
çıkıncıya kadar değiştirilmediği 
ıçın kıtaatın yerleştirilmesinde 
takip edilen planın teferruatına 
da bir göz atabiliriz. 

(Arkası nr) 

Hergün 
ilmi lktrsat 
Değil, 
ilmi Esrar! 

... 
(Baş tarafı 3 üncü uyfada) 

vazifesini de kolaylaştırmış olur. 
Fakat bu tecrl\beyi bizzat bizim 
yapmamız mevzuu bahsolamaz. 
Ingiliz ihraç Bankası, paramızın 
hariç kıymeti yüzde otuz nisbe
tinde düştüğü halde, teda
vülde bulunan karşılıksız pa• 
ra miktarını fazlalaşhrmamak 
gibi bir muvaffakıyet temin 
etmiştir. Ve altın esasına avdet 
edildiği zaman İngiliz lirasının 
vaziyetini kuvvetlendirmek için, 
şimdiden altın satınalmaktadır. 

Bu suretle, dünya para vazi
yetine hAkim olmak istenildiği 
takdirde, Londra piyasasına 
lazım olan sağlam ve kuvvetli 
naktin esasını kuruyor. lngiliz 
hükumetinin teşebbüsile davet 
edilen dünya iktısat konferansı 
bir gün gelir toplanırsa, orada 
hazır bulunacak olan murahhas• 
lar, hu noktayı hatırdan çıkar• 
maınalıdı rlar. 11 

Yukarda işaret ettij imiz gibi 
işte size iki zıt noktai nazar ki 
her ikisinin isabeti ele ayrı ayrı 
münazaalıdır. Şu halde, ilmi iktı
sat, bir nevi zıt faraziyeler ve 
esrarengiz muhakemeler ilmi gibi 
bir şey oluyor, demektir. 

Hazin bir ihtilal 
Romanyanın ( Hırsova ) kasaba11 

tüccar ve eşrafından Osman Efendi 
kerimeıi Mübn Hanım üç ay kadar 
mukaddem Haseki hastahanesinde 
ebeveyninden uzak olarak vefat et
miş ve yirmi gün evvel Roman yad; n 
gelen birııderi Muhiddin Bey, merhu
menin kabrini pek müzeyyen bir 
surette yaptırmıştı. Dün de Top· 
l<apıdaki makberei m hsusasında 
mutantan bir ihtifal icra o' un· 
muştur. Mezkur ihtifalde Hoca 
Efendiler tarafından aşri şerif ve 
dualar okunmuş \ ' C nutuklar irat 
olunmuştur. Merhumenin evsaf 
ve mezayası ve pek acıklı olan ta
r hçei hayatı hakkında Tunalı Cerrah 
oğlu eczacı lbrahim Halil Bey tara• 
fından irad olunan nutuk hazırunu 
ağlatmıştır. ihtifali müteakıp huzzara 
şekerler tevzi olunmuş ve fotoğraf
lar çekilmiştir. lhtifalde merhumenin 
akruba ve taallulrab ve kadın ve 
etkek hemşehrileri, Köstence eşrafın
dad All Sedat, tehrlmizin maruf dok• 
torlarındn Hüıeyin Kenan Beyler de 
hazır bulunmutlardtr. 

----- - ----

Temmuz 2' 

BiK.lYB 
Bu Sütunda Her gün 

- Muharriri: Leon Deutsch Mütercimi: Hüseyin Zeki 

KADIN GAZETECi 
-2-

11TeJgraf,, gazetesinin bekleme 
salonuna dihil olduğu zaman 
kalbi çarpıyordu. Birkaç genç 
muharrir, onu görünce, araların· 
da fısıldamıya başladılar. Llkin 
onu güzel buldukları için fazla 
alay etmediler. 

Jaklin, ikide bir, sabırsızlıkla 
kol saatine bakıyordu. Tamam 
kırk beş dakika sonra, bademe 
geldi, direktörün beklediğini ha
ber verdi. 

