


2 Satvfa SON POSTA 

Parlak Bir Muvaffa-
kıyetten Sonra 

(:ım ı·il" jmizio Hm:yada ka
zandıkları zaferler müoasf!betill" 
müracaat ettıgimiz kimseler bize> 
şu mütaleaları bildirdiler: 

R şit 1 ·r. (fophanede seyyar atıcı) 
- Türk güreşçilerinin Rusya'da 

gösterdikleri muvaffakıyet götsümü-
2ü kabartacak derecededir. Bu mu
vaffaluyetJer, Türk gürenilerinin çok 
iyi çahştıklannı göstermektedir. Türk 
kuV\·eti darbımeseldir. 'Bu kuvveti 
daima muhafaza etmek için çal14malı. 
Pehlivanlanmıu tebrik ederim. 

* 1ılu lih B. (Hukuk Fakültesi me-
zu olarından) 

- Güreş Federasyonunu Türki-
1c'de alafranga güreıi tamim için 
çok çalıımıştı. Bu çalışmaların neti
celeri Moskova'da yapılan müsaba
kalarda görülmiye baflam1fbr. 

Bugünkü muvaffakıyetlerimizden 

sonra yan relip yatmamalıyız.. Gü
reıçilerimiz daima önde yürümek ve 
muvaff akıyetleriai daima tekrarJa
mak için usul dairesinde çalıımakta 
devam etmelidirler. 

)#. 
Mehmet İhsan B. (Felsefe oubesi 

talebesinden) 
- Moskon'da futbolcle mağlup 

olmamıza mukabil prqte zaferler 
kazandık. Bu majiübiyet futbolcula
nanz için bir çahıma Ye tiir utraı
ma vesilesi olmalachr. Vübek bir 
milli takım yetiftirmek için bütün 
futbolculu elele yererek çalıf1Dalı
dırlar. F utbolde fenli oynamaktan 
ziyade bütün oyuaculana Wrbirlerini 
tamamhyarak oynamalan daha n
rimlidir. BilbaHa bu noktaya hilhuaa 
dikkat etmek, o yolda çalıf~k Ji-
zımclır. Güreıçilerimizin mesailerini 
yakından gördüm. Çok iyi ve çok 
sıln çabtıyorlar. Bu şerait dahilinde 
muvaffak olmamıya sebep yoktur. 

Bu /şi 
Kim Yapıyor? 

Ayvansaraydaki meşbur Tok
ludede türbesinin yanmdaki sur
lann yıkılarak tqlannın 8Şlnldığı 
bir Alman miiateşriki tarafından 
müuye haber Yerilmiştir. Mnze 
idaresi Fatib b;wa~bğına 
miiracaat ederek ıurlan tahrip 
edenler hakkında takibat yapıl-
111asını istemiftir. 

Zorlu Kiracalar 
Feriköyde oturan Saadet Te 

Kadriye Hanımlar, ev kir asım 
iatiyen ev sahibi Veli ağayı 
fena halde dövmiiflerdir. Veli 
ağa muayeneye gönderilmiş, zor
lu kiracılar da yakalanmıfbr. 

Fabrikalarda Tetkikat 
lstanbulda tetkikat yapan sa

nayi umum müdürü Ali Recai B. 
timcliye ~adar 95, fabrikayı gez
mişt"'. Her faf;,rikanm ihtiyacı 
inceden inceye tetkik edilmek
tedir. 

Recai Bey buradaki tetkika-
bnı bitirdih:ten sonra İmıire, daha 
sonra Adaqaya ve en sonra da 
Konyaya gidecektir. 

Bir Köylünün Başına Gelenler 
Azılı Bir Sabıkalı, Bir Köylünün 
Gırtlağını Sıkarak Parasını Çaldı 

" P?lis,. maruf sabıkalılarllan Sabriyi yeni bir cü- kendisini yarı yolda yakalayıp ahbaplığa başlamış-
ru_m. ışleyıp kaçarken. yakalaDllf ve ~dliyey.e ve~- br. Sabri Turhan Ağa ile derhal kafadar olmuş ve 
~tir: Sa~ı~ı Sabn bu sefer ıu tekilde bır cu- gfJya iyilik olsun diye adamcağızı Dolmababçeye 
rum ışlemiştir : getirmiş ve oradan beraberce Gazhane yokuşunu 

Çorlunun bir köyünde çiftçilik yapan Turhan takip ederek Taşkışlaya çıkmaya başlamışlardır. 
~a isminde bir köylü, şehrimizde askerliğini yap- Gazhane yokutunun yansına geldikleri zaman Sabri, 
makta olan oğlunu görmek için evvelki gün buraya zavallı adamcağızın ansızın boğazına atılmış ve he-
gclmiş ve Sirkecide trenden indikten sonra ötekine men yere yatırarak koynundaki para cüzdanına 
berikine Taşkışlanın ne tarafta. olduğunu soruştur- kapmış ve kaçmıya başlamışbr. Fakat çevik bir 
maya başlamışbr. Saf köylünün acemiliğini darhal adam olan Turban Ağa biraz sonra kendini topla

mış ve bu azılı karmanyolacmın ardından koşmut 
~lıyan sabıkalı Sab~, bu ~r~ttan istifade etmek ve yokuşun alt kısmında Sabriyi kendi ellerile ya-
ısteyerek Turh8!' Aganm gizlice peşine düşmüş ve kalıyarak sürükleye sürükleye polise teslim etmiştir. 

. Su işleri jF aizcilere 
Beledıye Evkaftan Para Talimatname 

Alabilecek Mi? u l 
Evkaf idaresi bütün sulan su nazır anıyor 

bentlerini belediyeye devretmişti. Faiz almak suretile borç veren 
Belediye bu sulann hiç bir vari- miieueaelerin bir kanun ile mu-
dab olmadığı halde bütçesinden rakabeye ahndıldarı malümdur. 
fedakarlık yapmıya, şehre bol su Kanunun tatbik suretini göstermek 
Yermiye çahfmaktadır. üzere lktısat Vekileti tarafından 

bir talimatname hazırlanmaktadır. 
Belediye daha evvelce evkafa Talimatname yakında viliyetlere 

mürac•at ederek vakıf suların ve ve ticaret müdiirlülderine tebliğ 
bentlerin varidat membalarını edilecektir. 
istemi,ti. Evkaf idaresi bunların Bu gibi müesseselerin tuta-
mustakil bir vakfı olmadığım, caldan defterlerin nümuneleri 
(mümteziç) evkaftan olduğu için tesbit edilmiştir. Talimatnameye 

g6re doğrudan doğruya faiz 
aynca sulara tahsis edilmİf bir ile para Termeyip te faizden 
gelir olmadığını bildirmit ve bu para kuananlann muamelesine 
yüzden bir ihtilaf çıkmıştı. uygun muamele yapan müessese-

Belediye fimdi yevmiye beş ler de kanunun aiimulü. dalailine 
lira ücretle bir Evkaf mntehassısı 

alarak vakfm (250) ve (300) sene- alınmıştır. 
lik su ~erlerini ve bunlann Rehin üzerine borç para veren 
varidatlanm tetkike bqlamıştır. müesseseler baklandaki nizamna-
Balunan varidat Evkaftan madde me mucibince muamelelerini tasfiy 
tasrihi suretile istenecektir. etmek istiyenler tasfiye işlerini 

Vapur Ücretleri 
Yeni T arifeyı Bir Komisyon 

Tesbit Edecek 
Deniz itleri müdürlüğünde 

faaliyet devam etmektedir. Öğ
rendiğimize göre dıt hatlara ait 
vapur tarifesinin tespitine bir: hafta 
sonra başlanacaktn'. 

Bu maksatla Deniz Müsteşarı 
Sadullah Beyin riyaseti altında 
ifletme müdürlüğü ile vapurculuk 
Türk anonim tirketi mümeuille
rinden ve Ticaret Odası murah
haslarından mür.ekkep bir komis
yon toplanacaktır. Yeni tarifenin, 
bugünkü tarif ~ye nazar.an .biraz 
yüksek olacağı söyfenmektedir. 

Baraka v~ndı 
s .. .,.diye plajına ait· ve plij 

müs. ~mJerinin yahp kalktığı 
barakada, ablan bir sigaradan 
yanıın çdqmş ve baraka tamamen 
yan~._.. söadürllmüştür. 

alakadar müesseselere bildirme
dikçe teminat akçelerini alamıya
caldardır. 

Anonim, limited ve kooperatif 
teldindeki bankalarla hususi ka
nualar mucibince yücuda getiril
mİf müeueaeler her ne kadar 
izin usulüne tibi değillerse de 
faiz Te faizlerin murakabesi hü
kümlerine tibi tutulacaklardır. 

Yiizde 12 den yirmi bqe ka
dar olan faizlerden idarei husu
siyeler ka.aununun gösterdiii nis
bet dahilinde hisse alacaklardır. 
Bu faizlerin yüzde yirmi betten 
yukan• tamamen idarei husu
Iİyelere ait olacaktır. 

Çirağm HırJ4zbgı 
Mecidiye köyünde Hasan ağa

nın dut bahçesinde çalışan Meh
met isminde biri, bahçede bulu
nan ustasına ait bir gömüş saat 
ile bir kadın mantosunu çalarak 
savuturken yakalanllllflır. 

Kız Talebeler 
llkmekteplerde Seneden 
Seneye Bir Hayli Arbyor 

fstanbuJda her sene ilk mek
tep talebesinin miktan bir bayii 
artmaktadır. Bilhassa kız talebe
lerin mekteplere alanı memnuni
yeti mucip olacak derecededir. 
1923-1924 den senesinde 12,629 
olan kız talebe miktan 1931-1932 
de 25,268 e yüksellDİftir. 

Talebe miktanmn yübelme
sini takiben ilk mektep adedi de 
artmıştır: lstanbuJ dahilinde 19'l3-
1924 den senesinde 230 mektep 
varken bu miktar 1931-1932 de 
401 i bulmuştur. 

Hahrlarda olduğuna göre ge
çen sene lstanbulda mektep bub
ram olmut ve bir çok talebeler 
bot yer bulamamıtlarda. Bu TUi
yet memleketfe Maarif ihtiyacanın 
ne kadar arttığını göstennekte
tedir~Bu sene mektep buhranına 
meydan verilmemesi için Maarif 
Vekileti icabeden tedbirleri al
mış bulunmaktadır. 

10 Bin İzci 
Ciimhuriyet Bayramında 

Geçit Resmine iştirak 
Edecek 

Cümhuriyet yıldöıiümlerinin 
hepsinde Ankara 'da yapılan 
geçit resimlerine genç izcilerimiz
de iştirak ediyordu. Fak at geçen 
senelerde izcilerin geçit resmin
deki vaziyetleri mahdut bir mik
tar olarak kalmışb. Bu ise 
Cümburiyetin onuncu yıldönü

nün parlak bir tek.ilde k11tJulaa:
ması ı~ın hazırlıklar yapmakta 
olan • komisyon, bu cih'eti de bil
hassa nazari dikkate talmıf ve 
Ankara' da yapılacak olan geçit 
resminde on · bin izcinin hazır 
bulunmasına karar vermiştir. Bu 
karar üzerine Maarif Vekileti 
mekteplere müracaat ederek izci 
miktanna ait cetveller istemiftir. 

Tarilıi ] 
Pamuk Rekoltemiz 

Fazlalaştı 
Memleketimizde pamuk rekoltesi

nin bu sene seçen senekinden çok 
fazla olduğu haber verilmektedir. 
Geçen sene SO bin balye pamuk 
latihul edilmifti. Bu sene ise bu 
milrtann 140 bin balyeyi tecavüz 
edeceti haber verilmektedir. 

ihracata gelince; bu senenin ilk 
alb ayı zarfında muhtelif ecnebi 
memleketlere 1937 ton pamuk ihraç 
edilmiştir. Bu seneki rekoltenin i>lr 
kısmı dahilde sarfedilecektir. 

Pansiyonlar için talimatname 
Yeni yapı ve yollar kanununda 

pansiyonlar için bir kayıt yoktur. 
Belediye pansiyonlar için ayrıca bir 
talimatname yapacaktır. 

Bir Kadının Şik6yeti 
Sultanhamamında Camcıbaıı ha

nında tenilik eden Atiye Hanım 

İ•minde bir kadın karakola müraca
atla, ayni handa terdlik yapan Münir 
ve Emin Efendiler tarafından 168 lira 
kıymetinde bir manto ve tuvalet 
takımının çalmdıpı iddia etmiıtir. 
Mibıir ve Emin Ef. ler yakalanarak 
talakikata baflımmlfbr. 
K•hveye taarruz Etmitl•r 

Karagümrükte oturan Cavit ve 
Necmi isminde iki arkada" bir me
seleden dolayı aralan aÇ'k olan 
bhnci Alamedin dükkinına taarruz 
ettiklerinden yakalanarak tahkikata 
baılanmııtır. 

inhisar ldare•lnd• 
inhisarlar Umum Mldilrlüğü, 1..

lu.ar idaresine ait mamulita ve 1>U
haaa .. raplara fazla aabt temiai 
için faaUyete geçmif, ,ehrimizde bir
çok bayilikler tesis etmiftir. Aynca 
bu sahada raklim itine de ehemmiyet 
nrilmektedir. 

Bir haftad• on bet ev 
Son bir hafta zarfında Beyotlu 

tanflannda on bet kadar raaderi 
evi kapablmıf, bu evlerdeki vesikasız 
kadınlar muayeneye sevkedilmiştir. 

Vapurlar1n kıymeti 
Tüccar vapurlanna kıymet takdir 

eden komisyon dün Dum1up.1nar va
purunu tetkik etmittir. 

