
Çok F ayda1ı Bir iş Hak
kında Karar Veriliyor 
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Maarif Vekileti Kitap Ucuzluğunu 
Temin Etmiye Hazırlandı 

Ankara, 15 (Hususi) - Öğre•· ı 
diğime göre Maarif Ve~lleti 
halkın okuma ihtiyacına aıt va· 
sıtalan ucuz olarak temin ve 
tedarik edebilmesi için yeni 
tedbirler ittihaz etmek karanm 
vermiştir. Bu karar cümlesinden 
olarak halk için faydah olan 
kitapların ucuz bir fiatle satıl· 
ması hususunda Maarif Vekileti 
faaliy~tte bulunacaktır· 

Mekteplerde okun~ .. kita~la• 
rın haricinde kalan dıger kıtap 
fiatlennde hissedilir derecede bir 
pahalılık olduğu anlaşılmaktad~. 

Zannedildiğine göre Maarif 
Vekaleti, kitapçılara, basbklan 
kitaplan daha ucuza maletmek 
hususunda imkan vermiye J çal~
ıacakbr. Kitap fiatleri ucuzıadıgı 
takdirde memlekette bizzat kitap 
almak suretile kitap okuyanlann 
miktan artacak, bu suretle mu
harrirlere reni kitaplar yaımak 
ve kitapçılara yeni kitap basmak 
b~'"Pda cesaret .jelecektir. 

OiPr tar ... Maim V~~ 

Diin şehrimize .-ıen ltlaarl/ Velcıll 
Ha§tlarpaıa istasgonuntlan çılcarün 

köylillerimizin okuması ve okuma 
öğrenenler adedinin çoğalması 
için esaslı faaliyet sarfetmektedir. 
V ~kalet köycülük cereyanına 
büyilk bir ehemmiyet vermek· .-r. 

elan 21 .n,. kilo ihracat yapıl
lalfbr. Banda IODl'a Almanya ,e 
Şhul ~vrupuı memleketleri 

( Onum 8 inci .. )'facia ) 

Piga.. çelcilirlcera 

Fenerbahçe 
Pigango•u 
Dün Çekildi 

. -----

Kazanan Numaralan 
Sayfamızda Bulacaka1n1z 

F enerbahçe spor kulübil bu
gün elindeki stadyoma daha asri 
bir şekil vermek için halkın yar
dımına müracaat kararım verdi 
ve bir piyango tertip etti. Filba .. 
kika Fenerbahçeye karp K6aten.. 
len umumi muhabbet neticesinde 
birçok bilet sabldı. Din de bu 
piyanganun merasimle keşidesi ya
pıldı. Kazanan numaralan bup 
11 inci sayfamızda btdecaJCunıı. 

Etlina• - ldan6al golar11111 6•pnlcil 'Oa%igeti 

İstanbul - Edirne yolunun as- Edirne, Kırklareli ve Tekirclai 
falt olarak inşası için Edirne, vilayetlerinin hususi muhasebe ve 
T ekirdai Ve Kırklareli valilerinin belediye blltçeleri sarfı lazım 
buay içinde lstanbul'da bir içtima gelen paranın onda birini bile 
yapacaklannı yazmıştık. içtima temin edebilecek vaziyette de-
temmuz sonlarına doğru yapda· jildir. 
caktır. Ancak yolun asfalt olarak Sonra asfalt yo\ İDpll uzma 
inıası ~dilik imkinsız görilJ.. zamana tevakkuf etmektedir. 
mektedir. Asfalt yolun inşası Seyyah yolu olan Ec6rne- lstanbal 
birkaç milyon lirlDUl tufma Jü.. iapll ile ı. _._ 
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intikam Hissile işlenen 
Feci Bir Rezalet ! 

Havza ( Hususi ) - Bu civarda Görün köyünde çok garip bir 
kız kaçırma hidisesi olmuştur. K&y imamı Mehmet Efendinin genç 
ve .uzel kızı, amca zadeıi Ali tarafından iğfal edilerek ka ınlmı 
ye liiç tammadığı yabancı bir erkeğe teslim edilmiştir. G!nç ıa! 
altım .teh~tl~ ile ~usuz k~yüne götü"!il~üş. ve tanımadığı yabana 
erkeiin çırkin tecavüzüne ugrallllfbr. Hadisemn garip tarafı şudur ki 
ı~!' .genç kız ve gerekse ~abancı erk~k bu kaçırma meselesinde 
UDsı, bird~ kızın amca zadesı t~afında~ ığfal edilmişlerdir. Yabancı 
erkeK aynı köyden başka bır kız ile sevişmekte ld v • • 

bu hAdiaenin genç kızdan intikam almak maksadile te~ ugu di~ 
zannolunuyor. P e il 

Güneş Balçıkla Sıvanır Mı ? .. 

- Belediye n~ .k~clar çürük, çank ahşap ev varsa, hepsini p-. 
ıtızel g_~~nmelen ıçın, ayn ayn renklere boyatacakmıı ı 

- Bız~ kay~nvalde. de taze gözükmek için, herP. boyanır durur 
amma nafile.. Y ıne eski hamam eski tas. •• 
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Buğday Meselesi 
Ve Köylümüz 

]Jiin piyasa hakkında umumi 
maJümat verirken bugday pİ)a
sasımn kuvvetlenmesinin temen
nı cdHdigini de ~ azmıştık. Bu 
hususta kendilerile görii, tiiğü

müz kimseler bize fık ı rlenni şu 
t ümlelcr ile anlattılar: 

A.sım Zühtü B. ( :-5ultanahmet 
Akbıyık ) 

- Köylü bu memleketin esas un
ıurudur. İıtihsali yapan ve hariçten 
memlekete para girmeıını temin 
eden unsur çiftçilerimizdendir. Eııa

aen hükumette bu vaziyeti çok iyi 
takdir ettiği için köylü ile daima 
aJikadar olmakta, onun ihtiyaç ve 
iıtediklerini "temin etmek hususunda 
daima gayret göstermektedir. Ziraat 
Bankasının köylüden peşin para ile 
buğday alması memleket hesabına 

çok faydalı olmaktadır. Banka biraz 
çabuk davranırsa yapacağı iyilik da
ha büyük olur. 

lf 
Ali Saban Be) ( İlkmektep oıual

Jimlerinden) 
- Buğday meselesini iktısadi sa

hada esas siyaset olarak görmek li
zımgeldiği kanaatindeyim. Çünkü 
yüzde doksanı çiftçi olan bu memle
ket halkının ekıeriyetle istihsal ettiği 
madde buğdaydır. Ziraat Bankası 
köylüden buğday satın almak surile 
bir tat abp birkaç kut birden vur
muf oluyor. Evveli buğday için kuv
vetli bir piyasa vücuda geliyor, sani
yen köylülerimiz tefecilerin elinde 
oyuncak olmaktan kurtuluyor. Yeni 
mahsulü her tarafta piyasalara çık

mıya başlamıfbr. Ziraat Banka.ı der
hal harekete geçmelidir. 

'f 

Jbrnhim Hü nü B. ( MU kirat inhi
sar ıdarcsi sabık memurlarından) 

- Ben buğdayın ucuz satılmasına 
razı değilim. Eğer buğday normal 
fiatten aıajı düşerse bundan yal
nız köylüler değil, ayni zamanda 
biz şehirliler de zarar ederiz. Fakat 
Ziraat Bankası geçen seneki gibi 
buğday almıya başlayınca buğday 
piyasası derhal kuvvetlenecektir. 

Müfettiş Muavini Alınacak 
Ziraat Bankası bu sene kad

rosuna yeniden alh müfettiş 

muavinliği tahsisatı koymuştur. 
Bu müfettiş muavinleri açılacak 
olan müsabaka imtihanilc alına
caklardır. İmtihanlar 14 ağustos
ta Ankara ve İstanbul Ziraat 
Bankalarında yapılacaktır. Müsa
bakaya girmek üzere şimdiden 
birçok gençler müracaat etmişler, 
isimlerini yazdırmıJlardır. 

' 
Yurtdaş! 

Yaz aylan bol, bol zeytinyağı 
yiyelim. Çünkü zeytinyağı, hem 
sağlık için çok faydalıdır, hem 
de yurdumuzun korunmağa muh
taç bir mahsulüdür. 

~lılli iktı nt ve tasarruf remiyeti 

A 

Feci Bir Kaza Oldu 
BirBekçi Kendi Ta bancasınınKurşunile 

Yaralanarak Feci Şekilde Öldü 
- --

Evvelki gün şehrimizde çok feci bir vak'a olmuş, 
bir. ma~alJe bekr~si ansızın vuku bulan bir kaza 
netıcesınde ölmüştür. Hadise etrafında yaptığımız 
tahkikat neticesinde şu malumatı elde ettik : 

tarafa bakmakta oldugu için tabancanın yere düş
tüğünü farketmemiştir. Tabanca kahvenin taş zemi
nine düşer düşmez derhal ateş almış ve çıkan 
kurşun çok garip bir seyir takip ederek Recep 
Ağanın tam alnına isabet etmiş, kafatasım parça-Haliç Fenerinde Karabaş mahallesinde bekçilik 

yapan Recep Ağa evvelki gün karnını doyurmak 
için öte beri almış ve o civarda bir kahveye gelip 
oturmuştur. Recep Ağa yemek yediği sırada taban
casını da belinden çıkarıp masanın üstüne koymuş
tur. Bu sırada ayağı masaya çarpmış ve tabanca 

lamış ve beynine girerek kafasının arkasından çık
mıştır. O anda kanlar içinde· yere yıkılan Recep 
Ağa hemen hastaneye kaldırılmış, fakat aldığı yara 
çok ağır olduğu için zavaJJı adamcağızı kurtarmak 

yere düşmüştür. Recep Ağa bu aralık başka bir 
mümkün olamamış, ölüp gitmiştir. Zabıta bu malu
matı teshit etmekle beraber tahkikat yapmaktadır. 

Esrarkeşlik 
iki Arkadai Kabak Çe
kerlerken Yakalandılar 

Polisler uyuşturucu madde 
kuUananlara karşı mücadelelerinde 
devam etmektedirler. Evvelki gün 
yeni bir esrarhane meydana çıka
rılmış ve iki esrarkeş yakalanmış
br. Hadise şudur : 

Çakmakçılarda Valde hanında 
oturan Mehmet isminde birinin, 
kendi oturduğu odayı bir esrar
hane haline getirdiği, geceleri bir 
takım kimseleri bu odaya alarak 
onlara esrar ve Afyon çektirdiği 
öğrenilmiş, derhal tahkikata giri
şilmiştir. 

Polisler ilk iş olarak Mehme
din odasında bir araşbrma yap
mışlar, neticede orada bir miktar 
flfyon, afyon çekmeğe mahsus bir 
kabak, narkile ve sair eşya ele 
geçirmişlerdir. Mehmet ile birlik
te odada esrar çekiştiren Talip 
isminde bir arkadaşı da yakalan
mışlardır. 

Karşılıklı 
Bir Dayak! 

Beyoğlunda Ziba sokağında 
Madam Wari isminde bir kadın 
bir alacak meselesinden komşusu 
Madam eleni ile kavgaya tutuş-

muştur. Bu sırada kavgaya Mari
nin dostu Nusret ve Eleni'nin 
dostu kahveci Süleyman da kanş
mışlar, biribirini fena halde döv
müşlerdir. 

ihracat Artıyor 
İktısat Vekaleti 1 haziran ta

rihinden itibaren maden resimle
rini indirmiştir. Bunun üzerine 
son bir buçuk ay zarfında krom, 
zımpara, mağnezit )hracahnın 
arttığı görtilnıüştür. ihracat en 
ziyade fngiltere, Amerika ve 
Almanyaya yapılmaktadır. 

/Üç Katilin 
Deli Olmadığı 
Anlaşıldı 

1 Samsun hapishanesinde katil 

1 
suçundan on beşer seneye mah

/ kum olarak yatanlardan Hasan 
1 oğlu Hurşit, Ali oğlu İsmail, 

İsmail oğlu Faik isminde üç katil 
delilik iddia ettikleri için Adli 
Tıp işleri Müdürlüğüne gönderil
mişlerdi. Müessese bunlarda akıl 
hastalığı bulunmadığını tesbit 
etmiştir. Katiller dün Samsuna 
iade edilmişlerdir. 

Çapa Hastanesi 
- ---·--

Maarif Vekaletine 
Devrediliyor 

Evkaf idaresinin Çap;da umu-" 
mi harpte (80) bin Altın lira sarf 
ederek yaptırdığı ve fakat tec
hizatı alınmadığı için yarım ka
lan büyük bir Hastahanesi vardı. 
İdare burasını beş sene müddetle 
Tütün İnhisarına kiralamıştı. Mali
ye vekaletinden Tütün İnhisar 
umum müdürlüğüne yapılan bir 
tebliğden bu binanın evvelki gün 
derhal tahliye edilerek Maarif 
Vekaletine devredilmesi bildi
rilmiştir. 

İnhisarın buradaki imalatha
nesi Bebekte eski Hidiv ailesi
nin yalılarından birine taşınacak
tır. Haber aldığımıza göre para 
meselesi halledilebilirse Maarif 
Vekaleti, esasen son sistem bir 
hastahane olarak hazırlanan bu 
binayi Tıp fakültesi İstanbula 
nakiledildikten sonra hastahane 
yapacaktır. Yeni tesisat ve teş
kilat için bir milyon liralık bir 
masrcıfa ihtiyaç hasıl olduğu söy
lenmektedir. Eskiden binanın 

her pavyonunda ayrı ayrı tesisat 

j Bi_r ~~dın 
Küçük Bir Çocuğun Ba
şından Kanlar Akıtmıı ! 

Polisler, küçük bir çocuğu ya
ralamak suçile bir kadını yaka
lamışlar ve adliyeye vermişludir. 
Hadise Beşiktaş'ta cereyan etmiş
tir. Öğrendiğimize göre Beşiktaı
ta oturan Hayriye Hanım isminde 
bir kadın evinin önünde durma
dan gürültü eden Hidayet isminde 
bir çocuğu ansızın yakalamış ve 
dövmeğe başlamışhr. Hidayet bir 
aralık kadının elinden kurtulmak 
istemiş, fakat muvaffak olama
mıştır. Kadın bunun üzerine daha 
ileri giderek yerden kaptığı bir 
taşı Hidayetin kafasına indirmiş 
ve çocukcağız.ı yaralamıştır. 

An ıpul Çalmışlari 
Saraçhanebaşmda tayyare pi

yango bayii Bekir Halis Efendi
nin dükkanı önünde asılı olan 
birçok ampulle& evvelisi gece 
meçhul hırsızlar tarafından ça
lınmıştır. 

Taraçadan 
Yere Düştü 

Sirkeci' de Bolvadin otelinde 
oturan İbrahim Efendi isminde 
biri otelin taraçasından düşerek 

ağır surette yaralanmıştır. 

Sırtından Yaralamış 
Galatada Hasan isminde biri 

bir alacak yüzünden çıkan kavga 
neticesinde Mehmd isminde birini 

"bıçakla sırtından yarahyarak 
kaçmıştır. Mehmet hastaneye 
kaldırılmış, Hasan yakalanmıştır. 

yapılmıştı. Bu fazla masrafı mu
cip olduğu için bütün pavyon
ların kalorifer makineleri birleş

tirilmek suretile tasarruf yapı
lacaktır. 

Temmuz 15 -r Günlln Tarihi ] 

Ecnebi 
Vapur 

Limanlara 
İşletilecek 

Teıckkül eden Türk Vapurculuk 
Anonim Şirketi, ihracat mallarımııı 
ucuz ve müsait bir navlon ile naklet
mek için baz.ı ecnebi limanlarına 
hatlar tesis etmek arzuaundadır. Bu 
hatlar daha ziyade Suriye ve İspanya 
araaanda olacaktu. Franaa ve italya 
için de hat tesisi timdililı mümkün 
görülmemektedir. 

Sıhhat Müdürleri arasında 

Siirit hükümet doktoru İbrahim B. 
Siirt, Şibinkarahisar Sıhhat Müdürü 
Raif Bey Bayazıt, Adana Sıhhat Mü
dürü, İbrahim Bey Niğde, Adapazarı 
hükOmet doktoru Fehmi Bey Sinop 
Sıhhat .Müdürlüklerine tayin edilmit
lerdir. 

