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Adliye Tetk.kat Üzerinde! 
V ekilet Mahkemelerimiz için Esaslı 

Bir Proje Yapmaya Başladı 
yin ve nakilleri tesb~t edc:ce~tir. 
Haber alındığına gore, ıntıhap 
encümeni hakimlikler arasm.da 
ehemmiyetli denilecek derec~de 

değişiklikler yapacakhr. Adliye 
Vekaleti erkim arasında da te
beddüller olacağı tahmin edilmek
tedir. 

Ankara, 11 (Hususi)- Adliye 
Vekaletinde, adliye teşkilitmın 
takviyesi, memleket ihtiyaçlarına 
daha uygun bir şekil verilmesi hu
susunda tetkik faaliyetlerine giri
şilmiş olduğu haber alınmaktadır. 
Yeni Adliye Vekili Saracoğlu 
Şükrü Beyin bu mesele ile bizzat 
ve çok yakından meşgul olduğu 
da öğrenilmektedir. Temin edil
diğine göre tetkikat kısa bir 
müddet sonra bitirilecek, lüzumlu 
görülen cihetler bir kanun layiha
sı halinde tesbit edilecek ve bu 
layiha Millet Meclisinde kış 
toplantı devresinde müzakereye 
arzolunac aktır. 
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Sporcularımız diln akşam Ruayaya hareket ettiler 

Bu tetkikat arasında, bugün 
memlekette mevcut mahkeme 
adedinin de göz önünde bulun
durulduğu ve yeni mahkemeler 
teşkili lazam gelip gelmediğinin 
de araştırıldığı ileri sürülmekte
dir. Bu arada Temyiz~ Mahkeme 
sinin de vaziyeti tetkik edil
mektedir. 

Diğer tarafta!! adliye intihap 
encümeni bu ayın nihayetlerine 
doğru toplanarak yem ta-

İ:itanbul 10 (A.A.) - Cevı1et Kerim Beyin riyasetinde on sekiz 
futbolcu, yedi güreşçi ve dört ntlettell mürekkep Halkevi spor ta· 
kımlan dUn saat 18 de ft.usyaya hareket etmişlerdir 

Heyet rıhtımda tezahüratla uğur lanmıştır. Sporculı.ınmızın Rusya 
seyahati tahminen hir ~y kadar devam edecektir. 

Mısır' da Çıkan Hadise Büyüdü 

Mısırlılar Tü-;:kiyeden 9r-ı 
nek Alalım ! Diyorlar 
Kahire Gençleri Misyoner Merkezine Hücum 

Ederek Papasları DöğdUler 

Bütün Dünyaya Karşı Bir Beyanname 
Neşredildi 

Kahire, tem- --=-.:-::c~-~---::--c~;ı~oomii!M!.iiiiiiimr.iı'i 
muz (Hususi) -
P ortsaitte mis
yonerlerin tedris 
yurdunda bazı 

müslüman lın
lannm hıristiyan t 
yapılması yüzün
den çıkan hadi- ı 
ıe bütün şidde
tile devam et-

. ıne k t e d i r . Bu 
arada Mısır ho
caları Camiülez
herde Şeyhülez-
henn r i ya s eti 
altında bir içti
ma yaparak hü- ı 
kiimeti misyoner . .. 
lere karşı zayıf ~;;..:'.'!"':__· ~..:_.:;....__..:;..~_,;.:,__ ___ -'-_ _.._ _ __. ____ _ 

davranmakla mu- Mısır gazetelerinde çıkan bir resim • Misyonerlerden 
vahaze etmişler kurtarılan gençler 
ve din propagandasınm ortadan bir güzel dayak atmışlardır. 
kaldırılması lehinde bütün dün- Diğer taraftan Mısır gazetele· 
yaya hitap eden bir beyanna- rinin bu mesele etrafında yaptık-
me yazmışlardır. Diğer tara.fta~ ları neşriyat devam etmektedir. 
" müslüman kardeşler 

11 
cemıyetı Maamafih hükumet gazetelere bir 

azası da misyonerlerin Mısırdan tebliğ göndererek kendilerine 
çıkarılmaları lehinde bir arize efkarı umumiyeyi heyecana dü-
yaparak başta hükfımdarlık ol- şürecek neşriyatta bulunmaktan 
mak üzere Mısırın bütün alaka- tevakki tavsiye etmiştir. 
dar dairelerine vermişlerdir. Benim bir seyirci olarak uzak-

Bu şekilde içtimalar yapıldığı tan baktığım bu münakaşada ho-
sırada yeni bir hadise çıkmıştır. şuma giden taraf bazı Mısır ga-
Bu hAdisede bazı silahlı gençle- zetelerinin bu arada memleketi-
rin rece Kahiredeki merkezlerine mizden sık sak bahsetmekte ol-
'Strerek önlerine çakan papaslara malarıdır. Bunların söyledikleri 

Haçlılar, 
Mücahitler, 
Fedailer 

Yazan: Ömer Kıza 

Arap •Y•la kalkarak 
ahırın kapısını açtı ve 
bafi1rdı: 

-Duhan! 
içerden nal sesleri duyuldu ve 

QOk güzel bir. at dışarı çıktı. Rengi 
~urşuni, yelesı, kuyruğu tüylü, alnı 
siyah benekli, küçük başlı, ince 
bacaklı idi.: 

Arap tekrar bağ1rdı : 

-Reyhan! 
Yukarıki satırlar, "Son 

Posta,, nın yakı!'da size 
arzedecell yenı tefrika
nın bir bahsinden ahn· 
mıftlr. Bu eseri çok 
beğeneceksiniz. 

iki tren faciası 
La Korogn, 10 - Madritten ıelen 

ekspres yoldan çıkmış iki kiti ölmü' 

47 kişi yaralanmışbr. 
Vaymar, 10 - Bcrlin - Stütgart 

ekspreıi yoldan çıkmış üç kişi ölmüt 

12 kiti yaralanmıştır. 

şey hülasatan şudur: 

"-Türkiye, memleketinde ted
risatı millileştirdi, çocuklarına 
sadece milli ruh vermeye azami 
surette dikkat etti. Ecnebi mek
teplerini azalttı, kalanlarını da 
Türk kanunlarına tabi tuttu. 
Milli bir hükümete yaraşacak 
olan hareket şekli budur. 

Bi:ı de Türkiye' den örnek 
almalıyiz. ,. 

idare işleri telefonu : 20203 Fiatı 5 kuruş 

Orhan Seyfi B. Diyor Ki: 
-

Yazısının Gelirile Yaşa-
yabilenleı· Yoktur 

Muharrirlikten Ne 
Mükemmel Bir 

Kazandınız ? 
Romatizma! 

Orhan Seyfi Bey az fakat 
özlü yazarak şöhret yapmış bir 
şair ve nasir- dir. Kendisini ma
sasının başında bulduğum zaman 
anketimizin: 

- Muharrirlikten ne kazan
dınız? sualine nükteli bir cevap 
uydurup ta mizahi gazetesine bir 
fıkra çıkarmıya çalışıyordu. 

- Tam zamanında gelmişim, 
dedim, bunun alaylı cevabını az 
sonra bulursunuz, siz, hakikatte 
eserlerinizden ne kazandınız? 

1 
- Doğruyu söylemek lazımge

Iirse kitap halinde neşrolunan 
eserlerimin getirdigi kazanç söyle
miye değmiyecek kadar azdır! 

Zaten ben senelerdenberi ya
zarım, fakat bütün bu seneler; 
bana bizde yalniz yazile hayati 
ihtiyaçları temine imkan olmadı
ğım öğretti. 

Zaten bir iki kişiyi istisna 
edersek yalnız kaleminin kazan
cile yaşıyabilen kimse yok demektir. 

Kalemin getirdiği kazanca 
munzam bir vazifenin gelirini ek
lemeden refaha yaklaşmak imkinı 
1oktur. Ben de öyle yapıyorum. 
Bugün hayatı~ın iki istin~t n.ok
tası vardır: Birı hocalık, dıgerı de 
" Akbaba dır... Ancak ikisinin 

il k b' kazancını birle~tirere yaşıya ı- · 
liyorum. 

Orlı.an Segf i B. 

Şimdiye kadar kaç eser 
yazdınız? 

- " Fırtına ve kaı ,, , " Gö· 
nülden sesler ,, , "Fiskeler,, , ' bir 
de tabedilmek üzere olan " kil· 
çüklerin kitabı ., ..• Vakıa bu so• 
nuncusu çocuk şiirleridir, ta'limi 
mahiyettedir. Fakat ben bu kita• 
hın ihtiva ettiği şiirlerden bir 
kısmını çocuklarım gibi severim, 
ve Üzerlerine adımı atabilece
ğim kadar kendi eserlerim saya• 
nm!. .. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

Bir Çete Efradı Ta
İmha Edildi mamen 

Sıvas, (Hususi) - Görük kazasında bir müddetten beri şekavet 
yapan Cevat çetesi _Görü~ janda~m~ ~ölü~ kuman.danı Sakıp Beyin 
aldığı tartibat sayesınde ımha edılmıştır. imha edılen çetede Ce
vattan başka daha altı şaki vardı. 

Bunlar Kaşan köyünden bir kölüyü dağa kaldırmışlar ve 200 
altın lira fidyei necat istemişlerdir. 

Yapılan müsademe ve tenkil neticesinde bu köylü de kurtarıl
mıştır. Maamafih müsademede bir köylümüz şehit dUşmüttür. 

Tenkil esnasında Hasan isminde bir jandarmamızın büyük ya
rarlıkları görülmüştür. Jandarma Hasan 100 lira nakti mükafat ile 
taltif edilecektir. 

Acaba Sokağa Mı Diisfii ? _. ____ _ 

- Acaba meşhur ediplerimizin, kütüphanelerde nushası kalmayan 
kitaplarından burada bulabilir miyim? •. 



i Sayfa 
=-

Halkın Se5i) 

Şeker Fiati Neden 
Yükseldi 

Bakkallar sekNİ 66 kuru~a sa
tıyorlar. B.u hususta halkımız 
ıliyor ki: 

Şevket Bey ( Xuruoimaniye Halk 
apnrtımanı ) 

- Şeker fiatleri yine yükseldi. 
Bakallar okkasını (66) kuru,a satı· 
yorlar. Bunda ihtikar var mı yok mu 
bilmem. Fakat gazeteler şeker pan
carlannın yüzde (35) kir yaptıklannı 
yazıyorlar. Eğer bu doğru ise şu 

kazançsı:z. ve buhranlı zamanda mü
him bir ıtıda maddesi üzerinden bu 
kadar kar yapıJmesma müsaade edil
memelidir. 

* Macit Bey ( Beyazıt Bitli-: oteli ) 
- Şekerle ıüt hastaların ve ço

~uklann başlıca gıdasıdır. Harbiumu
mide şeker yoktu. Halk uyuı oldu, 
zayıf düştü. O vakit gıda alamayan
ların birçoklan şimdi verem oldular. 
İatanbulda (25) bin veremli bulundu
ğunu gazetelerde okuduk. Mümkünse 
teker Fiyatları indirlmeli. Çünkü bu 
baıka gıda maddelerin~ benzemez. 
ilaç gibidir. 

* Muhsin Bey ( Kıımkapı Ni~anca 
caddeı::i 97) 

- Şeker fiatleri yine arttı. Ticaret 
müdürlüğü vaziyeti tetkik etmeli, 
eğu ihtikar varsa derhal faaliyete 
reçmelidir. Herkeı kazançsızlıktan, 
itsi:ı:likten fİkiyet ederken memleketin 
nüfus siyasetile ve sıhhatile alaka
dar olan 4ekerden yüzde ( 35 ) kar 
yapmak doğru değildir. Ticaret mü
dürlüğünün alakasına memnun oldum. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Bekir, Rasim, Hüseyin ve Ali 
Osman isminde dört kafadar, 
Bakırköyünde bir evde kumar 
oynarlarken yakalanmışlardır. 

* Şükrü ve Ahmet isminde 
iki arkadaş Yıldızda Hacının 
mandırasında inekçi Sadığın 7 
lirasını çalarken yakalanmışlardır. 

1< Büyükadada Miço ve Hüse
yin isminde iki eşekçi arasında 
kavga çıkmış ve Miço bıçakla 
yaralanmıştır. 

* GaJatada oturan Hayriye 
Hamın, evine misafir gelen Re-
şadın dört lirasını çaldığını iddia 
ederek karakola müracaat et~ 
miştir. Reşat yakalanmıştır. 

* Nazım isminde biri ken
disine polis süsü vererek tünel 
tramvayında gezmek istemiş ve 
yakalanmıştır. 

* F enerbahçe kulübünden 
Cevdet Beyle arkadaşı, kulübün 
spor sandalile Fener burnu açık
larında yelken açmak istemişler 
fakat bu sırada sandal devrilen:k 
her ikisi de denize düşmüşlerdir. 
Polis memurlarından Hamdi Ef. 
sandalla yetişerek iki arkadaşı da 
muhakkak bir ölümden kurtar 
mıştır. 

SON POSTA 

• 

Türkiye Belediyeleri Kongresi ilk Defa 
T eşrinievvelde Ankarada Toplanacak 

Ankarada bir belediyeler kongresi toplanması ta
karrür etmiştir. Bu kongre Türkiyede ilk toplana
cak belediyeler kongresidir. 

Kongreye bütün vilayet, kaza ve nahiye bele-

diyelerin bütçelerinde görülen açık meseleleri bele
diyeler bankasının teşkiJi ve belediyeciliğe ait bir· 
çok mühim işler görüşülecektir. 

diye reis] eri iştirak edecektir. T eşrinevvelin sonlarına 
doğru toplanması kararlaştırılan bu kongre Dahi
liye Vekıli Şükrü Kaya Beyin riyasetinde topla· 
nacakbr. 

Kongrenin 25 T eşrinievvelde akti muhtemel
dir. İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun belediyeleri 
tarafından kongrede okunmak üzere birer rapor da 
hazırlanacaktır. 

Kongrede Türkiye belediyeciliği hakkında mü
him kararlar verileceği tahmin edilmektedir. Kongrede oktruvanın kaldırılması ile bazı bele-

Fabrikalara 
Gümriik Kolay
lığı Gösterildi 

İktısat Vekaleti sanayiin teş
vikine ait gümrüksüz iptidai mad
de listesini henüz neşretmemiştir. 
Celal Beyin Londradan avdetin
den sonra neşredileceği söylen
mektedir. Esasen bunu evvelce de 
yazmıştık. Ancak İkbsat Vekileti 
sanayiin faaliyetine halel gelme
mesi için yeni bir karar almış ve 
bu kararını aJakadarlare bildir
miştir. Karar şudur: 

Fabrikacılar gümrüğe para 
yerine birer banka mektubu ver
mek suretile şimdiden iptidai 
madde çıkarabileceklerdir. Yalnız 
bu çıkarılan mallar yeni muafi
yet listesine konulmamış olduğu 
takdirde kendilerinden banka mek
tubunun verildiği tarihle, muafiyet 
listesinin gümrüklere tebliği tarihi 
arasındaki zaman için yüzde beş 
faiz alınacaktır. 

Banka mektubunda, bu yüzde 
beş faizin temin edileceği ban
kaca taahhüt edilmiş olacaktır. 

Darülfünunda .• 
Hangi Müderrisler 

Kalıyor 
Darülfünunun yeni kadrosu 

gelmiş, fakat henüz alakadarlara 
bildirilmemiştir. Bugünlerde bil
dirilmesi beklenmektedir. Dün 
ıslahat heyeti Profesör Malşın 

riyaseti altında bir toplantı yapa
rak bu işi görüşmüştür. Darülfü
nunda çıkan şayialara göre Ede
biyat F akiiltesinden Naim, Kemal 
zade Ali Ekrem, Ferit, Hukuktan 
Ali Kemal, Mişon Ventura, Hacı 
Adil, Abdurrahman Münip, tat
bikatı hukukiye müderrisi Cevat, 
Tıı~tan Besim Ömer Paşa ve di
ğer bazı kimseler müderrislikten 
ayrılmaktadırlar. Maamafih bu 
sadece bir rivayetten ibarettir. 
Bu husustaki kat'i vaziyet kad
ronun tebliğinden sonra belli ola
caktır. 

Adliyede 
Hangi Mahkemeler Tatil 

Yapacak? 
Mahkemelerin tatili 20 Tem

muzdan itibaren başhyacaktır. 
Tatilde beşinci ve altıncı hukuk 
mahkemelerile asliye birinci ceza 
ve ikinci ceza mahkemeleri nö
bet tutacaklar diğer hukuk mah
kemelerile Ağır ceza ve üçüncü 
ceza mahkemeleri tatil yapacak
lardır. Nöbetçi kalacak Sulh ha
kimleri de tesbit edilerek dün 
kendilerine tebliğ edilmiştir. 

Bir Adamın 2 Bin 
Lirasını Aşırdılar 

Evvelki gün Haydarpaşa'da 
çok şayanı dikkat bir yankesilik 
vak' ası oldu ve zavallı bir ada
mın 2050 lirası ustaca aşırıldı: 

Nalbur Körepe isminde biri 
Haydarpaşa'da geçit yerinden 
dalgın dalgın geçerken, karşısına 
tammadığı bir adam çıkmış, ate
şi olup olmadığım sormuş. 

Körepe efendi bu meçhul 
adama karşı hüsnüniyetle davra
narak kibritini çıkarmış ve kar
şısmdakinin cigarasmı yakmış, 
bu sırada işi havaiyata döken 
meçhul şahıs, Körepe efendi ile 
yanyana yürümeğe ve konuşmağa 
başlamış, fakat birdenbire: 

- Aman, vapuru kaçıraca
ğim! deye hızla koşmuş ve Kö
repe efendinin yanından ayrılmış. 

Körepe efendi, birkaç dakika 
sonra gaynihtiyari elini ceketinin 
yan cebine atınca cüzdanının 
yerinde yeller estiğini görmüş, 
avazı çıktığı kadar bağırarak ka
rakola koşmuş. 

Zabıtanm yaptığı tahkikat neti
cesinde o esnada oralarda maruf 
yankesicilerden Küç:ik Hüseyinin 
dolaştığı tesbit edilmiş \'e derhal 
yakalanmıştır. 

Küçük Hüseyin evvela ciir
münü inkar etmek istemiş, fakat 
Körepe efendi ile yapılan muva
cehesinde mese]e tam amile ta
vazzuh etmiştir. 

Çalınan paranın hirkısmı, Kü
çük Hüseyinin üzerinde bulunmuş 
ve sahibine iade edilmiştir. 

.. 
lhracatıtımız 
ithalatımızdan 
Fazla 

. İstatistik Umum Müdürlüğü 
Harici ticaret istatistikleri şubesi 
Haziran ayının son on beş gün
lük ithalat ~·e ihracatını topla-
mıştır. 

Hazırlanan istatistik hulisası

na göre 14 günde ithalatımızın 
2,077 ,617 liralık bir kıymet gös-
termesine karşı ihracatımız bu
nun 757,886 lira fazlasile 2,835,503 
lira olmuştur. 

Bu senenin ilk beş buçuk ayı
na ait rakamlar bu son rakam
larla birleştirilince altı aylık itha
latın 32,672,482 lira ve ihracatın 
da 34,370,628 lira olduğu görü
lür ki bu ilk altı ayda ihracatımız 
ithalattan 1,698,146 lira fazla ol
muştur. 932 senesinin altı aylık 
ithalatı ise 39,607,664 ve ihraca
tı ta 43,463,417 lirayı bulmuş ve 
bunlara göre ihracabmız ithalatı 

3,855, 753 lira kadar geçmiştir. 

Mütehassıslarımıı 
Rusyadan Yarın 

Dönüyorlar 
Rusyada bulunan Türk müte

hassıs heyeti yarın gelecektir. 
Mütehassıslarımız beraberlerinde 
Kayseride kurulacak mensucat 
fabrikasının avan projesini de 
beraber getirmektedirler. 