Komisyon kıymet takdiri için 
müzakerelere batlamıtbr. Bu müza
kereler çok hararetli olmaktadır. 

Kalp W*ralar 
Bir müddet evvel bau kimselerin 

Üzerlerinde iki on kul'Ufluk ve bir de 
yirmi beş kuruıluk kalp para bulun
muıtu. Yapılan tahkikat neticesinde 
bu paralann, bir sene evvel Manisa 
•e Samsun taraflannda yakalanan 
kalpazanlar tarafından imal edilen •e 
o vakitten beri kıyıda kötcde kala
rak ele geçmi1en kalp paralar oldutu 
anlaıılmııbr. 

Bir Kadına 
Sarkıntılık 

Huköyde J'eç~cipiri mahallesinde 
oturan Tür~ W.mm i,~ bir 
kadın evine iftmeli üzere b'mey
damndan l'eçmekte iken ayni mahal
de oturan kazancı Sabri ve arkadatı 
Kemalin .sarkıntalıklanna maruz kal
•lfbr• Türkin Haaımm feryadı Gze
riae yetiıenler Sabri He ~e~ali 
yakabyuak polise teslim etmiılerdir. 
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... Bu aeae haclık fada ola- ı _ Da;, tq fmdık keailecek. 1 .... \ilah arttmnn Hasan B~y, yal- ı 
ak•• .. diyorlar. .aız bana merak oldul Bu kadar fıo

daıı kim ı•cak 1 

Hasan Hey - Diişündügti ı ~eye 

bak, yahu... Şimdi fmdıkçınuı kıtlıjı 

mı nrt ... 



Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

Yazan: M. Du•mani8 
Sabık Yunan Erklnı Harbiye Relal 

Bugünlerde bir " Karadeniz 

~
aradeniz v misakı,, ndan hah-
" / 1 sedilmektedir. Ak-
ı anan ı ar d . . k ü-

enızın ço m 
bim ve şunu da söyliyelim ki 
kapalı olan bu sabasımn iktısadi 
ve hatta askeri ehemmiyeti mü
nakaşa olunmaktadır. 

Evet, Karadeniz fiiphe yok 
ki kapalı bir denizdir. Fakat bu 
denizin ticari ve askeri eheQlmi
yeti o derece büyoktUr ki bu 
yüzden yalnaz Karadenizli olan 
memlek'!tler değil, tarihi devir
lerdenberi Karadenizli olmıyan 
milletler de yakından alikadar 
olmuşlardır. Hatta umumi harpte 
Amerikahlar bile, Karadenize 
kartı alika ıöatermemif midı7 

Fakat halen menubahS olan 
mesele, Karadenizdeki vapur nak
liyab meselesidir. Biziın ticaret 
filolarımız Karadeniz'de çalapn 
filolann arasında başta geldiğine 
gire, misaktan bizim de haberi
miz olmuı lizımdır. 

Gerçi Yunanistan Karadenizli 
bir devlet değildir ve Karadeniz 
devletlerinin herhangi biri tara
fından bir tecavOze uğraması da 
mevzu baha olamaz. Fakat kendi 
ticaret filosunu emtia münakali
bna amade tutmak suretile Ka
radeniz memleketlerini başka 
memleketlere raptetmektedir. Ka
radeniz, işlerine müdahaleye sa
lilaiyettardır. Karadenizin ağını 

tutmak itibarile, Karadeniz dev
letlerinin başına tehlikeli mesele
ler açabilir. Y uoaniıdan ldiçlk bir 
devlet olmak itibarile, Karadeniz 
devletlerinden hiçbirini tehdit 
edemez, fakat bir büyük devletin 
maksatlarına bu hususta ilet 
olabilir. 

Memleketimizin coğrafi vazi
yeti ticaret bakımından olduğu 
kadar askeri bakımdan da mü· 
himdir. 

Binaenaleyh ve Karadenizli 
olmasak ta. misak ile alikadanz. 

(Bundan sonra M. Dusmanis, 
h&kimet fırkası ricalini bu liu
IUata gözll açık davranmıya ve 
meseleyi mtitehauıslarma tetkik 
ettirmiye davet ediyor.) 

An/cara Tl'eni 
S•ncankögde 
Bozuldu 

Ankara, 28 (Huual} - lstan
buldu Anbraya plmekte olu 
"'8ta treni Sencaakiyde makine
aine anz otan hir ukatlıktan 
dolayı yoluna devam edememİf, 
AnkaraclaD ,....Uen bir ~· 
lokomotif katan ptirmittir· Trm 
bu ~elen bir bu~uk saat teelıh ar 
Japaıqtar. 

Ticaret Mümessilleri ••r••f memurl•r mer•nın• 
glrdller 

Ankara, 29 (Hususi) - Vekil
ler heyeti, ticaret mümessilleri-
mize dair talimatnamenin seki
zinci maddeaini dejiştirmittir • 

Vazifeleri itibarile bulunduk
ları memlekette miiesses Türk 
elçiliklerinin ikbsadi malive ti-. ' 
Cari İf)erde tabii müpvırdirler 
.. bu itibarla memurini ayasiye
... addohimlrlar. 

Resimli Makale 

Bazı iııun]ar zengin olunca, ev- l 
veli kananu, 

Soma ne..ebini , 
I 

Sonra da milletini inkar etmiye 
kalkar. 

SON· TELGRAF HABERLERİ, 
1 

Yeni Siyasi Görüşmeler 
Romada Cereyan Eden Müzakerelere 

Büyük Bir Ehemmiyet Veriliyor 
Roma, 29 ( Hususi ) - Birkaç gündenberi bura- olmakta, göriifmelerin müsbet bir netice ile bite-

d~ bulunan Macar Başvekili M. GömbcUs ile Hari- ceii aöylenmetedir. . . 
cıye Nazın M. Kanya şerefine M. Musolini tarafın- Bundan, dörtler m!sakının ~~~ ıle. ftalya ara-
dan resmi bir ziyafet verilmiştir. sındaki mtinasebetlen düzelttigı, aynı zamanda 

Evvelce bu ziyaretin sadece iktısadi sabad ldiç~ itilaf devletleri ile İtalyayı biribirine yakın-
bazı teıebb" .. k ı · · 8 l• .. ••dıgı" da ilive edilmektedir. us ve muza ere er ıçın yapıldıgı" s:\ ar-Buradaki F · • hafilin .. Mill t 
ı · d F . .. u"• nmaız sıyaaı ma e ıore e -
enıyor u. akat sıyası mahafilde söylendiğine ler Cemiyeti artık ikinci plincla kalmıı ve bunun 

1,CSre Ma~~r ve ital~a? d~vlet adamlan arasında, yerine dlrtler misakı ile vücut bulan yeni ittifak 
vrupa ıçın çok muhim sıyasi meseleler mevzubahı bikim almUfbır. 

Bir Garip 
Kişi Birı 

• 
Cinayet: iki 

ö 
Merzifon ( Husui ) - Burada çok kanla bir ci· 

nayet olmuı, iki kiti ölmüt bir kadm aiJr mrette 
yaralanmııtır. • 

lbenne atahp abndan yen dltirmlt w elinclea 
tabaac:ayı almaya utraflmlbr. 

Laz Mehmet bu sefer tabaacayi bırakıp kama
-. an1auf ye Hnseyini .. ı b61i1 Jfe Jill&I 1*
riaclea yualayarak lldilrmqtür. Bu arada koeuım 
kurtaııRk için araya firen Latfiyeyi de bacakla
nndan ,....aamıştır. 

Cinayet Çobanviran köyünde iflenlDİftir. J1u 
kiyclea avcı otlu fflseyin ile ayni köyden Ali oifu 
llz Mehmeclia bir tarla meselesinden 6tedeaber ara~ 
lan açıkmlf. Geç• ,on HGaeyin, kansı ile beraber 
tarlada çahıırkea lu Mehmet bir ata binmif olduğu 
halde tarlaya ıelmif, Hüseyia giin.ahlanna tabe et, 
seni aldtinniye ıelclim, demiş ve bir el aillh at• 
mlfbr. 

Çıkan lmrfun Htiaeyine isabet etmelDİf, fakat 
Ha.eyin tehlikeyi fÖrlir ıörmez Liz Mehmedin 

M&saraa eanuında Htıseyin, Mehmedin eHnden 
almıya muvaffak oldu;e tabanca ile iç kuqun atmlf 
o da Mebmecli muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Mehmet te nakleclildiji hastanede llmtlf, bu 
SUretle ba cinayete ait kanuni takibat kendi 
kendine aetic:elenmiftir. 

M. Çaldaris {Adapazarı 
Hükumetimiz Tarafından ıMiidtleiumumi•i 

Resmen ~~vet Edildi B ıÖ l' -'a 
Atma 28 - Türkije Sefiri 06 U aı 

Enia Bey c:llin Hariciye Naanıu Ada,.un (Hiısgsi) - Mtld· 
ziyaret ederek M. ÇaldarilİD An- dei umumi Baba Bey atla Sa· 
karayı ziyaret etmeai için hiika- lraryadaa ~' nelıi'e clGf-
metia rami ,Javetnamesini ver- mlf Ye bcaium.Uflur· Cenaze me
miftir. Yunan ~ bu aami- ruimle kal........_ kaa biltln 
mib ~ve~ clo~erinia Acilpaurlalm .atee11ir e~ 
te ~:kzip Ediii)'or &ak Maliye Nazın Yalovada 

Atid 29 (HUaat) - M. Ve- Avnıpafian tehrimize ıeJen 
nizelöaUD attık siJA:fett~ ~ekile- Irak MaliJe Namı Y aain Olliafimi 
c~ pyW&n tekzip ec:IUmift.ir. PAM eltin YaltWaya fibniflir. 

İSTER iNAN /STER 

Bir Tesadüf 
M. Tre>çld ile M. Litviaof 

Aynı Kaphead~ 

Paria, 28 - Es'bak Sovyet 
Hariciye kolDİleri K Troçki te
davi ip. Royat kaplacuana slt
mekteclir, Sovyet Hariciye Komi-
seri M. Lihhiof da teclaYi içia 
~t'cla bulaamôtaclır ..... . 
fih .,. iki aiyaaı raldWa ~ .. . 
manda Royat'da b~ 
rap.en yekcUierlerile rfdlmiye
celderi t.wbmin. edilmektedir. 

iNANMA/ 
Veditimiz küe yoturtlannı aaaıl yaparlar: Bunu da bunlan çıkarmaya lüzum ıörm,z, IUJ'~ icuclinden 

bir miitehaU1atan dinliyelim: derler. En fecii bazılanmn bunlan hmaldarile teinizle-
"Kise yoturtlanm merakh baza kimselerden batk• !"iye utraımalandır. Bunlar da yoj'Uıt Jfyiplerin 

en ziyade basta olanlar yemektedir. Bunlann içinde ımdadına elle yetifebilir. 
baatabtı sari olaalan çoktur. "Bu y.o~çular ailndüziln omuzlannda dolAfbrdık-

"Voprtçular bunlara 'verdikleri küeleri toplar, lan sütten artım kısmı yoturt için kayaabr, bu sütün 

teı.·ar yo6urt yaparlar. Temizlite riayet etmi•en bir keailecetinden korktujıa için, içine bir miktar da kar 
.,... • ~ bonat ilive ederler. -

kıuın yojıartçular yqğurdu nasal yaparlar? "SGt kaynadıktan sonra tahtadan bir •andık içinde, 
"Evlere verilen yojurt kiselermin k~narlanada ka- ••manlar arasında l'imGlil olan kaaelere tevzi edT 

biafmıt bir kaymak vardu. Yoturtçu b.a bymatı Küelerden tapn aütleri saman içeraine çeke 
1 ır. 

çıkarmak için çab aüpüra'eai kullamt, ı...,. yejurtçu1ar cbuıtlar bir hafta zarfında çok fena bir koku yap~. ve 

iSTER iNAN iSTER 

Haddini Bilmigenlere 
Bildirmek Gerek I 

,_ ________ .. c. 

Para ve zevk sahibi bir zat 
sayfiyelerin birinde bir villa yap
brmış. Şimdi yeni yapılan tık 
köşkler için moda oldup gibi 
bir de isim takmış: 

- Villa Rambrof demiş. 
Diyebilir ya. 
Fakat bu levhadaki bu isme 

akıl erdiremiyen bazı kimseler 
hemen balta obnUf(ar: 

- Nedemek, ba ecnebi isim 
ne oluyor! 

Ve tehditaamelerle bu İlmi 
~eiiftirmeaini Villa aahibindea 
ıatemİf)er. J,e polis müdahale 
etmİf. Kimsenin evine, levbasıaa 
ilitmek kim.enin haclcli dej'ildiF 
Demiş. Villa ahibi de bu ~ 
benim ailemin ismidir ceva• 
vennif, mesele kapanmı1-

. . Zaten mesele burada dejil, 
ışı bu bale ıetiren kimselerin 
ukalihğmdal 

lstanbul muharebedenberi bir 
çok acı, tatlı hidiaeler ıeçirdi. 
Hibraaı bile bizi sinirlendiren 
bu vak' alan tekrara ltizum yok. 
Fakat böyle ukalilann tliredijini 
ve hadlerini aşıp fUD8t buna te
cavüze batlaclıklannı firdüjiimüz 
zaman kendi kendimize: 

- Ey kanlan milliyet. afkile 
titip gerilen sokak kabramanlart 
Mütareke yıllarmcla ensenizde 
viski kaynatan, burnunuzda la
tarna çalan, sokaklannızı yetmif 
iki buçuk milletin bandıruile 
donatan Tlirkten ıayri ırklana 
ve unsurların azdığı ıamanda 
...... -..1 

-Ey ..... ~lm
zin, kuzen, flflnl, ..__ m011fer 
moaviyl diye çajlraa puklan 
.,.rçemli, Coa Barbaor kahkla 
efulller ........., lazkardqle
ri~ .. diye Beyojla 
matazaiann&fa pab lditnr freiık ... 
çe konutmıya çahpken nereler
desiniz. 

lataııbulda 1ıili her ecnebi 
ıirketin, her ıayri Türk mağaza
mn tabeliamda arşm Ufln frenk
çeler yazıldıiuu, birçok · dtikkin
ların J>eıruatatiOn, a l' etoil ıibi 
doiruclan doiruya lreakçe adlar 
tafıchldaruu ıörmeyip bir adam
catlZID eme koydup herhalde 
ecnebi olmıyan imne ae diye kafa 
tutayonunuz. 