Ayni heyecanla ayağa kalktı. 
Şimdiye kadar hiçbir zaman 
" Patron ,, un katibinden başka 
kimse tarafından kabul edilme· 
miıtL Bugün tesadüf, şüphesiz, 
onu "Telgraf,, gazetesinin hakimi 
mutlakı, Hiiber Deflo'nun karşı· 
sına çıkarıyordu. Bu şiıman, zeki 
çehreli, kalendermeşrep bir zattı. 
Bununla beraber yüzünde can 
sıkıntısını ima eden çizgiler belir
mişti. Ve gizlemek bile isteme
diği kuru bir 9esle homurdandı: 

- Zayıf... Zayıf... Çok zayıf!. 
Bununla beraber, kadınlar 

için, diğer meşgalelerde var.. Is· 
tidat ve kabiliyet noktainazarın· 
dan isimleri hürmetle anıla· 
cak kadın muharrirler var .• 

Bir an sustu. Çehresinde heye
canın izleri görünüyordu: 

- Bir gazeteci; hakiki bir 
gazeteci, azim ve metanet nok
tai nazarından mülahaza edilen 
insan demektir. Emin olunuz! 
Yazmasını ve ona göre hareket et· 
mesini bilen tip demektir.Cesaret 
f edakirlık, mahrumiyeti Meslek 
aşkı .. Tamamilc hasrı vil~ut. .• 

Uykusuz Jeeceler, seyahatler, 
sevilen kimseleri bırakıp macera 
peşinde koşmalar.. Ekseriya teh· 
like r.. yoksa vakti boş bir 
Matmazelin ısıttığı "Yumuşacık., 
odada tahayyül edilerek beyaz 
kiğı t üzerine yazılmış bir sUril 
boş lakırdı, hezeyan değil 1 

Sustu, göz yaşları, Jaklinin 
gözlerini daha ziyade parlatıyordu. 
P&.tron, bu tarzda konuştuğundan 
biraz mt\teessir gibi idi; birden
bire sesini değiştirdi: 

- Mavi çoraplar (1] ... Ne de 
olsa hoşuma gidiyor· .• Llkin, ba· 
cak güzel olursa!.. Anlıyorsunuz, 
değil mi? .. 

Genç kız, çekilmek için blr 
hareket yaptı. Patron sözlerindeki 
şiddeti anlamıştı. Biraz daha so
kuldu: 

- Şimdi ciddi konuşalım. E
debi istidadmızı takdir etmediği· 
mi söylediğim zaman, içinizden, 
bana "budala!,, dediniz. Evet, 
evet. Ben gözlerin lisanını anla· 
rım. Yine demin muktedir kadın 
mubıurirlerden bahsedince bir 
tuhaf olduğunuzu gördüm. Ba· 
kahm, düşllnelim! işte buldum! 
Eylenceli bir anket mevzuu 

arayınız! Amma, küçücük fikrinize 
gelen ilk mevzu değil. Meseli, 
biç umulmadık bir şeyi Gazeteci· 
likte, size tekrar ediyorum, bir 
i:ıi başarabilmek için kafayı yor
nrnk veya tehlikeye girmek li
zıındır. Yeni birşey, orijinal bir· 
şey, işte biz patronların istediği· 
miz 1 Şüphesiz kolay değil, bili
yorum. Lakin ahali mUşkilpesent, 
anlıyor musunuz Matmazel ? He· 
yecanla iki yüz satırlık bir şey 
getiriniz. Ondan sonra, istediğiniz 
kadar yazı neşredeceğim... Hay· 
di gülegüle Matmazel. Şerefyap 
oldum... Sesinizi de işitmek İs· 
terdim amma ağzınızdan bir ke· 
lime çıkmadı. inşallah gelecek 
defa! Hllrmetler,1 Matmazel. .• 

[1] Pariste kadın gazetecilere nri· 
len iaimdir. 

Ve genç kızı nezaketle kapı· 
dişarı etti. 

Bir zaman sonra, Jaklin, cad· 
dede idi. 

Tabii işe, evveli, direktöril 
kalaylamaktan başladı. '1Telgraf" 
gazetesi için yazdığı hikayeleri 
hatırladı. Kopyelerini sakladığın· 
dan dolayı sevindi. Hemen o ak
şam rakip gazetelere göndere· 
cekti. 

Jaklin, bununla beraber, çok 
bildiğini iddia edenlerden değildi. 
Bir hafta, zihnini, hep muhtelif 
şeyler işgal etti. Sonra, anladı 
ki, istidadı henüz istenilen dere• 
cede inkişaf etmit değildir. Bil· 
bassa bir cümle, kızgın bir topuı 
gibi mütemadiyen hAtırasında 
ıallanıyordu. 