Çay ithali için 

İktısat V ckiletinden bildirildiğine 
göre, çayın memlekete ithalinin bir 
elden idareai hakkındaki müracaat 
müddeti ağustoaun son gününe kadar 
uzatılmıştır. 

Fransızların miln gUnü 

Dün Fransızların milli günü idi. 
Bu münasebetle Fransız ıefaret ko
nağında bir kabul rcami yapılmıştır. 

Bir pavyon yapllacak 

Darülfünun tarafından Cerrahpaıa 
hastanesinde olduğu gibi Haseki has
tanesinde de bir pavyon yaptırılma
sına karar verilmittir. intaata birkaÇ" 
pn ıonra batlanaca~tır. 

Yollar, tamir edlllyor 

Belediye yolların tamirini sıra il~ 
yapbrmaktadır. Mevsim nihayetine 
kadar birçok yollar tamir edilmiş ola
caktır. Sütlice ile Karaağaç aras!n
daki Parke yolun tamiri bitirilmiştir. 

Vapur aeferlerl 

Akay İdaresi tarafından yaz mü
nasebetile Adalara ve Anadolu sahi
lindeki iskelelere ilave seferler tertip 
edilmiştir. 

üstat Ahmet Raaimin mezar' 

Üstat muharrir Ahmet Rasim Bey 
geçen yaz vefat etmiş, cenazesi Hey
beliada mezarlığına defnedilmişti. Be
lediye tarafından Ahmet Rasimin 
metfeninde bir mezar yaptırılmıı ve 
mezar taşına şu yazılar yazdırılmıştır: 

" Türk diline 48 sene kalemile 
hizmet eden muharrir Ahmet Rasim 
burada yatıyor. Matbu asan yüzü 
geçer. Onu unutmamak her Türke 
borçtur. Meb'us olarak öldü, Çar
tamba 21 eylül 1932. " 

Türk-Yunan 
Ticaret Ofisi 

Memleketimizle Yunanistan arasın
da yapılan ticaret muahedesinin müd
deti altı aydır. Bu muahedeye göre 
İatanbul'da bir ofiı kurulacaktı. 

Ofisin nizamnameleri lktısat Ve 
kileli tarafından hazırlanarak İhracat 
Ofisine gönderilmiştir. 

Türk - Yunan ofiainin bugünden 
itibaren yeni nizamnameye göre teş· 
kiline baılanacakbr. 

l_S_o_n_R_os_t_a_n_ın_R_e_s_im __ li_R_i_k_a.::.y_e_s_i ._· ______ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_ı~!J_o_r_~_i_:~ 

- Hasan Bey, Darülfünun 
..Jahab devam ediyor. 

,, 
il 1 1 

UNIVERSlTE 

... Adı değifip Üniversite ol
duktan •• 

... Avrupadan mütehassıs pro
fesörler ıeldikten sonra •• 

... Darülfünun iıleri yürüye- ı 
cek mi dersin? •• 

----~ 

Yürümesine ylirüyecek 
amma, ondan evvel baka hm ho

-1vcLu1 kaç taaı.ai J0rü1ecck .. 



Hergün 
lV!iind2ricatLmLz1n çoklu
ğundan dercedilenıemiş

tir. 

Dört Devlet 
Misakı 
• 
imzalanıyor 

Paris, lS (Hususi) - Dört 
devlet misakının bugün imza 
edileceği resmen bildirilmektedir. 

Bu münasebetle büyük mera
sim yapılacağı anlaşılıyor. 

Roma 14 - Dört devlet mi
aakının yarın imzalanacağı resmen 
bildirilmiştir. 

Sporcularımız 
Rusyada Gençlik tarafın· 
dan Hararetle Karşılandı 

Moskova ıs (Hususi) - Türk 
F udbolcülen buraya muvasalat 
etmiş, hararet ve tezahüratla kar• 
11lanmı1br. İstikbalde hariciye 
komiserliği, matbuat vesair Sovi
yet teıekküUeri erkimile Türkiye 
sefareti erkanı hazır bulunmuş
lardır. 

Sovyet gençleri Türk sporcu
larına kızd gilllerden yapılmıt 
aiizel buketler vermiflerdir. 

Miitekabil nutuklar irat edH
miş, geçit resmi yapılmış, Cevdet 
Kerim Bey yapılan istikbal 
ve merasime teıekkürle muka
bele etmiftir. 

Hariciye Komiserliği muavini 
M. Karahan vukubulan beyana
tında Türk sporcularının muva
salatını memnuniyetle kaydederek: 

" s - ovyet - Rus gençliği Türk 
spor heyetine karşı derin bir 
alaka göstermektedir. Bu alaka 
Türk - Sovyet dostluğunun yalnız 
siyaset aleminde değil, her saba
da ne kadar derin ve kuvvetli 
olduğunu göstermektedir. ,, de
lllİştir. 

Köycülük Tetkikleri 
Zonguldak, 15 (Husuai) -

Halkevi kaycüliik ıubesi azalan 
lllülhakatta tetkikata çıktdar. 

Yerli Mallar Sergisi 
Kayseri, 15 (Hususi) - Hal· 

kevi tarafından tertip edilen 
)'erli mallar sergisi açıldı. 

Ankara Oeftertları 
Ankara Defterdan Süleyman 

Salim Bey iiç ay mezuniyet al
aıış ve mezuniyet milddetini ge
~rınek &zere şehrimize gelmiştir. 

Siyası Bir Cinayet 
Belgrat, 14 - Bir köylü Radiç 

larkası meb'ualarından birini ağır 
111rette yaralamıftır. 

Arapkirde 
Dokuz köf mektebi 

kepabldı 
28 Haziran tarihli nilshamızda 

Elbistanda dokuz köy mektebi 
bpabldıjına ve on muallimin 
açıkta kaldıpa dair bir havadis 
ııeıretmiıtik. Bu yazıda bir isim 
Yanlıılığı olmuıtur. Kapanan köy 
lllektepleri Elbistanda değil, 
Arapkirdedir. Tashih ve itizar 
ederiz. 

İtalyan Hava Filosunun 
Zaferi 

Şedyak, 14 - Jeneral Balbo
nun idare ettiği İtalyan hava fi
losunu teşkil eden 24 deniz tay· 
yaresinin hepsi de Şedyak lima
nında denize inmişlerdir. 

Binlerce seyirci, ltalyan tayya
recilerini hararetli surette alkış
lamışlardır. 

(Resimli Makale a Büyük Adam Olmak a J 

Buıün dünyayı korkutan, Alman
yada Hindenburgun üstünde kuvvet 
ve nüfuz sahibi bulunan Hitler vak
tile bir dülıer çırağı ve iluvar bo
yacısı idi. 

Bugün Londra konferansında bü
tün milletleri idare eden fngiltere 
Batvekili Macdonald vaktile tahsilini 
yapabilmek için tarlalarda pafatea 
toplar, kazandı.- para ile geçinirdi. 

ltalyaa BqHkili Maaollal bir nalb-
dın etludur Ye iktidar ınevldlH W•lfDclye 
kadar kaup çıraklıfa da dahli olduiu hal· 
da birçok miitevaın itler r•p•ıtbr. 

Büyilk adam olmak için asa1-ade olmak, 
aengl• bir aileden yetltm•k ıart deiUdlr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
• 

Türk-Italyan Dostluğu 
Tevfik Rüştü Beyin Roma Ziyareti 

Siyasi Bir Alika Uyandırdı 
Roma ıs (Hususi) - Türkiye Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Bey, istasyonda merasimle teşyi edil
dikten sonra Brendiziye hareket etmiştir. 

Gazeteler, Tevfik Rüştü Beyin Romayı zi t• 
.. b 'l T" k f yare ı munase etı e ur - talyan siyasi münasebatı ve iki 

memlek~t ar~sındaki dostluk bağlan hakkında 
bararetlı neşrıyata devam ediyorlar g c· al . · ıyom e 
Dıtalya gazetesi bu ziyaret münasebetill Türk - ltal-
yan dostlugunu hatırlattıktan sonra diyor ki : 

"Bu hal ;Akdenizle prk havzamnda sulh "'e 
muvazene hususunda en sağlam bir teminat lDabi
yatini haizdir. 

Türk-İtalyan dostluğu yalnız bu aki milletin 
değil, fakat diğer milletlerin de menfaatlerine 
uygundur.,, 

Bu uygunluk, Türkiye ile ltalya arasında alde
dilen muabededen sonra Y unanistanla siyali bir 
teşebbllse girişilmiş ve bu teşebbüsün Tilrkiy-Y unan 
itilifı neticesine ulatllllf olmasiyle de sabittir. 

Roma 14 - Tiirkiye HariCiye Vekili Tevfik 

Rüştü Bey ile M. Musolini arasında yapılan ko
nuşmada umumi mahiyette siyasi ve iktısadi işler, 
bilhassa Türkiye ile İtalyayı odğrudandoğruya ala-

kadar eden meseleler tetkik edilmiştir. 
Bu görüşme esnasında her iki hükumetin düşü

nüş ve görüşlerinde birlik olduğu müşahede edil
miı, iki memleket arasındaki dosltuk münasebet
lerinin bir kat daha kuvvetlendirilmesine ve Avrupa 
sulhunun muhafaza ve idamesi namına iyi müna
sebet ve vifak siyuetinde devam olaamaa•u karar 

verilmiftir • 
Bükret 14 - Gazeteler Türkiye Hariciye Vekili 

Tevfik Riiftil Beyin Tilrkiye ile Romanya aruında 
yakında bir hakem ve dostluk muahedenamesi imza 
edilecejine dair olan beyanatını memnuniyetle 
Jmqdamaktaclırlar. 

Atina 15 (Hususi) - Y unanistamn Roma sefiri 
Hariciye 'vekili Tevfik Rüttli Beyin vapur Pire'ye 
qğraclıiı zaman M. Çaldarisle priiımek arzusunu 
izhar ettijini telsizle Atina'ya bildirmiştir. 

Cihan iktısat Konferansında 
Paydos Borusu Çalıyor! 

Londra 14 (A.A.) - ( Resmidir ) Cihan iktısat 
konferanaı mesaisini tatil için 27 temmuzda umnmi 
bir toplantı yapacaktır. 

Londra ı 4 ( A.A. ) - 2S temmuzda riyaset 
divanının ve 27 temmuzda konferansın umumi bir 
toplanb yapması balanda bugün verilen karar 
sabableyin-M. Makdonaldın reisliği albnda toplanan 
küçük biiro tarafından alınmıştır. 

Ortada umumi bir memnuniyetsizlik duypsu 
bükum sürmekte olmasından dolaıı karmakanpk 
bir hal alan mük.ilemeler hiçbir netice vermedi-

ğinden bunlann durdurulması lizımgeldiji kanaatı 
hasıl olmuftur. 

Konferansın, 27 temmuzda yapacağı umumi 
toplanbda tatilden sonra ne zaman yeniden topla
nacağına karar vermek itini riyaset divanına 
bırakması muhtemel görülmektedir. 

Londra S (Hususi) - Tali komisyonlardan 
birisi idbalatcı ve ihracatçı memleketler murahhas
larından miir~kkep beynelmilel bir konferansın 
toplanması lüzunıuna karar vermiştir. 

(Konferansa ait ilk haberler Sinci sog/atlaılir J 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 
Ötedenberi pker ticaretinde teamül pkline ıfrmit 

olan maliyet fiati ıu suretle tesbit olunur: Ura 
Bir vagon kilp feker (sandık) ıa aif lstanbul bedeli 860 
Gümrük resmi 2~~ 
Oktruva resmi 
Tahmil ve tahliye vesair6 masarifi 75 
Birinci el tüccarın kendisi için vagon batına SO 
aldığı azami kir derecesi 

3977 

Ş halde ötedenberi cari olan taamül mucibince 
u b' b gün sandık içinde gelen küp şekerlerin vagonu ı-

ri:ci elden ikinci el tüccara ( 3977 ) liraya satılabilir. 
Fakat malı torba içinde gelen küp şeker olursa bunun 

fiati vagon batına (77) lira daha noksandır. Bu ~ 
de tekerin vagonu (3900) Uraya satlhr. Geae .. er 
ticaretinde taamül ikinci el toptancı teker tlccarmın 
maUarına bakallara vesaire eanafa verirken vagon ba• 
tına azami (25) lira kir ilin etmendir. Bu takdirde 
(3925) liraya teker satan ikinci el Nlceu lcllô batılla 
on para kadar bir kazanç alm1t olur. 

Bakkallara vesaire e911afa veri1eD bu fiat Gzeıinden 
tekerin okkası (SO) kurut (20) paraya •elir. Ufak te~e~ 
bazı masraflan da olursa bu fiat (Sl) kurut sayılabilır 
ki bunu cfa bakkallar (53), (54) kuruşa satarlar. 

Halbuki l>akallar şekeri 62 kurutla 68 kurut arasın· 
da satıyorlar. Bu iıte ihtikir olmadıtına, arbk 

iSTER iNAN iSTER iNANMA/ 

,. 
Sözün Kısaıı 

Günün Kahramanı: 

Madrabaz! 
ıı..--------Ayten 

Diyorlarki dünya alış verifi 
tadını kaçırmışbr. 

Satan adam ziyandadır. 
Alan adam zarardadır . 
Köylü toprağa döktüğü ser

mayeyi kurtaramıyor. 
Şehirli kazandığını masrafına 

kapatamıyor. 
anlaşılıyorki bayat terazinin 

iki gözü gibi bir türlü muvaze
nesini bulamıyor. 

Bu gidişle bulmasına da imkan 
yok. Çünkü terazinin ibresi iki 
tarafa da meydan okuyan madra
bazın elindedir. 

Madrabaz kim? 
Bu hplo fU ( mutaarrwn tari

fi) gibi bir şey. 
Hangi mutaarnz günalum iti

raf eder?! Sokak ortasuıda çabr 
çabr adam öldüren katil bile: 

- Vurdum amma bana çatbl 
diye kendini mazur gösterir. Şu 
halde müteamzı ifade edecek 
riyazi bir kaide bulunamaz. 

Madrabaz da bu çeşittir. 
Köylü kanlı, kocah eker, bi

çer, derler, toplar. Mabsulu pazara 
götürür. Fakat daha yolda ona 
karşılıyan bir adam vardır. Bu 
adam elinden malım götürü ahr 
ve onu selametler. 

Bu mal artık hamiyet müza
yedesine çıkmıt gibidir. Elden 
ele gire çıka ICD müşterinin 
mutfağına gelir. Gelir amma köy• 
lüden çıktığımn on misline. 

Geçenlerde bir Fransız gaze
tesi şöyle garip bir vak'a yaz• 
mıştı: 

Bir bahçe sahibi yetiştirdiği 
.. bananın yapraklan aruma bir 
kijıt sdoftırmq. Ba kijıda .. 
cBmleyi YUllllf : 

"Ey bu lihanayı pİfirip yiyea 
zevk sahibi. Ben bu IAhanayı kırk 
aantime malettim. Madrabaza da 
elli santime sattım. Çok merak 
ediyorum. Lahanayı pişirip yiyen 
zat bunu kaça almlflır. ,, 

Ve altına adresini yazmış. 
Bir hafta sonra "Paris, posta 

damgasile şu cevabı almıt ~ 
- " Lihana sebze halinden 

bir buçuk franga almmqtır. ,, 
.. Bostanda yanm franga sabla 

lahana bakınız tebre girince na
sıl bir buçuk frank oluyor. 

Bu yalnız köylii için mi ? Ne 
miinasebet. Bütün ibtiyaçlanaas 
hep böyle elden ele geçtikçe, 
cepten cebe fıre bıraka bıraka 
bize gelir. 

Sözün kısası : Bu ifte kalarr 
man madrabaz, kurbaa da yalaaa 
aylığı ile geçinen ve kümeye bir 
şey sabp firesini aluuyan maq 
sahibi 1 

Darülfünunda 
Maarif Vekili Kadro ile 

Memul Olacak 
Diba ...-uze gelen Maarif 

Vekili Retit Galip B. burada bir 
hafta kalacak bilhassa Dariilfü· 
nun kadrosunun aon kısmı ile 
meıgul olacakbr. 