Proje burada tetkik ve ısmar
lanması icabeden makine tipleri 
buna göre tesbit edilecektir. Ma
kineler müteakiben getirtilecek
tir. Fabrikanın ancak bir buçuk 
sene sonra faaliyete geçebileceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu Sene Göreceğimiz 
Filimler GUmrUkte 

Bu . kış mevsiminde gösterilmek 
üzere lstanbul gümrüklerine üç yüz-
den fazla filim gelmi,tir. Öğrendiği
mize göre bu sene filimler daha sıkı 

bir mürakabeye tabi tutulacaklardır. 
Bazı fllimler iade edilmiştir. 

Temmuz 11 

Günün Tarihi 
A • 

Ali Iktısat Meclisi 
Toplandı 

Ankara, 10 - AH İktısat Meclisi 
toplantısına başlamıştır. Ziraat Vekili 
Muhlis B. mec1isi açmıılardır. 

Meclis, Trabzon meb'uau Hasan 
Beyin reisliği altında müzakerelerine 
bqlamıştır. İş kanunu encümeni 
orman encümeni tediye ınüvezenesi 

encümeni, azaları intihap edildikten 
aonra ilk toplantıya nihayet veril
mittir. 

Takas Primleri Ucuzladı 
İhracat mevsimi sonuna ermek 

üzere olduğundan takas primleri yüz• 
de 30 - 32 den yüzde 7 - 9 a düşmüş
tür. Takas üzerinden getirilen bazı 
efya fiatlerininde biraz düşmesi bek
lenmektedir. 

Yeni Ölçüler Meselesi 
İstanbul Esnaf bankası sabık mü

dürü Faik Beyin İzmir ölçü ve ayar• 
lar baş müfettişliğine tayini takarrür 
etmiştir. 

Afyonlu Hasan Talebe Değil 
Dün zabıta vak'aları arasında is

mi geçen Afyonlu Hasan Efendinin 
Feyziati lisesinde mukayyet olmadığı 
anlaşılmıştır. 

Kenan B. Bugün Geliyor 
Rahatsız bulunan müddeiumumi 

Kenan Bey tedavi için Yalova kap
lıcalarına gitmişti. Memnuniyetle 
öğrendik ki, Kenan Beyin hastahğı 
geçmİf ve kendisi bugün Yalovadan 
dönmüştür. 

Kanlı Düğün 
İzmir, 10 - Sultanhisarda yapılan 

köy düğününde bir kız yüzünden 
araları açılan Mehmet, arkadaşı di
ğer Mehmedi çifte ile ağır surette 
yauJamıştır. 

Bundan maada saçmalardan dü
günde bulunan on iki çocuk ta ağırca 
yaralanmışlardır. Yaralılar Aydın has
tahanesinden kaldırıldılar. 

Yeni Terkos Saatleri Geldi 
Belediye Fransaya terkos saat1eri 

ısmarlamıştı. İlk parti olarak gönde
rilen (1000) saat bugün gelecektir. 
Belediye bu saatleri on beş gün içinde 
yerlerine koyacaktır. 

iktısat MUtehasaısları 
ikbsat mütehassısı M. Himes ile 

şehrimizde bulunan diğer ecnebi mü
tehasaıslar dün Perapalas otelinde 
bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda memleketimizde 
yapılan tetkikat etrafında görüşülmüş 
Trakyadaki zirai va:ıiyetimizi tetkik 
eden M. Gardner de gördükleri 
hakkında izahat vermiştir. M. Himes 
perşembe günü İtalyaya gidecek 3 
ay sonra memleketimize dönecek ve 
faaliyete başlayacaktır. 

Sumer Bank 
Sümer Bank bugün mülga Sanayi 

Kredi Bankasının Galatadaki bina
sında filen muamelata batlıyacaktır. 

Maarif Vekili 
Geliyor 

Ankara 10 - Darülfünun Komis-' . 
yonu bundan sonra lstanbulda çalı-
şacaktır. 

Heyetin içtimalarma; perşemb.e 
günü iıtanbul'a varacak olan Maarıf 
Vekili Dr. Reşit Galip Bey riyaset 
edecektir. 

L-=S-=o.:..:n:._::_R_:o_s_ta_n_ı_n_R_e_s_im __ l_i _fl_ik_a_.::~y~e_s_i_: ____ . __ R_a_z_a_r_O_la_R_as_a_n_B_. _D_ig_o_r_K4_ı_·:_j 
_"_ ........ 

- Şu gazetelerin verdikleri Ncdeı i var mı bakıyorsun, ... Ertesi gün a l havadisi gö- ... Bir açıldı, bir kapandı Hasan B. - Şaşacak bir şey 

hav;:dislerin hangi birine mana- konferanstan ümit yok kapanmak ıünden: Konferansta nikbinlik hu nedir? yok 1 Para meselesi konuşuluyor ya 
cağımı şaşırdım .. tehlikesi var diye sütun sütun var, müzakerat g ttikçe inkişaf borsa temevvücatı başladı .. Gaze-

Hasan Bey - Neden? yazıyorlaı· •. ediyor! •. teler de borsa havadisi veriyorlar& 
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Geçen cuma günü idman Ce
miyetleri İttifakında Aydın oğlu 
Raşit Bey dostumuz bir teklifte 
bulunmuş .. 

Bir ıpor mabedi vücude ge
tirmeliyiz! 

Bu teklif kabul edilmiş, yahut 
edilmemiş orasını bilmiyorum; 
amma bildiğim bir şey varsa 
spor için bir mabet yapmak; 
meşhur Nasreddin Hocanın sir
keyi bala batırıp, ben de bir 
)'emek icat ettim, demesi kabi
linden bir şey olur .. 

F arzedelim bir spor mabedi 
vlicude j'etirildi. Bu mabette ne 
yapılacak? .. Duamı edilecek? Laf
la peynir gemisi yürütmiye nasıl 
imkan yoksa, dua ile de sporda 
kaznnmıya ne imkan ne de ihti
mal vardır_ 

Sonra bir şey daha.. Her 
mabet bir mabut için yapılır. 
Acaba Aydın oğlunun yapbracağı 
mabedin mabudu nasıl bir şey 
olacak? Bir futbol topu mu, bir 
boks eldiveni mi, bir tenis rake
ti mi? 

Mesela ibadet esnasında ma
bede girmişsiniz.. Abitler ellerine 
bire.r hokey sopası elmışlar, sopa
lan başlarına vura vura bir 
futbol topunun etrafında dönüp 
duruyorlar .• 

Ertesi gunu sahada bir de 
'bakıyorsunuz.. Yirmi iki oyuncu 
ııe yapacaklarını şaŞırmış, elleri 
böğürlerinde melül mahzun pey
ıamberini seyreden bir ümmet 
gibi topun siyah meşini karşı-
sında apışmış duruyorlar. 

Hakları yokmu ya!.. Bir akşam 
evvel tanıdıkları mabudu tekme
~rnek küstahlığım mı göstersinler? 

* • . Şakayı şöyle kısa bir zaman 
ıçın bir kenara bırakacak olursak.. 
İşin ciddi tarafı, Aydın oğlunun 
teklifi o kadar yersiz ki, işiten
lerde derin hayret doğurmaktan 
başka tesir yapmıyor ... 
. Spor gibi daima atılganlık, 
kudret, kuvvet, gençlik isteyen 
bir varlığı günlük kokulu bir 
mabede sokmak kadar acaip ne 
olabilir?. Velevki bu mabet 
laalettayin bir isimden ibaret 
olsa dahi .• 

Sporun mabedi olmaz, kulübü 
olur, imamı, papası olmaz antre
nörü olur.. İbadeti olmaz, ekzer
sizi olur ... 

Bu böyledir Aydın oğlu dos
tum.. Gözün aydın olsun! 

,.azar Ola 

f] o (1 

o o o CJ 

Hasan Bey Geçti Bor'un pazarı ••••••••• 

r~::::::::=::::::::::~=======~,~~===:=~~-=====~ı~r~========~==~, 
Lüzum görmedik - Bir kat daha 
Hasan Bey ev arayordu. Ara- Yazık Hasan Bey yaşlıca bir ha-

dı, taradı; nihayet Şişlide mü- 1 nımla beraber kayığa binmişti. 
kemmel bir apartman buldu. H d h Hafif bir rüıgar vardı. Sularda 

asan Bey kendisinden a a kl ) d Herşey tamamdı, yalnız bir ek- küçük dalgacı ar oynaşıyor ar ı. 
siği vardı: Hamam.. Hasan Bey yaşlı bir dostile sokakta yürü- Yaşlıca ha mm denize baktı : 
ev sahiplerine sordu: yordu. Önlerinde de genç, gü- - Hasan Bey, dedi, sular bu-

Apartmamnızda hamam zel bir küçük hanım gjdiyordu: gün ne kadar buruşuk görünüyor. 
Dostu Hasan Beye: - Siz bakınca buruşukluklar 
- Bak Hasan Bey, dedi. bir kat daha ziyadeleşiyor Ha-

yok ! •. 
Evet lüzum görmedik. 

Her yaz deniz banyolarına gi
diyoruz!. .. 

nımefendi; yüzünüz aynaya oldugenç kızın peşinden yüz adım 
kadar yürüdük. Şimdi kendimi ğu gibi suya da aksediyor da .... 

tam on yaş gençleşmiş hisse- L-------------...ı 

- l 1ok f enn vnziyt·tteyim H asnn 
])ey; ıdmden borç isteyeceğimi düşü-
nüp duruyorum. .. 

- . \man a zizim m-.un uzntlıyn du
şii n , o znmnna kadnr hen •lf' biraz 
uzaklaşnvım!. 

diyorum. 
Bu sırada genç kız, bir evin 

kapısını çaldı. Kapı açıldı. içeri 
girdi!. Hasan Bey dostuna ... 

- Yazık, dedi, genç kızın 
evi bir az daha uzakta olsaydı .. 
Kolayca yirmi yaşına inebile
cektinl.. 

Değil ya 
Bir mecliste konuşuyorlardı; 

biri dedi ki: 
- T enasuha kat'iyen inan

mam. Nasıl olur hen öleceğim, 
sonrada bir eşek olarak tekrar 
dünyaya geleceğim, bu akla 
sıgar şey midir? 

Hasan Bey hemen cevap 

verdi. 
_ yok canım öyle değil, 

değişip başka bir şekilde gele
ceksin, iki seferde arka arkaya 

t eşek olunmaz ya. 

N işnnlımm aşkından biç ~ii phe 
edPmem Hasan Bey.. Deni delice ine 
s~vıyor ... 

- öyleyse zevkinden şiiphc etme
li in .. 

( 
Hasan Anlar Ne Olursa 

-- -- ---
,.., d b .. 1•• akvam 11 :rraştılar, durdular, ' ;enevre e ıı un " 
Hiç bir i şe yaramıyan projeler ku~~ular .. 
< 1enevreden Londraya taşındılar . ır zamnn; 
,,.,, .. 1 e ·tı" lıafta geı>ti bir şeycıkl er yapmadan .• '1 un er g ı. , ~ cJ k · ı A ı 
:-)i lahları azaltmadık hep sarıld 1 b' sıdnhıa; 
K f l . lmuvor anla§ıl ı ır a n ... 

on ernns a ış o • b' b'l 
1)• 1 ti .d d "" ~ ··ındligv ti bilinmez ır ı mcce ev e en u,. ı .. ı 

\ l 1 u d uru ı·se· ovalamak 1;0 )' f!Ce .. 
ı u aı ıgım og , J • • 

Ha oluyor, ha olacak d iye vakıt geçnmek.. 
Bu suretle sarf oluyor bir çok para, h em emek .• 
Bütiin diinya bir araya toplanını:a ne ~hır?.. 
Ne olncnk lıiilün f:esler bir arada lıogıılur. 
Bak lngiliı, bak Fransız. ba.k İtalya, bak : Inpon; 
Konuşuyor bir teviye başka dıld<'.n; Fan, fın, fon .. 
J{oııu"manın nf'ticesi malfım bızce hep hava; 
Çene ~çalmak bu d iinyadn bilirsiniz bednvnl. 
Makdonnldın özlediği iktısattan haber yok; 
Paraları tophyımm boş siizlere karnı tok .. 

' 1şler böyle: Bu konf eraııs dağılacak efendim: 
Hasan anlar ne olursa; evvelden de söyledim •• 

Hasan Bey söyledi : 
- Sahte paraların bir felaket 

olduğunu şimdi hissettim. 
- Şimdiye kadar ehemmiyet 

vermiyor muydun? 
- Hayır, yüz liralıkla alış

verişim yok ki.. Yirmi beş ku
ruşlukla on kuruşun da taklitleri 
olduğunu şimdi öğrendim. 

Mısır seferi 
Hasan Beye sordum: 
- Mısırın nesini seversin? 
- Ateşte kızarmışım .• 
- Başka?. 

Suda 'pişmişini 1. 
Daha başka?. 
Biraz da ekmeğini!. 
Daha.. daha başka me.setfi 

seferini sevmez misin? 
- Hayır sevmem. 
- Neye Hasan Bey?. 
- Dedikodusu, seferinden 

daha uzun sürüyor da .• 

Vakit geçiyor 
Hasan Bey bir ayyaşa sordu: 
- Niçin gece gündüz mille· 

madiyen içki içersin? 
- Uyku uyuyamıyorum, has

tayım da onun için •• 
- Peki, fakat içki içince u

yuyabiliyor musun? 
- Yok, yine uyuyamıyorum. 

Vakit geçiyor .. 
Hayır 

Yeni tanışını§ lardı. Hasan Beye 
dedi ki: 

- Gün geçtikçe buhran daha 
ziyade arbyor halkta para yok, 
nasıl iş göreceğimizi şaşırdık!.. 

Hasan Bey sordu: 
- Siz de tüccar mısınız? .• 
- Hayır vergi tahsildanyım. 

Diyorlar 
Hasan Bey gardırop almıştı, 

evine gittiğim zaman bana 
gösterdi: 

- Nasıl? •. 
- Mükemmel, 
- Gardırop işte buna derler. 
- Yok; yalnız gardırop değil, 

aynalı dolap da diyorlar .. 

HeykelKonuşurmu? 
Hasan Bey müzeyi geziyordu. 

Heykellerin altındaki numaralara 
dikkatli dikkatli baktıktan sonra 
sordu: 

- Heykeller konuşurlar mı 
da altlarına telefon numaralarını 
yazmışlar. 

- Bı•n rnkı i ._ mew amına Hııımn Bey, karımı• .Vzii 
1b.erirıc İÇİ) orum .• 

P. O. H. B. 

L------------·~--------------------
Hasan R ey - Eskiden ol ~a) dı ) üziine ba'kınca yara· 

dana kurban olayım <liyee<'ğiııı gelirdi.. A ınmu ı;iındi 
boyayana kurban olayım desem dnlıa doğru olu(;ttk .. 

- Knrm rakı iı;et>ekııin mi diyor1. 
- Hayır, rakı içmİ:)ecekaıin diyor! 



8 Sayfa SON POSTA 

Şehir Mektupları 

ile Bir Gezinti 
. 

Tramvay 
Yapmak 

• 
ister Misiniz? 

Amerikan Darbımeseli İstanbula Gelince Unutulur 
Bugün, güneş dargın, hava 

somurtmuş, ben de öyle olma
lıyım ki önüme geleni didiklemek 
istiyorum. Tramvaya bindim. Ü
çüncü geniş sıra boş değilse, 

dışarıda dikilmek daha çok ho
şuma gider. O sıra boştu, ön
dekiler dolu. Her ~akit oturur
ken mavi camda bir şeyler ara
mak adetimdir. Baktım. İki gü
zel baş, hoş.. Ön sıradakinin 
başlığı soJ ka
şına yaslanmış. 

Gözlerim, dal
gasız bir akışla 

ensesinden dö-

külen, rengini bir 
şeye benzete-
mediğim saçlarına 

takılıp kaldı. Ne 
duyuyorum, ne 
düşü nü yorum, 

pek te farkında 
değilim. Cam-

daki akisler ara
sınd( dolaşan di
dikleyici bir çift 

göz, önümdeki 
güzeli üzmüş ol-
malı ki başını çevirdi, bana 
baktı. Bu güzel yüzde bir dudak 
bükümü eksikti: fakat ben, al
dırış etmedim. Onu da didikle
miye başladım: 

Saçları pek güzeldi, olgun bir 
demet mısır piiskülü gibi. Şimdi 
öndekinin saçlarım da benze
tecek bir şey bulmuştum, onlar 
da süt mısır püskülüne benziyor
muş meğer.. Bu saçlar, beni 
içerilere, gönüllere doğru çekip 
götürdü, düşünüyorum : 

O dümdüz saçlarla döşenmiş 

bir s vgi yolu mu, yoksa büküm
leri arasına biraz riya, ufacık 

yalanların saklanabileceği demet
lerle işlenmiş gönül yolu mu daha 
gıdıklayıcıdır. 

Bu yollarda yürüyebilmek için, 
sendelemiyecek kadar dinç olmalı 
değil mi? 

Bunu başın duruşile ensenin 
körpeliğinden anlıyabilirdim. Ba
şın duruşunu, yaşamaktan bezmiş 
buluyorum. Enseye bakıyorum, tı
kız bir gerginliğin pırıltıları var. 
Başın duruşu ile ensenin görünüşü 
bir değil. Derken, ceketinin ya
kası gözüme batıyor. İşte o zaman 

tramva} a bindiğirne de, didiklemek 
istediğime de pişman oluyorum. 
Bukadar güzel görünüşlerin altın
da bu kadar çirkin şeylere rastla
yacağımı bilseydim evimden bile 
çıkmazdım. Meğer o ense, cılk 
yağ içinde değilmi imiş. Ceketin 
yakası kirden bir şeritle çevrilmiş 
gibi. Omu1larile sırtına serpilmiş 
kepeklerin o f,iizel ondüleli saç
lardan döküldüğiine inanılırmı? 

Erkeklerde bu kirliliklerin ma
zereti bekar!,ktır, kadınlarda ise .• 

* 
Yolculıığun tadı kaçmıştı. 

Kim bilir nasıl bir tedai ile 
''bir bikri naşükiifte,. nin beş ku
ruşa a ~ıldığından şikayet eden 
Evliyayı hatırladım. Onun zama
nında bu gibi başlar, birer ipek 
koza halinde idUŞimdi kanatları, 
kalplerden sızan damlacıklarla 

işlenmiş birer kelebek oldular, 
gökten göğe uçuyorlar. Çelebi 
tekrar yola çıksa, bu damlacık
ları " turna kanı şirei engUr ,, 
gibi nuş eder mi idi, yoksa ... 

* Beyazıda gelmiştik. Saate 
bakbm, üç buçtik. İnsem, Darül
fünuna uğrasam mı? Dedim, yine 
vazgeçtim. Hava bulamk. Bu 
havada oraya gitmeyi doğru 

bulmadım. Olur ki havanın tesi
rile bu ışık yurdunu istediğim 
gibi aydınlık göremem -de didik
lemiye başlarım, diye ürktüm. 
Güneşli bir günde gitmeyi dü
şüncelerime daha uygun buldum. 

Tramvay yıne yollanmışb. 
Giderken gözüme takılan bir 
mevzuun hayalini hırpalıyarak 
düşünüyorum ? . 

- Topanef 
Biletçinin sesi, bir emir gibi 

sinirlerimi titretiyor, tramvaydan 
iniyorum. Nereye gideceğim?. 
Verilmiş bir karanın yok. Önüm
de bir kapı. Giriyorum: 

Bir avlu, yosun tutmuş çeş
meler, süprüntü sandıklarma 

benzeyen birkaç masanın arka
sına sinmiş hazır meh.1upçular .. 
Keskin bir rutubet kokusu yayı
lan sofalara yaklaşıyorum. Camiin 
kapı perdesi aralanıyor,~ aksakallı 

bir adamcağız, " Adem ., in ko
vulduğu cennete tekrar girmiş 

gibi huzur içinde görünü) or, bu 
huzura imreniyorum, vicdanının 
t esinden başkasına kulak asmı
yan bir huzur .. 