Milliyet dayı-u tn.aaa DHi• 
vazeneaini kaybettirmez. Bilaki8 
makul ve temkinli olaayı emre
der. !ter bilen bihniyen 11kalilı
ia kalkana yana lbtırıün bu 
makuledeıı birinin çalap: 

~ Marmara Tilrkçe dejildir. 
Hop vata11S1Z ona ba İuai ver-
mİf. indirin awaiıl Demesine in
tizar etmeliyia. 

Skin kısası: 

. ~ Milliyet meselelerinde tem
kinli ve h.eqeyden evvel bilıiJi 
olmak lizımdır. y oba . va.. 
kızarbcı bir bal alır. lf 1

-

Arnavut Kemal Metresini 
Yaraladı 

.Arnavut Kemal isminde bir 
adam evvelki ıece Beyotlunda 

Mektep sokağıDcla Kadriye Hamm 
ismindeki metresini bıçakla ili 
yerinden yer.la.-.. ~. 
Kadriye Hanna '-atan.eye kat• 
chnlmq, AraaYut tc..-ı r4'clw 
IDlfbr. 



Memleket Manzaraları 

Geredenin Çok 
Eski Bir Mazisi 
Vardır 

Gerede, (Hususi) - Gered~ 
tarihi bir şehirdir. Ve en eski 
adı Karafy:t.dır. "BatJemyos,, yu
karıdaki ismi zİİcı-'!tmektedir. Ve 
esasen bu ad eski paral~rın üze
rinde de vardır. Bizanslılar zama .. 
nında bu havali Şarki Roma 
imparatorluğunun meşhur şehir
lerinden birisi imiş, tarihi kayit-
lere göre burayı İmparator Kos
tantin patriklik idaresine katmış. 

Bu tarihi şehrin ticaret hayatı 
ötedenberi pek meşhurdur. Vak
tile lran - istanbul yolu Gerede
den geçerm,ş. Bu itibarla Gerede 
adeta iç Anadoluda bir iskele 
vaziyetindedir. Otomobillerden 
.aonra hanlar eski müşterisini 
bulamamaktadır. Fakat yine tica
ret başka yerlere nazaran Gere
de yolundadır. 

Geredenin ahalisi takriben 
50,000 nüfustur. Arazisi (Ilgaz -
Eren ve Ala dağ) ile arızalı 
olup bu dağlar arasında çok kıy-
metli ve şirin vadileri vardır. 
Geredenin civarında Tuzlu ve 
Karagöl adlı iki kUçük göl var
dır. Bu göllerin kenarlarında bazı 
kıymetli eski eserlere tesadüf 
edilmişse de taharriyat noksan 
bırakılmış olduğundan bu çıkarı
lan eserlerden maalesef b ir netice 
alınmamıştır. - ~1 lımet f mcr 

Alaige Limanın
da İzd;ham 

Alaiye (Hususi) - Her sene 
buraya süngerci postaları gelir 
ve külliyetli 
miktarda 
sünger avı 

ya parlardı. 
Bu sene bu 
aünkerci pos
taları gel
memiş, an
cak iki pos
ta Alaiyeye 
uğra mıştır • 
Maamafih bu 
sene limana 
fazla mik-
tarda Arap 
gemisı gel

Liman reisi 
Muhtar B. 

mektedir Suriyeden, Dimyatan 
ve İskenderiyeden ihracat qyasi 
almak için gelen bu Arap gemi
leri limanda demirliyecek yer ve 
sandalların kalabalığından ma
nevra yapacak saba bulamadık
ları için Alaiyeye pek uğramaz
lardı. Liman Reisi Muhtar B. bu 
ciheti nazarı dikkate almış ve 
limanı inzibat altına alarak gemi· 
lerin uğramasını ve demirlemesini 
temin etmiştir. Bittabi bu intizam 
ecnebi vapurculan olduğu kadar 
bütün Alaiyelileri memnun bı

rakmıştır. 

Akçadağ Ve Alaca dağ 
Akçadağ (Hususi) - Malat

yamn 38 kilometro garbinde bu
lunan Akçadağ kazası şimdiki 
yerinde seksen sene evvel tesis 
edilmiştir. Bu kaza evveJce Levent 

Cnahiye merkezi olan yerde idi. 
Kaza merkezine yerli halk Arga 
demekte, Akçadağ ismi kazanın 
bütün mülhakatına da şamil bu
lunmaktadır. Kazaya Alacadağ 
denmesinin sebebi de kazanın 
etrafında bulunan dağların muh
telif renklerde olmasıdır. 

Akçadağın kenarında bir de 
Atmadağ denilen bir dağ vardır 
ki toprağı bembeyazdır. Akçadağ 
ismi bu dağın renginden alın
mıştı. 

· --- -

SQN f(>ST A 
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Eskişehirde Müthiş Sıcaklar 
-----·-~~-

Eskişehirliler Yeniden Bir T ayyareAldı, 
Afyon Mahsulü Bu Sene Azdır 

' Eskişehir (Hu
susi)- Bu sene 
Eskişehirde sı- c:.- · 
caklar çok faz
ladır. Bunalan 
halk su kenarla
rına koşmakta 

ve mütemadiyen 
banyo yapmak
tadır. Çoktan
beri yağmur da 
yağmamıştır. 
Afyon Az Y• 
Kıymetalz 

Afyon mahsu
lü bu sene pek 
azdır. Buna rağ
men kıymetsiz-

dir. İlk afyon mah
sulü borsada 450 kuruşa sablmak· 
tadır. 

Esklfehlrlller Bir Tayyare 
Daha Aldı 

Eskişehirliler yeniden bir tay
yare almışlardır. Bu tayyareye 30 
ağustos Zafer bayramında a:I 
konulacaktır. 

Şap Hastalf 61 
Şehrimizde hayvanlar arasında 

ErzincanlıAllahla 
Zaralı Peygam
ber Sıvasta 

Zara ( Hususi ) - Peygam
berlik iddia eden şahısla bunun 
peygamberliğine inanan birkaç 
kişi muhakeme edilmek üzere 
Sivasa gönderilmişlerdir. Muha
kemeleri yedi ağustosta yapıla .. 
caktır. Bu Zaralı peygamberin 
Erzincan'daki Allahı Bekir Efendi 
de Zaraya getirilmiş ve peygam
beri ile beraber Sivasa gönderil
miştir. - H. K. 

Ada pazarında 
Bankanın Fabrikası Ya

kında Açılıyor 
Adapazarı, (Hususi) - Türk 

Ticaret Bankasının sahn aldığı 
demir ve ahşap malzeme fabri
kası tamiratı ikmal edilmiştir. 

Fabrika yakında 50 kişilik bir 
kadro ile çalışmıya başlıyacaktır. 
Bu fabrika ile bankanın sanayi 
müesseselerinin adedi beşe çık· 
mış oluyor. ·-----

Antalya Valisi iş Başında 
Antalya (Hususi) - Vilayeti

mize tayin edilen Ordu Valisi 
Nazif Bey tehrimize gelmiş ve 
şehre 30 kilometre mesafede 
merasimle istikbal olunmU§hır. 
Halk Evinde Vali Bey şerefine 
bir ziyafet verilmiş, Vali Bey 
ertesi günden itTbaren makamın
da vilayet umurunu tedvire baş-
lamııtır. 

Soma KömUr Ocakları 
Soma, ( Hususi ) - Umumi 

harp seneleri içinde işletilen, fa
kat bilahare her nedense faaliyeti 
durdurulan kömür ocaklarının 
tekrar işletilmesi takarrür etmiştir. 

Madenlerde yeniden bir ocak 
açılmış ve eski havai hatta kR
dar beş kilometrelik yeni bir ha
vai hat tesisine başlanılmıştır. 
Madeni M. Şnayder isminde bir 
Alman mühendisi idare etmek
tedir. 

E•kiıehirJe derede bango sa/ası 
şap hastalığı zuhur etmiştir. Has
talık olan yerler kordon altına 
alınmış, Çift hayvanlarının ve 
koyunlann şehre girmeleri mene
dilmiştir. Baytar Müdürü Niyazi 
ve baytar Tevfik Beyler hastalı
ğın sirayetinin meni için icap 
eden tedbirleri almışlardır. 

25 Muhtar MahkOm Oldu 
Ölüm ve doğum vak'alarını 

ait olduklan ma· 
kamlara ihbar 
etmemek suçile 
25 köy muhtan 
mahkemeye veril
mişlerdir. 

Avcll•r KulUbU 

Fskişehir( Hu
susi) - Av-
cılar Kulübü 

Halkevi kon-

ferans salonunda 

toplanarak yeni 
idare heyeti se-
çimini yapllllf ve 

fahri reisliğe 

Halk Fırkası Reisi 
Osman Beyi seçmiştir. 

idare heyeti asli reisliğine 
inhisarlar Başmüdürü Aziz, ikinci 
reisliğe Hayri, azalıklara Sıtkı, 
lbrabim Niyazi, Müyesser, Mus
tafa Beyler, müfettişliğe de 
Şeref Bey tayin edilmiştir. Avcı
lar bu hafta kurt avlamak için 
bir sürek avı yapacaklardır. 

Yerli Mallar Sergisi Gazi Heykeline 
Çelenk Koydu 

Bursa (Hususi) - Bursa yerli 
mallar sergisine iştirak edenler 
çok zarif ve iki kişi tarafından 
taşınacak kadar büyük bir çelenk 
yaptırmışlardır. Bu çelengin orta-

sına sergi remzi olan B. Y. S. 
harfleri güllerle yazılmış, etrafı 

da ipekli kordelalarla sarılmışb. 

Çelenk serti yerinden alındı, 
caddeden geçileli ve merasimi 
mahsusa ile Gazi heykeli önüne 
konuldu. Bu esnada muzika istik
lal marşını çaldı. Vali bey güzel 
bir hitabede bulunarak: "Yaşasın 
Büyük Gazi ve kurduğu Cüm
huriyet,, sözlerile nutkuna niha
yet verdi. 

~~------------~-·--------~-~ 
Uşak'ta 

iki Zelzele Oldu Birçok 
Yerleri Su Bash 

Uşak (Hususi) - Burada çok 
ıiddetli bir yağmur afeti olmuş, 
ahali büyük bir korku geçirmiş
tir. Bütnn evlere diz boyu su 
girmiş, iki at boğulmus, bir ara
bayı ve pazar yerindeki biitün 
eşyayı sel götürmüştür. Akseköy 
deresi taşmış, şeker fabrikası ci-
vannı su basmıştır. 

Bu yağmuru müteakip gecele-
yin de biribirini takip eden iki 
şiddetli zelzele hissedilmiş, ahali 
ieceyi uykusuz geçirmiştir. 

Bahkesirde 
Balıkesir (Hususi)- 20 ağus

tosta burada bir yerli mallar 
sergisi açılacaktır. Sergi hazırlık
larına şimdiden başlanılmışbr. 
Sergi 15 gün devam edecektir. 

Soma'da 
Bu Sene Tütün Mahsulü 

Pek Bereketli Oldu 
Soma, ( Hususi ) - Bu sene 

tütün mahsuln çok bereketli ve 
nefistir. Yeni mabsuliln clip kırma 
ameliyesi bitmiştir. Haaat mevsi
mi olduğu için amele buhranı 
haı göstermiştir. Amele yevmi
yesi altmış kuruşa ytibelmittir. 
Civar kazalardan amele getirilmek-

tedir .Ecnebi kumpanyaların eksper
leri gelerek tarlaları gezmişler 
ve çiftçilere mahsulün daha ziya
de nefasetini temin için bazı tav
siyelerde bulunmuşlardır. 

Hara MUdllrlUkleri 
Malatya (Hususi) - Vilayeti

miz baytar müdürü Kadri B. 
Sivas Uzunyayla aygır deposu 
müdürlüğüne, Sivas aygır deposu 
müdürü Şevket B. Akçadağ Sul
tansuyu harası müdürlüğüne ta
yin edilmişlerdir. 

lırzaıı 29 

1 
Kög Mektupları 

1 
Vaniköyünde 
Yalı Kızları ... 

Boğaziçi bu sene büsbütün 
söndü.. Artık küçük rıhtımlı süslü 
yalılar, bahçeli büyük köşkler, 
çamlıklar, korular ve gelincik 
tarlaları büsbütün tenhalaştı, büs
bütün şakrak kadın kahkahala
rından, gece eğlencelerinden, 
akşam sefalarından mahrum kaldı. 
Eğer babadan kalma yalıların tek 
tük kızları olmasa, muhakkak ki 
boğazın sulan kan ağlamaktan 
kızaracaktır. 