Vekil Beyin buglln Darülfü-
nun ıslahat komitesi ile baza 
zevatın iştirak edeceği bir içtimaa 
riyaset etmesi muhtemeldir. Vekil 
Beye Darülfünunda bir daire 
aynlmışbr. 

Yunan Gemisinde Su~are 
Limanımızda bulunmakta olan 

Yunan mektep gemisi zabitan 
ve efradı dün şehirde gezintiler 
yapmışlar Cami ve müzeleri 
ziyaret etmişlerdir, Akşam saat 
22 de "Aris"te bir auvare veril
miştir. 



Memleket Manzaraları 

Andifili 80 Sene 
Evvel Nasıl 
Kuruldu 

Andifili, ( Hususi ) - Meiı 
adası karşısında, iki liman orta
mnda, kayahk bir arazi üzerine 
kurulmuş olan Andifili 70-80 sene
lik bir maziye maliktir. bk devir
lerde Andifili bir kasaba değil, 
... etrafma bina namına çatılmıt 
telr bir çab bulunmayan bir iskele 
idi. Zamanla bu iskelenin cıvann
da yerleşilmiye bqlanılmış ve 
nler, dilkkAnlar yapılarak bugiin
ldi kasaba Ytlcude getirilmiştir. 
Bu küçilk kasabacığa ilk ismi 
Tirkler vermişler, Andifili demiı
lerdir. Rumlar da bu ismi beğen
mit olacaklar ki kendi dillerine 
Antifelos olarak almaş)ardır. 

Andifili bup pek mühim bir 
ticaret Wceleli baliae gelmiştir. 
20 Wadea fazla n&fasa vanbr. 
Njl, ~esi, havumm, Rya

nun glzeJ&ıi ve toprağnun bere
keti ile f3hret almakta olan An
dlfili halkmm yBzlnden 11bhat 
alnnakta, blylk ld\çlk, herkes 
aet' eli olarak iltihul sabaSJnda 
pbflllAktachr. 

Andifilide en ziyade istihsal 
edilen maddeler kereste, pabımut, 
w.ar, bafdaJ, arpa ve pirinçtir. 

Akhisar ( Hususi ) - Buğday 
w arpa mabwlleri çok diifkün

cllr. Bakla mablUlli için alıcı 
ille yoklar. Banan sebebi Fran-
llUlll halda ....... lzerine 
koydaju kontenjanchr. 

Afroa mahwlü diifkün git
mektedir. Birkaç sene enel 
okk• ti - SO linya satılan af
,_ hirind ••'i şimdi ( 6 ) li
ndır. 

Mürefte Bağları 
Kurtarılmalıdır 

lltirefte (Hususi) - Havalann 
1IZllD müddettmberi hemen hemen 
hergin yağmurlu gitmeai· bağla· 
ne-ela mahiyeti ve tedavi ~ulü 
•ıçhvt çefit çqit hutahklann 
........ sebep obauttur. Bu 
lautahldar gtınden gtine mayet 
sabamm ıenilletmektedir. Bağcı 

bu uJiyet lm•ı Ha •ifldil bir 
vaziyette kalllllfbr. Hastalığın 
tefhia ve tedaYisinde M,lk 
Jardımt.n dokunacak bir ziraat 
.atehauanna ziyadesile ihtiyaç 
ardır. Ziraat Veklletinden bu 

ihtiyaa temin etmesini memleket 
ikbsadiyab ve menafii namma 
ehemmiyetle rica ederiz. 

Talit Behçet 

lu$ Detterdarltjl 
Muş ( Hususi ) - Miilga Ha

kin Vilayeti Defterdan Salih B. 
Viliyetimiz Defterdarlığına tayin 
lnJmmlŞ, şehrimize gelerek vazi
laine baflaımtbr. 338 senesinde 
de Ji.e tehrimizde muhasebecilik 
etmit olan Salih Bey kendisini 
herkese ıevdirmif kudretli mali
Jecllerdeudir. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi ~l-M __ ~a_hab_e~ı 
Cinayet 

BalıkesirinHaritasıY apılıyor H;~aueıerine 
Daır 

Şehrin istikbalde Alacağı Şeklin 
f:'linı Tanzim Ediliyor 

Babkeair (Hu
susi ) Bahlreair 
ciciden gOzel ve 
fİJ'İn bir tehir 
olmakla beraber 
planmzllğı yiiziln
den günden gii
ne ganp bir te-
kil aı..lda idi. 
Yeni yeni yapı-
lan hinalmn yer
lerine 11_1pa ol
maylfl birer te
sat __,.. 
g&steriyor .• Bn. 
yük senit cad
delerde hirer katb ldlçlk e.
ler yapdırkea. dar, çamurlu veya 
tozlu sokaklarda ela iki iç kath 
apatbman tarzmclalti 'binalann 
kuralmuı imamn g6ıiinü brma
hyordu. Hiç bir byde tabi ol
madan yapılan bu yeni İllf&at 

tehri güzelleştirmek ş6yle dursun 
ıehrin sekaletini artbnyordu ... 

Fakat... Bu hususta Belediye
nin gayreti inkar edilemez her
şeye baş Yurdu ••. Birkaç g&nden-

Ginen, ( Husuai ) - Çakır 
nahiyesinde Karakayde bir cina· 
yet olmuş, Himmet isminde bir 
adam ald6rülmiifllir. Himmet 
lilihlı olduğu halde Molla Ahmet 
oğlu Eşrefin evine taarruzla Et
refin kanmm bçırmak iste mittir· 
Gece sabaha kartı vuku bulan 
bu taarruz pek kanlı bir netice 
vermittir. Eşrefle Kardqi Meh· 
met ıilihla t~cavilz eden Him
mete yine Ullhla mtlkabele et· 

mitler •e dirt kurfunla Himmeti J 
kalbinden vurup öldürmüşlerdir. 
Eşrefle Me)mıet tevkif eclilmifler 
ve mahkemeye •erilmiflerdir. 

Gelibolu'da 
Tehlikeli Bir Yangın Güç 

Halle Söndürüldü 

Gelibolu, {HUllU8İ) - Deıüze 
yiiz metre mesafede •e babum 
en g&zel bir yerinde buhmaa 
fınndan atq çıbuf, havanın çok 

rilzgirh olmuına raimen itfaiye
aiD cidden fedakirane ç•hruı 
neticesi olarak fmnla yanındaki 
iki dildrln yanclaktan IODl'8 lln-

dürülm~. ---
Bandırma' da 

Bir Hılkat Garibem Doldu 
Ve Ôldü 

Bandırma, (Hususi) - Çınarlı 
mahallesinde akici Mehmet Ata
nın refikası Hasibe Hanım d6rt 
buçuk kilo sikletinde bir çocuk 
doğurmuftur. Çocuğun bİlşmın 
üstünde karpuz büyüklüğünde bir 
ur vardır. Çocuk çok yaşamayıp 
vefat etmittir. 

a.ı.1ı •• 1r p.,1c • .. latıı .... 
beri telırimbcle ... _ ~li 
harita heyetinin bu hmusta Be
lediyemize yarclua etmesi için 
yapalan tqebbilsler mllbet hia 
netice verdi. Şimdi ba lleyet ta
rafından ıehrin bugünkü haritası 
ile. mtlstakbel teklinin plim ya
pılacak ve belediyeye ven1ecek
tir. Bu teıebbüsünden dolayı be
lediyeyi tebrik büyik bir borç
tur. 

..,ıkealrtl• Et Ucuzıuıu 

Kuzulann azalması dolayıaile 

kasaplarda bir 
fiat arttırma ha
reketi bql....
br. 

Maamafih bu 
vaziyet devam 
ederse belediye 
tarafından narh 
konacaktır. ilk 
zamanlarda fiat 
serheat bırakıl· 

IDlfb. Bu suretle 
haplar ara
auula rebbet 
Nıtl••ıt fiatlar 

kendi kendine d&pılflli. Ba au
retle bu yıl ucuz kuzu yiyebildik. 

KIJID 81gar•ı Kaçır_... 

Hacı l.hak ve Hacı 11111.U ma• 
hallelerinde oturan Ômer ve 1.
mail isminde iki arkadq kayler
de d6rt kurut izerinden klylll 
sigaralannı toplayarak şehre •e
tirirlerden yakaJ•nm•ılardır. Ara
nan otomobilleri içinde OD bet 
kilo kadar klyll mprw ..... 
muftur. 

Nezip'te Asri Mezbaha 
Yapıldı 

MezHM.ıa W,.1 ru.Uıul• tir latıN; Or#fltl.Jd z.t .. li Alıl/ ... llir 
Nezip, (Hueusi) - L.ta edilmekte olan uri mem.ba ikmal 

edilmif, kiişat resmi yapılllllfbr. Merasim emaamcla Yali Akif Bey 
mezbahalann faydalan hakkında bir nutuk aiylemiftir. K&pt ra
minden sonra belediye tarafından vetlilere 30 ldtilik bir ziyafet 
verilmiftir. 

Bali Kazası Nasıl Bir Yerdir? 

Bali: Ankarada, (Hususi) -
Bali Ankanya 75 kilometre me
safede ve deniz seviyesinden 1750 
metre yikaekte 30 sene evvel 
teşkil edilmiı hir kaza merkezi
dir. Ankara civarının yegane iyi 
su membaları olan yeri Bali ka
ıamdır. Bali da kit ne kadarfid
detli olursa yaz da o Diabette 

litif olur. 
Kaza, ticari, beledi •• içtlmtt 

sahada ilerlemiye muhtaçtır. 
Uf~ bir himmetle e.llnm her 
saha da inkipfmı temin etmek 
milmkila olacaktır. Buı&nldl hali 
ile kaza bir kaıabadan ziyade b&
yücek bir lriy manzarası anet
mektedir. 

Nıuullalı Ata 

Son senelerde bazı Fransız 
münekkitleri, sergiizqt romanlan 
ile beraber cinayet lüldyelerine 
de allka ghtermeğe bafladılar. 
O nevi yazılar zaten ltedenberi 
lrari bulurdu; Sherlock Holmes 
Oe Ar.ene Lupin bitin dibıyada 
meflıur olmutlarch. Bot vakitle
rinde d6f6nmeği 1eYllliyenler bu 
tibl kitaplarla birka~ saatlerini 
geçirirler, basit dÜflDCeB kariler 
de onlardan bedii zannettikleri 
bir heyecan ahrlardı. 

Kitabı •akit pçirmeğe bir 
...ta adcled• ad••lar bu
hmdukça onlara hia&et eden 
muharrirler de çıkacakta; hatti 
baalaruı öbür muharrirlerden 
fula para kazanmuı ela tabüdir. 
Bmn içindir ki ciaa1et hikiye
leri yanlmuma hiç bir .. y siy· 
liJemeyiz. 

Fakat onlar fimcliye kadar 
adeta pli okununlll; herhilcle 
..._. okuyan yan mlnevver bile 
bu kitaplann hahai geçtiği za
man g&lümser iftihar etmezdi. 
fhle miinekkitler banlan hiç llze 
bnftırmazch. O kadar ki geçen 
.-e. yeni modaya ayarak, porıa 
Ye hınız romanları muharrirleri 
ile m6likata giden bir gazeteci 
onlardan: "tanmmıyan meşhurlar., 
diye bahsediyordu: yani eserleri 
çok okunan, fakat o eserler hiç 
Wr zaman ciddi telAkki edil
••diil için keacllel b&Jllr 
ediplerin şöhretine eremiyen 
adamlar. Cinayet biklyesi yazan 
muharrirler blyle bir mevkide 
~ kenclileriae tahammil 
etmemize hiçbir mani yoktur. 

Bugün onlara niçin daha 
büytlk bir paye veriliyor? Bunu 
.aclece umumi harhia ftJa sine
... n fena tesirleri arama kay• 
detmek doğru cleiildir. V alna 
umumi harp iııaaulan kanlı vaka
lara allftırdı, einemacla çocukça 
biklyeleri kafaları basitleştirdi; 
pçinmenin g&çlqmeıi birçok mu• 
harrirleri, biraz fazla kazanabil
mek için, enelce bor slft:lllkleri 
tarzlara ela aevketti. F abt bitin 
hanl•r, q kadar lmnetli oluna 
olmn, hakiki edebiyat zaydlama .. 
IDlf oJ..ydı, galebe çala•aı, 
obnazsa tesirlerini lla kadar • 
ça ıaıteremezlerdi. 

Hakiki edebiyat hayalden 
kaçarak, onu istihfaf ederek za
ydlach.Serg&zqt romanlan, cina
yet · hikayeleri ı..yale bağlı idi; 
JeslDe laikmeli vimtlan mubay
Jİlefe hitap etmeleri idi. Onlarda 
laaJal, sırf hayal için, • t ze.ld 
içindir. Hakiki t onlara 
kaqı ıelme • bir 
vaata old • :lılkir etti.· 
içlerinde llemen hiçbir 
vak'a • •dece ruhi bir 
hllin t.,,. •iktifa eden roman
lat ~· Bunlar karii ancak 
.._. laboratoria tecr&besi kadar 
al&kadar edebiliyordu; zaten 
pyeleri de bu idi. Fakat müm
kan veya iJnklnm vak' alar 
tahayyül etmek de insan oğlunun 
ihtiyaçlanndandır; sanat, bilhassa 
bikiye onun bu ihtiyacım tatmine 
çahfmağa mecburdur. Bunun 
içindir ki hakiki edebiyatın aley· 
bine olarak bayaim pden 
fbe ilerliyor. 



15 Temmuz SON POSTA 
= - ============================================================-~--=-

Siyaset Alemi 

Londra Kon/ e
ransından Bir 
Yave Yükseldi .. 

Fon Posse isminde bir Alman 
mütehassıs ve murahhaslan Londra 
konferansında iktısadi darlıktan 
bahsettiği sırada memleketimizin 
de on sanayileşme hareketine 
dokundu; bu baıeketin, dünya ik
bsadiyatı için bir felaket olduA'u 
mütalaasını ileri sürdü. 

Fon Posse'nin bu fikri biraz ay
~mlanmıya muhlaçhr. 

Bir kısım empcryaliat Avrupa aa
rıayji için Türkiye piyasasının, uz.un 
seneler elvcrişH bir pazar olduğu mu· 
hakkalttır. Bu vaziyet, bugün de kıs
men devaın ediyor. Fakat yerli sana
yi yetişip mümasil Avrupa sanayiin 
İstihlaf edeceği bir zaman gelir gel
rne.z., pazann o köıesi, yabancı mal
lanna kapanıyor, onların yerini yerli 
malı alıyor, bu noktadan, Fon Posse
ııin hayıflanması yerindedir. Fakat 
ne yu:ık ki, bu mütalaa, Londra kon
feransı gibi altmıf altı milletin hazır 
bulunduğu bir mü'temerde, Türkiye
nin &llbık bir müttefiki tarafından 
ileri .-ürülüyor. 

Fakat cihan iktısat kalkıomasında 
kendini kurtarmak için her milletin 
latediği tedbiri almak hakkıdır. Bu 
itibar ile Avrupa sanayiinia ilelebet 
••tnıal ineği halinde kalmak istemi
yin Türkiyenin de icap eden karar
lan ittihaz etmesi salahiyeti cüm-
1 • . ' esındendır. Umumi harpte, yan yana 
ve omuz. omuıa müşterek ve sabık 

d?fm~na kartı harp ettiğimiz bu es
kı muttefikin bu hazin iddiası, bizi, 
fazla mütehayyir etmedi. Biz, onun 
hodgimhğını çoktan anlamış ve kıy
metini tayin etmiştik. Fon Posse'nin 
yavesi, bu hakikate bir def'a daha 
parmak komamıza yardım etti. Bütün 
akıitesiri şimdilik bundan ibaret 
kaldı. - SürC'flll 

Fırtına 
Faciaları 

Kielce, ( Hindistanda ) 14 -
Kielce civannda şiddetli bir fır
bna olmuş, kuvvetli bir sağnak 
boşanmıştır. Maddi zarar çoktur. 

Birbirine yakın iki köyde iki 
eve yıldırım düşmüştür. 