Arzuhalcilerin yanından geçi
yoruz. Bir tıkırtı.. Yazı makinesi. 
Ak sakallı yan yan bak.yor. 
Kapıdan çıkıyoruz. Bir çeşme: 

Yalakları hazan yaprakla
rını çürüten birer beşik ol
muş. Arkasında bir çimenlik var, 
bir depo.. Seyrisefaine mi, Barut 
şirketine mi, - ikisine de yakışır -
ait olduğu kestirilemiyen, işe ya-

Yuridaş .. 
Londra'da "Cihan İktısat Kon

feransı,, buhrana bir çare keşfile 
uğraşırken, Londra şokaklarmda 

"İmparatorluk malı kullan,, diye 
propagandalar yapılıyor. Çünkü 

buhranın en iyi çaresi : Yerli malı 
giymek ve yerli malı yemektir. 

Mlll1 lktısat vcı Tu rruf Cemiyeti 

ramaz kınk dökük şeylerle dolu 
bir depo. • 

~ 
Bir ara ileriliyorum, Tophane 

parkı. Hani Avrupadan resmi 
misafırlerimiz geldiği zaman me
rasim yapbğımız iskele yok mu? 
işte oraya bu parktan geçilir. 
Yol, Avrupa parklarında olduğu 
ııibi özenerek yapılmııtır. Buradan 
iskeleye doğru gitmek isterseniz, 

sakın sağınıza, 
solunuza bakma
yın. 

Futbol oy
nıyan gençlerden 
baıka bir şey 

göremezsiniz. He
le, midenize gü
ven mi yor sa sız , 

futbol yerinin 

yola doğru olan 

kısmına hiç bak
mayın. Orası, 

çöpcülerin çöp-

lerini toplamadığı 
yer değil, ara-

balarını boşalt-
hğı yerdir. 

Daha ileri gitmekten vaz ge
çiyorum. Parmakhk boyunca yü
rüyarum. Sağdaki köşkün tatsız 
habralar saklıyan pencerelerine 
bakmadan geçiyorum. (F ord) un 
kapısı önünde duruyorum; hayret! 

Dünyaya lüks saçan F ord bile 
bizim emanet çöpçülerine mağlup 
olmuş. Amerikada " herkes kendi 
evinin önünü temizlerse şehirde 
pislik olmaz,. kanaati varmış, 
derler. "Tophaneli Ford,, bunu 
unutmuş olacak. 

( F ord) un bu halini gorunce, 
belediyeye söylenmekten vazge
çiyorum. Amma gene· pişman 

oluyorum. Bir gün yolum, oraya 
da düşecek gibi. 

Arkadaki binaya döndüm. Bu 
park ve şu çeşmenin arka
sındaki pislikler oradan görünü
yor mu? Diye baktım. Ne göre
yim, bu binanın demir parmak
hldarı bir sürü adak paçavra
larile örülmüş sıra sıra pislikler 
üzerine kurulmamış me Ben ise 
oranın içini görmek istiyor, ve 
işi başmdan aşan belediyeye bu 
çöplerin kalkması için bir mera
sim beklememek lazımgeldiğini 
işittirecek bir ses duyabilirmiyim, 
~iye bakmıştım. 

Sıkıldım artık.. Beşiktaştan 

tramvay geliyor mu? diye baktım. 
Gözüme bir cami iJişti, güldüm, 
siz de olsanız gülerdiniz: 

Tophane adım taşıyan bu 
camiin hünkrr dairesi, bil
mem hiç dikkat ettiniz mi? 
en güzel mermerden yapılmıştır. 
Bir de Allah için } apı!an tarafı 
görün, taştan, topraktan!.. 

Durak yerine giderken, bir 
dev ininin ağz.ına benziyen 
deminki binanın kapısına ür
küntü ile bakıyorum. Dışı 

hö} le olan bu mübarek bi
nanın içi nasıldı, neler vardı? 

Bu meraklı şeyleri ogrenmeyi 
başka bir güne bırakarak tram
vaya biniyorum. 

Temmuz: 11 

Orhan Seyfi B. Digor Ki: 
-

Yazısının Gelirile Yaşa-
ya bilenler Yoktur 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 

- Bunların san'at eseri olmak 
itibarile ne kıymetleri var? 

- Bunlarda lisan daha ziyade 
tasfiye edilmiş bir haldedir. Bun
dan başka bu şiirler, muhatapları 
olan küçüklerin kalplerine gire
bilmek için daha akıcı, daha ince, 
daha yumuşak bir üslupla yazıl
mışlardır. 

- En çok hangi eserlerinizi 
seversiniz? 

- Şiirlerim içinde ilk genç
lik duygularımı taşıyanJarı severim, 
onlar bugünkü bana uzaktırlar, fa
kat tazeliklerini kaybetmiyen hab
ralarının kıymetleri vardır. Sonra, 
bugünkü bana en yakın olanları 
mesela "Vasiyet,, gibi son yaz
dıklarımı ve nihayet henüz kafa
mın içindekileri severim! .. 

- Y azılarımzı nasıl yazarsınız? 
- Mizahi yazıları, fıkraları 

idarede, evde, konuşanların ara
sında, hatta tramvayda, otobüste 
velhasıl her yerde yazarım l 

- İnanamam l 
- Sebep? 
- Tramvayda, otobüste kafa-

nız velut olabilir, fakat buluşla

rınızı kağıda geçirebilmek için 
kolunuzu nasıl oynatabilirsiniz kil 

- E\•et, fakat ben de tram
vayda, otobüste yazanın deme
dim, yani kolumu kıpırdatabilrnek 
imkanı olsa okadar kalabalıkta 
bile yazabilirdim demek istiyor
dum. 

- Şiirlerinizi de kalabalıkta 

yazabilir misiniz ? 
- Hayır, onları hafızamda 

yazarım, kendi kendime tekrar
larım. Bu itibarla yalnızlığa ve 
sükuta ihtiyaç hissederim. 

Manzumelerimi ekseriya gece
leri yazmışımdır. Kağıda bir harf 
bile geçirmeden mısraları başımın 
içinde tamamlar ondan sonra 
yatağa girerim. 

Sabahleyin kafamın içinde 
lamam olan manzumeyi birkaç 
def'a daha tekrarlar, beğenme
diğim kısımlarım tashih ettikten 
sonra son ve kat'i şeklini kağıda 
geçiririm. 

- Halk ençok hangi eserini
zi sevmiştir? 

- Onu bilemem, şiir olarak 
en çok tanınanlar ( fırtına ve kar 
manzumesi fıe ( Peri kızı ile ço
ban ) hikayesidir. 

Bizde halk niçin okumu-
yor? 

Eğer Türk maarifi, meşru
tiyetle cümhuriyet arasmdaki 
devrede de~bu günkü gibi, hür ve 
yaptığını bilen münevverler elinde 
bulunsaydı bundan hiç birimiz 
şikayet etmiyecektik. Fakat ma
alesef bilirsiniz ki, biliriz ve bi
lirlerki o ve ondan evvelki de
virlerde bu büyük bir ihmale 
uğramış, maarifimiz şuursuz ve 
cahilane bir şekilde idare edil
miştir. Bu sebeple halkımızın bü
yük bir ~ısını okuyup yaznıa bil
miyor, " tam manasile münevver,, 
olanlarımız pek azdır, bugün bile 
okumanın · bir ihtiyaç olduğu 
pek mahdut bir zümre tarafından 
kabul edilmiştir. Geri kalanlar 
tesadüfen okurlar, hatta bunlar 
arasında ilim adamı geçinenler 
bile vardır. İsim söylemiye ne ha
cet, bu ellerine kitap değmemiş 
mütefekkirleri benim kadar siz de 
tanırsınız! bunun haricinde halka 
verilen kitapların kıymetlerini de 

nazarı itibare almalıyız. Kolayca 
meydana getirilmiş emeksiz eser
ler rağbetsizliğe uğrarsa bundan 
şikayete ne hakkımız var? 
Bunun aksine, emekle meydana 
getirilmiş değerli, özlü eserlere 
alaka göstermek lazımdır. Bu 
şekilde. bir roman, bir şiir kitabı, 
ilmi bir eser ortaya çıktığı zaman 
matbuat, münevverler yakından 
alaka göstermelidir. Biz bu hu
susta maalesef çok kayıtsız dav
ranıyoruz. 

- Muharrirler niçin şöhretle
ri nisbetinde kazanamıyorlar? 

- Bence bilakis, muharrirler 
şöhretleri nisbetinde kazanıyor
lar. Eserlerin kari kütlesinin az
lığı nisbetinde satıldığını nazarı 
itibara alırsak kazançlarını o 
kütle kadar dar şöhretlerile gayri 
mütenasip bulamayız. 

- Muharrirlik hayatınızda ba
şınızdan geçen en garip vak'a 
nedir? 

- Öyle "pek garip,, vak'a 
başımdan geçmedi. 

.,Garip,, telakki ettiklerimi 
şimdi düşünüyorum da bilakis 
pek tabii buluyorum! 

"'" Suallerim b~tmişti. Ben ısmar-
lanan buzlu şırayı yudumlarken 
Orhan Seyfi Bey aradığı nükte
yi bulmuştu: 

Hapishanelerde epey dolaş
mış yaşlı müdürii mes'ul Süley
man Tevfik Beye bu anket mü
nasebetile soruyoruz: 

- Muharrirlikten ne kazan
dınız? 

Beriki cevap veriyor: 
- Mükemmel bir romatizmaf 

ı aci Sadullah 

FENERBAHÇE 
EŞYA PiYANGOSUNUN 

k"ş i de İni>, ıı n r ı k 

ghnuniız kamı. 

Acele ediniz. 

~............... (5359) 

FEDAi DONANMA 
Perşembe günü Şehza ebaşı 

A 

HiLAL Sinemasında 
~-------~ (5404) --

Hlmayei Etfalin Balosu 
H. E. C. Kadıköy Kazası ldaer 

Heyetinden: Cemiyetimiz tarafından 
B. M. M. reisi Kazım Paşa Ha:ı.retle

rinin himayelerinde 13 temmuz 933 
peşembe günü akşamı Suadiye plaj 
gazinosunda bir kır balosu tertip edil 
miştir. K.adıköyün kibar hanım efendi 
ve beyefendilerinden tertip heyeti ta
rafından idare olunan Balo mevsimin 
en kibar ve nezih balosu olacaktır. 
Davetliler için Suadiye iskelesinden 
sabah saat dörtte İstanbula vapur 
temin edUnıittir. 



11 Temmuz 

İTTiHAT VE TERAKKİ. 
Her hakkı mahfuzdur. - Naııl dold• ? .. 

Na•ıl Yaşadı? .• 
Naııl ôıda? .. , 

Ziya Paşa istifasının Sebebini Bita
raflıkla T alit Beye Anlatıyordu 

Hükumeti temıil eden kuv
vetin, emin ellere geçmesi 
isteniliyordu... Merkezi umumi, 
mütemadiyen Sait Paşaya telgraf
lar çekiyor: halkın hürmet ve iti
madım celbeden zevttan mürek
kep bir vükeli heyeti teşkilini j 
talep ediyor.. Fakat Sait Paşa, 
bütün bu taleplere karşı,. k~n~ine 
has olan maharet ve pışkınlıkle · 
atlabcı cevaplar vermekle iktifa 
eyliyordu. 

V uiyetin korkunç akibetini 
pek yakın gören merkezi umumi, 
artık meseleyi filen haJletmek 
lizım geldiğini hissetmiş ve İstan
bula selahiyetdar bir heyet gön
dermiye karar vermişti ... T emmu
zun on dokuzuncu cumartesi günü 
lstanbula gelen bu heyet, Talat, 
Cavit, Hüseyin Kadri Beylerden 
ııürekkepti. Evvelce İstanbula gelen 
Rahmi, Hafız Hakkı ve Necip 
Dıraga Beyler de bu heyete işti
rak edecekti. Cemal Beyle Cavit 
Bey de heyete ayrılmış iseler de 
azimetlerini bir iki gün sonraya 
tehir etmişlerdi. 

Heyet, istanbulda bulunan ce-
miyet erkanı tarafından Sirkeci ga
rında istikbal edilmiş ve birer çay 
çirilmek için istasyonun gazinosuna 
getirilmişti. Masanan üstünde ga
zeteler duruyordu. Talat Bey, 
çay içerken, bunları karıştırıyordu. 
Gözleri, bir anda bir yazı üstünde 
durdu. Burada, Maliye Nazm 
Ziya Paşanın istifasından bahs 
olunuyordu .• Talat Bey şu teklifte 
bulundu: 

- Hadin, kalkalım .. Ziya Pa
taya gidelim... En evvel şu zatı 
dialiyelim.. Bunun istifasında şüp
hesiz birçok sebepler vardır. Me
selenin iç yüzünü öğrenmiş oluruz. 

Dedi. Bu teklif, derhal kabul 
etlildi.. Talat, Rahmi, Hafız. Hakk 
Beyler, kalktılar; Ziya Paşanın 
Eren köyündeki köşküne gittiler; 
paşayı gördüler. Evveli, meşru

tiyet kararı verilirken vükela 
meclisinde cereyan eden ahval 
hakkında izahat vermesını rica 
ettiler. Ziya Paşa, o gece Yıldız 
sarayında toplanan vükela mecli
sinde cereyan eden vekayii büyük 
bir bitaraflıkla anlattı. 

Sonra Talat Bey, paşa ile ko
nuşmıya başladı: 

_ Paşa hazretleri, dedi. İstifa-
namenizi okuduk. Efkan umumiye
ye karşı verdiğiniz açık hesaptan, 
çok mütahassis olduk. ·Şu anda 
siıe temamen itimat ediyoruz; 
ve fikirlerinizden istifade etmek 
istiyoruz... Anlıyoruz ki, Sait Pa-

tanın bu zamanda kabine riyasetin
de bulunması münasip değildir. 
Halbuki biz, ricali devleti yakın
dan bilmiyoruz, tammıyoruz. A
caba Sait Paşanın yerine kimi 
getirmeli? .. 

Ziya Paşa, Talat Beyin bu 
sualine verilecek cevabı tasar
lamakla meşgul iken Rahmi Bey 
söze karıştı. Sabık Sadrazam 
Avlonyah Ferit 'Paşanın faaliye
tini sena ettikten sonra onun iş 
başına getirilmesi münasip ola
cağım söyledi. Ve sonra Ziya 
Paşaya: 

- Siz ne buyurursunuz, Paşa 
hazretleri? •• 

Meşrutiget tlevrinin ille harbige nazırı 
Ômer Rüıtü Paıa 

Dedi. Ziya Paşa, aynen şu 

cevabı verdi: 
- Ferit Paşa, sekiz sene ka

dar sadaret makamında bulundu. 
Son üç sene ben de onun kabi
nesinde çalıştım. Filhakika ciddi, 
cesur ve faal olduğuna şahadet 
ederim.. Fakat bugün sadaret 
makamına kimin getirilmesi mu
vafıktır, diyorsunuz. Rica ederim 
bunu bana sormaymız. Size, isim 
tasrih ederek cevap vermekte 
mazurum. Kimsenin leh ve a]ey
hinde mütalaa beyanı için ken
dimde bir salahiyet bulmuyorum •. 
Yalnız size şunu tavsiye ederim ki 
bu zamanda makamı sadarete 
getirilecek ve kabine teşkiline 
memur edilecek zatta her şeyden 
evvel şunları arayınız. Birincisi, 
bu zat bugün haiz olduğu rfitbe, 
memuriyet ve makamı resmiyi ne 
suretle ihraz etmiştir?:. İkincisi, 
halk nazanndaki haysiyet ve şe
refi neden ibarettir?.. Üçüncüsü 
jurnalcılık etmişmidir?.. Hele bu 
nokta üzerinde çok durunuz. 
Çünkü derecei iktidarı her ne 
olursa olsun, böyle bir ayıpla şa
ibedar olan bir adamı Sadaret 
makamına getirirseniz, hem halkı 
sukutu hayale uğratırsınız .. Hem
de Padişaha, bu işte ciddiyet ol
madığına dair bir fikir ilka etmiş 
olursunuz. Benim size söyliyecek
lerim, bunlardan ibarettir. 

Dedi .. Ve bahsi değiştirmek 
için, şu mühim bahse temas etmek 
suretile sözlerine devam etti: 

- Be) ler!.. Çok ağır bir yük 
altına girdiğinizi, unutmayınız .. 
Eğer devletin idaresi, sizin müra
kabeniz alhnda devam edecekse, 
göreceğiniz çok mühim işler var. 
Fakat evvela, bunların en mü
himlerinden başlamalısınız. Nazarı 
dikkatmızı en evvel ikinci ordu 
üzerine celbederiır. Bu ordunun 
yakında erzaksız kalması ihtimali 
vardır. Buna da siz sebep oldu
nuz. Çünkü me{rutiyet ilan edi
lirken ihtiyatsızca propagandalar 
yaptmız. Her tarafta yanlış te
lakkilere kapı açtınız... Buna 
binaen bir an evvel anarşiye hi
tam vermeli ve sükünu temin 
etmelisiniz. Yoksa, memleketi 
kurtarmak için başladığınız bu 
hayırlı iş, muhakkak bir felake
te müncer olur. Meşrutiyeti 
kaybetmek şu tarafa dursun, 
memleket inhilal ·eder. 

Dedi ve bu sözlerle cemıye-

tin büyük bir hatasını telmih 
etmek istedi. 

[ Malum ya; meşrutiyete ta
kaddum eden günlerde cemiyet 
tarafından neşredilen beyanname
ler de hükümet memurları aley
hinde çok ağır lisanlar kulla
nılmış.. Masum ve mürtekip 
biribirinden aynlmıyarak bütün 
devlet idare kuvveti hakkında 
bir kin ve nefret uyandınlmıştı. 

Meşrutiyeti takip eden gün
lerde bütün vilayetlerde . halk 
memurlara hakaret etmiş.. idare 
ve maliye memurJanndan pek 
çokları mevkilerini terkederek 
ortadan çekilmiş.. Birçok o 
işlerle alakası olmıyanlann elle
rine geçmişti. Köylerden on 
para bile tahsil etmenin imkanı 
yoktu. Çünkü kö} e iİden tahsil
darlar, sopalarla kovuluyordu. 
Halbuki maliye, zaruret içinde 
kıvranıyor .. Askeri müteahhitler, 
haftalıklarını alamadıklan için 
erzak veremiyor .. Ordularda açlık 
tehlikesi b aşgösteriyordu.] 

( Arkası var ) 

Açık Muhabere: 

( i'>demi:;- - i.,maı1 ) imzalı mPkmp 
sahibine: 

- Teşekkürler ederiz. Sırası ge
lince bahsedeceğiz. 

=-= :.=::. • - ' - -

SON POSTA -------lstıuı lıııl 

BORSASI 
10 - 7 - 1933 

Paralar { ~lhlf ) 

kurut fı: 11 rtl 

J 'ııı'e·lln 105,- :it' knro, 
1 do'ar 147.d) 

171,- 1 •'"• AYU& 

122,-
26,00 
17,-
50,0D 
24,0IJ 

7(1 fı. Frana11 1 Pnetil 
~O l're. 224,- 1 Mark 
20 fr. F. el~l .u 118,'lO 1 zl«ıtı 
20 dral mi •!\,50 1 Penrll 
20 fr. ınlçu tı23.- 20 ey 

32,-

:lO len 24,50 ıtl d n<tr 
l florlıa M,- 1 ı,,;., , voneı 

23...ıO 
~7.--.-

Çekler 
Londr' 703,2) l?uır 
NeY - yorı. r,68 Vi)'ln• 
Perl• 12,06 Madr t 
.Mllano 8,tıa:>:t Beril-. 
BıO'r•'' 3,377S V•r9ou 
Atin• s;ı,61~ Peıte 
Cene•r• 2,4360 BDkre, 
f.ofya (;8,13 O Be:1rrat 
;. .... t"I. dam ı,ı687:wt fııloa .• ou 

Hl••• Senellerl 

15,9150 
4,2575 
!l,6.1'75 

·~ 4,222> 
3,8325 

80,20 
34,8470 
Dl,00 

ı,ı r ~ J,lra 

' 

B k.(Nama) -9,ıj(f Anado'11-.1110V. 37,50 
' an 9'"' D y • (Hlnalle) r"' Şark • • 441,H 
: tlllleı• ·a) ı _ı&.- lat. Traıav~ı 51,J() 

Oamaolı Bank. "5•- Oaklldar u 11 Ol 
k 5•95 Terkoa • le lal " I!> ou 29.5J 

Şirketi HayrlJ• ' 
H il 0,90 Havallıul 27.-
A:a~olu '680V• ~10 1elefo1 13,0J 

•ı.tıt p," 23,25 Bome ıtl ,1,1!) 
"' hh•m ve Tahvlllt 

J,irsı. 