Büyükdereden tutun da bütün 
iki taraf sahilleri geceleyin derin 
ve dilsiz bir sük\ıt içindedir. Ko
camış çınarlarla esniyen tepeler, 
dar ve tenha köy yolları, ıssız 
tarlalar, sükunun musikisi içinde 
dalına halsizdir, daima bir şirket 
vapurunun dumanına, bir şirket 
vapurundan çıkacak yolcuların 
kalabalığına hasrettirler.. uyle 
dlifünüyorum ki, boğaz ancak kor
kunç ve fırbnab gecelerde oyna
şabilir. Denizi şamarlıyan rüzgar, 
ağaçlan sürükliyen bora ve uğur
suz bir sesle yağan yağmur, bo
ğazın bütün bu terkedilmiş gü
zelliklerini birer köşeye sindirir, 
korkudan, yanhzlıktan ve dehşet
ten hepsi de birbiri üstüne yata
rak, biraz daha yıpranırlar .• 

* 
Vaniköyünde hayat, yalı kız-

larındadır. Akşam saat beşten 
sonra bütün boyaları dökülmüş 
yalılarda canlı bir hareket başla
mıştır. Yalı kızlan, mavi denizin 
Çapkın balıklarile şakalaşırlar .. 
ince bulüzleri, boğaz rüzgarla
rında bayrak gibi uçuşur .. güneş 
karşı Arnavutköy sırtlarına sıgı
nırken, yalı kızları, birer küçük 
ateş böceğidir. Durmadan yanıp 
tutuşurlar, deniz suyile yıkanan 
nhbm taşları, bu şakrak yalı 
kızlarının mini mini ayaklarında 
mestolmuş birer insan gibidir. 

lf-
Boğaı.ın bu seneki sandalları 

artık eskisi gibi, kalp, ok, alev, 
işaretlerile dolaşmıyor.. beyaz ve 
fitkin yelken uçlarında Karama
çalar, Hitlercilerin firması gibi 
eğri büğrü şekiller, kartal kanat
lan, mayolu kadın resimleri, 
küpik işaretler ve çapalar var .• 

Yanık kollu, yanık yüzlü yah 
kızlarının bergün sabahtan akşa
ma kadar dolaştıkları bu sandallar, 

Boğazın hemen en canlı şeyleridir. 
Bir yelken açışta karşıya geç

mek, bir dümen kıvınşta, Boğa
zın hiddetle akan sularını aşmak, 
her babayeğitin karı olmadığı 
halde, bunu genç ve körpe yalı 
kızlan öyle güzel başarıyorlar ki ... 
Bazı akşamlar, bu küçük yelken
lerde, Moris Şövalye'nin gürül
tülü şarkıları çınlamıya başlıyor .. 
erkekleşmiye başlıyan, kıvrak ve 
yamk sesli yalı kızları, artık, 
"Pari Jötemö,. yi değil, "Bosfor 
Jötemö,, yi söyliyorlar ... 

Bir zamanlar, Nedimin, 
Nef'inin hayran kaldığı ve "üç 
çifte zevrakçe" lerin, yaşmaklı, 
feraceli dilberlerle dolqbğı Bo
ğaziçi, şimdi yanık ens ··, sert 
bazulu, ve çıplak bacaklı genç 
yab kızlarile doludur. 

• Yalı kızlan su içinde pınl 
pınl yanıp kayan birer balık gi
bidirler... V ani köy sırtlanndaki 
çamların denize akseden koyu 
yeşil gölgelerinde, billür renkli 
ipek mayolu genç kızlar görünür .• 

Bu hazan bir hayal gibidir .. 
Bilmem ki, her saat denizle ku

caklaşan yalı kızları, nasıl balık
lann hücumuna maruz kalmazlar, 
deniz mahluklarından her hangi 
biri, nasıl bu ateş gibi, yağ gibi, 
sırma gibi genç kızlara aşık 
olmazlar? .. 

Bu sene Vaniköyünde, ipek 
mayolar da moda oluyor! .• 

Sırım vücutlarda bu ipek ma
yolann öyle güzel bir duruşu 
var ki... sakın " ipek mayolarla 
denize girilir mi?,, Diye şaşmayın, 
hayır, bu da bir modadır. -R. Ş 



(Siyaset Alemi 

Slovaklarla 
Çeklerin De 
Arası Açıldı 

Çekosfovak Cümhuriyetioi teıkil 
eden Çt:koslovak unsurları arasında 
epey zamandanberi şiddetli bir ge
çimsizlik ve bir ihtilaf var. Tıpkı 
Sırplarla Hırvatlar arasında olduğu 
gibi. 

Bu unsurlar bir araya gelmek için 
bir hayli güzel vadin cazibesine ka
pılrnıtlar, sonra bunların hiç biri ta
hakkuk etmemiş ve vaziyet iki taraf
tan biri aleyhine teessüs ve temerküz 
edip gitmittir. Şimdi, dünyada, bunlar 
kadar biribirine düıman yoktur. 
Sırplarla Hırvatlann davası bu sütun• 
larda birkaç defa kaydedilmifti. O 
cihetten okuyanlarımı.zın malümudur. 
Çekoslovak iddiasına gelince: Slblar 
dağlıdırlar, orman işletirler. Bunların 
menfaati Çeklerle beraber olmaktan 
ziyade Macarlarladır. Çünkü kestikleri 
ağaçları üzerinde bedava nakleden 
nehirler Macar ovalarına akar, sonra, 
Çeklerin Slovaklara oynadıktan dahili 
oyunlan da hesaba alırsanız bu iki 
unsurun beraber geçinememesindeki 
esbabı derhal anlamıı olursunuz. 

Çek ricali, timdi, birer, birer mem
leketten ayrıhyor ve garp dünyasında 
bir nevi memnun olmıyanlar bloku 
teıkil ediyorlar. Bunlar Cemiyeti Ak
Tama da müracaat ederek Çeklerden 
aynlıp Macarlarla birleımek iatedikle
rini de bildirmiılerdir. Bu iddia, zaten 
Taziyeti kantık olan orta Avrupada 
yeni bir mesele daha ihdas etmiş 
oluyor - Süreyya -----
Siyasi 
Bir Ziyafet 

Paris, 28 - Hariciye Nuırı M. 
Pol Bonkur, Çin Baıvekil vekili ve 
Maliye Nazırı M. Soonr 4erefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Mareşal Çang 
Su liyang ile Dahiliye ve Bütçe 
Nazırları da bu ziyafette bulunmut
ludır. 

Fransamn Roma Elçisi 
Roma, 28 - Fransanın Türkiye 

Sefiri Kont Dö Şambrön'ün Roma 
Elçiliğine tayinine İtalya muvafakat 
etmittir. 

Doğru Değilmiş 1 
Belgrat, 28 - Bir fngiliz bahriye 

neferinin Sırbistan arazisi dahilinde 
aldürüldüğüne dair ltalya ~aıetele
rinde görülen haberler tamamen uy

durmadır. 
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Amerika Omuz SiJkiyor ____ ......__ ---· 

İktısat 
Hiç 

--~~~~~---; .. 
Konferansının Olümü ile 

Alikadar Olmadılar 
Pariı, 28 - Dünya İktıaat Konf e

ransımn son yapbğı umumi toplantı
ıında Fransıı; Maliye Nazın M, Bone, 
bugüne kadar cereyan eden müzake
relerin muhtelif memleketlerin biri
birlerini daha iyi anlayıp buuma1anna 
imkan hasıl etmit oldutunu babrlat
hktan aonra demittir ki: 

.. Gerçi İkbaat Konferansı para 
me.eleıine çok ıılo •urette bağlı 
bulunan çalıtmalannı ve konutma-
larını bitiremedi, fakat hiç detilae 
ileride yapılacak milzakerelere faydah 
surette eau olabilecek umumi pren-
sipleri ortaya çıkanp koymuı oldu. 

Bütün müzakerelerin ilham aldıts 
emsalsiz kuvvet, dünyanın iktııadi 
bölmelere ayrılmasını kabul etme
miştir. Bu ikbsadi bölünmeye meydan · 
veren ıebeplerin büsbütün ortadan 
kalkması, yahut kuvvetten düşmesi 
lazımgelir. ,, 

lngllizlerln Beyannamesi 
Londra, 28 - Cihan İktisat Kon

feranaına İftirak eden lngiliz murah
hasları dir beyanname neıretmitler
dir. Bu beyennamede Ottawa itilifla
nmn akdinden dolayı memnuniyet 
izhar edilmiş, bu itilaflarda kararlat
tınlan ikt11at ve para siyaseti yeni
den teyit olunmuştur. 

M. Makdonald Ümit içinde ••• 
Londra, 28 - M. Makdonald dün 

akşam söylediti bir nutukta İkbıat 
Konferansının mesaisini ve batara
bilditi itleri gözden zeçinnif, konfe
ranıın muvaffakiyetle neticelenmesine 
para meselesinin ne suretle mani 
olduğunu an)atmışhr. 

M. Makdonald nutkunun sonunda 
demiştir ki: 

''Çarçabuk değil, fakat ahval ve 
ıeralt müsaade eder etmez bu hu
ıusta beynelmilel bir anlatma elde 
edilebileceği ümidindeyim." 

Amerikalılar LAk•ylt 
Nevyork, 28 - Dünya İktıaat 

Konferansının son ıilkinitleri Ame
rikada matbuat ve halk tarafından 
umumi bir kayıtsızlıkla karıılanmıt
hr. 

M. Hul Çekiliyor 
Nevyork, 28 - Cumhur Reisi M. 

Ruzvelt Londrada bulunan Amerika 
Hariciye Nazın M. Hul'ü derhal Ame
rikaya çağ"ırmıobr. Fakat M. Hul M. 
Ruzveltin bazı muamelelerine canı 
sıkıldıtı için istifa etmek niyetindedir. 

1 , r 
1 ,; -· 

-. 

1 

.Jeneral Balbo idaresi altında bulunan İtalyan filosunu Ortebello'dan Şika: 
goya muvaffakıvetle götürmüştür. Resmimiz .Teneral Balbonun Amerikada is
tikbal merasimi~i gösteriyor. 

Amerikada Yaman Bir 
İktısadi Mücadele Başladı 

Her tarafta Nutuklar Söyleniyor 
Vatington, 28 - Cümhur reiıi M. 

Ruzvelt yeaıi ilda.acli kanunların ka
bulünden sonra amelenin gündelik 
İf saatlerini bizut taYin etmek seli
hiyyetine sahip olacakhr. 

V qington 28 - foçi ücretlerinin 
artbnlmaaım ve çalıfma müddetinİD 
azalblmuını temin için M. Ruzvelt 
tarafından ha:ıırlaoan propal'anda ve 
mücadele hareketi dün baılam•ıtu. 

Matbuat •uataaile, telaizle her ta
rafa asılan ve yapıtbnlan afitlerle 
patro!'lara hitaben beyannameler oeı
redilmiıtir. Bundan b8fka parklarda 
ve ıokak bqlannda bir takım taatip
ler yeni ~hıma Ye İf kanunu hak
kında kısa kıN nutuklar söylemekte
dirler. 

l Nevyork hükümeti valisi eski re
fah halinin avdctini temin maluadile 
M. Ruzvelt'in hazırladığı proj'rama 
tamamile ittirak etmit olmak için 
tro.tlar aleyhindeki kanunun muvak
katen durdurulmasını te9rii meclisten 
istemiıtir. 

Şevrole otomobil fabrikasında ifçi 
Bcretleri yüzde on bet niabettnde 
artbnlacakbr. 

M. Heryo Sofyada 
Sofya 28 A.A. Zannedildiği

oe göre M. Heryo Sofyaya 8 A
ğustosta Fransız murahhaslarile 
birlikte gelecektir. Bu heyet Sof
yada beynelmilel radikal kong
resine iştirak edecektir. 

Dlnkllerin Bomanı 
mak istediğim nokta da uzun 
istibdat idarelerinden kurtulan 
Türkiyenin kaybettiği şeyleri 
muntazam bir programla kazanıp 
kazanmıyacağıdır. Görüyorum ki 
bugünkü medeniyetin temel taşı 
olan iktısat işlerinde esaslı bir 
programımız yoktur. 

deruhte edenlere geniş bir sali
hiyet vermek lazım. 

Talat Paşa yüzüme baktı: 
- Ne gibi? 

Edebi Homan 
WWW sCT" ft NllPI 
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Memleketin yegane maliye 
mütehassısı olarak ilmine secde 
edilen nazır bu meseleyi kestirip 
atamadL Anlaş)hyordu ki onun 
da inkılabın hedefi ve Türkün 
istikbali hakkında tebellür etmiş 
bir kanaatı yok. Bana mütema
diyen (liberalizm) den bahsediyor. 
Kendisine medeni hayata yeni 
doğmuş ve asırlarca ticaret ale
llline gözleri kapah yaşamlf bir 
memleketin can damarlarından 
bahsetmek istedim. Dedim ki: 

- Türk köylüsü yalnız ekip 
biçiyor. Türk şehirlisi yal
lllZ devlet kapısmdan ekmek 
bekliyor. Bugünün cemiyetin-
-de eli yalnız toprakta ve 
ayağı yalnaz devlet kapısında 
olmak kafi değildir. Memlekette 
küçük ve büyük mikyasta sanayi 
hayatı kurulmadığı takdirde bütçe 
açığını her yıl istikrazla kapat
maktan başka çare yoktur. Mem· 
Aeketi yalnız ordu ve yalnız me
~urla yqatmak hiçbir ikbaat ve 
•yaset kaidesine uymaz. Türki-

yede bir miUi sanayi teşkilatı te
essüs etmedikçe bütün can damar
lanmız ecnebi ve Türkten gayri 
unsurların elinde kaJmıya mab
kômdur. Bunun için devletin bir 
programı olması Jizım değilıni? 

İstikraz meselesini böyle araya 
katıtım nazın kızdırdı. 