BABİC:I 

Ediyor 
Konferansında Rusya Çok 

Mücadele 
Iktısat 

Mühim 

Devam 

Londra, 14 - Hususi muha
birimiz bildiriyor: Cihan iktısat 
konferansı altın mikyasının taraf
tar ve muhalifleri arasında hazan 
açık bazan da perde arkasında 
cereyan eden şiddetli bir müca
dele şeklinde devam etmektedir. 

Mali komisyonda bu mesele 
görüşülürken şiddeti ihtilaflar 
çıktı. Konferans divanının, gumuş 
para müzakeresini tali bir komis
yona bırakması Fransızlan sevin-
dirmiş ve bu suretle mühim bir 
tehlikenin zail olduğu fikrini uyan
dırmışbr. Fakat mücadelenin, kon
feransın sonuna kadar devam ve 
müspet işler görülmesine engel 
teşkil edeceği anlaşılıyor. 

iktisadi barltma 

Moskova, 14 - Londra konfe
ransı iktisat komisyonunda Sov
yetlerin iktısadi ademi tecavüz 
misakı projelerine ait müzakere-
ler açılmıştır. Söz alan M. meja
luk, tecavüzi mahiyetteki bütün 
tedbirJerin, iktısadi suJhu ihlal 
edenber türlü hareketlerin ve ik-
tısadi tecavüzlerin bütün memle
ketleri müteessir etmekte olduğu
nu bayan etmiştir. 

Sovyet heyetinin fikirleri şu 
suretle hulasa edilmektedir: 

" 1 - Dünyanın elim iktısadi 
vaziyetini bir miktar olsun islah 
etmek için istihsalah tediye kabi
liyeti nisbetindc arbrmak ve dün
yada ihtiyat istoklann sarfını 

temin etmek zaruridir. 
"2- Her hangi bir memleke

tin diğer bir memlekete yapmak
ta olduğu ihracatın fazlalaşbnl
ması, aynı zamanda kendisine 
ihracat yapılan memleketin ikbsadi 
vaziyetinin kuvvetlendirilmesile 
ve tediye kabiliyetinin arhrılması 
ile müterafik olması lazım gelir. 

Bir Teklif Yaptı 

İtalyan Hava Na~ırı Jencral Balbo maiyetindeki 24 tayye.rc ile büyük 
bir hava seferine çıktı. Bu resim, Jeneral Balbo'mın Londonderriyc muvasa· 

latını gô tcrmektedir. 

Hindistanda Menfi Mukavemet! 

Gandi, Silahsız İtaat Ha
l reketine Tekrar Başlıyor 
1 Puna(Hindistanda)l4,-Silihsız -ı Bu bal, Gandinin vaziyetinde 

itaatsizlik hakkında Gaodi yeni bir geğişiklik husule gelmeyecek 
bir teklifte bulunmuştur. olursa milliyetçiler hrkuı içinde 

Gancli kendisinin ve 100 ka- bilyük bir ayrıhk çıkacağına ali-
dar taraftarının şahsi olarak met gibi görülmektedir. 
itaatsizlik hareketinde devam et- Kongre azasının büyük bir 
meleri fikrini ileri sürmüştür. ekseriyetinin itaatsizlik h!'r~ketin! 

Gandinin bu teklifinin Hint bırakmağa taraftar gorunmesı 
milliyetperverleri fırkasının kong- Gandinin üzerinde görünüıe na-
:resinde cereyan edecek mü:ıake- zaran hiçbir tesir yapmayor. 
reyi güçleştireceği söylenmek- Gandinin bugün kongrede fU 
tedir. sözleri söylemeği düşündüğü riva-

Puna, 14 - Silahsız itaatsizlik yet ediliyor: 
hareketinden vazgeçmek isteyen 11 Şerefli bir anlaşma elde et-
kongre azası bugün ayrı bir top- medikçe itaat göstermemize imkan 
lantı yapmışlardır. yoktur. 

Sayfa S 

Gönül işleri 

\Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

l\lersinde Sey Ga Beye 
Yaz tatilini başka bir yerde 

geçirmiye gittiği için mi sevgili
nizi unutmak istiyorsunuz? Doğru
su sualinizi pek anlıyamadım. Kız 
aizi sevdiğini muhtelif şekilde iz
har etmiş. Daha ne istiyorsunuz? 
Neden onu unutmayı düşünüyor 
ve buna çare anyorsunuz? 

• İetaobulda E.. O. i\1. ' I'. He~ e 
Henüz yirmi yaşmdasımz. Ha

yabnızı kazanıyorsunuz amma, bu 
kazancınızın devam edeceğinden 
emin olamazsınız. Hayatımzı sağ
lama bağlamadıkça, yani bir bq
kasını omuzlarınız tqıyabilecek 
bale gelmedikçe evlenmiye teşeb
büs etmeyiniz. Kendinizde ba 
kudreti görüyorsanız, o vakit kıza 
nişanlanmayı teklif etmekte bir 
mahzur yoktur. 

• 
.\nkarada N. S. Beye: 
Maalesef Size bak veremedik. 

Bir kadına kartı yapılacak mua
melelerde çok hassas ve nazik 
davranmak mecburiyetini hiçbir 
zaman unutmamak lazımdır. Bir 
kadın ve bilhassa bir genç kız 
bazan en ufak şeylere karşı kı
nlır. Bununla beraber dargınlığın 
giderilmesi de imkansız ve güç 
değildir. Babasına veya annesine 
müracaat ederek arzularınızı biJ
dirirsiniı.. 

• 'ı eoikôyden "Nm.,, imıasile mek• 
tup gönderen kariime: 

Bir mektup yazmak auretile 
bu ifi halletmek her zaman mllm
kündfir. Bununla beraber 8İZİll 
kabahatiniz yoktur. Kabahat 
kendisindedir. 

M. N. :Heye : 
Bu münasebetioiz ergeç sın 

sık!°~ğa başlayacaktır: Zaten göz
lerınız açıldıkça bu gızli münase-
betin tehlikesini görerek birbiri
nizden uzaklaşmak lizımgeldiğini 
anlayacak ve o vakit ayrılacak-
sınız . 

HANIMTEYZE 

iki kadın, 4 çocuk ve bir izci 
ölmüş, 3 kişi de ağır surette 
yaralanmıştır. 

"3 - Az faizli krediler mali 
kalkınma sahasında mühim bir 
rol oynayacaklardır . ., 

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

zifeyi yapmalanna askerlikçe i: 
kin var mı yok mu bilmem. 
Fakat bu kuvvetler arasında ir
tibat temin edilemediği timdiden 
anlaşılıyor. Ben vazife icabı M

farethanelerle temas ediyorum. 
Bizim bu müdafaa usulümüd 
pek beğenmiyorlar. Hatti pek 
iyi dostum olan Fransız se
fareti batkitibi bana bir gün 
Balkanlarda bqiayan bu muhare
beyi Napolion gibi yapmahsınıL 
Düşmanlann bir araya galmesine 
fırsat vermeden her birini ayn 
ayn yakalayıp yere ıermelisiniz. 

Dlnkiil erin Romanı 
1 delu Houıan 

Burhan Cahit ----- 10--

Bu sakallı paşaları bırak, 
fakat inkılapçı olması lazım g~len 
lttihat ve Terakki hükumeti de 
ayni politikayı tutmuştur. Türk
lükle alakası olmıyan unsurların 

. k" , kulgan adamları karınca 
pış ın,_so 

gibi ikbal mevkiine çıkanları 
ihata ediyor. Vatan tehlikey.e 
düştüğü :zaman ortada görünmı
yen bu adamlar memleketin para 
getiren nesi varsa ?~tarı bulup 
çıkarıyor ve ceplermı doldu~~
yorlar. Emin ol ki dün ve bugun 
bu memlekete canını ve malını 
veren Türk her zamanki gibi 
geri saflarda bırakılmışbr. A~
dülhanıitin İzzet Holosu meşrutı
yet devrinde tutunamadı . Fakat 
inkılap dedikleri bu meşrutiyet 
ortaya birkaç İzzet Holo çıkardı. 

Hürriyette sakalım kazıtıp 
başına şapka geçirerek İngiliz 
gemisile Avruraya kaçan İzzet 
Holonun yerini tutanlar eminim ki 
memleketin tehlikeye düştüğü 
birgün onu takip edecekler
dir. O zaman ortada, yanan, 

yıkılan bir vatan üzerinde yine 
sen, ben ve senin benim gibiler 
kalacağız. Türk köylüsü olan 
biten şe} leri hayretle seyrediyor. 
Ona göre değişen bir şey yok
tur. Aşar mült~imi onun yine 
bakırını satbnyor, jandarma ken
disini yine ona besletiyor ve kom
şu Rum, Ermeni. Arap köyleri 
mektepler açar, bağlar, bahçeler 
kurarken o yine Yemene, Asire, 
Arnavutluğa gidiyor. Türk köy
lüsü Havranda araplarla boğuşur. 
Kaçanik boğazında Arnavutlarla 
vuruşurken Rum, Ermeni köyleri
ni sıksık ziyaret eden papazlar 
nereden geldikleri pek meçhul 
olmıyan paraları, kitapları, Ga-

zet eleri hatta silahlan dağıtıyor. 

Onlan kim bilir nasıl bir istik
bal hareketine hazırlıyor. 

Türk köylüsü okumak için 
yine medreseye geliyor ve hoca 
efendiler halka yine cennetin 
kadayıftan duvarlarını anlatıyor-
lar. Bizim inkılap kahra-
111anlan her şeyı yaptık· 

1 larına inanarak Serkil Doryanda 
Ermeni dostlarile poker oynuyor. 
Beyoğlu şimalindeki farmason 
locasında musevi ahbaplarile insa
niyet üzerine mübahase yapıyorlar. 

Güzel ama azizim Adanada 
ihtilal çıkaran Ermeni komiteci
leri Noradungiyan Efendinin, Ha
laçyan Efendinin nesi oluyor. 

Sisam adasında Türk jandar-
masına kurşun atan romlar Koz
midi Efendinin yabancısı mı? Hav-
randa Türk askerinin kanını içen 
araplar Süleymanülbaruni Efeı -
dinin hısımı akrabası değil mi? 

Ne dise şimdi bunların hepsi-
ni unutturan bidiseler var. ittihat 
ve Terakki şimdiki halde dinle-

niyor gibi. .. ~. . . 
Seni çok gorecegımız geldı. 

Mektuplannı olsun esirgeme. Göz
lerinden öperim kardeşim. Gaze
telerin muntazam geliyor değil 

mi? 
Ahnıet Rıfkı 

Cemil Hakkidan Paris"te 
Ahmet Reıide 

1 daııbul l !1 O 
Tabii gününde, saatinde sen de 

haber aldın. F ehametlü Bulgar 
prensinin kapı kahyası bizim ton 
ton sakallı paşalardan daha dip-
lomatmış. Bir ziyafet pahasına 
öyle bir iş çıkardı ki sonu nere
ye varacak bilmem. 

İstanbul Mahşer gibi. Ne za-

mandan beri ecnebi mabafil-
de söylenen fakat bizim Babıali 
koridorlarında ört bas edilen 
Balkan ittihadı müsellah bir şe
kilde patlak verdi. 

Şimdi hani harıl seferberlik 
var. Anadolu yine boşalıyor. 

Erzurumun kahraman dila
verleri, Konyanın, Sivasın, Bur
sa nm kıymeti bilinmiyen evlat
ları akın akın İstanbula gelip 
Rumeliye geçiyorlar. 

Yunan, Karadağ 
orduları karşısında 
yalnızdır. 

Sırp, Bulgar 
Türk yine 

Ve Türk kadını boynundan 
beşi bir aradasını çıkarıp askere 
veriyor. Türk kızı yine cephedeki 
kardeşi için sargı bezi dikiyor. 

Hükümet bu vaziyet karşı
sında derhal İtalya ile anla.şmıya 
mecbur oldu. Türk murahhasları 
galiba (Onchy)de balyan diplo
matlarına T rablusgarhı teslim 
edecekler. Büyük tehlike kar
şısında Afrikadan toprak ver
mekttn başka çare yok. Şimdi 
dava büvük. 

Hüklimet nasıl bir müdafaa 
planı tatbik edececeğini bilmiyor. 
Hemen her cepheye asker gön
deriyor. Bu tıpkı çatlayıp taşan 
bir havuzun deliklerini tıkamak 
gibi birşcy .. Uzun bir cephe ü
zerine dağılan ordularm bu va-

Dedi. 
Harbiye Nazın Nazım pqa 

Sofyada yapacağı resmil'eçit 
için bütün merasim elbiselerini, 
büyük üniformalannı çantalanna 
yerleştirmiş. 

lstanbulda şöyle bir hava 
esıyor: 

- Bulgarlar mı, yahu onlar 
bizim dünkü sütçüler.. Bulgar 
ordusu eğer Meriçi tutabilirse 
şükretsin. 

Sırplann çetin muharebelere 
Üskübe sarktıkları, o meşhur 
Malissörlerin, yani Osmanlı hü-
kumetine isyan edip ordulara 
karşı duran Arnavut silihşorlari 
topraklarım çiyneyen Sırp ordu· 
lanna karşı tüfek atmıyorlar. 

( Arkası var ) 
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GUL HAN 1 M 
Haçlılar, Mücahitler, Fedailer Arasında 

3 Yazan : Ömer Rıza 

Evlitlarım Dikkat Edin Giil Bir 
Tecavüze Uğramasın! 

Evvelki Kısımlarm HulAsası 
İki kardq. unm bir }lolculuktan 
ıonra kaleye varmışlardı. Kale
nin sahibi, bütün muasırlannı 

yıldırmış bir ıeyhtiKurt ve Do
ğan ismindeki bu lki karde' 
şeyhten muavenet istc.ycceklcrdi. 
Misafirler çok iyi karşılandılar. 
Yediler, içtiler, yattılar. Muhiti 
çok esrarlı buluyorlardı. Ertesi 
.sabah fcyb tarafından ka
bul edildiler. Şeyh, tahbna 
siyah bir küme halinde gömül
müştü. Yalmz siyah gözleri 
parlıyordu. Etrafında muhafızlan 

vardı. Vaziyet çok korkunçtu. 
iki kardef huzurda efilmeyi 
gururlanna yedirmediler. Dimdik 
durdular. Şeybe a.mcalannın 

vasiyetini bildirdiİer. Şeyh, gen~ 
lerin arzulannı sordu. Gençler 
fU cevaba verdile.r : 

- Eyüp oğlu Sultan Sal.ibaddinle 
halledilecek bir davam.u var. 
Şeyh, Sultan Salibaddin ismin
den ürpermifti- sordu: 

- Benjm Rlefim amcanua bir 
yüzük nrmifti. Yüzük nerede? 
Yüxüjii ğetirin, o nlcit •ö
rü.ıürüz. 

Gençler yü.ıüfi unuttukbnnı. 
bilihara ptireceklerini söyledi
ler. Fakat korkunç adam şu 

cevabı verdi : 
- O mukaddes yüzükten bugün 

yeryüzünde bir tane vardır. O 
yüzüp tqıyan adam bütün 
Cebele hikim olur. Benim sele
fimin vasiyeti yü:ıüj'ii geri 
almaktı. Yibüiii 3'etiria davanızı 
dinleyinı. 

Bu esnada bir perde açıldı. 
Biri yere kapanarak tunları 

söyledi : 
- Emriniz mucibince gemiyi takip 

ettik. Kumaıadanı yakaladık Ye 

yolda kaçırdık 1 
Korkunç adam hiddetle sordu: 

Tam bu sırada taraçaya çıkan 
kapı aralandı, perde açıldı, biri 
içeri girerek yere kapandı vt: : 

- Efendimiz! Efendimiz t Bü-
tün iradelerinin yapbk 1 Dedi. 

Sinan emretti : 
- Anlat! 
- Takip edilmesini emretti-

ğiniz gemiyi takip ettik. Sonra 
içine atıldık. Gemidekiler muka
vemet e ttiler, döğüştük, bir hayli 
telefat verdik. Fakat sonunda 
galip geldik. Gemideki kadını 
ele geçirip getirdik. 

- Gemideki kumandanı da 
getirdiniz mi ? 

- Onu öldürme.meyi emret
miştiniz.. Biz de öldürmedik. Ya
kaladık. Bağladık ... 