- Bir işi başarabilmek için 
kafayı yormak veyahut tehlikeye 
girmek IAzımdır. 

* Jaklin öğle Uzeri caddelerde 
geziniyordu. Bu gezintiler, onun 
en sevdiği zevklerden biri idi. 
Ekseriya gülerek : 

- Ben de ne sOrtUk kızım J 
derdi. 

Hakikaten, her ıey onu eğ• 
lendirirdi : Kalabalık, otomo
biller, arabalar, ufak tefek vak'· 
alar .. 

Yaya kaldırımındıı sakin sakin 
yürüyor, arasıra mağazaların ca· 
mekanları önünde duruyor, blltün 
eşyayı ayrı ayrı tetkik ediyordu. 
Birdenbire, g6rilnllfte rauasUz, 
dekorsuz bir müessesenin öntındo 
duraladı. Pencerelerdeki perdeler, 
ahalinin tecessüsUne mini olu· 
yordu. Binanın biribirine benzi
yen iki kapısı vardı. Birinde : 
"Hizmetkir talep edenlere mah4' 
sustur.,,; diğerinde: "HizmetkAr· 
lara mahsustur . ., ; iki kapınıo 
orta yerinde, bllyUk harflerle: 
'

1Milstahdemin idarehanesi., yazılı 
levhalar vardı. 

Zsklin, lzabele yardım için 
bir kız arıyordu. Orada köşede 
hizmet talep edenlerle hizmetçi 
arayanların şeraitini havi bilyllkçe 
bir karton asılı idi. 11Anın biri 
genç kızın nazan dikatini 
celbetti: 11 T anınmq bir akt· 
riı, maharetli bir oda hizmetclsl 
arıyor.,, 

Aynı saniyede, direktörllo 
sözleri, kulağının dibinde çınlar 
gibi oldu: 

- ..• Eğlenceli bir anket! 
Bazı sözler vardır ki, beklen

meyen bir sırada ehemmiye ku
bediverir. Bir fikir, birdenbire 
vilcut bulur. ilk ande, bizi hay· 
rete dUşürür. Dudağımızı btıkerelı 
omuzumuzu silkerek kabul etme
yiz. Lakin o fikir, kafamızı eşerek 
kök salar. O zaman mırıldanınzı 

- İyi amma .. Niçin olmasın?. 
Jaklin, önüne çıkan bu tesa· 

düften lkaçınamadı. lstemiye iste
miye tekrar o ilanın önUne geldi, 
yine okudu: " Tanınmış bir akt· 
ris ilA ... ,, 

Sonra dimağında tebellür eden 
fikri, proje, karar haline koyarak 
kat'i adımlarla hizmetkarlara 
mahsus kapıdan içeriye girdi. 

• Tamam Uç sene, mütemadiyen 
muhtelif aktrislerin, sinema yıl· 
dızlarmm evinde hizmetçi olarak 
çalışh. Bu husustaki ank.etlerinde 
ziyadesile muvaffak oldu. Jaklio 
Lögran, bugün, "Telgraf 11 gaze• 
tesinin en kıymetli '1Kadın gaır' 

teci., sidir. 

-SON-
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İşten El Çekmiş. Bir Hırsızın Hatıraları: 

Yuharrlrl: 
Arnord Oolopen 

-57-

yeni Pl"' _ Ufukta Bir Gemi - ilk Kontrol - Bu Da Bir Hikaye - Geminin En 
an Temiz Adamı • Musikiye Meraklı Bir Zenci! 

Gözleri yaşlı olarak ellerimi. 
hararetle sıktılar. iki aptal tuzağa 
dOşmllşlcrdi. Bundan sonra va:ıi· 
yete hakimdim. 

)#. 
A radan birkaç glin geçti. Ka· 

narya adalarına yakla~yor~uk. 
Arlık benim için kafamda vucut 
bulan planın ilk kısmını tatbik 
etmiye sıra gelmişti. Bir giln en· 
dişeli bir surat takındım. Derhal 
farkettiler. 

Madam Pikman hemen sordu: 
- Ne var, ne oluyor, kuzum 

Kolombo birkaç saattanberi pek 
meraklı görünüyorsunuz 1 

- Filhakika öylef 
- Sebep? 
- Ufukta biraz bulut var da .. 
- Aman yarabbi! Yoksa fır· 

boaya mı tutulacağız? 
- Hayır? böyle birşey yokl 

fakat şimdi söyliyemem, yalnız 
rica ederim, ben gelinciye kadar 
kamaranızdan çıkmayınız! 