- Bunlar devletin yüksek 
-siyasetine temas eden şeylerdir. 

Cevap vermek istemem. dedi. 
- Şu halde her yıl bir istik

raz yapılacak ve bu paralar me
mur maaşına ve yahut Ermeni, 
Kürt, Arap isyanlarını bastırmak 
için sarfedilecek. Öyle mi, dedim. 

lşi latifeye döktli. 
- Maşallah, dedi, çok mü

kemmel bir meb'us olacaksınız. 
Bari cemiyete girin de sizj bir 
yerden meb 'us yapalım. 

Güldüm: 
- Memleket işlerile alakadar 

olmak için meb'us olmıya lüzum 
yok. Ben parlamento ile idare 
edilen bir devletin nazın İle gö· 
rüıtüpmü zannediyorum. Aala-

O sırada odaya Talat Paşa 
girdi. Maliye nazırına: 

- Ne o, dedi seni sigayamı 
çekiyor. 

Nazır bir halaskar bulmuş 
gibi sevinerek ona döndü: 

- Sorma moıışer, dedi. Bu 
delikanlı beni imtihana kalktı. 
Fikirleri fena değil. Şunu aramıza 
alalım. 

T alit Paşa yüzüme bakıyordu: 
- Fena olmaz, dedi. Y almz 

evveli yakın bir yere murahhas 
olarak gönderelim. Birkaç ay 
çalışsın. Yaparız. 

- Teşekkür ederim, dedim. 
Cemiyetin mes'uJ murahhası 

olmak bir şereftir. Fakaf bu va
ziyette cemiyet murabhaslığmın 
bir hamallar kahyalığından farkı 
olmadığını zannederim. Hacı 
Efendilere, hafız efendilere baş· 
buğ olmak esnaf cemiyeti başka· 
tipliği yapmak gibi bir şey. Ce
miyetİll mefküreluini halk ara
aına yaymak için bu vazifeyi 

- Mesela ben murahhas ol-
sam cemiyete aza olarak yalnız 
bu inkİlibı samimi surette benim
semit gençleri toplarım. 

iki nazır odayı dolduran bir 
kahkaha attılar. 

Talat Paşa: 
- O zaman kulüplerin kapı

sını kapamalı! dedi. 
- Bilakis, dedim. Tam sizin 

siyasetinizin istediği şey budur. 
- Niçin? 
- Siz istipdadı yıktmız. Ye-

rine muayyen bir grupun idare
sini getirdiniz. Bu grup cemiyeti 
ilk k~ranlardan ibarettir. Bugün~ 
kü siyasetin münevver bir istip
dat olmadığım iddia edemezsiniz. 
Madem ki böyledir. Hiç olmazsa 
arka verdiğiniz teşkilat efrat 
itibarile az, fakat seciye ve irfan 
noktasından kuvvetli bir teşkil .. t 
olsun. Kulüplere doldurduguv a 
h f d'I . nuz 
acı e en ı er sıze ne dere 

kadar samimidir? ceye 

.. T~la~ Paşamn müstehzi h l' 
sılınmıştı. 8 1 

- Delikanlı hakikati sö ı~ 
D di B. y u-yor. e . ıze samimi candan 

maanlar lizım. Yalnız bir nokta 
var. Böyle uyanık, anlaJllla arka-

s.,fa S 

Gönül işleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Aukara' da N. S. Beye: 
Daha gençsiniz. Kızı kaybet

mekten korkunuz neden doğuyor? 
Başkasile evlenir diye mi? O tak
dir de laza hissinizi yalDIZ gözl~ 
rinizle değil, yazı ile bildiriniz. 
Tahsiliniz bitinceye kadar beldene 
on~~a evlenmek istediğiuizi siy
leyınız. Muvafakat edense, tahsi
linizi bitirir bitirmez nişanlanırr -
nız. 

Bu da olmazsa, ailenbe şimdi
den bu kızla llİfanlanmak istedi
ğiniz, sliyleyiniz bunda ayıp birıeJ 
yoktur. 

• 
Ankara'da Şermin Hanıma: 
Anlaşılan nipnlımz sizin)e 

evlenmek istemiyor. Bütün hare
ketleri onu gösteriyor. Evvelce 
verdiği sözden dönmek için vesi
leler icat etmiye çalıtıyor. Onu 
zorla nikaha götliremezsiniz. 
Fakat kalbini tekrar zaptetmek 
elinizdedir. 

* Aukarada Kenan Avni Beye: 

Kafes arkasındaki ev kızlannı 
çarıklı erkanıharp, işte ve hayat
taki kızları zayıf ve iradesiz 
srördükçe bilmem ki evlenebilir 
misiniz? Şimdilik bekir yaşayınız. 
Elbet bir gün hakikati anlar ve 
geçen zamanınıza ac.ırsımı. .. 

Aukıırada Cahit Beye : 
Bu aşkı unutmak için bununla 

meşgul olmamak lazım. Kendinizi 
başka işlerle, başka fikirlerle o 
kadar yoracabmız ki, arbk ba 
kw düşünmiye vaktiniz kalmasm. 
İşiniz yoksa bir spor Jrulitbüne 
yazılın. Orada arkadaflarla bir
likte meşguliyet size her teJİ 
unutturur. 

• Fındıklıda 'l'ahir EFendiye : 

Himayeietfale milracaat ediniz 
kardeşinizi yah mektebine koymı_' 
ya Türk kadınlar birliği de te
vassut eder efendim. 

HANIMTEVZE --
da§lar da lAkala oluyor. Her şeye 
burun sokmak istiyorlar. 

Abldım: 

- Bunun sebebi Yar. Eğ 
fırka yaphğı inkılabı temelli be: 
programla ikmal etmeyi (ide.ij 
olar~k kabul etse kendisine çok 
aamuni taraftarlar bulur. Buaünkü 
teşkilat birbirini anlaınıyan b" 
kalabalıktan ibareli il' 

Bu bahis bilmem ne kacLar 
devam edecekti. 

Zil çaldı. 
Nazırlar mecliste Beyazıt 

dan daki mey-
m tramvay kavsine ait 

ankete cevap vermek için m-
kere salonnııa geçtiler. uza-
~ ·ıÇcliıkarken Talit Pqa bana 

egı : 

- Yann akşam bana yemeğe 
gel. Çene çalarız! 

Dedi. 

İnkılap yapanlar içinde Talat 
Paşa, arkadaşlarının onu basit 
görmelerine rağmen daha idealist. 
Daha inkılapçı. 1908 denberi 
form 'unu kaybetmiyen yegane 
politikacı. 1 

Ötekiler! diyecekler. 
. Onlar yağlandılar azizim. tk

tadar mevkii mesaliyetli, zahmetli. 
tehlikelidir derler. Ben bunu kabul 
etmiyorum. Belki de AYrVpacla 

.~ ... 
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Dünyada Olup Bitenler Kari Mektupları 

Polisini · 

Lağveden 
Hindistan Plijları Dünyanın Bayrağımıza 

En Garl•p er)erı•dı•r . Hürmet Edelim 
Bir Hükiımel ' 

Dünya kuruldu kurulalı Şili 
Şilide Aıa- hükumetinde yapı

lan idari inkılap 
yış Fena kadar cezri ve 
Gitmiyor güzeline nadir te-

sadüf olunmuştur; dersek muba
lağalı telakki edilmesin. Şili hü
kumeti, bütün Polis Müdürlük
lerini lağvetmiştir. Bu teşkilatın 
yerine cari işlerle uğraşmak üzeri
ne bir takım polis komiserlikleri 
bırakmış, ayrıca polis kadrosun
da esaslı tadilat yapmıştır. Bu da 
gösteriy~r ki Şili, asayiş itibarile 
dünyanın en güvenilir memleket
lerinden biri olmuştur. Her neka
dar hükumetin bu tasavvuru daha 
evvel umumi bir itimatsızlık uyan
dırmış idi ise de tasavvur tatbik 
edildikten sonra herkes memnun 
olmuştur. Çünkü, bir defa, umu
mi bütçe, bu yüzden gayet geniş 
bir nefes almış, sonra birçok yol
suzlukların önü alınmışnr, bu ted
birin tatbiki gününden beri, 
umumiyetle zabıta vukuatında da 
bir azalma göze çarpmakta imiş. 

* Meksika topraklarında şim
diye kadar misli görül-

E
-u-·· n_y_a_n_ı_n_E_n_• ~emiş ~adar zen

. Alt gın yem altın ma
engm ın denleri bulunmuş· 
flladenleri tur. Bu madenler 

o kadar fevkaladedir ki altın ara
yıcıhğmdan anlamıyanlar bile top
rağı karıştırır karıştırmaz, her 
biri bir gram ağırlığında albn 
zerreleri bulmaktadırlar. Daha 
şimdiden bu madenlerin şöhreti 
bütün yeni ve eski dünyaya ya
yılmış, yüzlerce aile servet ve ış 

bulmak üzere Elsilar ismi verilen 
bu mıntakaya hücum etmiya baş
lamışlardır. Öyle bir hücum ki 
meşhur Şarlo'nun "altına hücum,, 
filmindeki manzara bunun yanın
da sönük kalır, bu madenin bu
lunmasından birkaç gün sonra, 
yanm saatlik mesafede ikinci 
zengin bir maden daha meydana 
çıkmıştır, bunun adı da Eltam
bordur. Meydana çıkış şekli ol
dukça gariptir: 

Yerli halktan biri, bir gün aç 
kalmış, iş ve para bulamamış; 

kamı boş, başı ağnhkh bir halde 
dolaşırken gözüne parlak bir ci-

ıim ilişmiş; kalkıp elile dokunmı· 
ya bile takatı yokmuş. Ayağile 

dürtmüş, bir de bakmış ki, bu, 
çok parlıyan sarı renkte bir ma-

denin zerrelerinden mürekkep bir 
toprak yuvarlağı dır. Altın olacağı 
aklına gelmemiş. Bu yuvarlağı 

alıp cebine koymuş ve kasabaya 
gelmiş. Fakat cebindekini unut
muş imiş. Elbisesini silerken toz
lar dökülünce mesele anlaşılmış 
Ye dünyanm en zengin albn ma
denlerinden bir tanesi de işte 

böylece meydana çıkmlf bulun
muştur. 

ili 
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Burada Plij Hayatı Akşam Başlar Ve 
Bütün Gece Devam Eder 

Bulgaristan gibi yakın komşu 
memleketlerde bile sancak hak .. 
kında bir kanun vardır. Muayyen 
eb'at ve tuldeki temiz sırıklara 
bayraklar asılır aksi takdirde 
şiddetli ceza tatbik olunur. Hal· 
buki bizde en muteber ve münev
ver ticarethane sahipleri bile ale
lade ve ufak iğri büğrü ağaçlara, 
değneklere geçirdikleri bayraklan 
dükkanlarına, müesseselerine ası
yorlar.. Bir memleket ve millet 
için "ölüm,, ü bile istihkar etmek 
borç olan bayrak hakkında bu 
likaydiye nihayet verilmesi lazım 
gelmez mi?. 

Adapazan Güne~lilıan : Ahmet 

[ ______ c_a~va_p_ıa_;_ım_•z ______ )~ 
Edirne Muradiye I, Hakkı imzal ı 

~ mektuba: 
J Münderecabmızın çokluğu dc.-

layisile yazınızı henüz neşredeme
dik, özür dileriz efendim. ~ 

* 
Tavşan mahallesinde kaldırım .. 

sızlık yüzünden çok sıkıntı çekil· 
mektedir. Belediye bu mahalleye 
kaldınm yaphrarak halkın sıkın
tısına nihayet vermelidir. 

Merzifon : Çagatny 

lf 

Hasan Şefkat imzah mektup 
sahibine : 

Memur ve müstahdemlerini 
hafta tatilinden istifade ettirmiyen 
müessesat hakkında • şikayet 
ederlerse - derhal kanuni muame• 
yapılır efendim. 

Yılan ognatan ve bir mariftd gapan fakirler * 
Hüyükçekmecede Ü. 1. S. imzalı Bombay (Hususi Muhabirimiz· retteptir ve paralıdır. Seyirciler 

den ) - Sıcaklar bastığı ıçm isterse mücadelel sonuna kadar 
Hindistanı şimdi, cehennemden devam eder bittabi yılanın ölü-
nümune bir yer olarak tasavvur mile nihayet bulur. istemezlerse 
edebilirsiniz. Burası okadar sı· yılan yaralanır ve mal sahibi de 

mücadeleyi durdurur. Sizin an-
caktır ki gündüzün deniz banyosu layacağınız, horoz döğüşünün bir 
yapılamaz. Bunun içindir ki yerli başka türlüsü. 
ve Avrupalı, bütün Hindistan Dediğim gibi bu grupla be· 
halkı deniz banyosunu gece raber bulunduğunuz zaman if te 
yapar. böyle bir manzaraya şahit olur· 

Bombayda iki plaj vardır: sunuz. Fakat bir diğer grupa 
geçtiğiniz zaman manzara değişir, 

Biri yerlilere mahsus olan, diğeri bu halkayı teşkil edenler okuma 
sadece Avrupalılara tahsis edilen.. yazma bilmiyenl bir takım ümmi-
Bu ikinci plaja girebilen tek bir lerdir. Başı sanklı bir adamın 
Hintli vardır ki o da müessesenin etrafına toplanmış, onun okuduğu 
garsonudur. masal gibi, hikaye ve Acem düz-

y erlilere mahsus olan plaja mesi martavalları dinlerler. Bitta-
gelince: Halkın buraya akını bi bu kıraat ta bedava değildir, 
akşam saat beşle beraber başlar, para iledir. 
bütün gece devam eder. Sabahla ................................... .-.......................... . 

beraber el, ayak çekilir. 