1953 lkra•IJell 9!; ,oO 
tatlkrua 

1 
'
tkrua Dahili 98,00 

• 54 "K 
DBJUbU Mu. ..... 
batdat tertip 1 9,,25 

ll 1 J,7, .. 
BORSA • 

ReJ1 
Tr•••aJ 
Rıhtıın 
c .. llt*aı .. 
Terlı.,. 
Elelctrllc 

HARiCi 

J,!rl\ 

3,60 
4,97 

18,0D 
170,-
41,:ıo . --,-

Tahvllat - MeakOklt 
Llrıı. 

tOrk Altına 129,GO 

lnıı· " 10,M 
B,53 

fr. • n""' 
Rua • I.,,...,. 
llecldlye 37,50 
Banknot (Oı. B.) 240 
Kalın betlblrllk alfan 

-, (iUınhurlyetJ 46,Z 
\Asla) ~ 
l.ffaml&) 4tı.Z 

J ... lra 

ıReıau 47,!n 
(VahlU 46,2' 

ince beılblrlllc alıa11 
(COmh11rlyet ı 4:S,5J 
(Haıaltı IUıDaJ ac.ı,JJ 
(Reıatı • 461~ 
\Vahit> • 47.!iO 

Maaar Kr.Fo. 1888 163.:W 
• .. • l llUJ 93.lJO 
• • " l!U t "J,:M) 

(9) Yddıa •ıaretllleı llusO• auaamcJe 
ıörmemlıttr. 

Zonguldak'ta Çalışanlar Anlatıyor: 

Ocak Ameleleri Arasında 
--- ---·-----

Günde Ne Kazanırlar? Ne Kazandır1rlar, Ne 
Muamele Görürler? 

Bin Bir Tehlike İçinde Geçen Bir Hayat 
-----...,..---~--

Zonguldaktan bir mektup al
dık, albnda kömür ocaklarını 
yakından görmüş bir zabn imzası, 
ıçinde de ehemmiyetli bir dilek 
silsilesi var. 

Okuduk ve . okutmayı da bir 
vazife bulduk. işte bu mektubun 
anlattıkları: 

" Zonguldakta 60, en ziyade 70 
kuruştan ibaret cüzi bir yevmiye ile 
çalışan ameleler .. Sabahleyin beşte 

kazmaları elinde olarak yüz seksen 
metro derinliğindeki yere iniyor ... 
Ve çalışıyorlar.. İdarece her ba
caya üç amele verilmiştir .. Onlar
dan mukannen on araba kömürü 
yevmiye hasılatı olarak isterler 
ve bu bir (randaman) itibar olu
nur. On araba kömür deyip te 
geçmiyelim... Her arabanın yanın 
ton istiabı olduğuna göre yevmiye 
beş ton ~ömür istihsal etmiye 
mecbur bir amele takımı karşı
sındayız demektir ki bu he_r . ~ 
için pek te kolay olmıyan hır ıştir. 

Amele.. akşam üzeri çıkarken 
bu kömürü vermiye mecburdur. 
Bazı günler pek güç surette 
elde edilen bu miktarı doldura
bilmek için öğle paydoslannda 
da ça1ışmak zarureti basıl olur, 
zira (randman) elde edilmedik
çe amelenin yarım ve hazan bü
tün yevmiyesi bile kesilmek teh
likesini gösterir. 

'Jf 
Fakat başka bir gün mesela 

arazi müsaade ettikçe on araba 
yerine on dört on beş araba 
randmanı veren bir takım da 
olmaz değil, ancak bunun ne bir 
ikramiyesi.. Ne de yevmiye faz
lası yoktur.. Bundan istifade 
eden sadece ocak olur. 

>f. 
Bu tehlikeli çalışmıya mukabil 

ikr.amsAZ ve iltifatsız olan bu hayat 
her an içinde ölümle karşı karşı
yadır. Patlıyan bir ~zo) herş~yi 
mahvedebilir.. O cıvar tamamile 
çöker bir kısım amele ölür.. Bir 
kısmı yaralı olarak kurtulur .. 
Fakat kurtulanların da artık ocak-
ta yeri yoktur. Tedavi edil~k.ten 
sonra da ekseriya ocaktan dtıfat 
görmez ve "iş yok,, cevabını alır. 

lısiz kalan amelelerin ailesi, 
çoluk çocuğu sefil ve perişan 
kalacak diye düıünen varmı? •• 
Hatta ölenlerin diyetini ocak 
vermek mecburiyetinde iken bunu 

bile yapsa yapsa diğer ameleler
den keseceği birkaç günlük yev
miyeyi bir araya getirip kendisi 
hiç bir santim zarara girmeden 
yapar. 

* Bir kaza.. Bir grizo, bir çök
me.. Her zaman ıçın ameley' 
mes'ul bırakır.. Hiçbir zamaı 
bundan idare mes'ul olamaz .. 
Mesela bir varagel kuyunun üst 
başında bir vinççi vardır. Ar• 
yerde de yolu tamir eden ma
rangozla amelesi ... 

Vinççinin aşağıya gönderdiği 
arabadan kendilerini korumak 
i~in kuyu ortasındaki hususi yere 
gıren marangozla amelesi bir 
aralık araba gelmeden hariçte 
kalmış olsalar ... Derhal ezilecek
lerdir. Bu ise vinççinin mutlaka 
hapse girmesine.. ve mahkümiye
tine sebebiyet verir •.• 

Harekat ve işte intizam bu
lunmayışından iki aile reisinin 
biri ademe.. biri hapse giderken 
idare mes'uliyeti üzerinden atmış 
demektir. 

'Jf 

Ramazan ve kurban bayram
ları arasında yalınız on iki tane 
vefat vardır. 15 mart 1933 tari
hinde pathyan grizoda sekiz kişi 
yaralanmış ve ikisi hastahanede 
vefat etmiştir. Bu hadiseden bel
ki maden dairesinin haberi var .• 
Fakat bir İtalyan çavuşunun se
bebiyet verdiği 24 veya 25 ni
san tarihindeki grizo hadisesin-
den maden dairesinin haberdar 
edildiğini ben henüz işitmedim. 
Eğer yanılmıyorsam bu hadisede 
bir perıranecinin ellerile yüzü 
yanmış.. Yedi amele yaralanmış
br. Fakat Salvadori ismini taşı
yan bu amele çavuşu henüz va
zifesindedir. 

* 
Amelelerin yabp kalktığı ku-

lübelere gelince: Bunlar badana
sız .. Kirli ve pis yerlerdir .. Sene-
de bir defa olsun badana edildi
ği görülmüyormuş ... 

Amelenin içtiği su da pek 
berbat bir haldedir. Temizce 
ve daha iyi bir su temini pek 
kolay iken bu da yapılamamak
tadır. Bu halleri görmek.. Ve bu 
zavallı amelelere acımamak, şika
yetlerine hak vermemek... Müm
kün olmuyor ... 

Verdiğimiz Haber Yanlış Değildir 
-- ---- - ~-

Muallim Mektepleri Ta-
ma men Liğvediliyor 

Vekaletin Kararı T ;bliğ Edilmek Üzere 
Evvelki günkü sayımızda, Ma

arif Vekaletince erkek ve kız 
muallim mekteplerinin tamamen 
lağvına karar verildiğini yazmıştık. 

Dünkü Sabah gazetelerinden 
birisi neşriyatımızı teyit, diğer 
ikisi tekzip etmiştir. Tekzip eden
lerin fikrini karıştıran nokta şu-
dur: Bfr sene evvel Maa~f Vek~
leti muallim mekteplerinın tahsd 
derecesini kafi görme~ş v~ mu
allim mekteplerinin tahsıl mudde
tini 5 senden 6 seneye çıkarmıştır: 
Bu suretle muallim mekteple~ı 
mezunlarına lise de~ecesinde bır 
tahsil gördürmek ımkam elde 
edilmiştir. . . 

Bu vaziyetle yem . v~ıyet ar~
sJDdaki fark pek banzdır: Maarıf 
Vekaleti şimdi muallim mektep
letini kadrosile, tahsisatile teş
kilatile tamamen ortadan kaldır-

maktadır. Buna mukabil liselerin 
9 10 ve 1 linci sınıflarında terbiye, 
r~hiyat ve içtimaiyat dersleri da
ha mufassal okutulacak ve bura
lardan çakacaklar muallim ola
bileceklerdir. Son aldığımız ha
bere göre kız ve erkek muallim 
mekteplerinin lağvı hakkındaki 
karar bugünlerde vıliyetlere 
bildirilmek üzeredir. 
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10 Sayfa 

Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

Tefrika No. 55 

Matmazel Şu Tabancayı 
Al Yastığının Altına Koy 
Kadın bir fenahk yaparsa, tabancayı çıkar 

ve ucunu ona çevir ... 

- Evvela, yavaş söyle matma
zel.. sonra o kadar acele etıne 
çıkacağımız kapılar, benüz tama· 
men açlk değildir. Burada bir 
iki saat daha kalmıya mecburuz. 
Şimdi, soracağım suallere cevap 
ver. 

Lusye'nin Çlplak kollan bir 
anda yanma düşmüş; ~birdenbire 
parlıyan ümitleri sönmüştü. Yine 
canlanan bir emniyetsizlikle mırıl
dandı: 

- Sorunuz .. ne istiyorsunuz?. 
- Sen burada daima yalnızml 

kalıyorsun matmazel. 

- Çok zaman yalnız.. Fakat 
arada sırada bir İtalyan kadın 
geliyor. Uyku zamanlarında be
nimle beraber bulunuyor. 

Bu kadm, geceleri mi, 
yoksa gündüzlerimi geliyor. 

- Bilmiyorum ki .. Beni buraya 
kapadıkları zaman, baygındım. 
Ne kadar baygın kaldım.. Ken
dime geldiğim zaman gecemi idi, 

1 

gündüzmü idi? .. Bunları hiç bil
mıyorum. 

Gavur Mehmet, düşünerek 
kendi kendine söylendi: 

- Öyle ya.. Yedi kat yerin 
dibinde yaşıyan bir adam, geceyi 
gündüzü ne . bilir.. Eh pekala, 
matmazel; bu kadından başka 
odana gelen olmazını?. 

- Bir defa iki erkek geldi. 
Yüzleri örtülü olduğu için tanı
yamadlm. 

- Bunlar ne yaptılar? .. 
Babama bir kağıt yazdır-

dllar. 
Ne yazdırdılar? .. 

Lfısye, birdenbire durdu. Ga
vur Mehmedin yüzüne dik dik 
bakıyordu ... Gavur Mehmet sordu: 

- Söylesene matmazel.. Ne 
yazdırdılar? 

- Hem, babamın yanından 
geldiğini söyliyorsun.. Hem de 
babama yazdığım mektubu bilmi
yorsun .. anlıyorum. sen de onlar
dansm.. Şimdi gelmiş, benim ağ
zımı arıyorsun. 

Gavur Mehmet, 
korktuğunu anlamıştı. 

Lusyenin 
Bu, dar 

SON POSTA 
Ynml, Slya1I, Haudia .,.. Halk 

raırete1I 
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zamanda onunla sozu uzatma .. 
mak ıçın hakikatı söylemiye 
mecbur oldu: 

- Matmazel! .• Sana açık sör 
leyeyim .. Ben, zabıta memuruyum. 

Benden korkacak, çekinecek 
hiçbir şey yok. Eger sözlerimi 
tamamen dinlersen bana büyük 
yardım etmiş olursun.. Hem de 
sen kurtulursun. Şimdi, bir su
alim kaldı sana.. Seni bekleyen 
kadın gideli çok zaman oldu mu? 

Lusyeye biraz emniyet gel
mişti. Müsterih bir sesle cevap 
verdi: 

- Eh... Şöyle böyle yarım 
saat oldu? 

- Acaba, gelmesi yakın mı? 
- Yatacak zaman, yaklaştı. 

Zannederim ki çok kalmaz. 
- Pekala Matmazel. Şimdi 

de sana bi rşey tenbih edeceğim. 
Şayet o kadın gelirse, her zaman
ki muameleni kat'iyen değiştirme. 

Hatta, başının ağrıdığını bahane 
et.. yorganı başına çek, yat... 
ihtimalki bir buçuk iki saat sonra 
bazı gürültüler işiteceksin. Kapı
nın dışında kıyamet kopsa, sakın 
yerinden kımıldanma... Yalnız şu 
tabancayı al.. yastığının altına 

koy. Eğer o gürültü esnasında 
kadın senin üstüne gelir ve sana 
bir fanalık yapmıya kalkarsa .• 
hemen tabancayı çıkar, ucunu 
ona çevir, korkut .. yok eğer kork
mazsa ve o da sana silahla hü
cum etmeye kalkarsa, hiç düşün
me tetiği çek .. domuz karıyı yere 
devir. 

Lusiye, hem Gavur Mehmedin 
verdiği talimatı dinJiyor, hem de 
titreyordu. Gavur Mehmedin söz
leri bitince, iniltili bir sesle mu
kabele etti: 

- Fakat, ben silahtan çok 
korkarım.. ömrümde bir kere bile 
elime almamışım. 

- Çare yok madmazel.. tatlı 
canım kurtarmak için bir feda
karlık yapacaksın.. amma, kim-
bilir .. belki hiç bir gürültü ol
maz.. senin de böyle birşey yap-
mana lüzum kalmaz. 

Gavur Mehmet Uisyeye çift 
namlılı ve kapsullu tabancayı ve
rirken, horoz kaldırmayı, nişan 
almayı, tetiği çekmeyide öğret
meyi unutmadı, Burada artık işi 
kalmamıştı. Tam kapıdan çıkar
ken hatırladı. 

- MadmazeH.. O kadın ge
lip te yatacağınız zaman kapıyı 
arkadan sürmelermisiniz? 

- Hayır.. çünkü. o uyumaz. 
Ben burada yatar uyurum. O, şu 
kanepede oturur, beni bekler. 

- Haaa.. şimdi iş değiş
ti. Şu halde,• şayet dediğim 
gürültü olursa , evvela hemen ko
şar kapıyı kilitler ve ondan sonra 
da tabancayı alır, o kadıının kar
şısın.:t gebersin ... 

Lusye, ellerini oğuşturuyor, 

ve gözlerini tavanda gezdirerek 
söyleniyordu: 

- Ah.. bunlar henim yapa
bileceğim şeyler değil amma .. 
hemen Allah yardımcım olsun. 

( Arkası var • 

SQN POŞTA 

Suların azgınlığına ne der· 
sih!.. 

Tabii, koskoca Londra 
konferansı içino düşer de azmaz 
olur mu? 

r ' Resminizi Bize Gönderiniz 

• * Size T ahiatini•I Sög/igelim 

l 

Resminizi kupon ile gönderiniı. 
Kupon diğer tıayfaınızdadır. 

22 Bursa' da Na~it B.: Güler yüz
lü ve neş'eli

d.ir. Müşteri
lerine iltifat 
eder, nazik ve 
hürmetkar bir 

tavır alır. Maa
haza; işini bi· 
lir. Herkesle 
ıyı geçinmek 
gürültüsüz ve 

kavgasız bir hayat geçirmek is
ter. Kadın ve sevgi mevzularına 

lakayt kalmak istemez. 

• 
29 Sabit B. : Şıklığa ve kendisini 
gösterecek 
tarzda iyi gi
yinmiye heves
kardır. Yara
tıcı ve müca .. 
deleci olmak
tan ziyade mu-

ayyen işlerde 

muvaffak olur. 
Menfaatlerini 
düşünür ve başkalarına dağıtmak 
istemez büyüklüğü sever ve ken
disine ehemmiyet verilmesini 
ister. 

• 
28 Borda Durum~ Naci B.: Zeki 

ve işinde be
ceriklidir. Mu
amelesinde ne
zaket vardır. 
Kendisini teh
likelere, m<lı\ 

ceralara atmaz, 
fiil ve hareket-

lerini ve men
faate ait işle

rini dikkate tabi tutar. Okumıya 
haveskar intizama riayetkardır. 

• 
2'.~ Sanısun'da Hamdi H.: ( Fotoğ· 
rafmın dercini i !> le ııı iyor.) Acül 

ve alaycıdır. Pek sıkıntıya gele
mez, başkalarına minnet etmek-

te müstağni davranır, olgunluk 
göstermez. Çabuk kızabilir. Fa-

kat hiddeti kıncı ve kindar de
ğildir. Parayı daha ziyade sarfa 
temayül eder. 

• 
:2:l l"<-k i ~Plıirdc F. i\ . B.: (Foto~
nıfwııı <lr rı ini i tc ııı İ_\ or.) Bakış
larında hüzün vardır. Nadiren 
neş'elenir çabuk müteessir olur 
ve alınır. Gllrültüden kavgadan 
hoşlanmaz, yüksek sesle konuş
maz bu halile etrafınm rikkatini 
kolaylıkla tahrik edebilir. 

Temmuı ll_ ,,. --....!' 
B ı· B A l' B 

Bu Sütunda Hergün 
İsveç edebiyatından: Yazan: Selma Lagerlöf 

Tercüme eden: Hatice -

MARŞ 
1871 yahuda 1872 senesiniu 

Eylfıl ayında idi. Yüybaşı Layerlöf 
bahçesinde ağır adımlarla dola
şıyordu sıkınbh ve neş' esiz olduğu 
her halinden belli idi. 

Evinde, kendisini çok seven 
iki küçük kızı vardı. Çoçuklar 
babaların bir derdi, bir sıkıntısı 
olduğunu görüyor ve anlıyorlar, 
ve onun bu halini geçirmek onu 
meşgul etmek için bir çare dü
şünüyorlardı. Fakat ikisi de henüz 
birer çocuktu, biri on dört diğe
ri on bir yaşında idiler. Sonrada 
kendi meşguliyetleri de vardı, mü
rebbiyeleri, desleri, vaıifeleri el 
işleri... Bugün bunların arasında 
nasıl onu oyalamak için bir çare 
düşünüp bulacaklardı. 

Bir gün içlerinden biri nota
ları karışbrırken bir marş buldu. 
Bu dört el ile çalınmak için ter
tip edilmiş olan meşhur Björne
borga maştı. Bu marş bir za
manlar pek sevilmiş ve herkesin 
ağzında dolaşan bir şeydi. Onu 
duyunca insan yerinde duramaz, 
kam harekete gelir, ateşlenirdi. 
İşte yüzbaşı Layerlöf'ün iki kızı 
bu marşı pek severlerdi. Çünkü 
bu marşı babaları da herşeyden, 
herkesten çok severdi ve bunun 
için küçük kızlar piyanoda bu 
marşı öğrenmiye çalıştılar. 

Bir gün öğleden sonra yüzbaşı 
Layerlöf gündüz uykusundan 
kalktığı zaman ona k~zlart sa
lona gelip salıncaklı ıskemleye 
oturması için yalvardılar. Sonra 
küçük kızlar piyanonun başına 
geçerek bir zamanlar babasına 
neş' e veren o güzel marşı çal
mıya başladılar. 