Ve karı kocayı hudutsuz bir 
endişe içinde bırakaralc dışarıya 
çıktım. Bu, benim adetimdir. 
Korkutmak istediğim insanlar 
üzerinde yapacağım tesiri muh
telif zamanlara taksim ederim, 
meraklarını ve endişelerini arttır· 
dıkça arltmrıml 

Bir saat müddetle şurada bu
rada dolaştıktan sonra tamamen 
müsterih bir sima ile kamaraya 
avdet ettim, beşuş bir sesle : 

- Bulut geçti f diye bağır

dım. Keyfinize bakabilirsiniz ! 
Madam Pikman ile kocası 

geniş birer nefes aldılar, fakat 
a yni zamanda da sordular: 

- Yalnız.. ne olmuştu, onu 
da öğrenmek isteriz, dediler f 

- Hiç, dedim, hiç 1 Bir ro· 
morkör bize doğru geli-
yordu. Kontrol yapacak 
zannettim. Fakat berek et 

yersin ki kaptandan işaretle al· 
dıkları cevabı .kafi görerek geri 
döndüler. İkinci bir karşılaşmada 
da nynl suretle hareket etmele· 
rini temenni edelim J 

Mister Pihman ile karısı 
artılc rahnt etmişlerdi. Hemt>n 
aofraya ot.urdular. Önler' 
konulan yemekler ahçı ( Zeugi· 
bar) ın elinden çıkan şeylerdi, 
vakıa biçare siyahi elinden g el· 

diği kadar çalışıyordu ve belki 
yaptığı yemekler (Sudan) da ne-
fis telakki edilecek şeylerdi. 
Fakat bizim midemizi tatmin 
ed mezdi. Ma:!mafilı Mi t 

1 ı hiç te 
b 1 

l oto~ra!ın klişosl 30 kuru,Iuk 

pul ınulrnlıiJindo göııdorilobilir. 

içinde geçmişti, şimdi kendilerini 
mes'ut addediyorlardı. Fakat ben 
kendi hesabıma daha iyi bir maıi 
geçirmiş olduğum için siyahinin 
tuzlu biberli ve kimyonlu )'İye· 
ceklerini hazmedemiyor, kendi 
yemeğimi bizzat hazırlıyordum! 

Mister Pikman ile zevcesini, 
ara sıra güveteye çıkarak hava 
almak için geniş ve yaygın kol· 
tuklarda bir müddet oturmıya 
ikna etmiştim. Fakat bu müd
det zarfında ben kendilerine 
refakat etmiyordum, zira iki zen· 
gin ile bir zavallı tayfa arasında 
mevcut senli benli vaziyet mu· 
hakkak nazarı dikkati celbede· 
cekti. 

{Arkası nrl 

Resminizi Bize Gönderiniz 

1f. * Size Tahiatinizi Söyligelim 

Zavallı Zengibarl Bundan hiç 
memnun değildi ve eninde so
nunda bana beyendirebiiecek bir 
yemek icat edebileceğini düşU· 
nerek mil temadi yen çeşit dUşilnüp 
duruyordu. Bana cidden merbut· 
tu. Zaten ben de Mösyö ve Ma
dam ( Pikman ) ı istisna ederse
niz ondan başka kimse ile temas 
etmiyordum. ikimiz bir kamarada 
yatıyorduk. Vakıa kaptan benim bq 
ambardan yolculara yakın bir yere -------------......ıı 
naklettiğimi görünce memnun 
olmamııtı, fakat kurnaz bir adam 
olduğu ıçm benim yolcularla 
dost olduğumu diltünert-k ağzını 
da açmamıştı. 

Bununla beraber bir gün beni 
çağırttı: 

- Mister ve Madam Pikma
nın size bir hizmetçi değil, fakat 
bir dos t muamelesi yapmakta 
olduklarını görüyorum, dedi. e en
ce bunun hiçbir ehemmiyeti 
yoktur. Kurnaz bir adamsınız, 
hayatta l<endinize bir yol hazır· 
hyorsunuz, pekilA istediğiniz gibi 
hareket edebilirsiniz, umurumda 
değildir. 