Bombayın yerli halka mahsus 
olan plajı, bir banyo yeri olduğu 
kadar bir nevi a:ık hava mesi
residir de. Denizde yıkananlardan 
başka sahilde öbek öbek birtakım 
gruplar toplanmıştır. Bunlardan 
biri, mesela bir yılan oynatan bir 
adamın etrafına çevrelenmiştir. 

Yılan sahibinirt elinde, garip 
şekilli, su kabağından yapılmış 
bir musiki atcti vardır. Bu aleti 
üflediği zaman insanın sini.rlerine 
dokunan "Gali Galigaligali •. ,, di
ye değişmiyen bir ses çıkar. Yı
lan sepetin içindedir. 

Bu sesi duyar duymaz dışarı 
çıkar, diğer tarafta, bir ipliğe 
bağlı, iri bir fare büyüklüğünde 
bir nevi hayvan vardırki yılanın 
dehşetli bir düşmanıdır. Onun 
sepetten çıktığını görür görmez 
yılanın üzerine atılır ve kanlı bir 
boğuşma başlar. Bu hayvan o ka
dar çeviktir ki hemen daima gali
biyet onda kalır. Bu kavga mü-

SON POSTA 
Y~vmi, Siyasi Havadi~ c.t 

Halk gazeli!~! 

············ 
ld e a i--tanbul Eski Zaptiye ar . l)atal ı;e-;me sokağı :No 25-1 

Telefon : - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 471 
Telgraf: lstanbu1 SONPOSTA .............. ·-··· 

ABONE FİATI 
'J'OHKiYti; 

1400 Kr 
750 " 
400 H 

150 • 

~ Sene. 
'Ay 
3 • 
1 n 

ECNEBi 

2700 l(y. 

1400 
800 .. 
304 .................... 

r.elen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet ahnmaz. 
Oevap için mektuplara ( 6} kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır 

Adres değiştı"rilmesi (20) kuruştur. 

Uazetemiz<le ı;ıkan resim ve yazıların 
bütiio hakları mahfuz ve 

gazetemiıe aittiT. 

Maamafih halkin bu gibi yer
lerde en çok dinlemeyi sevdiği 
şey dini kitaplardır. Bir başka 

tarafta gözünüze çarpan vaziyet 
tüylerinizi ürpertir. Çünkü karşı
nıza, vücudu insan vücudundan 
başka bir garibe çıkar. Bu bir 
adamdır ki derisi, içindeki yum-' 
ruk kadar tomurcuklarla çakıl 
çakıl olmuştur. Bu adam, bir Hint 
fak iridir. Başını kuma sokar, 
ayaklarını havaya kaldırır ve böy
lece, nefes almaz görünerek veya 
1ıakikaten aJmıyarak dakikalarca 
kahr, sonra onun namina hareket 
eden bir diğeri para toplar. 
Fakat bu paranın miktarı muay
yendir. Bir rupyedir. 60 kuruş 
kadar birşey. Ben, yanılarak otuz 
kuruş vermek istedim. Uzun za
man hatırlayabileceğim bir şekil 
ve surette azarlandım. 

Tepesini kuma sokarak deve 
kuşu gibi ayaklarını • yukarıya 
kaldıran Hintlinin vücudundaki 
çakıllar da merakımı mucip ol-

. muştu. Sordum: 
Meğar bunlar limon muş. Fa

kat vücudunu yara yapmadan bu 
adam, bu limonları derisinin al
tına nasıl yerleştirmiş de böyle 
bir nevi canlı ça~l haline gelmit, 
bittabi anlayamadım. 

Burada, halk uzun zaman kal
dığı için kadınlar yemek pişirir, 
bir kısım insanlar ibadet eder, 
çocuklar tabtaravalli ve atı. ka
rınca oynarlar. Ve Bombay şehri, 
böylece sıcaktan kurtulduğuna 
şükredip nefes alır, eğlenir. Fakat 
bu eğlence yeri, yabancılar için 
tehammül edilebilecek gibi değil
dir. Çünkü halkın yemek pişir
mek için kullandığı yağın etrafı 
istila eden kokusuna tahammül 
mümkün olmaz. Koklayamn burun 
direği kırılır. - J. Halil 

mektup sahihine : 
Sarih adresiniz olmadığından 

şikayetiniz neşredilmemiştir efen· 
dim. 

* 
Nazilliden Osman imzalı mektup 

11ahibine: 

Sarih adres olmadıkça bu gibi 
şikayetleri yazamayız. Mazur gö
rünüz efendim. 

Muallim Oğuz Necdet Beye: 
Bahsettiğfoiz mekteplerin hu 

sene için lağvından 1arfmazar 
edilmiştir efendim. 

* Evrenyeli M. Yunus Beye: 
Bütün sahillerde vapurlardan 

yolcu ve eşya çıkaran vesaitia 
usulsüz hareketlerinden şikayet 
edilmektedir. Bu hususta en ya• 
kın liman reisine ve kaza kayma
kamına şikayet yapmak lazımdır. 
Zabıta bu münasebetsizlı lerin 
önüne geçmiye memurdur, şikiyC4 
tinizi muhakkak dinlerler efendim. 

• 
A1aı;elıirde kunduracı M. Ultfi Beye: 

Belediye ve hükümet doktor
ları cenaze için defin ruhsatiyesl 
almak üzere rapor verdikleri za• 
man para isteyemezler. Ancak 
hususi doktorlar bu kayittan aza
dedir. Fakat ekseriyetle hastamn 
tedavisini yapan doktorlar vefat 
vukuunda cenaze raporundan 
para almazlar efendim. 

* 
Edirneli muallim :::5ıtkı Beye: 
Mektubunuz biraz hiddetlice 

yazılmıştır. Mütalealarınız haklı ve 

yerinde olabilir. Ancak ifade tar
zının daha mülayim olması liınn• 
dır efendim. 
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Dünkü At Yarışları 
Güzel Oldu 

ÇoklAtletizmde 
iki Rekor 
Kırıldı 

ilk Yüzme Seçme Müsa
bakaları ~ün Yapıldı 

Adedi Geçen V eliefendi' de Seyirci 
Seneye Nisbetle Çok Fazla idi 

At sporlarına ve at yarışları
na karşı gittikçe artan bir rağ
bet görüldüğünü birkaç defa 
ipret etmiştik. Dün, birincisi ya
pılan İstanbul yaz at yanşlarınm 
bizim işaretimizi ispat eder ma
hiyette olduğunu görünce bir da
ha sevindik. Gerçi seyirci adedi
nin çoğalması lizımgeldiğini söy
liyenler de bulunacakbr. Fakat 
zaman ile buna da şahit olaca
ğımızı ümit etmekteyiz. 

Dünkü yarışlara gelince; Cüm
bur Reisi Hz. nin yüksek hima
yeleri ve Başvekil Patanın büyük 
alakaları ile çalışan yanı ve ıs
lah encümeni tarafından tertip 
edilen yanşlara dün Veliefendi 
koşu yerinde saat tam üçte bat· 
landı. Yarışlar başlandı. Y antl..: 
battan sonuna kadar ~eyecanlı 
geçti. Seyirci adedinin geçen 
senekine nazaran çok fazla ol
duğu ilk balcıfta g6ze çarpıyordu. 

Birinci yanş üç yaşındaki ya
nm kan lngiliz bayvanlan ara
sında yapıldı. Mesafe 1200 me~
re idi. Neticede Rüstem Ef. DlD 

Suha iımindeki ab birinci gele
rek 150 lira mükafat aldı. 

ikinci yarış üç ve daha ~
kan- yattaki halis kan lngılıı 
hayvanları arasında idi. ı600 
metre mesafede yapılan bu ya
rışta birinciliği Akif Beyin (Be
kir) ı, ikinciliği Prens Halim Be
yin (Akana ton) u ve üçüncüliiifi 
Suphi Beyin (Rozbol) u kazandı. 

Yerli yarım kan ve halla kan 
arap hayvanları araunda tertip 
edilen üçüncü yarış hayli heye
aınh oldu ve neticede birinciliii 
lhaan Beyin (Vezir) ismindeki 
laayYanı, ikinciliii Prenı Halim 
BeJia (Hakan) ı, üçüncülüğ6 de 
Ş.lcir Ef. nin (RüzgAr) ı aldı. 