Marşı okadar güzel çalam~yor
lardı. Çünkü pek kolay bırşey 
değildi.. Maamafih onlar büyük 
bir gayret ve heyecanla ç~ldık
ları şeyi babalarına beyendırmek 
istiyorlardı. Küçük kızlar baba
larının marşı duyar duymaz mem
nuniyetle alaka göstereceğini, 
onlarla beraber söyleyeceğini, 
veyahut oturduğu iskemlenin ke
narına vurarak mezür tutacağını 
zannetmişlerdi. Fakat hiç böyle 
olmadı. O, ne bir söz söylüyor, 
ne yerinden kımıldanıyordu. Par
çanın sonlarını . - cesaret ve .ş~vk
lerini kaybetmış oldukları ıçm -
daha fena çaldılar ve bir az su
kutu hayale uğramış gibi neş'esiz 
ve sakin . piyanonun önünden 
kalktılar. Babaları iskemlesinde 
oturuyordu. İki ellerile yüzünü 
kapamıştı. Ağlı~or mıdı?. ~~lara 
bir söz söylemıyecek mı ıdı? 
Yüzbaşı ağır ağız yüzünden el

lerini çekti ve kızlarına yanan~ 
gelmeleri için bir işaret ettı. 
Ağlamıyordu. Fakat yuzu her 
zamankinden daha solgundu. Ço
cukları yanına geldikleri zaman: 

- ' 1Bilmiş olsanız ben bu 
marşı ilk olarak ne zaman dinle
miştim!,, Diye mır~ld~ndı. ~ı;ıl~r~ 
bir şey anlatmak ıstıyor gıbı ıdı, 
fakat vazgeçti, daha yavaş bir 
sesle: 

- "Anlamazsınız ki... Diye 
ilave etti. Fakat size bunu bana 
çaldığınız için teşekkür ederim!,, 

Yerinden kalkh. Ve şapkasını 
başına koyarak her zamanki gibi 
akşam gezintisi için dışarı çıktı. 
Küçük kızlar pencereden ~aktı
lar, ve hayretle gördüler kı ba
baları, bu son zamanlarda her
gün yaptığı gibi bahçede, her
kesten kaçarak kendi kendine 
dolaşmıya gitmiyordu. O, işçile
rinin çalıştığı tarlalara doğru 
gidiyor, ve daha uzaktan onlara 
hitap ediycrdu. 

Çocuklar sevinçle gül~~il~r, 
hiçbir söz söylemeden, buyuk 
bir muvaffakıyeti tebrik eder gibi 
biribirlerinin elini sıktılar. 

Ertesi günü, tarlalarda işlerin 

bittiği saatte bahaları salona 
girdiği zaman, onlara, ne zaman· 
dan beri büsbütün kaybolmuş 
olan tebessümle baktı, ve o marşı 
bir daha çalmalarını rica etti. 

Ve bu şey ertesi, ve daha 
ertesi akşam tekerrür etti. Şimdi 
babaları her akşam küçük kız
lardan bu marşı bir kere çalma
larını istiyordu. Her akşam salon
da bu marşın çalınması artık bir 
adet şekline girdi. 

Çocuklar bu şeyden çok mem
nundular. Esasen bu onlar için 
iziyetli bir iş değildiki... Birkaç 
dakikada bitiyordu. Belki bu 
onların icat ettikleri bir şeydi. 
Fakat onlara öyle geliyorduki 
bu marşı dinlediğinden beri ba
balarının hali adeta değişmişti. 
gençleşmiş gibi idi. Arlık herkes
ten öyle kaçmıyor, yalnız köşe· 
lere saklanmıyor, eskisi kadar 
öksürmüyordu. 

Ruh vücudün hakimi değil mi 
idi? Neden sevilen, sizde unutul· 
maz bir hatırası olan bir musiki 
parçası, size bir ilaçtan daha iyi 
gelmiyecekti! 

* Fakat bir zaman geldi ki, 
küçük kızlar bu havayı artık 
dinliyemez oldular Her akşam 
tekrar ettikleri bu parça onlan 
dehşetli surette sıkmıya başla
mıştı. Böyle olmakla beraber 

· onlar yine ayni istekle babalanna 
bu marşı çalmakta devam ettiler • 
Başka türlil !.areket etmeleri ka
bil mi idiki? 

Fakat onlar daha pek küçük
tüler .. Çocuklar değişiklikten hoş• 
lanırlar.. Onlann da yegine 
arzuları bir gün olsun bu marşı 
çalını~, mecbur olmamakb! 

Bazan misafirler olurdu, fakat 
komşular kapıdan çıkar çıkmaz 
marşını bu akşam daha dinleme
miş olan yüzbaşı Layerlöf hemen 
çocuklarım piyanonun başına ça
ğırırdı. O, uyumadan evvel mar
şını dinlemek isterdi. 

Böylece seneler geçti. Yüzbaşı 
ömrünün sonuna kadar her ak~ 
şam bu marşı dinleyecekti. Niçin 
dinlemesin .. Bu; kızlar için okadar 
ehemmiyetsiz bir şeydi ki .. 

Küçük kızlar büyük) genç 
kızlar oldular ve hazan balolara 
davetli olduklan geceler oldu. 
Başlarında, kalplerinde Bjome
borger'in marşından büsbütün 
başka şeyler (varken, süslenmiş, 
mantoları üstlerinde, başlarında 
tüller, ayaklarında şiddetli so-
ğuktan sakınmak için kalın şo· 
sonlarla babalarına veda için 
salona girerlerdi. Fakat yüzbaşı 
Layerlöf'ün nesi vardı 1 Kızlara 
ilk nazarda onun sıkıntısını 
çehresinden, kederli gözle
rini farkederlerdi.. Ah evet, 
onun bir şeyi eksikti. O zaman 
telaşla gülümsiyerek piyanonun 
başına koşarlar, mantoları üstle· 
rinde, başlarında tüller, ayakla
rında kalın şosonlarla babalanna 
marşını çalarlar. 

>t-
Genç kızlar gerçekte mes'ut• 

tular. Gayretleri beyhude bir 
yorgunluk değildi. Babaları büs· 
bütün iyi olmamışsa bile eskisin-
den çok daha iyi idi. 

Fakat ya bir gün sabırları 
bitecek olursa!... Bir tek notasını 
bile duymıya tahammülleri kal
mamış oldukları bu marşı birgün 
çalamıyacaklarmdan " sabrımız 
artık kalmadı ,, diye haykırarak 
piyanonun başından fırlamaktan, 
korkuyorlardı. Fakat hayır onlar 
bunu yapmadılar. 

Yüzbaşının kızları babalannı 
çok seven iyi evlatlardandı. Yüz
başı Layerlöf ölünciye kadar her 
akşam bu sevdigi marşı dinledi. 
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•• H .r_ un 
Başkaları 

Ne 
Diyorlar? 

Bir Neslin iflası 
James W. Ange/l 

Yale { nivc·rsite. i Rı•isi 
Umumi kanaate göre hırsızlık 

ne kadar büyük olursa ahlaki 
aksitesiri okadar az olur, az 
çalan mücrim, çok çalan mazur 
görünür. 

Birçok insanların ruhları oka
dar küçülmüş ve alçalmıştır ki, 
bu hal artık tahammül edilmez 
dereceye gelmiştir. 

Ben, öyle bir nesle mensu
bum ki yer yüzünde facialar 
yapmıştır. Ve siz yeni nesle kı
ıarmış bir yüzle gelerek dünyayı 
düşürdüğümüz feci vaziyetten 
kurtarmasını istiyoruz. 

Ümit ediyoruz ki bizim hata
larımız ve fenahklarımız sizin için 
birer ders olacak ve size hakiki 
hayatı öğretecektir. .. 

Para Ve Kıymeti 
Dr. Robert Wicks 

Bir Üniversitede Bakalorya imtihanla
rında Verilen utuktan 

Bir insan, layık olduğundan 
fazla kuvvetli olursa, onu facia 
takip eder, bugün, paradan ge
len kuvvetin milletler içinde bazı 
kimselere değerlerinden fazla 
kıymet verdirdiğini görüyoruz. 

Paranın bir insanı otomatik 
surette büyütmediğini pek paha
lıya öğrendik. Fakat hala paradan 
kuvvet alanlara tapıyor ve onların 
arkasından gidiyoruz. 

Para değersiz kimselere kıy
met ve kuvvet verdikçe, dünyayı 
düzeltmek mümkün değildir. 

lf 
Muzaaf Program 

Kordell Hull 
Amerika Başvekili 

Bilaistisna bütün milletler adım 
adım iflasa doğru sürüklendiler. 

Bütün milletler mahalli ceht
lerle maruz kaldıkları müşküllerin 
İçinden çıkmıya çahştılar. Bu ceht-
lerinde şüphesiz devam edecekte~ 
Ve kendilerince makul gördüklen 
tedbirleri almakta ısrar edecek
lerdir. 

Bu itibarla her memleketin 
nıakul bir ikbsadi programı ol
rnahdır. Fakat şurası da muhak
kaktır ki bazı iktısadi ilimler 
beynelmilel hareketi istilzam et
mektedir. 

Her milli iktısat programınm 
bir de beynelmilel safhası bulun
nıak lazımdır. 

Mühendis Kadri B. Beraat 
Etti 

Eroin kaçakçılığmdan dolay 1 

DleYkuf bulunan sabık seyrüsefer 
mühendisi Kadri Bey hakkında 
rüşYet alma suçundan dolayı da 
ayrıca bir tevkif müzekkeresi 
Verilmişti. Kadri Bey şoför Remzi 
ve Hamdi Efendilerle tüccardan 
Hüseyin Ali Beyden ve bir Rus-
tan vesika mukabilinde rüşvet 
alma suçundan dolayı üçüncü 
cezaya gönderilmişti. Dün muha
kemesi bitti. Mahkeme suçu sabit 
görmediğinden beraet kararı ver
di. Fakat Kadri Bey eroin kaçak
çılığından dolayı mevkuf olduğu 
içintahliye edilemedi. 

Zahire Borsasında 
Dün Anadoludan İstanbula 8 

vagon buğday gelmiş ve iyi mal
ların okkası beş kuruş otuz beş 
para ile altı kuruş arasında sabl
mışbr. Bolvadin afyonunun fiati 
860, Karahiıar malının 850 ku
ru~ur. Muhtelif cinslerde (1500) 
balye tiftik 50 kuruştan muamele 
görmüştür. Tiftik piyasası iyi ve 
kuvvetlidir. 

[Resimli Makale 

1 
11 

' 1 1 I 

• ~ 
d 

Bugünkü hayat şeraiti bizi 

kırlardan ve açık havadan uzak

laştırıyor. 

SON POSTA 

a Beden Hareketi ~ 

Halbuki temiz bava almak n bede

ni hareket ettirmek vücudün sağlam

lığını temin edeceği a-ibi dimağı da 
s:ı;~lam yapar. 

Kırlarda dolafıp temiz hava almı

ya belki vakit bulamayız. Fakat her 

sabah beş dakikalık bir beden hare
keti bize ayni sağlamlığı bah,eder. 

• 
SON· TELGRAF HABERLERi 

Malatya'da Bir Cinayet 
Bir Kadın Genç Hizmetkirı Uğrunda 

25 Senelik Kocasını Öldürdü 
Malatya, l 1 (Hususi) - Cermige köyünde çok 

feci bir cinayet yapılmıştır. Cinayetin sebebi iğrenç 
bir aşk macerasıdır. 

Ancak tüfeği patlatanm kim. olduğu anlaşıla-

mıştır. Bu esnada evde lsmaille karısından ma k .. 
b ka kimsenin bulunmadığı tahakku etmıştir. 

. Cermiğe köyünün zenginlerinden Yusuf oğlu 
lsmailin ~5 senelik ve beş çocuk sahibi karısı 
Mercan lsmailin 20 yaşındaki hizmetcisi Ali ile 
sevişmiştir. 

aş T. 
Fakat İsmail ölünce ihtiyar karısının genç sevgı ısı 
hizmetkar Ali firar teşebbüsünde bulunmuştur. 

İsmailin karısı cinayeti inkar etmekte: 
Kadın zengin kocasının servetinden mahrum 

kalmak istemediği için kocasının vücudünü ortadan 
kaldırmak istemiş ve bunun için lazımgelen ted
birleri almıştır. 

_ Ben süt sağmaktan geldim. Kocam beşli 
tüfekle oynuyordu. tüfek patladı, öldü demektedir. 

Gerek kadın, gerek sevgilisi Mercan yakalan
mı lardır. Bu cinayetin tahkikatı derinleştirilmek
telir. İsmailin karısı tarafından öldürüldüğüne dair 
kuvvetli deliller elde edilmiştir. 

. Birg~in İsmail evinde işile meşğul iken patlıyan 
bır beşlı tüfenkle yaralanmış, tek bir kelime söyle
meden düşüp ölmüştür. 

Burs ada 
Yerli Mallar Sergisi 

Dün Açlldı 

Bursa, 11 (Nususi) - Bursa 
Yerli Mallar sergisi dün erkek 
lisesi binasında Vali Bey tara
fmdan açıldı. Kordela, Bursa 
mamulatı bir bıçakla kesilirken 
muzika İstiklal marşını çalıyordu. 

Kapı önünde ,Ticaret Odası 

Reisi Osman Nuri Beyin, mem
leketin iktısadi inkişafını tahlil 
eden güzel bir nutku dinlendikten 
sonra sergiye girildi. 

Sergiye İstanbul, İzmir,~ursa, 
Eskişehir, Isparta ve Mal~tya 
şehirlerinden iştirak edilmiştır. 4 
saat zarfında sergiyi 6,500 kişi 
gezmiştir. 

Giresonda Bir Karar 
Çocuklara yalnız türkçe 

isim konacak 

Gireson, 10 (A. A.) - Veri
len bir kararla burada yeni do
ğan çocuklara umumiyetle öz 
türkçe ad konmıya başlandı. 

Vilayet tarafından kaza ve 
köylerdeki halka bir kolaylık 
olmak üzere öz dilimizle erkek 
ve kız adları yazılı listeler gön

derildi. Halkımız bu karardan 

çok memnundur. 

Konuşulacak 
Meseleler Hala 
Tespit Edilemedı 

Londra 11 ( Hususi ) - Kon
feransm müzakere edeceği mev
zuları tahdit etmek istiyen 
Fransa ile bunun aksini iltizam 
eden İngiltere arasında mücadele 
dt:vam etmektedir. 

Son toplanbdan sonra mali 
meselelerden hangisinin müzakere 
edileceklerini tayin için Fransız 
beşi lngiliz taraftan 10 murah
hastan mürekkep yeni bir encü
men teşkil edilmiş, işe başlan-

mıştır. 

Yunan istanda 
Mütareke Fikri 
• 

/lerligor 
Atina, 10 (Huıusi) - Hükfı-

t ile muhalif fırkalar arasında 
me d f'k · · bir mütareke ak ı ı rı zemın 
kazanmaktadır. Dün m~halif fırka 

· · M ( Papa Anastasyu ) Baş
reısı . 
vekil ile konuşmuş, mali ve iktı-
sadi meselelerde hükumeti tak
viyeye hazır olduğunu söylemiştir. 

r 
iSTER İNAN lSTER 

~-------

Kadirşinaslık 
Şehit KöJIU Namın• Bir 
Köy Bir Abide Yapıhyor 

Bursa 11 ( Hususi) -:- • O~ba
neli - Bursa yolunda ıkı Jan
darmamızın ve bir köylünün 
şahadetile netic~lenen soy
gunda büyük bır kahramanlık 
gösteren ve bü~metçe pooo~ 
lira ile taltif edilen şehıt Ah 
Ağanın kahramanlığını takdir için 
Halkevi köycülük şubesi, vali Be
yin de hazır bulunduğu bir top
lantıda adı Çonkara olan köyün 
"Yi;it Ali,, namile teamiyesini ve 

bu kahramanlığı temsil etmek üzere 
bir ibideli çeşme yapılmasını ka
rarlatbrılmışbr. Vali Bey bu çeş
menin masrafını tahhüt etmiştir. 

ilk Opera 
cumhuriyet Bayramında 

Ankara'da Oynanacak 
Ankara 11 (Hususi) - Temsil 

akademisi hazırbklan devam et
mektedir. Akademi bir eylfılde 
Ankarada açılacaktır. 

Mevcut unsurlardan istifade 
edilerek Cumhuriyet bayramında 
ilk operanın Ankarada oynanma
sınil çalışılmaktadır. 

Bir su baskını 
Prat, 10 - Atağı Karbat mınta

kuındaki suların tatması feliket 
teklini almaktadır. 

Tısa'ın auları 7 metre yükaelmit 
baıı yerlerde sahillerin 10 kilometre 
kadar ilerlerine yayılmıthr. 

iNANMA! 
Karilerden biri bir şirketteki memurların tasfiye~ 

. . "k" Türk memurunun açığa çıkarılmasında 
lann ekaeriyetini Türkler teşkil etmesini ehemmiyetle 
nazarı dikkate almanız rica olunur.) 

''B k · - t • k t' mal aahibidir ve sınden 'e ı ı 
bahsederek diyor ki: . 

"Size bu tensikat hakkında mal sahibinin Tıryes~e: 

f Z
ca olarak yazdığı bir mektubunun ıkı 

den ransı . 
aynen tercüme edıyorum: 

satırını "k t' . d kalacak memur-
( Tensikat yapılırken şı c ımız. e 

u neza etı go• eren şır e ın 
ecnebidir. Bizim buradaki adamı ise ne cevap verse 
beğenirsiniz: 

(Şirketimizde Türk memurlar ekseriyeti tetkil 
ederse yazıhanemizde bir de polis tcıkilitı yapmak 
lazım gelir.) 

iSTER iNAN iSTER INA 

Sayf.a S 

r 
Sözün Kısa ı 

Spor Mabedine 

Lüzum Yok Değildir 

'---·------ N. S. 

Cuma gunu, İdman cemiyet
leri ittifakı İstanbul mmtakasmın 
kongresinde Altınordu kulübünün 
mücssislerinden Aydmoğlu Raşit 
Bey bir spor mabedi yapılmasmı 
istemiş. 

Fakat ondan az evvel, güreş 
heyeti reisi İsmail Hakkı Bey de 
güreşçilerimiz için güreşecek bir 
salon olmadığını, kirli ve tozlu 
minderlerde idman yapan ve gü
reşen gençlerimizin vücutlannın 

çibanlar içinde kaldığını söylemiş. 
iki zatın sözlerini de sutununa 

geçiren Abidin Daver Bey: 
- "Aydınoğlu Raşit Beyin 

inşasını istediği spor mabedi bil
mem nasıl bir yerdir?. Fakat spor 
öyle bir dindirki onun ibadet ve 
ayini stadyomlarda sahası pisti, 
spor salonu, yüzme havuzu gibi 
müştemilatıda bulunan asri stad
yomlarda yapılır.,, Diyor • 

* 
Bence Aydınoğlu Raşit Beyin-

de, Güreş heyeti reisi İsmail 
Hakkı Beyin de, Abidin Daver 
Beyin de haklan vardır. 

Güreşçilerimiz, Üzerleri sene
lerce kullanılmış tahta bezleri 
gibi renkleri kaybolmuş minder
lerde kapışıyorlar. Atletlerimiz 
dağ patikalarını andıran pistlerde 
yarışıyorlar. Futbolcülerimiz, gra
nit kadar sert topraklı ve çok 
yerleri kanser tümörleri gibi ka
barmış meydanlarda boy ölçüşü
yorlar. 

- Doğrudur. 
Asri stadyomlar, muntazam 

pistler, mükemmel salonlar la
zımdır. 

- Doğrudur. 
Amma bu hakikat atedenberi 

malüm. Ve bunlara bu hakikatin 
bilindiji gündenberi muhtacız. 