- Getirdiniz mi? 
- Hayır. Çünkü yolda ka-

çrrdık. 
Sinnnın kof sesi gürledi: 
- Ne oldu? .• 
- Kaçırdık ... 
Sinan yerinden fırlayarak aya

ğa kalktı. Bütün dailer de yerden 
kalkarak durdular. Hepsi de 
ellerini kavuşturdular. 

Korkunç adam hiddetle sordu: 
- Nasıl kaçırdmız? 
- Karaya çıktıktan sonra 

kalenin }Olunu tuttuk. Bir kimse 
nin b izi görmiyeceği bir yere 
vardık. Hepimiz ölesiye yorgun
duk. Yaltık. Uyuduk. Uyandığı
mız zaman kumandanı bulamadık. 

- Bu asıl olur? eli ayağı 
bağlı bir adam nasıl kaçabilir? 

- Bütün arkadaşlarım vazi ~e
mi ihmal etmediğime şahadet 
ederlt:r. 

- Eyi, fakat bu adam uç
madı ya? •. 

- Elbet uçmadı. Harikulade 
bir tesadüfün yardımından isti
fade etti. Anladığımıza göre biz 
uyuduğumuz zaman uyumamış, 
o sırada geçen bir yolcuyu çağı
rarak kurtulmuş. 

Şeyh emretti: 
- Arkadaşlarını çağınn! 
Dailerden biri dışanya çıka-

rak üç kişiyi getirdi. Bunlar da 
yerlere kapandılar, kalktılar. On
lar da vaziyeti anlatb)ar ve arka
daşlannın ifadesini tasdik et
tiler. 

Cebel şeyhi ilk önce içeri 
giren adama baktı. Elini uzatarak 
parmağındaki yüzüğü gösterdi. 
Ve bir kelime ilave etti: 

- Haydi! 
Adam titredi ve: 
- Efendimiz! Efendimiz, dedi 

size sadakatle hizmet etmedim. 
Canımı esirgemedim. 

Cebel şeyhi aldırmadı ve ba
ğırdı: 

- Duruyor musun hci.la? Hiz
metine nihayet veriyorum! 

Fedai eğildi, yeri öptü. Kalktı, 
bir lahza düşünür gibi durdu. 
Sonra birdenbire dikilerek yürü
dü. Taraçanın kenanna vardı. 
Orada iki adam vardı, seri bir 
hareketle geleni aşağı ittiler, 
fedainin entarisi bir saniye ha•a
landı, bir Jahza sonra vücndünün 
dipteki kayalara çarpbğı duyuldu. 

Sinan bu sefer öteki adam
lara baktı, onlara da yüzüğü gös
terdi ve: 

- Haydi! dedi. 
Bunlar bir lakırdı söylemeden 

yürüdüler. Ve ayni şekilde uçuru

ma aüldılar. 
Dailerin hepsi şeyhlerini al

kışlıyarak~ 
- Adaletinize kurban olalım! 

Dediler. 
Kurtla Doğanın renkleri 

atmışb. İkisi de korku ve hiddet
ten titriyorlardı. Acaba sıra on
lara mı gelmişti? Fakat ikisinin 
de kılıçları yanlarında idi. ikisi 
de kılıçlannı iyi kullanan genç
lerdi. Kurt karar vermişti: Sinan 
ona veya kardeşine de: 

- Haydi! 
Diyecek olursa kılıcını, hemen 

şeyhin tepesine indirecek, on
dan sonra ne olursa olacaktı. 

Şe} h yerine oturmuş, dailer de 
oturmuş göilerini yere dikmişlerdi. 

Bir iki dakika sonra Sinan 
Kurtla Doğana döndü, onlara 
baktı ve rehberleri olan kadına 
emretti : 

- Bunları misafirhane) e gö
tür. Emirlerimi beklesinler ! 

İki kardeş, bir şey demeden, 
dışan çıktılar. Rehberlerinin pe
şinden yürüdüler, gide gide misa
firhaneye vardılar. Rehber onları 
burada bırakıp tgeri döndü. iki 
kardeş, yalnız başlarına kaldılar. 
Doğan duramadı: 

- Birader, dedi, keşki buraya 
gelmeseydik. 

Kurt: 
- Evet, dedi, fakat gelmiş 

bulunuyoruz. 
- O halde çıkmanın yolunu 

bulalım .. 
-. Çalışacağız. 

lf-
Fakat bu iki kardeşi buraya 

düşüren ne idi ? Onların sultan 
Salahattinle davaları ne idi? On 
ların amcaları Duman Bey hangi 
lcanh vak'ada ölmüş, neden 
son nefesinde onlara buraya gel
meyi vasiyet etmişti? ... 

-2-
Duman Bey İskenderiyeden 

birkaç saat ileride, kendi adını 
taşıyan çiftlikte yaşamakta idi. 
Mazisi çok şerefli bir askerdi. 
Türk Beyleri, asilleri onu sayar 
ve severlerdi. ihtiyarladığı için 
çıftliğinden çıkmıyor, münzevi ya
şıyordu. Hayatta bütün zevki 
biricik kızı Gül Hanımı [yetiştir
mekti. Onun kızından sonra dün· 
yada en çok sevdiği insanlar, 
kızile birlikte yüyttüğü iki gençti. 
Bunlar onun bir muharebede şe
hit düşen, biraderinin yadigarı 
idiler. İkisi de boylu, boslu aslan 
gibi birer yiğittiler. 

l Arakaıı Yar ) 

lstanbul T rımvay Şirketi 
ve 

Şark Oemiryofları Kumpanyası 

Muhterem ahaliye 
ilan 

Halkın deniz banyolarına de
vamını kolaylaştırmak maksadile 
14 Temmll% 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve diğer bir karara 
kadar lstanbul .. Florya - Plij 
arasında gidip gelme tenzilatlı 
birleşik biletler sablmağa baş
lanacağı muhterem ahaliye ilan 
olunur. 

Bu biletler tramvayla şehrin 
her hangi bir mahallinden kesik
siz seferle Eminönü veya Sirke-
ciye, Demiryolu ile Sirkeciden 
Floryaya, ( Küçük Çekmece ) azi
met Ye HayJayf, büyük Plaj, 
Çekmece plajı ile Küçük plaj
dan birine girmek ve demiryo
lu ile Sirkeciye ve Sirkeciden 
ayni araba içinde şebekenin her 
hangi bir mahalline tramvayla 
avdet ıçın muteberdir. 

TARiFE 
~akli)e verg- ~i ve köpr üler rii ıınııı 

rl nhıJ olchwu hıı ldt>: 

Biı) iikl ·r 
ıçıu 

kuı 11 -ı 

Tramvayın her n8,7J 
h rıgi me\ kıı ve 
l >emtr) olu l nci 
m ,ı,a 

. 4 tt• ıı 10 

yaşına kııdar 

çocuklar 
kuruş 

50 

T ramVH) 111 lıer 80,7& 41 
han .. j mevku ve 
D ·oııı) olıı 2 iuci 
nıe' kı 

T ramva) m lıer 64.25 
haugi m ·1;kii ve 
l> mı"l olu 3 \ıocii 

ıııe' ki 

Bilet yukarıda isimleri beyan 
olun n dört plajdan her hangi 
birine ginneğe salahiyet verdiği 

gibi bu plajlar dahilindeki tek
mil tarifeler üzerinden °o 20 ve 
Küçük Çekmecedeki istasyon bü
fesinden °o l O tenzilata dahi sa
lahiyet verir. İşbu biletler Sir
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalarında bi
letçiler tarafından verilir. 

Ahali mezkür biletleri tramvay 
hatları müntaha noktalannın bir 
çoğunda plantonlardan dahi te
darik edebilirler. (s-134) 

Temmuz 15 

İzmir Mıntakasında Ziraat 
·Mahsulü Çok Bereketli 

( Baştarah J inci sayfada ) 
gelmektedir. Şimal Avrupası 
memleketleri dahil olduğu halde 
Almanyaya 31 milyon kilo üzüm 
ihracab yapılmıştır. Bununla bera
ber üzüm satışları fiatçe iyi değil-
di. Bunun muhtelif sebepleri var
dır. 

incir mahsulü 
932-933 mahsul yılında lzmir 

borsasında 15 buçuk milyon kilo 
incir satılmış; Aydın incir müstah
silleri kooperatifinin de satışları 
hesap edilerek ecnebi memleket
lere 26 milyon kilo incir ihracatı 
yapılmıştır. 

Yalnız fngiltereye yapılan ihra
cat 5,899,677 kilodur. Almanya 
ve şimali Avrupe memleketleri 9 
milyon kilo incir çekmiştir. Fiat
ler, evvelki seneye nisbetle vasat
tan aşağıdır. Bu sene elde incir 
stoku kalmamışbr. Yalnız yanm 
milyon kilo hurda vardır. 

TutUnde lskerte meselası 
Garbi Anadolu köylüsünün 

yüzünü güldüren başlıca mahsul
ler üzüm, incir ve tütündür. Diğer 
mahsullerin de ehemmiyeti buna 
ilive edildikten sonra, köylüleri
mizin bu mahsulleri yetiştirmek 
için ne kadar emek sarfettikleri 
kendiliğinden meydana çıkar. Eğer 
üzümcünün ve incircinin dfişündü
ğü fiat noksanlığı ise, tütnn
cüyü düşündüren sebeplerin en 
mühimmi de kumpanyaların bir ka
lemde çıkardık.lan iskartalardır. 

Tütün eksperlerinin "ıskarta,, 
diye ayırdığı tütün denkleri, Türk 
çiftçisinin ciğerini koparmış gibi 
bir variyet ihdas ediyor. Bu mü
him meseleyi, Y unanistanda ol
duğu kadar ehemmiyetle nazarı 
itibara almak lazımdır. 

Tarlada Seferberlik 

Garbi Anadoluda, bu mev· 
simde tarlada umumi bir sefer
berlik var. Türk köylüsü durma
dan ve dinlenmeden çal11ıyor. 
mahsuller; uzum, incir, tütün, 
buğday, afyon, zeytin çok mebzul 
Bu seneki kadar bereketli ve ve
rimli bir sene az bulunur. 

·Ziraat Vekaleti, dikkate ıa
yan bir faaliyet sarfederek, bü
tün mücadele memurlannı Garbi 
Anadoluya saldırmışbr. Hastalık 
mütahssıslan bağlarda, bahçelerde 
incir, üzüm, tütün kütüklerini 

gözden geçirmekle meşgul... En 
ufak bir hastalık ihtimali önünde 
der~hal ~ertibat ittihaz ediliyor. 
Baglar ılaçlanıyor, kütükler te-
mizleniyor, aşılar yapılıyor. 

Ziraat Vekaleti , üzümlerin 
toprak üzerinde askıya konması-
nı yasan etti. Köylüye numunelik 
tahta kerevetler ve ince tenteler 
verildi. Köylü bu sene mahsulunu 
tahta kerevetler üzerine serecek, 
bu suretle mahsul kurtsuz ve 
hastalıksız olarak cihan piyasa
lanna satılacak. 

Köylünün istedikleri 
Bununla beraber köylülerin 

düşündükleri bazı meseleler var. 
Çiftçiler cihan alıcı piyasalarının 
kapalı olmasından şikayetçidir. 
İngiltere hükümetinin geçen sene 
Ottavada dominyonlar ile bera
ber verdiği karardan köylümüz 
en~işe ediyor. Düşünüyor ki, eğer 
lngdtsre bu sene bizden üzüm, 
incir ve tütün çekmezse mahsul 
para etmiyecek ve bir senelik 
emekler boşa gidecektir. 

Düıünüyorki, eğer Almanya 
tütün ve üzüm, Çekoslovakya ve 
Macaristan tütün çekmezse ecne
bi kumpanyalar yine baş kaldıra
cak ve tütünün dengini bir liraya 
satın almıya kalkıpcaklar. 

Çiftçilerimiz bu enditelerden 
kurtulmak için iktısat Vekilinin 

yolunu bekliyor. İktısat Vekili Be
yin Londra dönüfij bfiyük Avru
pa memleketlerile ticaret mua
hedeleri imza etmesini bekliyor. 
Tarlanın, Bağın verimi kadar, 
sabştan verim te'mini mümkün 
olursa, Türk köylüsü lktısadi buh 
rana karşı durmak için kendisin
de kuvvet bulacaktır. 

Takas Setıfları 
Sekiz ay zarfında lzmir lima

nından ecnebi memleketlere ta
kas suretile yapılan ihracat şu
dur: 

19 milyon kilo palamut. 6 
milyon kilo valeks, 5 milyon kilo 
tütün, 380,000 metre mik'abı hah, 
24, 775 kilo gülyağı, 1050 kilo 
tiftik, 603460 kilo maden .. 

Tür - Yunan ticaret muahede
si de ticaret hayatında mühim 
bir tebeddül vücude getirmiştir. 
Bir aydanberi "Yunanistana geniş 
mikyasta ihracat yapılmaktadır. 

Adnnn 

Edirne 
Kat'i 

- İstanbul Yolunun 
Kararı Verjldi 

( Baştarafı 1 incisayfada ) 

uzun zaman bekJemiye mütekamil 
değildir. Çünkü yol en az yağ
murlu havalarda bile geçilenaez 
bir haldedir. 

Yolda birkaç kere tetkikat 
yapan alakadarlar şosenin biran 
evvel inşası lüzumunda ittifak et
miş bulunmaktadırlar. Bunun için 
Edirne - İstanbul şosesinin asfalt 
olarak değil, adi, fakat en sağ-
lam şose olarak inşası takarrür 
etmiştir. İlk evvel köprüler yapı
lacaktır, elyevm geçilmez bir 
halde olan birkaç köprünün keşfi 
bitirilmiştir. 

Bu yolun tetkiki ortaya yeni 
bir noktai nazar daha meydana 
çıkarmıştır. Asfalt yol azami 
beş sene sonra esaslı tamire lü~ 
zum göstermektedir. Adi şosenin 
tamir ihtiyacı daha sonra baş
la maktadır. 

Vilayetlerimizin ve belediye 
lerimizin mütemadi tamir masra
fına katlanacak kadar kuvvetli 
bütçeleri olmadığı için ana şose
lerin asfalt olarak inşası muvafık 
olamıyacağı kanaatı hasıl olmuş
tur. 

Diğer taraftan biraz daha 
masraflı olmasına rağmen parke 

yol ınşası nazarıyesı ortaya abl
mıştır. 

Eyi toprak tesviyesi yapılmak 
ve 24 santim kum döşenmek şar-
tile parke yol tam 20 sene tamire 
ihtiyaç göstermektedir. Yirmi 
sene sonra yapılan tamir ise par
ke1eri tersine çevirmek suretile 
yapılmakta ve bu suretle parke 
yolun sağlamlığı her yirmi senede 
bir defa taşlar çevrilmek suretile 
80 sene devam etmektedir. 

İlk inşa masrafı asfalttan ba
halı olmasına rağmen 80 nelik 
sağlamlığı granitli olması itibarile 
parke yol inşası daha muvafık 
görülmektedir. Maamafih henüz 
bu hususta takarrür etmiş bir 
vaziyet yoktur. -
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=========================================!' 
Abdülhamitle Sait Paşa. Biribirlerini 
Kurnazlıkla Atlatmak İstiyorlardı 

Deniliyordu... Murahhaslar, 
Sadrazamla mülakattan sonra 
Şeyhislam Cemalettin Efendiyi de 
aramışlar, fakat bulamamışlardı. 
Cemalettin Efendi, Sait Paşaya 
karşı artık katiyyen emniyet ve 

İtimadı kalmadığını söyledikten 
sonra Babıaliye gelmiyor; Sait 
Paşa ile teşriki mesai etmek iste
miyordu ... Cemalettin Efendiyi bu
lamıyan murahhaslar, o sırada 
vükela meclisinde bulunan sadaret 
müsteşarına haber gönder diler, 
dışarı celbettiler. Vükela Heyeti 
~aft.edan, Sait Paşanın derhal 
ıstifaya icbar edilmesini söylediler. 
Müsteşar: 

- Böyle mühim bir meseleye 
ben ne sıfaUa karışabilirim. 