G&nün en mühim kotusu olan 
dörd&ncn kotu üç ve daha yu-

kan yqtaki halis kan lngi1i% at

lan arasında yapddı. 2000 metre 
mesafede yaapılan bu yarışta bi-

~~~ Akif Beyin ( Bekir ) ı, 
•kincilıği Ahmet ve Fikret Bey
le?n ( Piper ) i, üçüncülüğü de 
M~ıter Bins'in (Flet - Layt) is
IDhadeki atı kazandı. 

Befinci koşu dört ve daha 

Dünlcii §•rı,l•N•n iil lntilHı 

yukan yqtaki yanm kan lnpi% 
at ve kıaraldan araunda yapıldı. 
Mesafe 1800 metre idi. Bu y&nfı 
heyecan içinde seyrettik. Netice
de Prens Halim Beyin (Semir) 
ismindeki atı birinci, Ziya Beyin 
(Yavuz) u ikinci, Ahmet ve Fik
ret Beylerin ( Yıldınm ) ı da 
üçüncü geldiler. 

Çanakkale' de 
Yarıda Kalan 
Bir Müsabaka 

Çanakkale, (Husuai) - iki 
maç yapmak &zere tehrimize ••
len Edremit idman Yurdu Wrinci 
maçını cuma tünü jandarma 
mektepler takımı ile yapb. Neti
cede bire kartı iki ile maji6p 
oldu. ikinci maç m 23 temmuz 

pazar pnü Türk G&cü takamı 
ile yaptı. Birinci devre aıfır sıfıra 
bitti. ikinci devrenin 1:1 ci daki
kaıında Edremit oyuncuaunua 
Türk Gücü oyuncusuna attığı bir 
yumruk üzerine oyuna kavga ka
rıtb ve bu suretle oyun yanda 
kaldı. 

Bu sebepten Edremit, Burha
niye, Ayvalık turnesine çıkmıya 
karar veren Türk Gücü takımı 
bu kararından sarfı nazar et-

miştir. 
• 

Dünkü spor hareketleri ara
sında Kadıköyünde Fenerbahçe 
atadyomunda F enerbabçeli atlet
ler ile Pera atletleri arasında
ki atletizm müsabakası da üze
rinde durulmıya değer. 

Galatasaraylı Yüzücüler- Büyük Bir 
Mevcudiyet Gösterdiler 

Müıabakalar dolgun bir pro
graı_n . tahtında yapıldı ve bu ara
da ık~ de Türkiye rekoru kınldı. 
F enenn maruf atleti Tevfik tara
fından kırılan bu rekorlar uzun 
~ti.ama He üç adım atlamıya 

aıttir. Umumi neticeye gelince; mü
sabakalar bütün kısımlarda çok 
güzel oldu ve F enerbahçe atlet
leri Peralıların aldıklan 47 puva
na karşı 70 puvan ile büyük bir 
galibiyet temin ettiler. 

Kazananlan yazıyoruz : 
100 metre: Hilmi (F.) birinci, 

Muf ah ham (F.) ikinci. 
. ~ırıkla irtifa: Küsnü (F.) bi

nncı, Kenan (F.) ikinci. 
800 metre: Peradan Karanco

pulos birinci, Peradan Agop jkinci. 
Disk atma: Peradan Y orgiya

dis birinci, Peradan Karangakis 
ikinci. Yüksek atlama: Fenerden 
Cihat birinci, Necdet ikinci. 

1500 metre-Peradan Teohari
dis birinci, Kara kaş ikinci. Tek 
adım: Fenerden Tevfik birinci, 
Alaeddin ikinci. 

Geçen cuma günü bir teşvik ( 
müsabakası ile başlıyan senenin 

yüzme sporları dün daha canlı 
bir şekilde devam etti. Büyükde-

ner), Suat (Galatasaray), Fuat 
(Fener), Ali {Deniz lisesi). 

200 : Saffan, Orhan ( G. S. ) 
Fuat ( F. B. ), Agah (Beykoz), 
Ihsan ( Beykoz ), Kemal ( G. S. ) 

200 metre: Fenerden Hilmi 
birinci, Peradan Aperisidis ikinci. 

Cırıt atma: Peradan Karakaş 
birinci, Fenerden Necdet ikinci. 

400 metre: Peradan Apiclia 
birinci, Peradan Karancoguloa 
ikinci. Üç adım: Fenerden Tevfik 
birinci, 13. 19 (yeni Tllrkiye re
koru) Necdet ikinci. 

redeki yüzme yerinde cereyan 
eden dünkü deniz müsabakaları-

na su sporcularımızdan birçokları 
iştirak ettiler. Bu faaliyeti seyret-

mek için gelenlerde kalabalık bir 
yekun tutuyordu. Neticeler umu
miyetle iyidir. BunJan sıra ile 
yazıyoruz: 

100 metre: Orhan (Galatasa
ray), Saffan (Beykoz), Ömer (Fe-

Amerikalıların izzetine
fisleri Çok Sarsıldı 
Baka hm Hangiıi Ağlıyacak ? 

Mela Beer Kernere 

Amerikaldann hiç limit etme- Şimdilik Kamera ile kartılq-
dikleri bir umanda •iv lildet brılmau mevzubaba olabilen Ame-
dünya pmpiyonluğunu ellerinden rikalı namzetlerden en kuvvetlisi 
kaçırmalan izzetineflalerini fena Maka Beardır. Bu ıenç Amerikan 
halde kırdı. Hiçbir tampiyonlup 

Karnera için tehlikeli olabilir, Avrupaya kapbrmak iatemiyen 
Amerikahların boksun en miihim iki boksörün sürdiikleri hayat 
sikleti olan ağır siklet 11nıfını hakkında bir fikir verecek ıu yu-
ltalyan boksirü, İnsan azmam karıdaki resimlerde görüldügu~ .. 
Karnera da bırakmaya razı olmı-
yacaklan muhakkaktır. gibi Bear yalnız batına hcrgün 

Bunun için Amerikalı antre- idman etmekte, yeni cihan 
ıam-

nörler şimdiden faaliyete geçmiı- piyonu da kadınlara yüzünü bo-
ler, Karnerayi dövebilecek kuv- yattırarak kendini eğlendi k 
vetli bir adam bulabilmek üzere tedir. rme -

Amerikayı dört dönmiye baıla- Bakalım, yakında yapıl k 
mlflard r t h . . aca 

• • maç a anıııı a;lıyacak? 

400: Mehdi (G. S. ), Lili (Bey .. 
koz), Kemal (G.S.) Talat (G.S.) 
Torna (Beykoz), Süleyman (Bey
koz). 

1500; Lili (Beykoz ) , Ömer 
(Fener), Talat ( G. S.), Toma 
(Beykoz) , Hakla (Beykoz). 

200 m~tre kurbalama: Jozef 
( G. S. ), Saffan (Beykoz), Naili 
( G. S. ), Adnan (Beykoz), Ihsan 
(G. S. ). 

100 metre SIJ'tilatü: Orhan (G.S) 
Niko (Beykôz), Gatbia (F. B) 
Naili (G. S.) Hasan (Beykoz). ' 

Hammlar arasında: 100 metre: 
Leyli Hanım ( F. 8.) 200 Kur
balama: Leyli H. ( F. B. ) , 400 
metre: Leyli H. ( F. B, ) Nihat 
Hanım (Beykoz), ----

Malatya' da Futbol 
Malatya, (Husuai} - Halke . 

spor tubeai futbol takımı ·ıYI 
62 .. al ıe 

ancı ay takımı arasind ki 
maçı 1-4 Halkevi takı1111 kaz: _ 
mışbr. n 

Samsun'da iki Maç 
Sam~n,, (Hususi) - latanbul

dan şehrimıze Jelen Sül~ymani e 
futbol takımı ilk maçını Halkspy 
takımı ile yaph ve 2 • O at!' 
geldi •. ikinci maç yine Hal~sp;;'; 
takımıle yapıldı. Fakat bu aef er 
Halksporlular çok ....r.zel 

0 
k 

, 6.. ynıya-

ra netıceyi 3-2 ile kazandılar. 
Susığırhkta Spor 

S~ığır~ idman yurdunun 
daveti üzenne Cuma ....n .. S - h• . 5unU uaı-
gır ga gıden Bandır . d 
yurdu ikinci taloml ma ı man 

ı ._ arı arasında 
yapı acaK maça saat - t b 
landı. uç e q-

Oyun iyi bir tekilde devam 
bderek birinci haftayım 3 ikinci 
5 altayım 2 gol atmak suretile 

-O Bandırma idman yurdu ikinci 
takımının galibiyetile neticelendi. 

Bu maçı müteakip a .. at beşte 
birinci takımlar arasında ve ol
dukça kalabalık bir "eyirci hu
zurunda Y·· ~>ılan maç güzel ve 
muntazam bir au•ette devam 
ederek 4·:, Bandır111a idman yur• 
dunun gJ\lil:.iyetı;~ bitti. Sporcu· 
larımız muvatfaiôyetle av,!et et
tiler • 
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GÜL 
lKimler Evlenmeli, Kimler Evlenmemeli 
t - ---

Beyefendiciğim, Kızımızı HAN 1 M 
Haçlılar, Mlleahitler, Fe~ailer Arasında 

~_,,,Evleııdiriyoruz,Bir Rapor! 
Gu .. rbu··z Og"" lu Adamlarından Bı·r --- ~ -- --

16 41-----------------· Yazan: Ôm~r Rıza 
Başlara ·, inci sayfada ) rilmesioi mecburileştirmek ıarttır. 

- Paşam dedinı, damdan Almanların kaPummn biz de 

K D G 
düter gibi bir sual soracağım ı 

açının U••ştu••gv u•• nu•• o••ru••nce... bamma, vaktin kısalığı sözü dola~- -Efendim~ ~:ı.;~ztakim mese-
rıp ta oraya getirıniye müsaıt ı · b 

değil. esı mevzu ahı, hangi hastalık----------- -~ 
Bir libza da kapı açılmış ve 

Gül Harumm eli, babasına, bir 
kdıç uzatmışb. 

Duman Bey kızma bir emir 
daha verdi: 

- Gül! dedi. Bana yardım 

et! yayını al, ok at! 
Nerdesin Kurt? Nerdesin Do

.. ?t gan ... 
Fakat ses veren yoktu. Bun

ların hepsi afyon yutmuş gibi, 
ölmüş gibi uyuyorlardı. 

Gül H. hemen koştu, bir ki· 
ğıt buldu ve üzerine bir satır 

yazdı: 
"Beni Sultan Salahattine gö

türdüler. Beni takip ediniz." 
Sonra yay~ eline aldı, oklann 

birini kirişin ortasına yerleştir
di, babasının yanına çıktı. Oda
nın içi bir sürü adamlarla dol
muştu. Fakat ihtiyar cengaver 
uzun kılıcı ile duruyor, gözlerin
den alevler saçıyor, Gül H. da 
yanı başmda vaziyet almış bulu
nuyordu. Karşı taraftan bir ses: 

- Teslim olunuz! 
Dunan Bey kızına baktı ve: 
- At! 
Dedi. Gül Hanım yayı çekti 

Ye ok fırladı, ok "teslim olunuz!,, 
diyen adamın tam boğazına sap
landı ve onu yere vuvarladı. 

Bu adam yere düşüyorken 
Duman Bey bağırdı: 

- Duman teslim olmazf 

Karşıdan bir ses daha yüksel
di: 

- Bu adamı tepeleyin ve 
Prensesi yakalaym! 

Bu ses tacir Gürbüz Oğlunun 
sesi idi. Odanın içindeki kalaba
lık biraz tereddüt etti. Duman 
Beyin kılıcı panl parıl parlıyordu. 
Fakat Gürbüz oğlu, maiyetin
deki kalabahğı birdenbire heye
canlandırdı çünlm onlara: 

- Sultan Salibattin İlamına 
ileri! dedi. 

Ve bunların hepsi birdenbire 
ilerilediler. Duman Bey ihtiyar
lığını, hastalığını unutmuş gibi 
birdenbire sıçradı ve kılıcını 

kullanmıya başladı. Onun bir 
darbesi okadar ağır o!muştu ki 
bir adamın kellesini biçmişti. Du
man Bey ilerliyor, geriliyor ve 

kahramanca dövüşüyordu. Gül 
hanım da bir dakjkayı boş ge
çirmemekte idi. Onun attığı ok
ların biri, birinin bacağına sap
lanmış, Fakat bu adam kılıcı
nın bir darbesile yayın bir 
ucunu vurmuş ve yay kul
lanılmıyacak bale gelmişti. 
Duman Bey bili dövüşüyordu. 
Fakat mütecavizlerin Duman Beyi 
öldürmek için emir almadıkları 

belli idi. Yoksa bu kadar kala
bahğın bir adam üzerine çulla
narak onu öldürmesi işten değildi. 

Gürbüz oğlu adamlanndan 
birkaçının düştüğünü gorunce 
biraz geriledi ve düşündü, arka
daşlarından bir ikisi ile fısıldaştı. 

Duman Bey bu sırada baca
ğına ok saplanan, yere düşen, 
fakat stirüklene sürüklene kendi
sine yaklaşan ve kılıcını uzatan 
adama sördü, onun işini bitirmek 
için kd:eam çekti, sonra: 

- Ben yal'aklan 6ldürmeml 
dedi ve ona bakarak ilave etti: 

- Kılıcını bırak ve arkadaş
larına doğru dön! 

Yaralı adam da öylece hare
ket etti, sürüne sürün~ arkadaş
larına doğru ilerledi. 

Bu hareket Gürbüz oğlunun 
gözünden kaçmamış, o da birkaç 
adım ilerlemiş ve Duman Beyle 
konuşmak istemişti. 

Gürbüz oğlu, artık tacir de
ğildi. Dış elbbesini çıkarmış, ve 
zıhlarile, göğsünü süsliyen yıldız 
biçimindeki mücevherlerile mey
dana çıkmışb. 

Gürbüz oğlu: 
- Duman Bey! dedi. Beni 

dinle: Sen asil bir adamsın. De
minki hareketin şerefli ve na
muslu bir asker olduğunu göster· 
di. Bize karşı aldığın vaziyet, 
kahramanlığını bütün şaşaasile 
meydana koydu. Senin bu halini 
efendimize naklettiğimi'l zaman, 
emin olunuz ki, sizi tebciledecek. 
Sen, bizi belki de kahbece hare
ket etmiş, adi bir tuzak kurmıya 
tenezzül etmiş adam sayacaksm. 
Evet, içtiğiniz sulara en keskin 
ilaçları attık. Birader zadeleriniz, 
adamlannızıu hepsi de en derin 
uykuya daldılar. Bunlann biç biri 
sabah olmadan uyanamıyacak. 
Bunun pek adi bir hile, pek 
bayağı bir tuzak olduğunu kabul 
ediyorum. Ömrüm oldukça bu 
hareketi utanarak hatırhyacağım. 
Fakat vaziyetimiz çok mühimdir. 
Biz böyle bir hileye müracaat 
etmemiş olsaydık, topumuz mah-
volurduk. Sizin adamlarınız hepi
mizi haklarlardı. Çünkü biz azız. 
Siz çoksunuz. Size karşı gaiebe 
kazanmak için hileye müracaat-
tan başka çare yoktu. Bulduğu
muz hile buydu! şimdi size aldı
ğım emirleri bildireyim: Biz Gül 
Hanımı, mümkünse kan dökme
den alıp götüreceğiz! kan dök
mek icap ederse ondan da-çckiıı
miyecegız. Fakat benim maiye
timdeki adamlar, tecrübeli cen
gaver değildirler. Blinlar de
nizcidirler. Onları etrafı kol
lamak, vaziyeti anlamak ıçın 

kullanıyor ve ona göre tedbir 
al.yordum. Kısa bir zaman evvel 
gözcülerim, Gül Hanımın iki genç
le birlikte gezmiye çıktığını ha· 
her verdiler. Gül Hanımı elime 
geçireceğime emin oldum. Fakat 
iki genç bizim planımızı akim 
bıraktılar. Bunun üzerine size 
sultanın mektubunu gönderdik. 
Bunu d,ha evvel göndermek 
doğru olurdu. Her ne ise.. Siz 