Yalm~ mademki yolcular sizi 
hususr hizmetlerine almıılardır, 

Gcretinizi de vermeleri IAzımdır. 
Bunu kendileri ile konuşursu· 
nuz. Netice şudur: Aylığınızı 

kesiyorum. Başınızın çaresine 
bakınız! 

- Peki~, k~d~ri~ k~ 
nuşuruml dedim. Fakat tahmin 
edersiniz ki bu hususta Mister 
ve Misis ( Pikman ) a tek bir 
kelime bile söylemedim. Zaten 
buradan alacağım beş on liranın 
bence ne ehemmiyeti vardı? Mil· 
yonlar değerinde olan elmasım ile 
bu gemi halkının en zengin ada· 
mı ben değil mi idim? 

Sırası gelmişken söyleyim : 
Elması bin bela ile midemden 
çıkarmıştım, arhk fanile yeleği· 
min cebinde taşıyordum. 

Dcmuz Dcr~slndcn Yapılmış Bavul 

Gemi Okyanusun dalgaları 
üzerinde haşmetle iler liyordu. Ve 
hakşinas olma k için söyliyeyim : 
kaptmı (Rus) tarafından cidden 
mahirane bir surette idare edi· 

liyo 
( :f ) e g l'nce; bu adam 

n kıy· 

m· leh. <İ m"'rotle
i c rn l 1,k k ı ten kaz k· 

t 11 kur u muş 'nsanla;dı. lç!erinde 
f t d rece ine varan temiz 

knl lili- ile namuslu bir tek adanı 
vardı. O da, z nci (Zengibar) dı. 

Bır gün bana haytmı anlattı: 
Kongoda doğmuştu, d ünyada 
ihtiynr annesinden başka kimsesi 
yoktu. Şimdi bütün istediği bir 
miktar parayı toplayarak anne
sinin yanına dönmekti. 

64 Oskan Ef.: Aculdür. Bir şeyin 
sonunu bekli
yemez; zcva· 
bire U) sallık 
gösterir. Tei'" 
vika kapılır. 
Oturucu ve 
muayyen i:)er· 
den sıkılır 

tenevvüii ~e

ver, parayı da· 
ha ziyade sar· 

fa mütemayildir. Eğlencelerden 

mahrum kalmak istemez. 

• !57 M. RUttU B.: Açık tavırlı Ye 
aculdür. Bir-
den bire par
lar, iğbırarı 

kinsiz ve de
vamsızdır. Bed· 
bin olmağa 
herşeyi ke
der mevzuu 
yapmıya taraf
tar değildir. El
hise ve eşya· 

srna dikkat eder ve hüsnü istimal 
etmesini bilir. • 
58 All Nuri B.: Hisli ve ağır dav· 

' 
ranır. Süse 
ve intizama 
dikkat eder, 
moda ccreyaıı-
1arını takip 
etınek ister, 
sevgide kıs-

kanç ve ma
ccra) a müte
mayildir. Fi
il 'e hare-

ketleri nçık değildir. Kapalı kat. 

ına) 1 tercih eder. Hu u::ıi) etl rini 

i. e <tm · 

rültücli ve 
ka\ g \Cl d il· 
clir. Uy atlığa 

ve idareciliğe 
tema) ül ed,•r. 
M uhn t abına 
hüsnü ınuame· 

1 b ra 

le etmesini ve çabuk ahbap ol· 

masun bilir. Temizlik bahsinde 

titizlik gö terir. İşlerini menfaat· 
lcriııc ınugnyır düşecek tarzda 
ge lişi güzel sevk "\•e idare etmez. 

Sayfa 11 

İstanbul Polisi Gar0

p Bir 
Macerayı Tahkik Ediyor 

• IBaş tarafı 1 inci sayfada) 
başladık. Bize "Sahilde bir ge· 
zinti yapalım,, dedi. Kabul et
medik. Çok ısrar etti. Nihayet 
kabul ettik. Beş dakika sonra 
sandala bindik. Sandalda tanı· 
madığımız bir genç \'ardı. Biz 
onu sandalcı zannettil-. Bir müd
det sahilde dolaştık. Bir aralık 
Bedi, sahile yakın dolaşmam ızın 
doğru olmadığmı, görenlerin dedi
kodu yapabileceklerini binaen· 
aleyh açılmamızı söyledi. V c 
bizİIJ! muvafakatimizi d inlemeden 
s<?nda) açılmıya başladı. Çok 
açılmıştık. Güneş batmak üz.ere 
dedi. Biz geri dönmemizi söylil· 
yorduk. Onlar akınbom sandala 
sürüklediğini söylüyor ve bizi 
dinlemiyorlardı. Artık hava ada m
alnllı kararmıştı. Bu sırada bize 
şeker ve karpuz ikram eltiler. 
Bundan sonra sandalcı zannet
tiğimiz izzetin asıl hüviyeti an· 
laşıldı. Bu çocuk Bediio arka
daşı imiş. 