Diye itiraz etmek istedi. Fa
kat murahhaslar, sözlerinde ısrar 
ettiler :1 

- Gidiniz.. Teklifimizi meclise 
aöyleyiniz. , 

Dediler... Müsteşar, meclise 
girdi. Adliye nazırı Hasan F ehıni 
Paşayı bir kenara çekti. Me~eleyi 
biJdirdi... Hasan Fehmi Paşa, der· 
ha) dışarı çıktı. 
Murahhaslarla bizzat konuştu. Bu 

işin, zata şahane tarafından halle
dilmesinin daha münasip olaca
ğına dair mütaleatta bulundu. 
Murahhaslar, bu fikri muvafık 
gördüler. Hasan Fehmi Paşayı da 
yanlarına alarak telgraf odasına 
gittiler. Cemiyetin, Sait Paşaya 
kat'iyen itimadı olmadığına dair 
Abdülhamide telgraf çektiler. 

Abdülhamit, Sait Paşadan 
daha kurnaz davrandı. Derhal 
lelgrafla verdiği cevapta, cemi
yet murahhaslarmın İstanbula gel
melerini henüz haber almış gibi 
bir lisan kullandı. Evvela, cemi
yete karşı tamamen emniyet ve 
nıabzuziyet hislerile mütehassis 
olduğundan bahsederek murah
haslara iltifat etti; ve sonra da 
kabine meselesini, cemiyetin ar
ıusu dahilinde halledeceğine te
nıinat verdi. 

Murahhaslar, cemiyete karşı 
Abdülhamidin gösterdiği bu ilti
fat ve taraftarlıktan büyük bir 
memnuniyet hissettiler ve merkezi 
umumiye aynen şu telgrafı çek-

tiler. 
[ Sukün ve asayişin temını~e 

muvaffak olunmakta ve immenın 
duası kazanılmaktadır. Bu akşam, 
efkan umumiyenin kabul edebi
leceği bir kabinenin teşkili kafi· 
yen me'muldür. Bu gece basıl 
olacak netice, Beyoğlu telgrafha
nesinden arzedilecektir. Zatişaha
nenin, cemiyetimize karşı emniyet 
ve mahzuziyetleri tebliğ edilmiş
tir. Sadrazam Sait Paşa, sukut 
etmiştir. ) 

Halbuki Temmuzun yirmi ikin
ci günü (alaturka) saat 10,30 da 
bu telgraf çekilirken Sait Paşa 
henüz mevkiini muhafaza ediyor 
ve mecliste, vükela heyeti ile 
kendi arasında şiddetli bir müna
kaşa geçiyordu. Buna binaen bu 
telgraftaki (sukut) kelimesile, Sait 
Paşanın ( manen sukut ) ettiği 
kastediliyordu. 

Zeki Abdülhamit, şu anda en 
mühim rolünü ~ynuyordu. Cemiyet 

inkıllibın ilk günlerinde ü.ç gün zap
tig• mızır/ığı •den B11goğlu mutasar-

rıfı Hamdi B. 

murahhaslarına adam göndermiş; 
Sait Paşanın sadaretten infisali 
takdirinde, kabinenin teşkiline 
kim memur edilirse cemiyetin 
memnun olacağını sordurmuştu. 
İki gündenberi birçok zevat ile 
temas neticesinde, Kamil Paşanın 

sadarete getirilmesine karar veren 
cemiyet murahhaslan da o esnada 
bunu Abdülhamide bildirmek is
tiyorlardı. İki taraf, yani Abdül
hamit ile cemiyet, derhal anlaş
mışlardı... Ayni zamanda Hasan 
Fehmi Paşanın kullandığı lisandan 
ve vükeladan bazılarının da ken
disine karşı muhalif bir tavır al
masından büsbütün kuşkulanan 

Sait Paşa, vükelanın hep birden 
istifa ederek kendisini elim 
bir sukuta maruz bırakmala
rından korkmuş ve şöyle bir plan 
tasarlamışb : - Onların istifala
rmdan evvel, kendisi istifa etmek .. 

Sait Paşa istifa ettiği takdirde 
usulen diğer vükela sukut ede
ceklerdi. Yeniden teşeb.küJ ede
cek kabinenin teşkiline yine ken
disinin memur edilmesi çok muh
temeldi. O zaman, fikrine daha 
uygun arkadaşlar seçebilect:k, 
sarsılan mevkiini tahkim edecekti. 
Kendisini müşkül vaziyetten kur
tarmak için bu siyaseti kulJan
mıya karar veren Sait Paşa, vü-
kelaya karşı derhal tehditkar 
bir vaziyet iktisap etti : 

- Mademki aramızda ihtilaf 
var. Şu halde ben istifa ederim. 

( Arkası var ) 

1 Emlik ve Eytam Bankası llinları 1 
Emlak ve Eytam Bankası Istanbul 

Şubesinden: 
Avrupa pasajında Kiralık Dükkanlar ve Diğer 

Mahallerde Kir alık Em!ak 
Esas Mevkii ve nevi Teminat 

Lira 
165 Galatasarayda Avrupa Pasajnda 1 No. lı Dükkan 42 

165 " " ,, 2 " " 42 
165 ,, ,, " 3 il ,, 37 
165 PJ ,, ,, 5 " ,, 39 
165 ,, " " 7 ,, ,, 39 
165 ,, ,, ,, 10 ,, " 25 
165 ,, " " 11 " " 43 
165 " ,, " 12 " " 32 
165 ti ,, " 13 " ,, 44 
165 " " " 15 ,, " 46 
165 " " " 16 ,, " 37 
165· ,, " ,, 17,, " 46 
165 " " " 19 ,, " 44 
165 " " " 21 " " 54 

23 Şişli Zincirli kuyuda 80 dönüm arazi ve mebani 40 
t 80/1 Üsküdar Küçük Çamlıca Setler Kahvesi 1 
18012 ,, ,, ,, 11 No. lı Ahır 6 
461 T aphane Kışla albnda 345/355 No. lı Dükkan 23 

2/8 Galata Yolcu S8.lonu Karşısında atik Mezbaha binası 25 
müştemilatından Et Pay mahalli 

20 Nişantaşında Kaathane Caddesinde 100 No. Jı Konak 90 
179 Üsküdar Altuni Zade Nişantaşı Caddesi 9/11 No. lı tarla 8 
292 Beşiktaş Kılıç Ali Asariye Sokağı 3/9 No. lı dükkan 5 

Yukarda yazılı 23 esas No. lı arazi ü~ sene ve diğerleri birer 
sene müddetle kiralanmak üzere müzayedeye konulmuştur. Talip
lerin 25. Temmuz. 933 Salı günü saat on altıda Şubemize mü
racaatları. (177) 

Tayyare Cemiyeti Piyango 
Müdürlüğünden: 

Şartnamesi veçbile 
ettirileceğinden taliplerin 
misyona müracaatları. 

234,000 adet Fitre ve kurban afişi tab 
1717/933 pazartesi günü saat 14 te ko-

"3278,. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 
24/Temmuz/933 tarihinde yapılacağı ilan olunan Vekalet bina-

sında yaptırılacak otomatik telefon tesisatı şartnamesi ve 
münakasası iptal edilmiştir. "3271,. 

Sayfa 9 

Hava Makinist Mektebi 
K~ydi Kabul Şeraiti 

1 - İkıncı maddede yazılı şartları haiz olanların istida ve lazım 
?la? ~e~_ika1arla temmuzun birinci gününden ağustosun 15 
ıncı gunune kadar Y eşilköydeki mektt:!p miidürliiğiine müra-
caat et 1 • ] A d ı· . me erı azım ır. stanbul haric!nde bulunup ta vazi-
yetJen mekteb · · · · . e gırış şeraıtine uygun olanların da lazım 

olan vesıkaları mektep müdürlüğüne göndrmeleri ve alacak
ları cevab~ ?öre hareket etmeleri icap eder. 

2 - Mektebe gırış şeraiti ve lazım olan vesikalar. 
A - Türk olmak - Nüfus tezkeresi. . 
B - Onyedi yaş b't' · . mı ı ırmış ve yirmi yaşını bitir-

memış olmak. 

C - Or~am~~tep ( sekizinci sınıf ) tan mezun olmak 
( Ortamektebı bıhrenlerle daha fazla t h 'l - 1 k 
tebe imtihansız kabul ediİir. Şeh't a l~ıf goskren er me -

k A k ı • ma u , a er ve sa-
nat ar çocu ları ve yabancı dil bil 1 t 'h M kt k d en er ercı olunur 

e ep a rosu ortamektep tahsilinı· b't' ) l d .l 
d J 

• ı ıren er e o -
mazsa a 1a az tahsıl görmüş olanlar 1.. h" 
J k .. b k . . . usu u veç ıle yapı-
aca . musa a a. ımbha~ı ıle alınırlar. ) Mekt h 
namesı veya tastıknamesı. ep şa adet-

E - Sıhhi halleri hava kıtalarında mak" . ffk 1 elverişli olmak: ınıs 1 yap maya 
( Buna dair mütehassısları tam olan askeri h t h 
h. · d . as ane sı -
ıyesın en rapor almak lazımdır. Istanbul bari · d b cm e u-

lunan_larm mahalli askerlik şubelerine müracaat etmek 
suretile muayeneye sevkolunurlar. Tam teşekkiillü h · 

hh. · b 1 h' 1 d eyetı sı ıyesı u unan şe ır er e en büyük askeri k .. t1 k rna ama 
muracaa a muayeneye sev olunurlar. ) 

F - Ahlakan mazbut olmak ve hiç bir SQfla maz
nun veya mahkum olmamak : 

( Buna dair mahalli polisce tastik edilmiş hüsnüh ·d va
rakası ibraz etmek lazımdır. ) 

~ - Mektebe ~abul edilecekler gedikli küçük za
bıtler hakkındaki ( 1001 ) numaralı kanun mucibince 
muamele görürler. Mektebi ikmal edenler hava kıtala
rı~d:ı v~. ~üesses~l~rinde ( 12 ) . sene müddetle hava ge
dıkh kuçuk zabıtı olarak vazıfe göreceklerini taahhüt 
etmek. 

3 - Tahsil müddeti (2) senedir. 
4 - Mektep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gibi iaşe 

ve ilbas edilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe verilir. 
5 - Mektebi ikmal edenler sekizinci sene nehayetinde baş gedikli 

olurlar. (12) sene nehayetinde arzu edenler terhis edilir. Kal
mak arzu edenler (20) seneyi ikmallerinde tıpkı zabitan mi
sillü son aldıkları maaş üzerinden tekaiitliikleri yapıldığı gibi 
ayrıca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

6 - (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracaklar ise ay
rıca (2) senede bir maaşı aslilerine (100) kuruş zam yapılır. 

7 (12) seneyi ikmal edenlerin maaşı (100) ve (20) seneyi ikmal 
edenlerin maaşı da (120) lira tutar. 

8 Hava gedikli makinistleri maaşlarından başka aynca her uçuş 
saati için (3) lira uçuş zammı alır. 

9 - Maluliyet halinde (1500) lira ikramiye ve mülazım rütbesile 
tekaütlükleri yapılır. Vazifeten tayyare ile uçuşlarında vukua 
gelecek kazalar aynen tayyareciler için tatbik edilen ikramiye 
kanunu aynen yapılır. 

10 Mektebe girecekler kabiliyetlerine göre (tayyare - telsiz _ 
elektrik makinistliğile yetiştirileceklerdir). 

11 - Pilot olmak istiyenler Eskişehir Hava Mektebi Kumandan
lığma müracaat etmelidirler. 

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden b' · · 
"k' · k 1 k ınncı ve 
~ ıncı çı an ar as eri liselerin on birinci sımfına nakledilerek 
ıkmalden sonra Almanyaya mühendislik t h ·ı· ·· d 
rilirler. [2992) a sı ıne gon e-

1 ~-;;=:-~i~s~ta~n_b~u_l~B~e_ı_e_d_i~y~e~s~i_.,:İl~i~n=l=a~ra:,__ ___ j 
Beyoğlu 37 inc_i mektebin tamiri: Teminat B,S Jira 
Sarıyer Rumeh fener köy mektebı' t · · T · t 12 ı· amırı: emına ıra 

Yukar~da ~~zıh mektepler pazarlıkla tamir ettirilecektir. Talip 
olanlar keşıflermı görmek üzere he ·· 1 w • k · · d . l r gun, pazar ıga gırme ıçın e 
hıza armda yazılı teminat makbuz veya mektubu ile 16-7-933 
Pazar günü saat on beşe kadar levazım müdürJüğüne müracaat 
etmelidirler. (3249) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Şartnamesine tevfikan ve "13887 .. numaralı kararname ahka

mı dairesinde takasla ve pazarlıkla "23 X 28,, incez eb'adında 
beheri "50., ellişer kiloluk jutten mamul "300,000 ,, adet yeni tuz 
çuvalı satın alınacaktır. 

Taliplerin şartnamemizi gördükten sonra pazarlığa iştirak et
mek üzere " 110 7,5., teminatlarını hamilen '' 2417/933 Pazartesi 
günü saat "14 l/2,, ta Galata'da Mübayaa Komisyonuna 
müracaatları. "2799., 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen "1200., lira kı) me
tinde "126,, kalem ecza ve laburatuvar, Rontken, alatı bbbi . 26 
Temmuz 933 çarşamba günü saat on beşte ihale edilmek Ü ~e k 

k k li 1
.
1 

. ıere açı 
müna asaya onmuştur, ta p ı erın şartnamesini görmek · k . . .. . ve muna a· 
saya ışhrak etmek uzere Kırklarclı daimi encu··men· .. ti me muracaa an 
ilan olunur. "3099,, 
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Gavur Mehm t 
Kara Yürek Çetesi 

•<m-----~'t"--~ ... Tefrika No. 59 J 
Gavur Mehmet Lusyeyi 
Kollarına A~arak Çıkardı 
Lusye, şaşkın bir halde idi, nasal teşekkür 

edeceğini şaşırmıştı 

Şu anda ölmek veyahut 
yaşamak.. Bunlar tamamen 
senin elinde... İşte ben Gavur 
Mehmedim. Vakıa arkadaşların 

beni ahrete gönderdiler amma, 
orayı beğenmedim, geri geldim .. 
Söyle bakalım, sen ne fikirdesin .. 
Benim gibi oraya gitmek mi, 
yoksa burada kalmak mı istiyor
sun... Y oook.. Öyle hilekarlık 
yapma.. Bak sana söyleyeyim .• 
Benim .şakama aldanmamalıdır. 

Vitali, Gavur Mehmedin elini 
ısırmak istiyor; altından kurtula
bilmek için kuvvatini sarf ederek 
debeleniyordu. 

Gavur Mehmet, yavaş yavaş 

parmaklarını sıktı. Vitali herhalde 
pek acı bir ıstırap duymuş ola
cak ki bir anda hareketsiz kaldı. 
Gavur Mehmet, sözüne devam 
etti: 

- Vakıt yok, dostum.. İşim 
acele.. Haydi söyle bakalım .. 
Ölmek mi istiyorsun? .. Hayır mı?. 
E, pekala, öyle ise.. Ben şimdi 
senden yalnız bir şey öğrenmek 
istiyorum. Köprüyü yukarı kal
dırmanın usulünü bana öğretir

misin? ,. Pekala .. Söyle bakalım .. 
amma sakan bağırmıya kalkma. 
O anda gürültüye gidersin ha ... 

Gavur Mehmet, Vitalinin ağ
zındaki parmaklarını hafifçe gev
şetti. Vitali, bunalmış bir halde 
idi. Ölüm tehdidinin pek ciddi 
ve muhakkak olduğuna kanaat 
getirmişti. Bunun için yayaşça 

söyledi: 
- Köprünün sol tarafındaki 

duvarda bir kovuk.. O kovuğun 
içinde de bir manivela vardır. 
O manivelayı aşağıya çekersen, 
köprü yukarı kalkar. Yukarı kal
dırırsan aşağıya iner. 

- E pekala.. Karşı tarafta 
da ayni tertibat var mı? .• 

Evet. 

- Vay canına işte bu fena ... 
Dur, dur .. Aklıma bir şey geldi. 
Şimdi köprü aşağıdadır. Eğer ma
nivelayı çeker ve köprüyü yukarı 
kaldırırsam.. Sonra da manivela
nın hareketine mani olacak su
rette arasına bir şey sıkıştırırsam .. 
Karşı taraftaki manivela işler mi?. 