Bozuk meydanlarda yorulan 
vücutlerini yatağa atan sporcular 
ıenelerdenberi asri stadyomlann, 
muntazam pistlerin, mükemmel 
salonların bir türlü hakikat olmı
yan rüyasım görüyorlar. 

Olmadı, olmuyor, galiba maa
lesef olacağı yakın da değil. 

Şu halde Aydınoğlu Raşit 
Beyin hakkı var : 

Zira ; muhtaç olduklan şeylere 
kavuşmak uğrunda senelerdenberi 
nefes tüketen, her makama, her 

yola başvuran sporcular için de
nenmedik bir tek çare kalıyor : 

Mütevazı bir mabet yaptırıp 

orada mütevali mağlübiyetlerin 
günahlarım affettirmek ve All~
tan, ihtiyaçlanm ihmal edenlerı~ 
gönüllerine merhamet ~ermesı 
için bol bol dua etmek ... 

ç- kü Londra konferansı gibi 

1 un icleri de Allaha kaldı gibi on arm .,. 
görünüyor. 

Sabahki Sis 

Mer•in V•purunun Gelme· 
me•i Endlte Uy•ndırdı 

Dün gece saat yarımdan 

itibaren Marmara ve İstanbul'da 
kesif bir sis başlamıştır. 

Bu sabah saat dokuza kadar 
bütün kesafetile devam eden sis 
yüzünden limanda vapur seyrü
seferleri müşkülatla yapılmıştır. 

Saat altıdan evvel gelmesi 
beklenen Mers'n vapuru gelme
miştir. Henüz kaza haberi Ah
namamıştır. Sis baza endişeler 

uyandırmıştır. 



4 Sayfa 

1 

M~mleket Manzaraları 

i 

Merzifon Kadın

ları Dokumacılık 

Yaparlar 
Mcr:~{pn,(Hususi)-Kasaba vilayet 

• 'lerkezine ::J 6flat mesafede Sulu

o ra denilen sahanın bfr köşesinde 
kıırulmuştur. Merzifonun kadın, 
er1'ek blitün halkı çalışır, erkek-
ler çiftçilik ve ticaretle, kadın-

lar ,\a dokumacılıkla meşguldür
ler. Bütün Merzifonlılar kendi 
dokudukları mensucatı giyerler 
ve yabancı malı kullanmazlar. 
Merzifon dokumacılığı yalnız Mer
zifonlılanr. giyim ihtiyacım değil, 
civar kasabaların da ihtiyacım 
karşılamakta ve kasabaya bu 
yüzden mühim bir kazanç temin 
etmektedir. 

Merzifon son iki sene zarfın
da değişecek kadar imar edil-
miştir. Kasabada mükemmel bir 
elektirik şebekesi vardır. Halk 
münevverdir. Okuyup yazma bil
miyen kimse yok gibidir. Kazada 
bir muhtelit orta mektep, beş 
tane de ilkmektep vardır. Bun
dan başka Amerikan Kız Kolle
ji de maarif sahasında iyi hiz
metler yapmaktadır. 

Akşehir' de 
Kaymakam Lutfi Bey 
Çatalcaya Tayin Edildi 

Akşehir (Hususi) - Kayma
kamımız Lütfi Bey Çatalca kay
makamlığına tayin edilmiş, fakat 
kaza halkı Liıtfi Beyin Akşehirde 
ipkası için Dahiliye Vekaleti ve 
Konya vilayeti nezdinde ricada 
bulunmuşlardır. 

Lutfi Bey burada bir buçuk 
ıenelik kaymakamlığı esnasında 
birçok yollar yapmış, köylerde 
elektrik tesisatı vücude getirmiş, 
kasabanın imarı hususunda uzun 
senelerde vücude getirilmesi im
kan haricinde görülen eserler 
yapmışbr. Çatalcalılar böyle 
bir kaymakama kavuştukları için 
bahtiyardırlar. ----

Rize' de 
iki Kişi Suda Boğuldu 
Rize (Hususi) - Bu hafta 

içinde iki adam suda boğularak 
ölmüştür. Bunlardan biri, civarda 
bulunan Sadık zadelerin fabrika
sına ait ağaçları naklederken 
Eyidereye yuvarlanarak boğulan 

rüzgarlı köyünden 33 yaşlarında 
Hasandır. Diğeri de Borçkada 
mısır satarak köyüne dönerken 
lçkala deresine girip yıkandığı 
sırada yüzmek bilmediğine en 
boğulan Hoca kazasının Hendek 
köyünd~n Hasan oğlu yirmi yaş
larında Hamittir. 

Tire' de 
Cemiyet Hayatı Gittikçe 

inkişaf Ediyor 

" 

fire (Hususi) - Kazamız es
nafları arasında cemiyet hayatı 
gittikçe inkişaf etmektedir. Ur
gancıların, berberlerin ve diğer 
esnafların resmi bir birlikleri var
dır. Terzilerimiz de aralarında bir 
birlik kurmıya karar vermişler
dir. Birlik teşekkül etmiş ve faa
liy .. te ba~ı~mışhr. 

SON POSTA 

• 

Bolu At Koşuları Çok Güzel Oldu 

Bolu ( Hususi) - İlkbahar at 
koşuları havanın muhalefetine 
raimen pek kalabalık bir seyirci 
kiltJesi huzurunda yapıldı. 1200 
metrelik tay koşusunda İstanhul
da Yanibahçeli Mehmet Efendi
nin Sedası birinci, İstanbulJu İzzet 
Beyin Pcrihanı ikinci geldi. 

SITMA MÜCADELESi 
Mühim 
Bataklıklar 
Kurutuldu 

Sıtma mücadele teşkilib ta
rafında muhtelif kısımlarında 
mühim bataklıklar kurutulmuştur. 
Faaliyet hararetle devam etmek
tedir. Konya mıntakasında llgı· 
na 2500 metre mesafede bulu• 
nan 200 dönümlük Çayırpınarı 
ile Aksaray şehri kenarında Bül· 
cük ve Aratol köyü civarındaki 

50 dönümlük Aratol ve Beyşehir 
dahilinde 20 dönümlük, Pınarbaşı 
bataklıkları kurutulmuştur. 15 
bin dönüm vüs'atindeki ağalar 
bataklığının da kurutulmasına 

başlanmış ve 1200 metrelik bi~ 
kanalın inşaatı bitmiştir. Dede
moglu köyünde bir kilometre 
uzaktaki Karataş bataklığının ku
rutulması için de 1200 metrelik 
bir kanal açılmıştır. 

Kocaeli mıntakasında lzmitin 
şarkında Günduğdu Çayırköy, 

solaklar T epeköy köylerine civar 
300 dönümlük Altıncıoğlu batak
lığı kurutulmuştur. Aydın mın
tasında Nazilli Çiftlik, Aksaz, 
Acızabat, Manisa mıntakasmda 
2000 dönümlük T arkili bataklık
larının da kurutulması işleri de
vam etmektedir. 

Feci Bir 
Otomobil Kazası 

Mersin (Hususi)- Gilindire ile 
Anaypazarı arasında iki kişinin 
ölümü ve iki kişininde ağır su
rette yaralanmasiyle neticelenen 
çok feci bir otomobil kazası ol
muştur. 

Bir yolcu otomobili yolun tam 
yarısında devrilmiı ve içerisinde
ki yolcular otomobilin altında 
kalmışlardır. 

Bu faciada kan koca iki aile 
reisi ölmüş şoförle kızları da yara
lanmıştır. 

İzmit'te 
Ulugazi, .Akçakoca Ve 
Necati B. Sergileri Açıldı 

İzmit (Hususi) - Ders yılı 
sonu münasebetile Ulugazi, Ak
çekoca ve Necati B. mekteple
rinde talebe tarafından birer 
sergi açılmıştır. Herbiri diğerin
den güzel olan bu sergiler tale
benin zeka ve kabiliyetlerinin 
olduğu kadar talim heyetinin de 
feragatle mesaisini göstermek
tedir. 

Seyirciler "" koşw/an iki inlıb• 

3000 mctreHk sür' at koşusun
da izzet Beyin rüzgAn birinci, 
Y enibahçeli Mehmet Efendinin 
Leylası ikinci geldiler. 

Halk koşusunda Düzceden 
gelen Tayyar birinci, Derviş ikin
ci oldular, 4500 metrelik taham-

lmül koşusunda Y enibahçeli Meh· 
met Efendinin Seduı birinci 
Leylisı ikinci geldiler, • 

1500 metrelik manialı zabit 
koşusunda milazim Reşit Bey bi
rinci, Faik Bey ikinci geldiler. 

Koşunun hisı)ab pavyon inşa· 
sına tahsis edilmiştir. 

Babaeski' de Maarif 
- -----

Babaeskide Pancar Zerl-
yatı Gittikçe Artıyor 

• 

.llabaeslcide Mim•r Sinanın bir şaheseri. Bu c11miin min•resi halkan 
harbinde gikılmış ve henüz yeni minare gapılmamışır 

Babaeski (Hususi) - Trak- Kazamn Pehlivan köy, Man-
yanın hemen hemen en güzel ka- dıra, Dügüncülü, Karamesutlu, 
sabası olan Babaeski tam teşki- Karahalil, Pancar köylerinde 
litlı Pehlivan köy ve Karacaoğlan kagir ve beşer sınıflı birer mek· 
nahiyeleri ile 44 parça köyü ih- tep inşasına başlanmışbr. Eylul 
tiva etmektedir. iptidasına bitecek ve yenide Na-

Babaeskinin hususiyetlerinden dırlı, Katranca, Sofu Halil, Kum-
biri Türkiye kasabalarının hiçbirin rular köylerinde beşer sımflı 
de olmıyan beş istasıyona malik birer mektep inşasına başlana-
olmasıdır. Bunlar Babaeski, Al- caktır. Maarif Vekaletinin plinına 
pullu, Mandıra, Pehlivanköy, Taş- uygun ,. olarak yapılan bu mek-
ağıl istasiyonlarıdır. tcpler köylere dikilmiş birer 

Babaeskide şeker fabrikasının maarif heykeli olarak yüksel· 
kü,adındanberi ekseriyetle ziraat mektedir. 
pancara inhisar etmiş ve bu sene Bu sene belediyenin yanında 
1321 çiftçi tarafından zahired güzel bir park yapılmış ve parkın 
maada 11941 dönüm pancar yanındaki geniş saha da çocuk 
ekilmiştir. Bu sene her dö- bahçesi olarak tefrik ve içine her 
nümden iki, üç bin ton pancar yaştaki çocuklar için oyuncaklar 
istihsal edilecektir. konmuştur. - T. H. 

~~-------------···---------~~~ 
Tire Memur Ve Zabitanının Tenezzühü 

Tire (Hususi) 
Kazamızın hüku
met, Belediye ve 
müessesat me
murları, alay za
bitleri 60 kişiden 
mürekkep bir 
grup teşkil ede
rek dört kam
yonla bir tenez· 
züh yapmışlardır. 

• 

T enez zühten ~ ...,, ._.,. ; . . 
maksat, Selçuk- Tenez:ziiht"n bir intiba 
taki Efes harabelerini ve asarı atikasını tetkık etmek ve Kuşadası 
sahillerinde deniz banyosu yapmaktı. Seyahat pek neş'eli ve eğlen
celi geçmiştir. Asarıatika üzerinde tetkikat mühim istifadeler vermiştir. 

••• 
Karasu MatmtJdUrU 

Düzce (Hususi) - Malmüdü

rümüz Ali Hüsnü B. Karasu ka

zasına tayin edilmiştir. 

Niksarda Elektrik 
Niksar (Hususi) - Niksarlılar 

elektriğe kavuşmuşlardır. Beledi
yenin tesis ettirdiği fabrika kurul
muş, işlemeye ve başlamıştır. 

Temma 11 

1 Ev Doktoru 
1 

Şişmanlığın 
Mahzurları 

1 

Herkes bilir ki şişmanlık, 
maddi manevi birçok rahatsızlık 
doğurur ve hu, herkes için birdir. 
Bizzat makul şişman insanlar bile 
bunun farkındadırlar. Fakat umu
miyetle onlarda garip bir haleti 
ruhiye vardır : Hiçbiri, şişmanlık
larından bahsedilmesini istemez
ler. Balık etinde, yahut bknazca 
olduklan söylenirse, bunu kabul 
ederler. Fakat " şişman ,, ve 
" yağlı ,, kelimesine tahammül 
etmezler, canlan sıkılır. Benim 
kanaatim şudur ki, eğer ortada 
bir hastalık varsa, bunu bizzat 
hastanın kendisi de bilmelidır. 
Binaenaleyh şiıman insanlar, de
vekuşunun tehlikeyi görmemek 
için başım kuma sokup ba
caklarım havaya kaldırarak düş
mamnm da kendisini göremiyece
ğini zannetmesi gibi bir vaziyete 
düşmemeli ve kendi kendilerine 
şişman olmadıklarına dair telkin 
yapmamalıdırlar. Çünkü şişmanlık 
bir hastalıktır. Ve her hastalık 
gibi bundan da şifa bulmak la
zımdır. 

Umumiyetle vücudün yağlan
mU1, erkek te kann ve mide 
kısmından, kadında ise kalça ve 
kaba etlerden başlar. Yürüyüş 
ağırlaşır, çehre tabii şeklini kay
beder. Vücudün bütün kısımları 
yağlarla istila edilince, insan 
insanlıktan çıkar. Bir kadın için 
bilhassa giyim noktasından bu 
halin mahzurlarına işaret etmiye
ceğim. Her kadın, bilhassa ince 
vücutlara yaraşan moda karşı ın
da ne azap çeker; bunu hisse
debilirim. Maamafih bu, vaziye
tin harici cephesidir. Bir de bunun 
iç tarafı vardır ve sıhhati alaka
dar ettiği için hususi surette 
alakamızı davet eder. Vücudün 
yağlanması ile beraber vücude 
hayatiyet temin eden bağırsaklar 
ve diğer çok mühim uzuvlar faa
liyetlerini kaybetmiye başlarlar. 
Kalp gibi, damar gibi kamn cere· 
yanında büyük rol oynayan kısım
lar yağların istilasına uğrayınca 
şışmanlığın tehlikesi artmıya baş
lar. Birkaç merdiven çıkmak çar· 
pıntı yapar, fazla ter husule 
getirir, yağlanmanın ilerlemesi 
göğüs anjini ~hasıl eder. Vücudün 
süzgeci vazifesini gören böbrek
ler de şişmanlıktan müteessir olur. 
Çünkü yağlanması vazife görme• 
sine manidir. Böbreğin vazife 
görmemesi ise üremi denilen fela· 
keti doğururki tehlikesine işaret 
etmiye lüzum bile yoktur. Ak ve 
karacigerler de, diğer aza gibi 
yağdan derece derece müteessir
dirler. Bunlardan başka, şişman 

~ vücutlerin ekzema, çiban, yılan• 
cık gibi deri tezahürlerine de 
hususi bir istidatları olduğunu 
kaydetmek lazımdır, şişmanlar, 
yine vücutlerinin yağla olmasın• 
dan dolayı, zayıf ins :ıra muka .. 
bil cerrahi ameliyelere az muka
vemet ederler. Çünkü, yukarıya 
saydığımız sebeplerden dolayı 
böyle bir vücudün mukavemeti 
yoktur, yahut çok azalmıştır. 

[ Uclecek defa: Birkn•. tav'>İ) e ] 

Uşakta Lisan Kursu 
Uşak (Hususi) - Fırka tara

fından bir Almanca kurs açıl· 
mıştır. Kursta tedrisat geceleri 
yapılmaktadır. Halkın ümidin 
fevkinde rağbetini mucip olan 
bu kursun yabancı dil öğretmek 
sahasında mesaisi pek faydalı 
olacaktır. 





6 Sayfa 

Dünya Hadiseleri LI 

>+---------------------.-
İspanyada 
Sı"gasi 

Mücadeleler 
_ İspanya' da. kırallık lehinde 

vukubulan son kıGenç l<. ızla- yam elebaşıları 
rın Çoğu hakkında, o za-
Kıraliyetçi man alelacele bir-

takım kararlar alınmıştı. Çünkü, 
vaziyeti düzeltmek için sür' alle 
hareket etmiye ihtiyaç vardı. 
Şimdi, bu hadisenin muhakeme
si başladı. Madritte kurulan bir 
ihtilal mahkemesi, elde mevcut 
kanunlara göre, kıyamcılarm 
cezalarını ve mes'uliyetlerini 
tayin edecektir. Fakat, muhake
me celseleri o . derece gürültülü 
oluyor ki elde mevcu maznunla
ra, mahkeme esnasında nümayiş 
yapan yeni bir takım kimseleri 
ilave etmek mecburiyeti hasıl 
olmuştur. 

Bu nümayişcilerin ön safmda, 
bilhassa, birtakım genç kızlar 
görülmektedir. Kıyamı tertip 
edenlerden Jeneral San Curco 
mahkemeye ifade verip çıkacağı 
sırada genç kızlar Jeneralı alkış
lamıya başlamışlardır. 

Bu sırada, diğer bir kısım 
halk ta: 

- Yaşasın cümhuriyet! diye 
bağırmış, ortalık biribirine karış
mıştır. 

Nümayişçiler tevkif edildikleri 
bir sırada, ahaliden serbest ka
lanlar: 

- Biz de nümayişe iştirak 

ettik! diye feryada başlamışlar, 
bı:nun üzerine onlar da tevkif 
edilmişlerdir. 

İspanyol kıyamının muhakeme 
celseleri, bu şerait altında hiç te 
ıükiinetli geçeceğe benzemiyor. 

Romanyanın Bukovina eya
letinde kain Semoti ka-

a--K-u_d_u-ra_n __ sahasında, bir 
facianın vukuu 

Bil' Aile haber veriliyor: 
Ötedenberi çalışkanlığı ile maruf 
olan bir aile babası, bundan bir 
müddet evvel kuduz bir köpek 
tarafından ısırılmış, fakat buna 

ehemmiyet vermemiştir. Bir 
müddet sonra bu adam kudur
muş, dört çocuğile karısına sal
dırarak o da onları ısırmış, fakat 
hastalık teşhis edilmemiş olduğu 

için kadınla çocuklar da kudur
muşlar ve bütün bir aile feci 
ıstıraplar içinde ölüp gitmiştir. 

* 
Malum olduğu üzere Hin-

distanın meşhur Ganj 
·--Di_r_i _D-ir_i_ nehri Himalaya 

dağlarından akar. 
GömiUenler Onun membaını 

ziyaret, birçok seyyahların baş

lıca merakıdır. Geçenlerde yine 
bir seyyah kafilesi Ganj nehrinin 
membaına gitmiştir. Bu nokta, 
çok yükseklerdedir. Bu sırada 
bir fırtına çıkmış, ortalık göz 
gözü görmez bir hale gelmiştir. 

Seyyahlardan yirmi kişi fırtı
nadan korunmak için o sırada 
gözlerine ilişen bir kaya kovu
ğuna iltica etmişlerdir. Bu sırada 
devrilen kayalar bu kovuğun ağ
zını kapamışlar ve seyyahlar, 
diri,I diri toprağın altında gömülü 
kalmışlardır. Bunları kurtarmak 
için yapdan teşebbüsler şimdiye 
kadar bir netice vermemiştir. 
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·Dünyada Olup Bitenler ~--Ka_,ı_Me_kıu_'Pı"_"__.... 