izzet bize çok terbiyesizce 
lakırdılar ıöylemiye başladı. Sus
masını söyledik. Fakat lzıet mü-
temadiyen pis lakırdılarına devam 
ediyordu. Ortalık simsiyah ol· 
muştu. Biz iki genç kız ölüm 
korkuları geçirmiye başladık. 
Etrafımız bomboştu. Ne bir san· 
dal, ne bir vapur... hiçbir şey 
yoktu. Fakat buna rağmen bağır· 
mıya, imdat istcmiye başladık . 
Bizim bu vaziyetimiz karşısında 
onlar gülüyor ve terbiyesizce 
ıözlerine devam ediyorlardı. Tam 
bu sırada uzaktan bize doğru 
gelen bir motörün aesini işittik . 
Artık ümidimiz çoğalmıştı. Ava
zımız çıktı ğı kadar bağırıyorduk. 
Bedi ve İzzet motörün geldiğini 
görUnce korktular ve bizim ses· 
!erimizin işitilmemesi için üzeri· 
:nize atıldılar. lkiıi de kemerlerini 
ve mendillerini çıkararak s ı msıkı 
bağlamıya yeltendiler. Aramız~a 
mUthi~ bir mücadele başladı. Bız 
hem bağırıyor, hem didiniyorduk. 
Fakat bir an geldi ki mecalimiz 
kalmadı. lıte bu sırada izzet ve 
Bedi bizi adam akıllı bağladılar 
ve ağzımızı da iyice tıkadılar. 
Artık bağıramıyorduk. Bu sırada 
motör bize hayli yaklaşmıştı. 
Fakat bizi motörden görmemeleri 
için sandalın altıoa yatırdılar . 
MoUSr yaoı başımızdan geçtiği 
halde bizi kimse göremedi. Çek· 
tiğimiz bUyUk zahmet ve korku 
ikimize d6 fena halde tesir etmiş 
ve biz bayılmıştık. Bu sırada 
vakit gece yarJsını bulmuştu . 
Ayıldığırauz zaman ise güneş he· 
nüz doğuyordu. 

Biz el'an bağlı bir halde san· 
dalın içindeydik. Fakat onlar 
meydanda yoktu. Sandal Kalamış 
sahillerinde idi. Müşkülatla doğ· 
rulnrak bin bir azap içinde bağ· 

, lar11.1 çözebildik. Sandala sahile 
yanaştırnrak dışarı çıktık. Fakat 
yanımızda para yoktu. Bir gün 
evvel aldığımız ibrişimi orada 
satarak bir mektup parası teda· 
rik ettik \'e ailemize başımızdan 
geçenleri bildirdik. Sonra istan
bula geçerek Aksaray Polis mer· 
kezine gittik ve başımıza gelen· 
leri a nlattık. " 

Genç kızın anlathkları bura· 
da bitiyor. Bizim öğrendiğimiH 
göre , İzzet ve Bedi, genç k,,,Jar 
bayıldıktan sonra korkmuşlar ve 
sandalı Kalamış snhiline getirmiş
ler. Sahil sığlık olduğu için pa
çalarını sıvayıp kendileri sa
hile çıkmışla: ve sandalı iterek 
savuşmuşlar, kızlan da deni:ı 
ortasında bırakmışlnrdır. 

Bu gençlerden Bedi Şehre· 
mininde oturmaktadır. Terzi 
mektebinde talebedir. Diğeri 
izzet İse Erkel Muallim Mekte
bine deva m etmektedir. Bu iki 
maznun, polis tarafından yaka· 
lanmıştır. Hadisenin tahkikatına 
ehemmiyet verilmiştir. 