Hayır işlemez. 

- Bravo, Sinyor Vitali.. Yal
nız şunu söyleyeyim ki.. Eğer 
beni aldattıysan, şimdiden Allaha 
dua etmiye başla.. Durbakahm. 

Şimdi seni, zarar gelmiyecek 
bir hale koyalım.. Merak etme .. 
Biraz son'ra bu bağları kendi 
elimle açacağım... Ne o, acıyor 
mu? ... Eh, zarar yok .. Dün gece, 
ben biraz dişimi sıkmıştım.. Sen 
de biraz gayret ediver.. İnşallah 
uzun sürmez .... 

Gavur Mehmet,, evvela Vita
linin ağzını tıkadıktan sonra 
ellerini ayaklarını güzelce bağ

ladı. Aynı ameliyatı, Civaniye de 
yaptı. Biribirlerine kolayca yana
şamıyacakları surette birini bir 
köşeye, ötekini de diğer köşeye 
çekerek uzattı... Derhal dehlize 
fırladı . Elile duvardaki kovuğu 
aradı. Manivelayı bulunca içinden 

sonsuz bir sevinç uyandı. Mani
velayı bir anda aşağıya çekti. 
Derinden bir su çağıltısı işitilir
ken köprü harekete geldi. De
mir rezeler hırıldıyor, zincirler 
şakırdıyor... Köprünün karşı ta
raftaki ucu, yavaş yavaş yukarı 
kalkıyordu. 

Ozaman birdenbire dehlizdeki 
odanın içi karıştı. Caniler: 

Bu ne? .. 
Ne oluyor? .. 
Kimdir oradaki? .. 
Civani .. Vitali .. Sizmisiniz?. 

Köprüyii niçin kaldırıyorsunuz? 
- Bir tehlikemi var? .. 
Gavur Mehmet. parlak bir 

kahkaha attı. Ve sonra, alaylı 
bir şiir okuyan müstehzi bir İtal
yan şairi gibi, bazı kelimelerin 
üzerinde durarak.. Bazı kelimele
rin de son harflerini biribirine 
çarparak bağırdı: 

- Eyyy Şövalye, Sinyor Bo
nelli.. ve siz, onun muhterem ar
kadaşları .. ahretteki büyük baba
larınızdan hepinize ayrı ayrı se
lamlar getiren şu aciz Gavur 
Mehmedi dinleyiniz .. 

Odadan taşan aydınlık, köp
rünün olduğu yere kadar çarpı

yordu. Canilerin hepsi de, oradaki 
boşluğa dolmuşlar.. hayretler 
içinde bakıyor ve Gavur Meh
medin sözlerini dinliyorlardı. Ga
vur Mehmet, son sözleri söyler 
söylemez, hep bir ağızdan hay
kırdılar: 

- Gavur Mehmet. .. 
Gavur Mehmet, aynı alay ve 

istihza ile cevap verdi: 
- Evet.. Gavur Mehmet... 

İşte o Gavur Mehmet, Şimdi 
size bir tavsiyede bulunuyor ve 
diyor ki: Güzellikle teslim ola
cak mısınız, olmıyacak mısınız? 

Karşıdan bir ses işitildi: 

- Sakkk - kıremento ... 
Ve sonra, bir alev parladı. 

Şiddetli bir tarraka dehlizlerde 
korkunç bir akis yaptı.- Gavur 
Mehmet yere yuvar. andı. 

Bir\birini müteakıp silahlar 
patlıyor .. Kurşunlar dehlizin du
varlarına çarparak taşları kopa
rıyor ve etrafa saçıyordu. 

İlk tabanca darbesinde, ken
dini boyluboyunca yere atan 
Gavur Mehmet, bir yılan gibi 
süzülmüş, dehlize dalmıştı .. Yirmi 
ayak merdiveni, bir anda çıktı. 

Matmazel Liısyenin oda kapısı 

önünde durdu.. Kapıya yumruğu 

ile vurdu.. İçeride büyük bir 
miicadele oluyor. 

Matmazel Lusye: 
- İmdat. .. 

Diye haykwıyordu. Gavur 
Mehmet, hemen cebinden may
muncuğu çıkardı. Kapının kilidi
ne taktı. Kilidi açtı. Fakat kapı 
açılmıyor, içeriden mütemadi}'cn 
boğuk sesler geliyordu. 

O zaman Gavur Mehmet ka
pıyı arkasından Liısyeye sürme
lettiğini hatırladı. Hatasını an
ladı. İki adım geri çekildi. Bü
tün kuvvetile kapıya yüklendi. 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Amerika Bahri-
ye/ilerine Küfür 
Yasak Ediliyor 

- Bir Amerika bahriyelisini 
bulup ben ona küfür savursam. 

- Niye küfür etmek ıçın 
Amerika bahriyelisini arıyorsun.· 

- Onlara küfür etmeyi yasak 
etmişler, ben ne söylesem cevap 
veremiyecek. 

r ' Resminizi Bize Gönderiniz 
Jf. * 

Size Tabiatinizi Söyliyelim 
He miııizl kupon ilo gönderiniz. 

Kupon diğı,r eayfamızdadır. 

:'4 Eski ~olıir"dc • ihat B.: Zekidir, 
teşvik ve teş

ci 'lere kapılır. 
Hüsnü nıua

meleden hoş-

lanır, sert ha
reketlere kar~ 
şı çabuk mün

fail olur, mu
kabeleye te-
mayül eder. "' - ..,. . 
Menfaatlerine karşı pek kanaat
kar olmaz. 

36 Adana"da • .:\luız Ef.: Zekidir. 

• 

Eli ayağı ra
hat durmaz, 
elinden iş ge
lir, menfaat-

lerine karşı 
pek kanaat
kar değildir. 

Ayağına çe
vik ve ça
buktur. 

37 Safıcr il.: (Fotoğrafının derci· 
ni istemiyor.)~ Çabuk güler ve 
ağlar, başkalarına emniyet ve iti
matla bağlanmaz. Bir yerde yal
nız kalamaz, çabuk evhama ka
pılır. Menfaatlerinden başkaları
nı da istifade ettirmiye müte
mayildir. • 35 ı :reylide l\lclııııet Nuri B.: 
(Fotoğrafının dercini i ... t eıııiyor.) 
lhtiyatkardır. Fiil ve hareketle
rinde olgunluk vardır. Sureti umu
miyede herkesle iyi geçinmiye 
taraftardır. Kendisini gösterici 
nümayışlı hareketlerde bulunmaz, 
tevazuu ve sadeliği tercih eder. 
Serbest tavurlu değildir. Tenkit 
ve mesuliyetten endişe eder. 

SON POSTA 
Y nml, !)iyaal, Havadia n Halk 

razeteal 

idare: lıtanbul ı Eıkl !aptlye, 
Çatalçetm• ıokafı 25· 
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Temmuz 15 

r--- H "' y E 
Bu Sütunda Her gün 

• 

L Yazan : Suat D•rviş 

BABALARIMIZ 
Hasta doktorun gözlerine na- -

mütenahi bir endişe ile baktı. 

Doktor onun omuzlarını okşuyordu. 
- İstirahat edeceksiniz en 

evvel lazım olan bu başınızı yor
mıyacaksınız ve sakın ha çalış
mıyacaksınız. 

- Fakat doktor ne demek 
istedi, hasta olmak bir ~ey değil 
fakat çalışmamak.. Buna imkan 
yok. Karım çocuklarım ne yapar
lar. 

Fakat sustu doktor bir şey 
söylemedi. Doktor masanın başın
da reçete yazıyordu. 

- Bunu sabahları, öğleleri ve 
akşamlan günde üç kere alacak
sınız. Avrupadan gelme bir ilaçtır. 
çok iyi birşey, bu bittiği zaman 
yine bana geliniz. 

Kapıdan çıkarken masanın 
üzerine birkaç lira bıraktı doktor 
o merdivenlere doğru arkasından 
sesleniyordu: 

- Fazla bir istirahat dostum 
katiyen çalışmamak ve bu ilaca 
birgün kaçırmadan devam etmek, 
eğer hayatınızı kurtarmak ve da
ha uzun seneler yaşamak isteyor
sanız istirahat ve ilaç! 

Hasta kederini göstermemek 
için ona başını döndü ve tebes
süm etti. Sonra omuzları çökmüş, 
merdivenlerden aşağıya indi. 

* Haftalardanberi başı ağrımış, 
başı dönmüştü ve üzerinde tuhaf 
bir ağırlık ve sersemlik vardı 
fakat buna rağmen o doktora 
göstermek istememişti, halbuki 
bu şey kansını ve çocuklarını 
endişe.Ye düşürmüştü. Günlerden
beri ona ısrar ediyorlar: 

- Git kendini doktora gös
ter, diyorlardı. Nihayet bu sa
bah karısı, kimbilir gündelik 
ihtiyaçlarının en mübremlerinden 
keserek topladığı birkaç lirayı 

eline vermiş : 
- İşte doktor ve icap eder

se ilaç parası demişti, bugün 
muhakkak doktora gideceksin! 

Ve. çoeuklan boynuna kolla· 
nm dolamışlar: 

- Gideceksin baba söz ver, 
başımız için söz ver! 

Diye ısrar etmişlerdi. .. 
Ve işte aylardanberi i~itmek

ten ürktüğü hakikat meydana 
çıkmıştı. Hasta idi. 

Tabii otuz senelik yıpratıcı 

saydan tatilsiz bir saydan sonra 
küçük bir memur milyon kazan
mazdı ya!.. Tabii ancak böyle 
vaktinden evvel onu faal bir ha
yattan çıkaracak bir hastalık, 
vücudunu yıpratacak bir illet 
kazanırdı. 

Çok işliyen durmadan işliyen 
acemi ellerden korunmadan işli
yen bir makine ne olurdu? El
bette bir gün kırılırdı ve fena 
şerait içinde istirahat etmeden 
çalışan bir adam ne olurdu? El
bette böyle hasta olurdu. Orta
da gayri tabii hiçbir şey yoktu. 
Fakat çok kederli bir şey vardı: 

Artık çalışa mı yaktı. Yani ça
hştığı saatlerde, çalışma kudretini 
değil hayatını tüketecektı. 

Yirmi yaşındanberi hususi 
müesseselerde memur olarak ça
lışmıştı. Otuz senelik say haya-

tının kaç senesini hükumet işinde 
geçirmemişti ki ona işten çekil
diği zaman az çok bir aylık 
versinler! 

Hususi müesseselerde çalışan 
memurlar İçin bu ihtimal, onla
rın bir gün çalışamıyacakları ih
timali, hiç te düşünülmez mi idi. 
Bütün hayatınca pek az olan 
maaşile hem çocuklarını yaşatmı
ya hem de ondan arttmp biraz 
para biriktirmiye muvaffak ola
mamıştı. 

Uzun müddet çalıştığı eski 
müessese iflas etmemiş olsa idi 
belki ona işten el çekerken ufak 
bir para verirlerdi. 

Halbuki bir senedenberi Ça
lıştığı bu yeni müessesede o yeni 
bir memurdu. 

* Eli paltosunun cebinde kilit-
lenmişti. Ve avucunun içinde bu
ruşmuş reçete duruyordu: 

Çalışmadığı zaman ne olacaktı? 
Onların başlarını sokacakları bir 
evleri bile bulunmıyacaktı. Ve 
karısı, kızları ve ikiz oğullarını 
henüz on beş yaşında olan ve tah
sil etmekte bulunan bu iki çocuk .• 
Evet bu beş sevgili mahluk ne 
olacaktı? Onun çalışmaması de
mek birdenbire suyun ekmeğin 
kesilmesi, sığınacak bir evin yı
kılması kışın ısınacak bir kömü
rün bulunmaması demekti. 

Onun eve getirdiği parayı 

kim kazanacaktı?. 
Belki büyük kızı.. Onun biraz 

tahsili vardı.. Fakat kadın olduğu 
için tahsiline rağmen bulacağı iş 
belki bir şirkette ufak bir me
muriyet, bir daktiloluktu. Daktilo; 
ayda otuz, otuz beş lira kaıanan 
bir daktilo. Onun yaşında bir 
genç kızın bundan çok daha 
fazla kazanmasına imkan yoktu. 

Sonra ikinci kızı, göğsü hasta
lığın dan kurtulduğundanberi göz 
bebekleri gibi üstüne titredikleri 
bu nahif çocuk nasıl çalışabilirdi? 
Ötekiler, oğulları henüz mektepte 
henüz on beş yaşında idiler •• 
Demek bir ailenin bütün yükü 
büyük kızının omuzlarına mı 

yüklenecekti. Bu yük, bu mes'u
liyet ... 

Hayır... Hayır buna imkan 
yoktu ... Fakat, fakat ne olacaktı? 
Hasta bütün insanlar gibi yaşa-
mak istiyordu. Onun kendi haya .. 
tının, kendi sıhhatinin kıymeti 
yok mıydı? .. 

Evet yaşayacaktı. Şimdi evveli 
eczaneye gidecek ilacını yapbra
cakh, sonra, sonra çalışmıyacaktı .. 
Hayır ölmek istemiyordu. Onlar
dan, o, beş sevgiliden ayrılmak 
istemiyordu ve düşündükçe ölüm 
on<ı bütün sevgililerden rı ka
lınacak bir menfa gibi gamlı ge
liyordu. 

Eve gidince onları etrafına 
toplayacak onlara doktorun söyle
diklerini an!ntacak ve bu derdle 
birlikte bir deva arayacaktı. 

Neden küçük 1'ızı çalışamazdı? 
Doktor onun on zenec!enberi ta
mamile iyilcşligir.i ~öylcrııyor mu 
idi. 

Evvela beş sene k~c!ar hu 
iki çocuk biilün zahmeti } ük
lcnirlerdi sonra ikizler biiy\:ynr.ce 
onlar ablalarının omuzundan bu 
yükü nlı:far ve ortada hiçbir şey 
değişmezdi. 

( Oe·:amı 11 nci H)fada ) 
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enerbahçe Klübünün Eşya 
Piyangosu Çekildi 

BABALARIMIZ 
Ba.ştarafı 10 uncu sayfada ) 
Değişmez mi idi? Baba kızla

rının iki kızıruu solğun yüzlerini 
görüyordu, bu iki çocuk seneler
denb~ri b~r aile beslemek için 
kendı çektıklerinin eşinimi çeke
cekti, bir simitle öğle yemeği 
yapıp on saat on iki saat tozlu 
bir yazıhane başında beyni oğuş
turan zekayı körleten o yorucu 
yeknesak günleri artık onlarını 
yaşıyacaklardı, yavaş, yavaş genç
J,iği, heyecam, Ruhlardaki hamle 
kudretini öldüren o elim, o bit
mez tükenmez günleri. 

Dedi. Beş lira ... zaten doktora 
para verdikten sonra elinde kalan 
beş Jira idi. 

Vitrindeki göderi eldivenlerin 
üzerinde 'lSO kuruş yazılı idi. 

t(azanan Numaraları Yazıyoruz, Ke
. şideye Bugün _De Devam Edilecek 

Eczacıya: 
- Siz paketi sarınız ben şimdi 

geliyorum dedi ve dükkandan 
çıkh. 

Jf 
Hepsi endişe ile onun boynuna 

Fenerbahçe spor kulübünün 
tertip etmiş olduğu eşya piyango
sunun keşidesi, dün F enerbahçe 
•~adında, Galatasaray-Fener atle
tı?.m müsabakasından evvel saat 
ı·_.ıde çekilmiştir. 
~ Vaktin müsaadesizliği yü-

zunden dün ancak bin numara 
ç~kllmiştir. Mütebakisi bugün çe
kilecektir. Dünkü keşidede kaza
nan numaraları buraya yazıyoruz: 

31917 numaralı bilata bir oto
mobil, 27360 numaraya bronz 
b~~ karyola, 68759 numaraya bir 
gunıüş yüzük, 8288 numaraya 62 
parçalık Yemek takımı, 54318 nu
rnaraya 3 parça lüks salon takı
mı, 70246 numaraya Büyükada 
Et~anje otelinde 2 gün yemek ve 
~~ıre, 52635 numaraya ısmarlama 
ır kostüm, 45568 numaraya cep 

sa r 8 b· a ı, 8677 numaraya ısmarlama 
ır kostüm, 8816 numaraya cep 

sa t" 
1 
.. a ı, 83162 numaraya 3 parça 
uks salon takımı 76767 numa-

' raya bir pırlanta yüzük, 70425 
nuınaraya Mısıra seyyahat <ıtel 
ve saire. 