Buhranı Gidermiye Kifidir 
Bugün içinde çırpınıp durdu

ğumuz buhranın, servetin taksimin
deki haksızlık ve yanlışlıktan ileri 

geldiğini hepimiz biliyoruz. Bugün 
paraların kat'i ve sabit bir kıy
meti yoksa, bu 
nun sebebi, 
bu paraların 

karşılığı olan 
altının mahdut 
ellerde toplan 
masıdır. Yoksa, 
eğer bütün dün
yada mübadele 
vasıtası olarak 
kullanıla gelen 
san maden, sı

yanen dağılmış 
olsaydı, bugün
kü sıkıntı hasıl 

olmazdı. 
Size, bu tak

simin ne kadar 
yanlış olduğunu 

daha iyi anla
ta bilmek için 
diyebiliriz ki 
isim ve resim
lerini koyduğu
muz şu on ye
di zatın serveti, 
bütün millet
lerin biribirleri
ne olan borçla
nnı ödemiye ve 
umumi bir tas

1 - E<lsel .Ford 
(Amerikalı) 

2 - H~nry Ford 
(.ı\ merikal ı) 

3 - Edouard de 
Hothshild (Fransız) 

4 - Duc de 
Westminister (İngiliz) 

,) - <iııillaume 

de I 1 ohenzollern 
(Alman) 

6 - Uackwar de 
Hııroda (Hintli) 

7 - Sir Bazil 
Zaharof (Yunanlı} 

8 - Simon Pa
tino (Bolivyalı) 

9 - Lord lveagh 
(İngiliz) 

fiye yapmıya kafidir. 
Artık, varın, siz servet taksi-

minin ne kadar arızalı olduğunu 
anlayın. 

Muhakkak ki, buhran esna
sında, kıymetini kaybetmiyen tek 
servet altın olmuştur. Fakat 
bütün dünyadaki altın miktara, 

yine dünyada mevcut başlıca bin 
zengin adamın servetini altuıa 
tahvil etmiye kafi gelemiyecek 
kadar azdır. O zenginlikler ki, 

son buhran seneleri zarfında, 
kıymetlerinden, bir hayli kaybet
mişlerdir. Mesela, kazanç vergisi 

cetvellerine istinat eden Ameri
kan istatistikleri, 1929 dan 1932 
senesine kadar mevcut Amerikan 

milyonerlerinin 43 binden· 19 bine 
indiklerini kaydetmektedir. Buna 
rağmen bu tenezzül, İngilterede, 
nispeten azdır. Bundan da, İngi
liz servetinin br.ı.hrana daha iyi 
mukavemet edebildiği neticesini 

çıkarmak mümkündür. Merkezi 
Avrupa ile Almanyada ise, zen
ginlikler' adeta kasırgaya tutul

muş yapraklar gibi silinip süprül
müşlerdir. Fransa, u fırtınanın 

tesirlerinden kurtulmıya muvaffak 
olmuş nadir bahtiyar memleket
lerden biridir. 

Bu aradat büyük buhranların 
altını üstüne getirdikleri büyük 
servetlerden bazıları da Kibrit Kı4 

ralı Kröger, Ele trik Kıralı Samuel , 
İnsull, Japon zengini madam Vo

Amerikanın en 
zengin adamı 
olarak kabul olu
nan F ord, şimdi 
3pey ziyana 
girmiş ve eski 
vaziyetini kısmen 
kaybetmiş bu
lunuyor. 

Morgan ban
kasımn sahibi de, 
Amerikanın sayı-

10 - Ağa Han 
(İiintıi) . 

h servetlilerinden
dir. Zira bu za
tın, yalnız. baba
!nndan miras al
dığı servet 70 
milyon dolardı. 11 - H aydara

bat Nizamı (Hintli) 
12- O. de Wen

del (Fransız) 
lngiliz 

Servetleri 18 - Kiiı;ük 

Rockfeller (Ameri
kan) 

Londra City
sinin bankerleri, 
Nevyork borsa
sının kurulu bu
lunduğu W ali İs-

14 - Büyii~ 
Roekfeller 
kan) 

(Ameri 

15- Louis-Drey 
fus (Fransız) . trit para tacirleri 

gibi zengin de
ğildirler. Fakat 
beynelmilel tesir
leri daha fazla
dır. Esasen buh
ran yüzünden 
birhayli de hır
palanmışlar dır. 

J6 - ~fellon 

(Amerikalı) 

17 - Fritz 'l'hys· 
ııcn (Alman) 

' 
gelir. Çünkü bunlar, p.ıralannı 
daha ziyade kıymetli taş ve altm 

Zarara uğrıyan İngiliz müesse
seleri arasında Rothschild'lerin 
İngiliz tarafı epey zedelenmiştir. 
Büyük İngiliz servetforinin ba
şında ise W estminister dukası 
vardır. Birkaç sene evvel, bu 
zatin serveti ( 40 ) milyon 
İngiliz olarak kabul olunuyordu. 

Fransız Servetleri 
Fransız servetleri, son buhrana 

mukavemet edenlerin başında 
gelirler: Bunların arasında Roths
child 'lerin Fransız kuvveti, dün
yanın büyük buğday müessese
lerinden birinin başından bulu-

halinde muhafaza edegeldiklerin
den, buhran ile fazla alakadar 
olmamışlardır. Bu prenslerin ba
şında da, Haydarabat nızamı ile 
Ağa Han gelir. Haydarabat niza
mının, yalnız altın ve kıymetli 
taş olarak serveti 500 milyon 
dolar tahmin ediliyor. Bu zat, 
umumi harpte İngiltere hükume
tine 50 milyon dolar borç veren 
bir Karundur. Ondan çok sonra 
Baroda mihracesi geliyor ki bu 
zabn serveti de 150 milyon 
dolar takdir olunuyor. . nan Dreyfus'ları, Wendel'leri 

Amerikan Servetleri 
Amerika zenginlerinin başlıca

ları Rockefeller'ler F ord'lar ve 
Mellon biraderJerdir. Amerikanın 
en iyi zamanında, Rockefeller' -'t 
lerin serveti 600 milyon dolar 
olarak kabul olunuyordu. 

Bu zat, bundan 
telif fen ve hayır 
muesseseleri için 
dolar sarfetmişti. 

başka, muh
müesseseleri 

575 milyon 

Amerikan alominyum sana
yiinin başında bulunan Mellon 
biraderler ıse 200 milyon do
ıa.r sahibidirler. Bir zamanlar, 

... ·-

Ta/alili 

TablatinJsl ıtrenmek Je&tyoraanıı 

reımiDizl & adea kupoıa ll• blı· 

likte ıonderlnjı. Reımini:& ıırap 

&lbllllr n lade edllın.a. 

kaydetmek lazımdır. Geçenlerde 
ölen Sir Ba:ıil Zaharof ecnebi ve 
aslen Yunanlı isede, Fransa'da 
yerleşmiş bir fngiliz sermayedarı 
olduğu için Fransa'da yaşıyan 
bir varlık olarak kaJ;ul edilmek 
lazımdır. 

83 yaşında ölen, İngiltere'nin 
en büyük silah fabrikasının en 
büyük hissedarı olan, meşhur 
Monte-Karlo kumarhanesinin yine 
başlıca sahibi bulunan bu adamın 

' buhrandan epey müteessir olma-
sına rağmen mühim bir servete 
sahip bulunduğu mubakkakh. 
Fakat hu servet, hiçbir zaman 
tesbit ve tayin edilememiştir. 

Yine dünyanın büyük servet 
sahibi olan ermenilerinden biri as
len Türkiyeli olan Gülbenkyandır. 
Beynelmilel para piyasasında mü
him bir mevki sahibi olan bu 
adamın serveti de tahmin oluna
mıyanlar arasındadır. Bunların 
haricinde, dünyanın büyük ser-

na Susuki'ye aittir. Sadece bu ka- · ıı--------ı:-------11 
lıim, me•lelc 
~eya 1&n'at? 

vetlerinden başlıcası Bolivyalı Pa
tinonun, Çekoslovakyalı Petschek, 
Macaristanlı Esterhazi, sabık Al-dının iflası ile ortadan yok olan 

servet 200 milyon dolardır. Maa-

mafih buhran, bütün servetleri 
yıkıp devirmemiştir. Res!mlerini 

kaydettiğimiz kimseler, az, çok 
ziyana uğramış olmakla beraber 

umumiyetle vaziyetlerini muhafaza 
edebilmişlerdir. Bunların başında 
bilhassa Hint prenslerinin serveti 

Bulunduğ11 

memleke' 

Re11lın intl9&t 
tdecell mi t 1 

ı Resimio kliıesl 30 kımqlu 

1 Pııl mukabilinde göoderllebUir. 

,~ ..... ---- ------- --- -------lilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9-

man İmperatoru Guillaume, Alman 
sanayicisi Thyssen ailelerine ait
tir, işler başlayıpta bütün dünya 
ticaretine yeni bir küşayiş geldi
ği zaman, bu isimlere, bir hayli 
yenilerinin ilave edileceğine şüp
he yoktur. Fakat bu zaman ne 
vakit gelecek asli mes'ele, iıte . 
oradadır. 

Esnaf Cemiyet
leri Neden · 
Teşekkül Etmiştir 

Esnaf cemiyetleri mensup ol· 
dukları meslek erbabına yardım 
için mi teşekkül etmiştir? Şüphe
siz ki böyledir. Fakat bazı 
cemiyetlerin bugünkü hali, bende 
bu suali sormak ihtiyacını uyan· 
dırdı. Bugünkü esnaf cemiyetleri 
faal ve faydalı bir hale sokul
malıdır ki esnaf ta iştirak hisse
sini seve seve versin. Bu ıslahat 
muhakkak surette yapılmalıdır. 

c 'engelk<>yiinde 'l'alimlıan~de 
8 numarada Halit 

Süvariler Vaya Kaldırımma 
.çıkmamah 

- Hergün Kavaklıdereden An
karaya gidip gelmekteyiz. Kırk 

kuruş yevmiyeli bir memur ol
duğumuz için bu uzun yolu yaya 
gidip gelmek mecburiyeti var. 
Asfalt olan orta kıstmda baş

döndürücü süratle yol alan oto
mobil ve otobüsler burada insana 
yol yasağı yapıyor. Otomobiller 
daha hafif süratle gitse, atlı, 
eşekli yolcular yaya kaldırımına 
çıkmasa olmaz mı 1 
Maliye Vekaleti memurlarından Kamil 

Hakh Bir Sual 
Büyüçekmece'de bakkaliyem 

var. Ayda bir iki defa gelir .• 
İstanbul'dan mal alır götürürüm. 
Geldiğim araba kendiminclir. 
İskele arabacıları ve kahyaları 
malı arabama yükletmiyor bu 
nasıl iş?. ben kira arabacısı 
değilim. Kendi arabama neden 
kendi malımı yükletmiyeyim? 

Büyiikçekmeı·c: B. .N. 

[ • ] Cevaplar11mz 

Bursada Esin Beye: 
Beyazlanan saçlar tedavi edi

liyor. Ancak mütehassıs tarafın
dan muayene yapılmadıkça, saç ... 
ların beyazlanış sebepleri anla
şılmadıkça bir şey söylemek 
mümkün değildir. 

* Anadolukavağında Nezihi Beye: 
- Şikayetinizde haklısınız. 

Ancak bunun gazete ile yazıl
ması imkansızdır. Polis karako
luna müracaatla tedbir alınmasını 
isteyiniz efendim. 

'f 
Yağkapanında 14 numaralı kah

vede Tayyar Etendiye : 
- Şikayetinizi polis İkinci 

Şube zahıtai ahlikiye kısmına 
bildiriniz efendim. Gazete ile 
yazmıya imkanı kanuni yoktur. 

Jzmir ı\lp Beye: 
- Pasaport almak için icap 

eden muameleyi Polis Müdürlü
ğünden öğrenirsiniz, seyahat için 
askerlikle ilişiğiniz buln.,maması 

lazımdır. 

* Balıkesir Ethem Beye: 
Ücret verilecek mualJimler 

sivil liselerde askeri ders veren 
muallimlerdir. 

.\( 

'l'uzlada M. Öz Beye: 
- Altan toprak potalar deru• 

nunda eritilir ve istenilen şekle 
göre işlenir. 

* Ziraat Bankası muhaı;cLeıoıinde 
Haydar Beye : 

- Büyük Millet Meclisine ia ... 
tida ile müracaat etmeniz daha 
muvafıktır efendim. 



11 Temmuz 

Tayyareci Bordman Nasıl Düştü? 

Üç Bin Melrede-lkiye 
Bölünen Bir Makine .. 
Kaza Esnasında, Hazır Bulunan 
Muhabirimiz Neler Anlatıyor ? 

Los anjelos (Hususi) - Geç.en 
sene Cap Cod ismindeki ta~ya
relerile bir hamlede Nevyork tan 
Y eşilköye uçan tayyareci Polando, 
ve Bordman bir temmuzda yapı
lacak tayyare müsabakalarına 
iştirak etmek üzere buraya gel
r.:ıişlerdir. 

·ıstanbula uçuşlarından evvel, 
Springfield şehrinde tayyareden 
düşen ve hastaneye ~a~dınlan 
Bordman'la tanışbğım ıçın, onu 
birçok kimselerle beraber ben de 
karşıladım. Uzun boylu ve sert 
bilekli bir tayyareci olan Bord
man elimi sıkarken: 

- Bu yarışta birinci gelirsem 
karımla İstanbula bir seyahat 
yapacağım, dedi .. 

Yarış günü. hava gayet ~
zeldi. Tayyare meydanı 30 hın 
seyirci ile dolmuştu.. Bu me~an
da Bahri Muhit kahramanı Lınd
bergle karısı da seyirciler ara-
sındaydı. 

Müsabakaya muhtelif model
de 316 tayyare iştirak ediyordu. 

Hareket saatı yaklaştıkça 
halk büyük bir heyecan içinde 
hahsa tutuşmaya başlamı~lardı. 

Bu sırada büyük bir çan çal
dı .ve anide tayyarelerin pervane
lerı döndürülmiye başlandı .. 

Kuru makine gürültülerinden 
sonra, bir uçtan öteki uca ka
dar uzanan tayyareler, birbiri 
ardınca havalanmıya haşladılar. 

Bu sırada Bordman erkek kar
deşile şakalaşıyor, onun paraşüt 
alınası için yaptığı ısrarlarla alay 
ediyordu. 

Sıra Bordmanın tayyaresine 
gelmişti .. Genç ve kuvvetli tayya
reci karısının yanaklarından öptü, 
erkek kardeşini yumruklıyarak: 
''Gutbay!,, diye tayyaresine atladı. 
k~potunu yüzüne geçirdi ve ma
kineye geçti .. 

. Meydan direklerine al çizgili 
hır bayrak çekilmiş ve Bordmanın 
tayyaresi büyük bir hızla tepeye 
doğru yükselmiye başlamışb. 

Bütün gözler Bordmanın tay
Yaresinde idi .. Herkes onun kaza
nacağını zannediyorlardı. Çünkü 
Bordman bir kişilik sür'at yarışın~ 
ginniş ve tayyaresini de hususı 
nıühendislerile yapmışb .• 

Tayyare üç bin metre kadar 
Yükselmişti ki, birdenbire ma
kine sesi kesiliverdi.. Tayy~r~: 
nin burnu aşağıya doğru düştu 
\'e birdenbire koca meydanda 
müthiş çığlıklart avazeler koptu .. 

Tayyare artık, yaralı bir kuş 
gibi, döne döne düşmiye başla
nııştı.. Seyirciler içinde bunun 
bir oyun olduğunu söyleyerek, 
halkı teskine çalışmak istiyenler 
de vardı. 

30 bin kişinin doldurduğu 
nleydanda korkunç, tüyler ürper-
tici feryatlar kopuyordu. 

Artık ümit yoktu .. Bordmanın 
tayyaresi düştükçe s~r',atini 3:~!
rıyordu.. O kadar sur ati~ donu
yordu ki, kadınlar gözlerim kapa
mıya ve ağlamıya başlamışlardı .. 

Bu sırada daha feci, daha 
korkunç bir şey oldu.. Müthiş 
bir süeatıe yuvarlana yuv~rla?a 
düşen Bordmanın tayyaresı bır
denbire ikiye ayrıldı ve pa~çalar 
birib!rinden uzak dağılıverdı. 

Nıeydanı bu sefer daha müt
hiş bir çığlık kaplamıştı.. Halk 
bir yandan bir yana Jwşuyor; 
dehşe•ten bayılanlar, şuursuzca-

sına.. ykıranlar oluyordu .. 
O., nün pençesinde döne dö-

ne savrulan Bordmanın tayyaresi 
iki parça olarak müthiş bir sür
atle yere doğru yaklaştı ve bir
denbire korkunç bir gürültü ile 

1 

beraber büyük bir toz ve duman 
yükseldi ... 

Koca tayyare meydanını kap~ 
lıyan halk delicesine koşmağa 
başlamıştı. Polisler halkı zap
tetmiye çalışıyor fakat bir türlü 
muvaffak olamıyorlardı .• 

lf 
Biraz sonra gelen sıhhi heyet 

parça parça olmuş tayyarenin 
altından şen ve kuvvetli Bordma· 
nın tanınmıyacak kadar hurdehaş 
olan cesedini çıkardılar .. 

Bu müthiş kaza esnasında 

Bordmanın karısı Mis Rusel ba
yılmış oda ölü kocasile beraber 
hastahaneye kaldırılmıştı .. 

Hükiimet tarafından yapılan 

tahkikat, elan bir netice verme
miştir. 

Halk arasında Bordman'ın bir 
suikaste maruz kaldığı kuvvetle 
şayi olmaktadır. 1'-·'1- )!/.. 

=:RADYO 
11 Temmuz Sah 

latanbul (1~00 m.) - 18 <1ramofon, 
1 S.30 Fr. ılerB (ilerlenıiş olanlara malı
su:-;), 1f) saz (<'<-anet Il.), 19.30 saz 
(~ı·eıniye 11.), 20 sa:t. (~ihal Tevfik 
H.), 20.30 Eftnlya 11.. keman! Sııdi 
IL \'e arkadaşları, ~l.30 gramofon, 
2:? • \ nadolu ajansı, Horsa haberleri, 
saat a~·arı. 

Ankara (l :i:b nı) - 12.30 Gramo
fon, 18 ~nlorı orkc~trR-.ı: Beethoven 
Ou vcrturf' Fır l ,,füı 1 >uccini Fantaisie 
Tosca :-.... traus Valse Sıı ng Viennois, 
J8.4fi nJahı rkn saz. l !I ..J.5 dans mu.-ıi
kiııi . ~O.l :ı. ııjnns lıabnleri. 

Varşova - 21 :-;,,ufooik koo~er, :!3 
dans muıııkisi. 

Buda peşte - 20.li> ( )peret pan,ıa

ları , 21. Hi temsil ( :--: iiıl~ udıın ı, 22.5.-, 
]ıııbnl(•r, ısiı;r•ll anı~ k.::;ı , :?4.1:-i Alman
ca koofcrans. 

Viyana - ~0.-:l :J nPı;eli haberler, 
21.:JG ruıiıi ne~rı~·ttt Tiirklerin Viyana 
önüne gclmı•lerı, :!:.! Sı-ıııfooik konser, 
2~.:i:> pliik ilı• dmıs mıı ,ikiı-:i. 

Milano - Torino - Floransa 
21 lıtib..,rln, plıık, :!J.Qf> operet. 
Prağ - :?O .ı;ı ~l)ıo lıarpıı konseri, 

21 mi zulıi u<> ~ riyılt, ~a.~o «uz. 
Roma - ~ l_.l ;, kuısık konser, 22.30 

tem~ıl, :!-l koıı,eriu ılevamı, 23.25 
dttıı:-< rntıı-ıkisı. 

Bilkreş - 13.l:i pli'ık, 13.-!:i karı

~ık koıısl'f, l ~ ko l :-<ı>r, 20.4.) F:oli!'t 
kouıo:t•ri. :"! l 11 ıdyo Orkestra.;ı, :?l.45 
tagırnni. 2:? Hıııiyu ( l ıl,, ... ırası. 

12 Temmuz Çarşamba 
Varşova - :!l ı-:n ı k lı neşriyat, 

'.:?l.~;1 koro koııı:Prİ. :!:!. ı.-. pi,, ııno koıı
,;c>rİ :!3 ı·:~ıwıııııtcıca konferaıı~. ~-~5 
~,ı:ıl;, 2.4:-i dıııı~ uuı.<ııki~i. 