· -
Sporda 
Yeni 
Rekorlar 

Dün Kadıköy stadında devam 
ediJen atletizm birinciliklerinin 
neticelerini aşağıya yazıyoruz: 

Disk: Veysi ( f. apor) 37,53 
birinci, Naili { G. S. ) ikinci. 

3000 manialı: Mehmet ( Bet. ) 
10,26 1/5 birinci, Remzi ( Beş. ) 
ikinci. 

Üç. adım: Selim (G.S.) 13,33 
birinci (yeni rekor), Tevfik (De-
niz Lisesi) ikinci. 

800 metre: Besim (G. S.) 21,7 
birinci, Fethi (Be1-) ikinci. 

400 manialı: Ziya ( Harbiye ) 
60 4 / 5 birinci (yeni rekor ) T ev
fik ( Deniz lisesi ) ikinci. 

4 X 100 bayrak: Birinci Ga
latasaray, ikinci Beşild<?ş takım· 
ları. 

Tenis Müsabakaları 
Dün (Milliyet) tenia turnuva• 

amada devam edilmiş, çok hara• 
retli olmuş ve iyi neticeler alı .... 
mıştır. 

Salı günU yapılacak müsaba· 
kalar neticesinde finale kaJacak
Jar belli olacaktır. 

Afyonlular Galip 
Uşak 24 (Hususi) - Afyon 

ve Uşak muhtelitleri arasında 
yapılan futbol maçında Afyon· 
lular (l·O) galip geldiler. Gfireı 
müsab akalarma da başlandı. 

ıva amp yatı 

nm 
kn p ur 11 Er .. 
l<ek 1\1 u a ili n 
Mektebi ve Lise 
on beş günlük 
hayatım uzun 
dakikalarla yn· 
şntnıışlardır. 

Kamp hayatı 
p ek neşeli geç
miştir. Talimlerden sonra ağaç· 
lar altında milli rakıslar yapılıp 

halatlar çekilerek imtihan yor
gunlukları giderilmiye çalııılmış
tır. Liıe!ilerin nışan atışları çok 
muvaffakıyetle neticelenmiştir. 

Son r, ll :ıU yapılan mümeyyiz 
h ız rnndaki imihan1a!' da g zel 

ı· vermiş ve liseden a , ı 
L n ... ı t m ehliyetname almı 1&. 

Gönderdiğim fotoğraf lis..:den 
kampa iştirak eden bir kısım ta
lebeyi göateriyor. - N.N. 
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Muhterem ve kadirsinas halkımızın 

Harbiye'de BELVÜ bahçesinde 

lcr?ı~nBD~a:ize\<.~~t· E F TAL y A H. ve kemani s ADİ BE y 
a-rupuna g8ıtermif oldutu mGtezayl t ratbet ve teveccühten ceaaret alan müo11esemiz yeni bir fedakarlıkla 

kıymetli beıtekir ve muganni 

HAFIZ SADETTİN Beyin 

27 Temmuz Çarıamba gllnOaden f tib11ren işbu grupa iltihakını temine muvaffak olmuştur. Bu ıuretfe erba bı 

• zevkin hakiki muıiki uvkini tatmin edeceğinden emin olmakla iftihar eder. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Yeni Tertip Başlıyor 
1. inci Keşide: 11 Ağustos 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
30.000 Liradır. 

Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz 

İ;tanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Teminatı muvakkate 

Lira Kilo 
420 28000 Pastörize edilmi~ ıüt 
588 28000 Yoğurt 

Guraba haıtaneıine 932 ıenesi için lüzumu olan balAda mu· 
hasrer -2800().. kilo sllt ile .2800(). kilo yoğurtun 10 7 932 tarihin· 
den itibaren kapah zarf uıullle ayrı ayrı münakasaya vazedilerek 
Ağustosun Uçllncn Çarıamba gUnU ıaat on beşte ihaleleri icra edi· 
lecılinden talip olanların teraitl anlamak Uzero hergUn Levazım 
Kalemine vo ihale gllnO do usulU veçhile pey akçesi ve teklif 

·mektubunu hlmilen idare Encllmenlne müracaatları. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngiltereye ihracat yapan, 
Jif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eskizaptiye 

caddeai No. 20 

- -
; ' '• . ·l. '! 

Beyoğlu'nda 

MEVSİM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
O/o20 
O/o30 

TENZiLAT 
f: .. . . . ~ . . . . . . 