Bundan sonra fanila takımı, 
Çorap, mendil, kravat, kitap, sün
ger, mermer heykel, çakı, göm
lek, caket, yatak örtüşü, terlik, 
battaniye, kese, havlu, pantalon, 
elbiselik kumaş, lavanta, fincan, 
cigara -masası, lastik ayakkabı, 
iskarpin, F enerbahçe Stadına 
büyük maçlar için 20, 10, 5, 
duhuliye kartı sinema duhuliye 
kartı, havlu, ' kadın · ve erkek 
Çantaları, askı, pijama, şapka, 
su takımı, şal vesaire kazanan 
ııuınaralar şunlardır: 
65365 5434 774~8 
51875 1784 47370 
'17020 38703 29849 

1174 73251 60172 
42450 67508 65544 
~2438 72488 26201 
3129 90673 86085 

8o207 70555 60244 
1555() 66485 34744 
~4233 55424 64441 
7155 14635 28137 
46aı ı 1229 48112 
9210 51010 17358 

95810 47243 
l9J35 57560 
24426 21056 
24524 22531 
2998 52972 

76764 32210 
15057 27116 
54764 86707 
8ti111 20323 
6194 58117 

24263 62545 
37085 61928 
53269 49831 
83562 30484 
28177 74t01 
42828 86189 
60869 74449 
87540 3502 
43981 69832 
46185 22308 
17940 14362 
5t57J 5515 
7703~ 10194 
30309 29560 
77747 39889 
30117 98900 

3Sst; 47401 
5 63534 

88645 60254 
52210 76213 
68723 16119 
57970 18516 

66167 
42364 

130 
35262 
10787 
81912 
77646 

5729 
26008 
21870 
78937 
21126 
52403 
57596 
45959 
28626 
2219 

49273 
78811 

13 
20638 
77044 
1838:-i 
69231 
43665 
14127 
11367 
14825 
21621 
17684 
64177 

17666 
59483 
31825 
2466 

70180 
74687 
97485 
99239 
59424 
39568 
59612 
60804 
29896 

78475 
81649 
74860 
90780 
78319 
72752 

8711 
14931 
48504 
30795 
35631 
96441 
90589 
64264 
66911 
89842 
21472 
68433 
68912 
32802 

3371 
47296 
78161 
99537 
11266 
87005 
13267 
2914 

21720 
30243 
87498 

84645 
67314 
7h842 
75851 
38105 
65937 
40154 
41253 
80214 
78945 
90752 
53814 
11516 
65515 
79044 
16504 
47531 
45571 
50440 
29704 
63785 
26741 
87300 
30885 
80803 
84295 
32054 
38076 
49171 
87734 
86435 
98347 
78940 
99665 
55520 
69456 
61741 
66618 
53450 
67740 
41692 
31924 
39143 
61892 
58816 
39687 
75332 
35290 
16494 
11770 
99230 
32012 
53774 
7014 

80117 
12375 
14429 
95404 
55462 
33892 
87903 
72762 
37532 
95574 
65179 
84521 
26573 
15103 

670 
58789 

9705 
49660 
94731 
37342 
6871 

67024 
11120 
65485 
70539 
3426 

42782 
3038 

18244 
47172 
soooz 
31042 
29846 

000 
29785 
78857 

63 
63365 
64365 
98104 
7211 l 
79'705 
82277 
36216 
67053 

2493 
1881 t 
35651 
36058 
72290 
33537 
34888 
7756 

97584 
17157 
72886 
66428 

61i65 
3Q9.j9 
88414 
75308 
26'~60 

1996 
17073 
76601 
79700 
88620 
27177 
55322 
96126 
31609 
43589 
54091 
84239 
65083 
64030 
81005 
52711 
94585 
43112 
28762 
50592 
2~070 
70558 
62467 
8799 

15388 
59160 
91804 
83698 
40027 
97364 

55 
78737 
87789 
81Y93 
24257 
50810 
62801 
89031 
58174 
89714 
9t40 
3944 

17205 
8742 

65632 
58161 
83111 
82818 
74922 
39306 
63242 
55832 
"/4814 

4124 
72262 
99467 
45962 
6406 

31894 
46271 
. 1041 
87538 
50819 

8512 

63902 
39037 
70587 
47454 
65414 
8503 

18354 
36119 
58240 
90096 
99850 
48608 

44145 
50461 
22351 
61773 
86129 
12477 
54301 
51279 
43281 
85610 
58558 
63204 
47485 
60943 
54208 
33644 
19660 
35551 
42614 
14925 
4388 

16429 
57627 
45307 
22294 
56815 
34760 
31381 
47861 
19661 
92490 
37782 
12149 
9321 

92512 
6668 

38708 
14675 
71938 
74905 
55595 
36335 
82084 
67578 
67942 
89i93 
31144 
49037 
73781 
39181 
69319 
82012 
88699 
91338 
58301 
38385 
61229 
29270 
86761 
54517 
6449 

52635 
33031 
48116 
85885 
85597 
39478 
76J83 
71458 

6042 
18489 
45404 
50469 
46271 
88677 
78128 
55113 

975 
38665 

8691 
31459 
84028 
64702 
7997 

68107 
44349 
82362 
59084 

1446 

19098 
5J991 
29690 

9421 
35154 
70297 
95234 
26742 
71401 
13920 
53949 
49814 
96435 
77959 
80756 

46 
28235 
12315 
l6037 
38891 
78121 
23529 
28372 
19693 
50569 
84747 
70528 

6919 
91630 
35559 
10714 
4513 

15592 
45550 
28056 
9845 

32091 
77073 

17843 
90668 
39668 

895 
65502 
45599 
18668 
81531 
34163 
34661 
81359 
7197 

99015 
1209 
6660 
9465 
9647 
5537 

33948 
33549 
28878 
50297 
82864 
40258 
44659 
45568 
18730 
29369 
g401ı 

4731 
59786 

1 
66159 
73491 
49665 
21775 
52905 
70678 
62742 
68443 
28254 
77621 
46131 
68894 
7)994 
70223 
54784 
90705 
99428 
12195 
52113 

9404 
78052 
24934 
54642 
20684 
67742 

7809 

96525 
42918 
94616 
85728 
52382 
4356 

65257 
64185 
21538 

6566 
4344 

14972 
36380 
78349 
85744 
90987 
85207 
50031 
11960 
31036 
63942 
86378 
51703 
32074 
49752 

27926 96522 
55257 33303 
99438 ' 79097 
94601 13530 
4814 80029 

47620 64754 
93034 45122 
18236 24664 

167 76922 
28456 59453 
55677 10646 
14047 26846 
94924 61848 
58620 55182 
6~890 37005 
54171 45266 
28269 50372 
37t0 14832 
97325 25384 
73039 60707 
68798 34785 
85413 76276 
40892 95640 
98399 63491 
74915 7056 
77476 26a2J 
39544 65892 
24804 6018 
42116 8.i189 
6038 12679 
9457 30927 

94514 58428 
15676 
22505 
33459 
74688 
71008 
71053 
44160 
21785 
81850 
18509 
29838 
34357 
60514 

1192 
8691 

13334 
10'l61 
39398 

9856l 
72453 
77439 
36470 
60504 
2049 

433 
59069 
75166 
22163 
35549 
21625 
95570 
6.lOOO 
63215 

557 
96642 

94684 
17841 
14426 
82169 
49153 
53582 
35426 
60024 
32937 
66196 
99189 
ı •909 
29116 

3414 
23955 
74133 
14914 
25798 
64731 
"34769 
30529 
19067 
7710 
897~6 
36012 

6126 
35522 
12197 
24444 
18304 
81639 
5064 

77335 
46513 
45632 
11806 
92860 
~4009 

76886 
24688 
5083 

76670 
40447 

2453 
20238 
26806 
44763 
55478 
85565 
56240 
6256l 
53377 
34444 
53248 
36920 
65578 
38300 
71141 
34118 
sson 
84979 
65862 
5393 

41817 
38422 
98364 
57241 
56042 
71144 
76688 

8067 
22092 
51591 
5335 '1 

38815 
98067 
57699 
79129 

57663 
57076 

8438 
72233 
50299 
20555 
19158 
67249 
.82005 
11583 
20167 
88606 
55197 
25262 
50065 
12147 
21565 
77551 
31872 

1260 

28181 
68438 
33719 
5ı410 

4181 
4815 

92872 
~2590 
15476 
70771 
68824 
72274 
93460 
73931 

9579 
3701 

37907 
80934 
97470 
20120 
33692 
6502 

63962 
80954 
32041 
95241 
49154 
62054 
39539 
39542 
99633 

1905 
72362 
65233 
26856 
29262 
38578 
25050 
76154 
10664 
7398 

42893 
5529 

24194 
87031 

5005 
42392 
47095 
31917 

.. 
Eczane köşenin başında idi 

ona gitmek için çanta ve eldiven 
satan bir dükkanın önünden geç
mek lazım . geliyordu. Hasta bu 
dakkanın önüne geldiği zaman 
camekana birdenbire gözleri ta
kıldı vitrinde yan yana dizilmiş 
kaç tane beyaz eldivenler duru
yordu. Birden küçük kizının sesi 
kulaklarında çınladı: 

- Ah anne bir paramız olsa 
da ömrümde bir kere beyaz el
diven giysem. 

Hasta eczaneye girdi. Eczacı 
reçeteye baktı ve iiacı çıkarmak 
için camekanlı bir dolaba yakla-

şırken. 
- Beş lira L 

sarıldılar: 

- Doktor ne dedi canım ? 
- Doktor ne dedi baba? 
Ne harikulade bir adamdı bu. 

Ne kadar büyük bir metanetle 
~ü~üyordu. Doktorun söyJedikle
rını unutmuş miydi ? 
~ Canım boş yere üç lira 

verdık, dedi. Bir şeyı·m ok 
1 'b' y muş, 

as an gı ı imişim, işte b k 
·~ •

1 
a ınız 

ıaca ven ecek para ile . 
ıd ? sıze ne 

a ım. 

~~lara, ~e~inden çıkardığı pa
ket ıçınde 1k1 çift beyaz eldiven 
uzattı. 

Bütün ev onun basta olma
dığından bahtiyardı ve genç kız
l~r ne. bah~sına satın alındığını 
bılmedıklerı beyaz eldivelere öyle 
seviniyorlardı ki ! 

* İşte bizim babalarımız böyle-
dir. İşte bizim babalarımız 
böyle idi. 

=====================----==== 

Radyolin 
En .;ok kullanılan 
diş macunudur 

Radyoli~ 
Dişlere sıtıbat, ağı 
za güzellik \'erir 

Radyolin 
ıs diploma ve 4S 

l\lllfm madalya 
kazanmıştır 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Pazarlıkla ve 13887 numaralı kararname ahk'"' d . . d 

t k 1 "3500 kil b amı aıresın e 
a as a " 0 eyaz Parşömen kağıdı ile "6000,, kilo İkinci 

hamur beyaz el paketi kag-ıdı satın alın ktı 
T J' l . aca r. 

. . a ıp enn şartname ve nümuneleri gördükten sonra pazarlığa 
ıştırak etmek üzere yüzde 7 ,5 teminatlarını hamilen 26-7-933 çar
:samba günü saat 14 te Galatada alım sabm komisyonuna 
müracaatları. (3274) ' _______ :....___:_ ___________ -------

Akay işletmesi Müdüriyetinden: 
14/Temmuz/933 Cuma gününden itibaren her Cuma Anadolu 

iskelelerinden Yalova ve Adalara ve bu iskelelerden Anadolu 
sahilindeki iskelelere gidebilmek üzere ilave seferler tertip edilmiş 
ve buna ait tarife iskelelere talik olunmuştur. "329311 

'ı ı o o' SVEÇ ENST T S 
Sven Aleksanderson 

No. 303 İstiklal cııddesi J\lısır apar· 
tımanı N'o. 3, Tel. 42712 ahiren 
isveçleo gelı>n bir ~üteh~ssıs 

idaresinde Ortopedık cımnastık 
rnasotenıpi 

19338 ,~~---·-11111111!~-..... 29846 ~latbuat t.:em1y4:rı tar. fındau ' ~-------- (5470) 

96857 te~i~ ;d~cn 1 - Zayi - istanbul . \skeri tjan 'atler 

27848 )1ATB1 A 'I' 1 mcktcbin<lcu alını~ olduğum ~ahadct• 
86634 A L M A N A G 1 nameyi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
59125 ı; ıktı. Her .kitapçıda bulunur. hükmü yoktur. Eskişehir şeker Ia.bri· 
58512 ~--- Fıatı 1 liradır. 41 __ ,. kasıuda montaj kısmında. Montör Ali 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekreıu 

Neşriyat Müdürü: Hdil Lülfi 



15 Temmuz SON POSTA Sa,& 12 

Karakabveci Mebmet 
Mail tamları: 

El endi 

Brezilya'ya sureti mahsusada sipariş ettikleri yeni mahsul kahveler CARNARO 
vapurile limanımıza gelmiştir. 

Yeni gelen kahveler dünya kahve borsasında vuku bulan düşkünlük dolayısile 
daha ucuza mal olmaktadır. 
Kahvelerinin nefaset ve safiyetini daima muhafaza eden Kurukahveci 
Mehmet Efendi Malıtumları, muhterem halkımıza çekilmiı kahvenin okkasım 

KURU A 
satmağa başladıklarını ilin ederler 

Biç lllr yerde ıallesl yokt11r 
atıı Yeri: 

TALNIZ; Mısırçarşısı hasırcllar kapısı karşısı 
•••••••••••• 

KömürCülere ilin 
Hacı Fidan merhumun halefi 

(Birinci nı•f) 

Stlnnetçl EMi~. 
Beşiktaş EripB. apartımanıııa geçmi§tir. 

Kabine Tel. 44895 Ev. Tel: 40621 
"ZINGAL,, m tahta odunlan "Azapkapıda,, 2 No h kereste 

deposunda sabhyor. Telefon: 44463 (~ 

. -.-

Karaköy'de kiin 1118fhur 

EKSELSIOB 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastann kuaunuz 
biçimi ve atölyelerindeki itinakir terzilerin pek dikkatli 
c:likiti ile imal eylediği 

ısmarlama koıtlmlerl 
her sınıf halkın. keselerine ·elveriıli olmak üzere 

• 

2. Liraya 
yapmaktadır. 

Bir tecrUbe bin rekllmd•n iyidir. 

TED/YATTA TESH/LA.T 

(5478) 

SEYYAR FOTO~RAFÇILAR 

KAPPILLi 
Alaminüt parlak ve kontrat 

KARTPOSTALLARINI 
Her yerde ara11nız. Emaaline FAiK ve daha UCUZDUR. 
Herkesin menfaabdır. Kappelli 

Film, plik, kiğıt ve kartpostall•rını 
istimal etmek, ç&nkl iyi ve ucuzdur. 

Türkiye Acentası: Umberto J. Reforzo 
Po•bl kutu•u 2295, &.l•bl Çlturl• H•n No. 10 • 11 

~ .................................. (le'I) ...... . 

Ziraat Vekifetind n: 
Ankara Yüksek Ziraat· Enıtitnsilnln teşrih ve T eırihi marazi 

binalanmn mefruşatla birlikte tesisat İfİ 21 gen müddetle ve ka· 
palı zarf usulile münakasaya konmuttur •. 

Bu işlere ait münakaıa ıartnamesı, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat ve teaiaat fenni şartnamesi, keşifname ve plin-
lar "30.-,, lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yilksek Ziraat 
estnitüsü btirosu miidOrlüğünden alınacaktır. 

Her talip mlinakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla 0 40.000,, lirahk ta
ahhtldata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin 
vesaiki komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yiizde yedi buçuğu 
niabetinde teminab muvakkate mektuplarile birlikte ihale gllnii olan 
20 Temmuz 933 tarihine milsadif perşe~be ,nntı aaat 15 te Ve
'kilet latut komiıJODUB& ~illa .... "29tt .. 