Peşte - ~ 1 ( lpt>rll orkestrası, 22.:35 
lıalwrlı•r'. l'lrı k, ~.~ . 15 l'>İg ı ııı mıı-:ik iı;i. 

Viyana - ~O.Ü hafıf nıu~ıki, 22 

SON POSTA 

- Spor Har11ketleri := 
Bir Gardenparti 
Verildi 

Ankara, ( Hususi) - Ankara 
İttifak Spor Kulübü Yenişehir 
bomonti bahçesinde bir garden
parti verdi. 

Gardenparti saat 18,30 da 
başladı. Kulubün genç sporcula
rının Piramit hareketlerini güreş 
ve boks musabakaları takip etti. 

Çok az zamanda yaşları en 
çok 19 olan sporculann bilhassa 
Piramit barekibnda elde ettik· 
leri muvaffakıyet cidden şayanı 
takdirdir. 

Piramit harekatında gençler 
bir saniye içinde bir kale yaptı
lar ve en üstünde bayrağımızı 
dalgalandırdılar. Bu muvaffakiyet 
candan ve sürekli bir surette al
kışlandı. Boks müsabakaları da 
muvafakiyetle sonuna erdi. Güreş 
müsabakalarında Necmi Bey bi
rinciliği ve kupayı aldı. ( Spor 
harekatı da Kemal Celil Bey 
tarafından idare edildi. ) 

Tertip edilen dans müsabaka
sına birçok hevesli çiftler iştirak 
ettiler. Nihayet 5 numaralı Neri
man Hanımla nişanlısı ve 6 numa
ralı Hayriye Hanımla kavalyesi 
Saim Bey seçildiler ve ikisi dansa 
devam ettiler. Bu esnada davet
lileri heyecana düşüren bir hadise 
oldu. Çünkü: 

Hakem heyeti 5 numaralı Ne
riman Hanımla nişanlısının ka
zandıklarım ve kupanın "onlara 
verileceğini halka ilin etti. Halk 
daha seçme neticesini almadan 6 
numaralıları alkışlıyor ve bıravo 6 
diye hep bir ağızdan haykırıyor
lardı. Hakem heyetinin bu inti
habına halk heyecanla ve şiddet
le muhalif kaldı. Netice hakem 
heyeti efkarı umumiye muvacehe
sinde 6 numaralı çiftleri birinci 
olarak kabul etmiye mecbur ol
du. Davetliler arasında Adliye 
vekili, Saraçoğlu Şükrü Beyle 
birçok meb'uslar da vardı. Ziya 
şeraiti çok mükemmeldi. 

Hava fişeklerinin çeşit renk
leri, ~ermest olan davetlilerin 
neş' esini arttırıyordu. Bir aralık 
elektrik kontak yapmıştı. Bu es
nada dans devam ediyordu. Meh
tap altında dans davetlileri daha 
çok memnun etti. -

Kolay Yemek Kitabı 
Bu isim altında her aile için fay· 

dalı bir kitap çıkmıştır. Yeni ve eski, 
alaturkn ve alafranga birçok yemek
lerin nasıl pişirilmesi la:t.ım~eleceğin
den bahistir. Her kitapı;ıda bulunur. 

Foto SUreyya - Foto Sürey
vanın ~:i inci niishası güzel tablolarla 
~e kıraliçclP-rin resimlerile mu zeyyen 
oJarak çıkmıştır. 

Mimar - Her ay muntazamen 
intişur etrr<-kte olan bu mecmuanın 
29 uncu sayısı çıkmıştır. Bu sayı da 
birçok yazılar ve projeler ile beraber 
Ankarada inşa edilecek sergi binası 
müsabakasına iştirak eden projeler 
mevcuttur. Memleketin ye.a;nne mimari 
mecrrıunsı dır. 'l'avsiye ederiz. 

Stefan~·or.i H. konferans, 22.3!> f'Oıı 
hr\herler, 2~...t:ı propaganda konfero.n~ı, 
:?:l ak~am kom•eri. 

Milano - Torino - Floransa 
21 haberler, konierans, 21.3:> pliik, 

~:.:! !l;ı koııı:cr lıaberl"r. 

Prag - :! l.10 rek adalarından 
naklen promı·nad kou--cri. 22 ;\1 ısır 
mn"ikisine dair konferanR (plfık ile), 
"'"' ~;-, Kuııtor konseri. 
--· Roma - ~ 1 ;)O ltal~·an opera par
<'ıı ln rııı<lıın miirl'kkP.p kon~er. 

Bükreş - 1 :) lıabPrler, plak, 1 :lA!l 
plilk . 18 ıırkestra, 19.20 kı•za, 20 . ..ı;; 
pliik. ~ 1 piya1111, 21.::l!'J viyolonsel, 22 
Fliit. ~:.?.:ı;; dan ıı mu~ikiıı i. 

Sayfa 11 

Hava mektebine kayıt ve kabul edilecek 
talebeler hakkındaki şerait 

Eskişehir Hava Mektebi Mü
dürlüğünden: 

. ~ :- İ~inci maddede yazılı şartları haiz olan!ar istida ve vesi
kaı lazıme ıl~ h~r sene Haziranın birinci gününden itibaren Ağus
t~sun o~. beşmcı gününe kadar Eskişehir hava mektebi kumandan
bgına muracaat edeceklerdir. Hariçte bulunup ta vaıiyeUeri şeraiti 
duhu~e tev~fuk eden taliplerin dahi işbu vesaiki mektep kuman
danlıgına ırsal edecekler ve alacaklart cevaba göre hareket 
edeceklerdir. 

2 - Şerait şunlardır: 
A - Türk olacak. 
B - T al!plerin orta me~t.ep . ( lise sekizinci sınıf) tahsilini ik

mal ve asgarı ( 17) yaşını bıtirmış, azami ( 20) yaşında bulunmak 
orta mektep tahsilini ikmal edenlerle orta mektep tahsilinden yük~ 
sek tahsil görenler imtihansız olarak kabul edilecektir. Şehit malul 
asker evlatları ile ecnebi diline vakıf olanlar tercih ediJirle;. Mek~ 
lehin kadrosu orta mektep tahsilini ikmal edenlerle dolmadığı tak
dirde orta mektep tahsilinden dun tahsil görenlerden usulü veçhile 
musabaka ile ahnacakbr. 

C - Ahvali sıhhiyeleri hava noktasında uçuş vazifelerinde is
tihdama elverişli olduğuna dair mutahassısları tam olan askeri has
tane heyeti sıhhiye raporunu hamil bulunmak, ( hariçte bulunanlar 
mahalli askerlik şubelerine müracaat suretilc muayeneye sevkolu
nacaklardır. Tam teşkilli heyeti sıhhiye olan şehirlerde en büyük 
askeri makama müracaat ile muayeneye sevkolunacaklardır. ) . 

D - Ahlakı mazbut olduğuna hiçbir cihetle maznun veya 
mahküm olmadığına dair hüsnühal varakası ibraz etmek, (mahalli 
polisinde tasdjk şartbr). · 

3 - Mektebe kayıt ve kabul edilecek talebeler gedikli küçük 
zabitler hakkındaki 1001 numaralı kanun mucibince muamele göre
cektir. Bu kanuna tevfikan mektepten arzusile çıkmak istiyenler 
ancak meccanen okuduk.lan müddete ait bilumum mesarifatı ev
velce taahhüt ederek tediye etmek suretile çıkarılacakhr. 

Her hangi bir suretle mektepten çıkarılanlardan sinleri on se
kizden dun bulunanlar esnana duhullerinden ve on sekizini ikmal 
etmiş olanlar çıkarılmalarını müteaakıp hava kıtaabna nefer olarak 
verilirler ve duhllerinden itibaren muvazzaflık hizmetlerinden fazla 
mektepte bulundukları her seneye mukabil alb ay hesabile hizmet 
ederler. 

4 - Mektebi muvaffakıyetle ikmal edenler hava kıtaat ve 
müessesatında (12) sene müddetle hava gedikli küçük zabit olarak 
ifayı vazife edeceklerine dair noterlikten musaddak senet şurutlarını 
vereceklerdir. 

5 - Müddeti tahsil iki senedir. Mektep leyli ve meccanidir. 
Askeri lise talebeleri gibi ilbas, iaşe edilecek ve ders levazımı da 
verilecektir. 

6 - Musabaka imtihanı Eylulün ilk haftasında ve hava mektebi 
binasında yapılacaktır. Bu cihet ayrıca gazetelerle ilan edilecektir. 

7 - Mektebe kayıt ve kabul edilenler 15 Eylülden itibaren 
mektebe alınacaklar ve birinci Teşrin bidayetinde derslere başlıya
caktır. Mektep bunları ihtiyaca göre pilot, mşancı, bombardımancı, 

fotoğrafçı, muhabereci, silahcı hava gedikli küçük zabiti. y~tiştirecektir. 
8 - Hava gedikli küçük zabitlerinin rütbelerı ıle maaşları 

aşağıda gösterilmiştir. Kuruş 

Gedikli çavuş 3 X 700 
Baş çavuş mua. 3 X 900 
Baş çavuş 3 X 1200 
Baş gedikli 3 X 2000 

\ 

Tahsisab fevkaladeleri maaş ücretlerinin üç mislidir. 
Gedikli küçük zabitlere gedikli çavuşluğa terfi tarihlerinden iti

baren beş sene müddetle istihdam edildikten sonra sicilleri müsait 
olanlara bir nefer tayini zam verilir. Evli olan gedikli küçük zabitle-
re aile maaşı olarak her ay ilaveten ve maktuan beş lira verilir .Yirmi 
sene hizmet edenler arzu ettikleri takdirde askeri tekailt kanununa 
tevfikan son aldıkları maaş üzerinden tekaüt edilirler. Bunlara te-
kaütleri amnda 500 ve kırk yaşını ikmal edenlere 700 lira ikramiye 
verilir. 

Talip olanlar milli müdafaa vekaletinde veya müessesatında 
yer bulunmadığı takdirde devletin diğer devair ve müessesatına 
tercihan kabul ile istihdam olunurlar. 

Gedikli küçük zabitanın muhtelif rütbelerde bulunabilecekleri 
azami yaş aşağıdadır: 

Gedikli çavuş 40 
Baş çavuş muavini 40 
Baş çavuş 45 
Baş gedikli 50 dir. 
9 - Uçuşa başladıkları tarihten itibaren şehri on beş lira ve 

mektebi ikmali müteakip de şehri otuzar lira tayyarecilik müte!erri
kası verilecektir. Bu tayyarecilik zammna her iki senede bır de 
10 lira ilave edilir. 

10 - Her hangi bir emir ve vazife dolayısile uçuş yapa~ke~ 
gerek sukut ve gerek uçuşun yerde ve havada .. es.babl saır~~ı 
hasebile malul kalanlara ikinci mülazım rütbesi uzerınden tekaut 
maaşı tahsis olunur. 

11 - Vazife esnasında şehit olanların müstahakı I?aaşedi~~~gı~~ 
ailesine de yene bu rütbe üzerinden ertam. ma~şı tahsıs. 
gibi kanuni mirasçılarına irsi hiss~~erı nısbetınde tevzı ~~~~2k 
üzere 5000 lira nakdi tazminat verılır. '' 

Ziraat Vekilletinden: 
A k d Yüksek Ziraat Enstitüsünün rektörlük ikametgahı 

n ara a · · · 21 ·· ·· dd ti k 1 
1 k t nlacak binanın ınşaat ışı gun mu e e ve apa ı 

o ara yap ı B · 't · ·· k 
f l'le münakasaya konmuştur. u ışe aı muna asa şartna-

zar usu ı _ f A t 1 • 1 mesi mukavelename, umumı şartname, ennı şar name ve p an ar 
25 r' bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Bür~~~ Müdürlüğünden alınacaktır. Her talip münakasa şartname· 
sinde zikredildiği veçhile ehliyeti fenn~ye _ve kudreti maliyesine ait 
vesikalarla 20 bin liralık taahhüde gırmış ve bu taahhüdünü iyi 
bitirmiş olduğunu mübeyyin vesikalan komisyona göstermeğe 
mecburdur. Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 ğu 
nisbetinde temin?t~ mu~.akk~te mektu_plarilc birlikte ihale günü 
olan 31/9/933 tarıhıne musadıf Pazartesı günü saat 15 te Vekalet 
inşaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. "3192 n 



Zirdeki sahrları okuyunuz, 50 yaşlarında kadınlar 
nasıl 30 yaşlarmda görUnebıtirler? 

Viyana Tıp Fakültesinden profesör 1 yazıları okuyunuz. ) Bu kc.,fin mün-
4oktor Stej!lkal cilde gençliğini tekrar hasıran istimali hakkı Tokalan tara· 
ltah ı•ılcn şaynııı hııyret keşfini ilô.n et- fından elde edilmiş ve "Biocel,, 'liimdi, 

!
cklr bütün dünyayı hayrette bırak- cildi besliyen şair unsurlarla karıştırıla-

. ıştır. "Biocel,, tabir edilen bu müs- rak doktor "'tejskalın hususi formülü 
lızar. genç hayvanlardan istihsal ve dairesinde pembe rengindeki Tokalon 

~
n drrecc teksif edilmiş şayaru hayret kremini vücude getirmiştir. Uu kremin 
r h ılılsn olup profesör doktor Stejskal istimali ile solmuş ve ihtiyarlamış bir 
rafından !i;:; - 72 yaşlarındaki kadınlar cilt serian qençleşebilir, buruşukluklar 

ıJ,zcriııde cildin beslenmesi için yapılan izale edilebılir ve yüziin zavif adaliitı 
tecrlibelerde kullanılmıştır. Buruşukluk- kııvvetleştirilebilir. 50 ve hatta 60 yaşla-
lar 6 hafta zarfmua zail olmuştur. rındaki kadınlar, genç kızları gıpta etti-
( Bu IJapta Viyana Journal Medical'de recek tenlere malik olabilir. (525i) 

letanbul ikinci lcr• Memur· 
'91lundan: Bir borçtan dolayı mah
C1'Jz olup paraya ı;evrilmesi mukarrer 
tpulıteJif ev c,yası 15-7-938 tarihine 
müiadif cumartesi günü saat 5 ten 
itibarPn Beyoğlunda Aynalıçeşmede 
protestan kilise i karşısında Hişime 

hanım apartımaoı önünde satılacağın
dan talip olanların yevm ve vakti 
l!lııttr. mahallinde hazır bulunacak 
memuruna miiracaatlan ilan olunur. 

lst. 5 inci icra: Memurıuıun· 
... n: Satılmasma karar verilen hane 
efya ı ve saire 17-7-938 tarihine mii
sadif pazartesi gUnii saat 15 ten itiba -

ren BcyoğJunda Bayram sokağında 

Feridun paşa apartımanımn 5 No. hı 
4airesindc açık arttırma ile satılacağm-

tan isteyenlerin mezkfir gün ve saat
e mahallinde bulunmaları ilin olunur. 

Matbuat Cemiyeti tarafından 
tertip 'edilen 

1933 
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ALMANAGI 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

·--~ Fiatı 1 liradır. 
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SON POSTA 

Deniz Yolları f fletmesi 
ACENTALAftl: 

Karakoy • 1\iiprıibaşı 'fel. 42362 
~irkeci l\tühiirdar zade han 

'l'elı>fon: 22740 

KARADENiZ POST ASI 

CUMHURİYET 
vapuru f2/7 /933 Çar,amba 
günü saat 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. (3160) .__ _______ , 
SELANIK BANKASI 

T eılı tarihi ı 1888 

Sermayesi 30,000,000 Frank 
idare Merkezi: latan bul 
Tilrkiyedeki fUbeleri: . 

fatanbul (Galata ve tstanbul) b:mir 
Samsun, Merain, Adana. 
Yunanlıtan'dakl şubeleri: 

S~;L.\~IK, KA \rALA, ATl~A, PIR~ 
Bil'umum banka muameleleri. Kredi 
mektuplara. Cari heuplar küfadı. 
Eıbam ve Tahvil&t. Kualar icarı. 

Mevsimlik 
kDrk1eri 

RÖNAR 
· ye:::nire 

maf azamııda 

6 taksitte 
ve kefaletsiz 

olarak 
veriliyor • 

.Mııhmııfpaşa 

Kürkçü han 

BEYKO 
Tel. 21685 

(5146) 

, 

Temmuz 11 

BREKFAST HASAN 
'fürkiyenin ve biitiin dünyanın en miikemınel Brekfast hisküiti olup hastalara 

ve bilhassa çocuklara ve hali nekahette olanlara ve sabah akşam kahvaltılanna· 
hafif yemek i tiyenlere, mide rahatsızlığı çekenlere karşı nefis ve leıiı bir gıdadtr: 

iRMiK 
PiRiNÇ 
YULAF 
BEZELYE 
NiŞASTA 
PATATES 
MERCiMEK 
özü unları 
~af, sıhhi ve gayet 
mukavvi ve musad· 
elidir. Vitamini en çok 
olan bu mi.lkemmel 
özlii unlar ile çocuklar 
ve bilhusa memedeki 
çoc·uldar az zaman. 
zarfında neşvUnilma 
bulurlar. Kemikleri 
kuvvetlenir, çabuk dit 
çıkarırlar, çıabuk ~'Ü· 
rürler. Neoeli, ınhh,tlt 
tombul olurlar. Her 
nevi Haaan hububat 
uıılarile yapılaa ma· 
hallebi ve 9orbalann 
lezzeti.ne payan ol· 
maz. 96 kuruştur. Ha· 
san ecza deposu, 

BASAN KUVVET ŞURUBU 
Zafı umumi, kansızlık, romatizma, Sar'a, ımaca, kemik, sinir, damar, verem 

~~stalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara. (5184) 

lstanbul ee,inci icra Memurluğundan: Bedeli icardan 
mütevellit bir borcun temini için haciz edilip pa,t"ayal çevrilmesi.., 
karar verilen hane etyası 15 temmuz 93.i tarihlae mll~ cu• 
martesi günli saat 13 ten itibaren Beyoğlunda İstildil q,a~de 
Rumeli hanı içinde satılacaktır. Taliplerin hazır bulunacak memura 
müracaatlan ilin olunur. 

iŞ BANKASI 
f<OMBARA SAHİPLERiNE 

M!R_ SENE 10.000 LİRA 
MUKAF AT VERMEKTEDİR 

Hf R 
• 

SON POSTA'nın KESi DEDE , 
HER 

KESİ.DEDE iLAN FIA TLERI 4mlıııı. 
t-l!Aııııı bık sfltun 1 satırı gazetenin 

metin yazısile vasatı 4 kelimedir. 
2-Ayni yazmın 2 satırı 1 santimdir. 
3 -Daba kalııı ve daha ince yazılar 

santim He hesap edilir. 
~-Sarfasınıı gOre illnlar &fağıdakl 

fintlore tflbidir: 

f-.a\ fa Santlınl -1 inci 400 Kr. 
2 c 250 c 

3 c 200 c 

4.5 c t00 c 

Diğer sayfalarcb 60 c 
Son c 30 c 

ilanlarınızı: 

iLAN ŞUBEMiZ OLAN 
lııncıhk T. L. Şirketi 

va~ıta::;ile Son Posta'ya veriniz. 

İstanbul - Ankara caddesi. 
'!'olefon : 20094 • 20095 

---···························-··-·-... ··-·-·· ... ··-· 
Son Poata Matbaası 

Sahibi : Ali Ekrem 

Netftrat Müdünl: Hdil Li18 
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SAHiBi 

İl< RAMİYE 
.KA1ANiYOR 

İŞ' KUMBARASI 
( :J 

• 
2500 
1 • 

LiRA .. ,. 

MUKArAT 
• 

TEVZi 
EDİLİYOR . 

l<U~ALAR SENEDE İKİ DE'FA 
NiSAN YE.TE"~Rİ~~ EVVEL·i11ı1 

BiRiNCi GUNLERİ , 
• • 

'El-< il IYOR 
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