TAViL ZADE VAPURLARI 

IZMIR POSTASI 
1 

,.S~p~~.~T 
Pazartesi 17de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

f zmire azimet ve Çanakk:aleye 
uğrıyarak avdet edecektir. Yol· 
cu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mus· 
tafa biraderler. Telefon: 2.2210 ................ ~ ..... 
Susuz, sabunsuz, fırçasız 
S.rl tırat olmak, 1DdnUda teravetlal 
muhafua, lormıaıhk v• çabaalarıa HU 

olmılQı fıtlror .. Dıa. 

kremlıtl mutlaka kllllaJUDll, ~ 

MAZON MEYVA TUZU 
Kolay bir Hazım &9min eder. 
mide ve bareakları temizler. 
Basuru k8kUnden keser. 
'l'aamı lAtlt ve zevkle fcilobllir 

Mazon ismine dikkat ediniz. 
BUyUk tltetl 100 kuruf. 

Dcpoıu · t, Bankuı arkHında MAZON 
.... Botton ecza depoıudur. ~-

lzınir llur .. 'l. l\Upok Hastanesi 
Sahibi : Baytar Aziz 

1 - Morva hnslahğına karşı aoı 
vo sorum satılır. 

2 Köpek alır vo satıır. 

3 - Tahnit edilmiş kuşlarla dört 
ayaklı hayvanat ,·o lın~"·anat:ı. 
111ahsus sun'i gözlor satılır. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi ı Ali Ekrem 
Neıriyat Müdürü: Halil Llltft 

o 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemecilerr 

Etlketlerlnlzl , 

kutularınızı , 

renk~' artlet 

ikramiye ku

p o n 1 a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı· 

rablllrslnlz • 

Telefonc 

23969 

o 

Temmuz 24 

SÜ-DO-BONO 
PERTEV 

Terlemiye mani olur. 

SVEA 
GAZ OCAKLARI 

Edirne Vilayeti Encü
meni Daimisindnn: 

Edirne, Uzunköprü, Keıan hastaneleri için lüzumu olan allt 
ve edevatı tıbbiye 3 ağustos 932 çarşamba gUnU ihale edilmek 
Uzere münakasaya çıkarılmıştır. Y evml mezkiirda saat on beıe 
kadar Edirne Villyeti EncUmeni Daimisine ve şeraiti anlamak 
için de lstanbul ve Ankara Sıhhat vo içtimai Muavenet Mildiriyet• 
lerine müracaatleri ilan olunur. 

mır KaracUier, mide, bar•ak, ta" kum h••tahkleMn• 

!Y. ~r~~. ~l. ~~~a~§~! 
hareket eden vapurlurın trenleri ve cuma sabahlan ilAvetea 

(7) vapurunun treni membalara kadar giderler. 
içmelerden aon tren t5,55 tadır. 

Çatalca kazası dahilinde 
Podima devlet ormanlar1ndan 
bir sene de kat ve ihraç edil· 
mek Uzere 110 metre 934 
desimetre mikAp kayın eıcarı 
beher metre miklp ıayrima• 
mul 253 kuruştan ve 28 • 
Temmuz • 932 tarihine mtlsa• 
dif Çarıamba gUnU aaat Uçte 
ihale edimek nzere aleni te
kilde müzayedeye konmuştur. 
Taliplerin şeraiti anlamak Uz~ 
reelstanbul Orman MUdüriye· 
tile Çatalca Orman Muamelat 
Memurluğuna ve yevmi ihalede 
İstanbul Orman Müdiriyetlnde 
miitcşekkil ihale komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. ---

..__..Aka Gündüz..., 
Kitap evi ve kAatçıhk 

Sahipleri: Kemal, Bilal, Adil 
Anafnrtal:ır cad. No. 6!>·71 Ankara 

Telefon. 3377, Telgraf, Ankara • Akba 

Ankara'nın en büyük 
kitaphaneıidir. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
THlı Tarihi 1906 

Merkezi: Berlia 

Türkiye Şubeleri: 

/stanbııl, lzmir 
Galata Tela B. O. 247·248-984 
Istanbul ., 24410 

Deposu " 23227 

Her nevi 
banka muanıelatı 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt .,.. allhrevt hastalıklar teda-

vihaneai Karak<S7 Börekçi fınnı 
ııraaında 34 

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

5) lstanbul Divanyolunda No. 118 
Tel ı 11311 