mektuba da ret cevabı verdiniz. 
Ve prensesin qıul · afazası için 
fevku1 tedbir aldınız. Adam-
larmıım ini silahladımz. İki 
genç, prc ...,esi geceli gündüzlü 
muhafaza ediyorlardı. Sonra sizin 
İskenderiy~ veya Kahireye nak
letmek üzere olduğunuzu haber 
aldık. O zaman biz~m vazifemiz 
büsbütün müş {Ülleşirdi. Onun 
ıçin kar verdik ve son çoreye 
baş vurduk : 

" Beni dinleyin ! Duman Bey 
siz icap ettiği kadar kahramanlık 
göstermiş bir adamsınız. Onun 
için harpten, darptan vazgeçin. 
Sultan Salihaddinin nasıl eskiden 
dostu iseniz yine dost olun. Bu 
uiurda katlanacajınm blltiln fe-

dakarhk kızınızı bir müddet için 
dayısının yanına göndermektir. 
Bir müddet için diyorum. Çünkü 
siz Sultan Salahaddinle banşbk
tan sonra ya Şama gelir, yahut 
kızınız tekrar yanınıza döner. 
Onun ıçın size tavsiye 
ediyorum. Dövüşmekten vazge
çiniz. Çünkü prensesi bize teslim 
etmenizde namusa ve yiğitliğe • 
zerre kadar dokunur hiçbir şey 
yoktur. Biz prensesi dayısına ve 
aUeaine götüreceğiz. Prensesi 
alıp götürmiye memur olan ben, 
Sultan Salahattinin ordu ümera
sından Haydarım ve belki ismimi 
duymuşsundur. 

"Son sözümü söyliyorum: Biz 
prensesi mutlaka alıp götürece
ğiz ve efendimizin iradesini mut
laka yerine getireceğiz. Çünkü 
Gül Hanım, Sultan Sa.labattinin 
%afer perisidir. Sultan, en büyük 
zaferini kazandığı sırada, pren
sesin de yanında bulunacağını 
rüyasında görmüştür. 

( Arka.. var ) 

tstanbul Tramvaı Şir~eti 
ve 

Şark Oemiryolları Kumpanyas' 

Muhterem ahaliye 
ilan 

Halkın denh banyolarına de
vamını kolaylaştırmak maksadile 
14 Temmuz 1933 ten itibaren, tec
rübe olarak ve .dığec bi• karara 
kadar latanbul .. Florra • Plij 

arasında gidip gelme tenzilatlı 
birleşik biletler satılmağa baş
lanacağ~ muhterem ahaliye ilan 
olunur. 

8tı biletle; •ramvayla fdıria 
her hang. bır mahallinden kesik
ıiı sel erle E.mınönü veya Sirke-
ciye I'emh yolu ile Sirkeciden
Floı-) aya, ( Küçük Çekmece) azi
met ve Haylayr, büyük Plaj 
Çekmece plijı il~ Küçük plaj
dan birıue girmek ve demiryo-

- Anket mi efendim? larla malul olanların çocuk yap-
- Evet! Efendim, yetiıkin mamalan icap eder? 

- Bu çok mühim bir mesele, 
kızları veya oğullan olanların, fakat bunun üzerinde bizim ay-
kızlarını verecekleri adamlarda, rıca düşünmemize hacet yok. 
veya oğullanna alacaklan gelin- Almanların takarrilr ettirdikleri 
lerde sıhhi ne gibi evsaf arama- kanunu aynen kabul ve tatbik 
Jarı lizımgeleceğini soracaktım! 

etmemiz en makul ve en muvafık 
Paıamn yüzü ciddileşti. Kısa bir harekettir. İzdivaçlarda, izdi-

bir düşünmeden sonra: vaç edenlerden çok daha ziyade 
- Efendim, dedi. " Herkes doğacak mahsulleri düşünmek 

bu evsafı arasın! ,, desem yine I"' dır Akl k ki 
bildiklerini okumalanna mani ola- azım · ı e si erin, dejenere-
mıyacağım kanaatindeyim. Fakat lerin, fazla asabilerin, sar' ahlann 
ben kendi payıma, vetişmiş kızım yetiştirecekleri illetli, sakat, titrek 
veya oğlum olsaydı, gelinimde bir kalabahkt cemiyet için lüzum-
veya damadımda sari bir hasta- suzdur, hatta yalnız çok lhumsuz 
lık olmamasını muhakkak ister- değil, çok muzırdır!. •. 
dim. Sormıya bile hacet yok ki, - Mazhar Osman Bey, sar'a· 
hastalığı sirayet devresinde bu- hları takim etmenin doğru ohna-
lunan bir veremli, bir frengili, dığını söylüyor. Çüııkii sar'a an-
bir belsoğuklu için izdivaç etmek, cak yüzde beş nisbetin de nesle 
zararı bütün bir cemiyete doku- geçiyormuş, yüzde doksan beşi 
un büyük bir cinayettir. İral değilmiş. 

Bu gibi hastaları evlen- - Ben bu noktainazara işti-
mekten kanun zaten menetmiştir. rak edemem. Bu zümre zaten 
Fakat rapor muamelelerinde ya• zürriyetleri feda edilirken çok 
pılan suiistimallerin bu memnuiye- düşünmiye değmiyecek kadar az-
tin tatbikini güçleştirdiği söyle- dır. Ve unutmamak lazımdır ki, 
niyor, doğru mudur? bir sar'alı on, on sar'alı yüz, ve 

- Tabii doğrudu! yüz sar'ah bin masru yetiştire-
- Bu suiistimaller ne şekiller- cektir. 

de oluyor? Kıalrl••llramkt• iereddUt Yok 
Sahte r•parlar naaıl allntr? İyi nesil yetiştirmelerine olan 

- Bütün şekillerini bilmiyo-
rum. Fakat meseli, dostluk, sa· çok zayıf ihtimal, bu feci üreme-
mimiyet, bu rapor suüstimallerine yi göze almayı makul göstere·bi-
alet ediliyor. Bir doktorla arası lir mi? Alil, sakat, aklı eksik nesil 
iyi olan birisi, kızını dünya evine kütlelerinin kesafet peyda etme-
aokacağı zaman gidiyor: meleri uğrunda mahdut bir züm-

.. - Aman filan beyciğim, reyi J!Ürriyetten mahrum barak-
diyor, bizim kerimeyi baş göz makta bu kadar mütereddit kal-
ediyoruz. Fakat yığın yığın mu• mamak lazımdır! 
ameleler arasında bir de şu sıhhat Gebelerin baş uçlannda, ka· 
raporu zırıltısı var. Bugünlerde rar bekliyen kendilerinden şüp-
bir tane karalayıver!,, 

heli maznunların ısbrabile, "aca-
Yüzü yumuşak olan doktor ba kör, topal, beyinsiz bir mah-

abbabmı kıramıyor, ihtimal yüzünü 
bile görmediği bu ukerime hanım,, lôk mu geliyor,, diye miltereddit 
için " sapsağlamdır, dertıizdir, kalmaktansa, fena nesli yetiftire-
illetsiz ve mikrop yüzü görmemiş cekleri aşağı yukarı kat'iyetle 
ter temiz bir hanım kızdır!,, diye malum olan bir zümrenin takimi 
bir rapor karalayıveriyor. elbette elzemdir de, muraccah-

Maalesef çok defa şahit olu- tir da ... 
yoruz ki, bu " namahrem etek Muhterem doktor cevaplannı 
ucu göstermemiş bakire , , lerin bitirdiği zaman köprüye gelmiş-

lu ile Sirkeciye ve Sirkeciden 
ayni araba içinde tebekenir. her 
hangi bir mahalline tramvayla 
udet için mutebrdiı. 

kanlarında alay alay kıvır kıvır tik. Ben teıekkür ederek ayrılır-
~ket palidaJar dansetinekte, ken, daha aldığı geoit nefesi bı-

basil dokohlar ordu halinde res- rakmamq olan paşaya Son Poata 

TARiFE 
1\11.klı) I" •e:g.si Ve 1'rpniıe ı rii8umu 

u :ıu t li gc. uui.Ja : 

l:li ı) ukler 
\' il 

•u· ıı • 
Trıtmva_) m he• ~ 7;; 
h"ngı m~ kiı w.: 
Demıryohı ı rrn: 
mevki 

'4 teo 10 
ya~ına kadar 

toculdar 
kuı•ıo 

50 

'J'ramvıyın hr r S•; ;"j 4ı 

h"ngi me,vkii ve 
Demıı: ul1J ~ incı 
me\·ki 
Tramvayın lıt>t 6~ ~a &3 
lıııııgi mı•vk ii vt 

1 )emir) j u 3 ı lııc· ıt 

mevki 
Bllet vukaı ıda isimleri beyan 

olum n dört plajdan her hangi 
birine girmeğe salahiyet verdiği 
gibi bn p\ijlar dahilindeki tek
mil tarife!er üzerinden % 20 ve 
Küçük Cekmecedeki İsta&yon bü
fesinden % iO tenzilata dahi sa
lahiyet verir. işbu biletler Sir
keciden geçen veya Eminönüne 
varan tramvay arabalarında bi
letçiler tarafından verilir. 

Ahali mezkfir biletleri tramvay 
batlan müataha noktalanmn bir 
çoğunda pliq_tonlardaa dahi te
darik edebilirler. (MM) 

migeçit yapmaktadır. b 
_ Bunun önüne g~mek ıçm nm diğer ir muharriri sokuldu. 

Doktor güldü: 
ne yapmak lazımdır. _ Anla,ılan bugüa sigaya 

- Gayet basit; muayeneleri çekilmekten yana bahtım açıkl 
çok daha dikkatli yapmak, sui- dedi ve ilive etti: 
istimallere meydan vermemek 

- Sizde mi " Son Posta ,. 
için çok daha müteyakkız dav· 
ranmak lizımdır. Bilhassa; rapor- dansınız; aman inşallah bu Son 
larm mütehassıslar tarafından ve- Posta'dır. 

Güzel Bir Deniz Gezintisi 

Halk Fırkası Küçükpazar Nahiye.i menıupları bir deniı l'e:ıintiai ve 
lor etlent:W tertip etmisH ... 

Tenezallbe iftirak ~ ıaya çıkınaılar ve Wr pa YaJoyada b-
baHk pek pzel etleam·~·- · . mehtapta lıtaAbula avdet etmltler4ir. 
f.tlenceye iftirak edenleri bu r"im•e 18rii7orau•uL 
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Eğer Bu işi Mutlaka Yapmak istiyorsa
nız Başka Bir Maliye Nazın Bulunuz! 

Tahsin Pqanm, ibriktarbqa Kimil 
Beyin, Eb&lhilda Efeatliaha, Zü • 
llfll lsmaiJ PapM, _., bm 
ıevabn konaldarile Arnavatkl
y.ipde Bahriıe Nmn H. Rami 
Papmn, Tophane Mlfiri Zeki 
Pqamn, Şehre.Retit ye Da
hiliye Nazın M_,. Paplann 

Vakıa, iflerinize ~iste
mem. Y abu .a,temek ~
llqrutiyet elemek; ...... -
kalmak ve ıa.Ucı a ba baaate 
ahttırmak cle~Biyle qltltfP 
halde; timdi tamtmat cte...-ı
enelki ıu.le ~ c ..... Wla.e
bep ve lailA mahık-ıe pu buml 
hapia Ye ~ ederek maluu 
mfiMdere ••ık dojnı mudur •• 
ba İl ltMa, pek IOİUk ve pek 
IDellf'ur glrlialyor ••• Ejer laiik6-
metçe bayle bir karar verildi İlıtt 
beaim bunda• maltmpb• ı-. 

Ziya Paıa.- IMt ..... 
clerhal cewap ..... 

- H.,. ............ 111-
ldlmetia hiçbir .ıtlgetı ,.._ 
vaziyet, .. ,. ......... Halle 
ıaleyan 1-liadedir. Bu ....., 
ların evlerilli ••ser.aya al
-...., n~eJ'. yapıı-lar. ffi• 
1'6met, bir f....... ~ 
ıeçmek ~ bu adamlan hallwı 
~ .ıac.JQ cWrei askeriyeye 
ıe~ ~ acak. Bia adamlar -=- ye Jm)larmı kur-
-- içja terV tlerinden birer 
ı. lftıtl ister .istemez verecekler. 

~-lf.tğlıı Ziya Paşanın ka
""'""lü almıyor; f8Şll'm•ı bir 

.\~iWi,ette, beylerin yüzüne bakı
yo.adu. Onlar, sözlerine devam 
ettiler: 

- Maliy..- ,~:1:~·-~ 
"'yet ediyonanôz 
lize para getiriyom.. Şimdi, 
llfm -- bdclur. Siz !tize mai
hat verecejilüze, bu paralardan 
hazine hesabına iatifadeaia yelana 
qqtiniz. Buillann O..aaL ve 
JMut eaıebi bankaa.nndfki ~ 
ralanm ~ alalbiliriz? 

Zi,a P• ziWM~ 
t&rll teWil ~~;···til 
miufail bir .. M'.#-P*ı~ 

,.ı.lan Sadwk Ef.... •"""' 
tarafmclma ...... ,. -61..;,ti. 
F.n enel ele ...,.., il Rami 
Pata oimutta. Y•h==n W.. 
Wknt toplanclap.. ... glnılez 
clerW MDMbm .._ ettirmif; 
Kata,.U,. ......... ...... 
,.... .... hahmcap ....... bir 

Jeıe •lrl•ımya ..,... ...er.ifti. 
Fakat açıqlzler, ..,... buna 
mani ôlnaaflar; .....,. blaee.i ....... ,. 

yaka la .... eli. 
~ b&yiik 
zaferd• mem
._ bir halde, 
H. Rami Paşayı 
Zaptiy~ ~re
tiöe getirmitler .• 
~ JZi mü-
tehui• mlhtedi 
V.-lleP.1-'>CI• 
.lldCki bulunan 

mubaasar 
k Efendi e 

em e ekı amw. __ 
Cinsleri Islah Edilecek 

1zmir Mıntakasındaki Islah istasyonu 
Faaliyete Geçmek Üzere 

1zinir • (fiUUai) - Nalil&cle .. 
yapılacak olan, ıarbi Anadolu 
pamuk ..... ~. ,......_ in-
fUbaa ..... • ·-k İl-
tasy~'! içflı lira t..heiıat 
plmiftir. istasyon dart ay içerl-
ainde ilnrlal eail'ecek Ye b8 1111cJ.. 
det zarfında da p.... cM•n 
l8lalu için ilk tecr81*er ya~ 
buhmacakbr. 

Pamuk iatuy_. mDdldlöae 
tayin edilen Celil Bey, ~uilli1e 
gitmiftir. Celil Be71 pamtik iatU· 
yoauaan ilk plinda ya~jı it" 
feri tltle- hulisa etmektedir: 
~"~·· ilk pliada pamuk 

-mr;----,ef:inha, --··- lhtiyaçlm-
- "" t.-hni ft pmnalı .... .a. ı•luw temine plafacaldır. 
Pwk tolaumlanaua wlah•cla 
istihdaf edilecek eau ...., ~
muk elyalomn k~et ve kejfi
yetçe y&ksehnesiclir. Hali, mem· 
leketimizde yetifen ~uldann 
elyakı kısa, lei't: ve m.kaveaiet
mzclir. Bu evsaf bmükluğu, ~
~ cinsinin ihtiyaç kar .... 
tamam bir cevap tetkil etmeaine 
manidir. 

Menden1 mıntakasında Ame
rika pamuk cinslerinden bir veya 
birkaçının ikam si istasyonumuz· 
ca mukarrerdir. 

Tohum ıslahı işinde 6zlü ne-
ticelerin alınması için, bu sene 
Adana pamuk istasyonu müte-
hassısı M. Klark ile beraber tec
r6beleri bozmak şartile ufak bir 
mtihap yapmak tasavvurundayız. 
Çok ümit ediyoruz ki, tiç sene 
zamnda, Menderes •adisinin top
rak, iklim ve işleme şartlanna 

uygun bir tip bulup, bunun ta· 

Nullll ,,. .. 1c İdaq011a ....... CeW 
B. 6lr ,,._rı1c ,_.,......,. 

Mlll prtlara uypa bir tipin ta• 
mimi kadar muhafua.ı ela mll
W.dir. 

it ıeoitledikçe •e tatbik ..., 
huam artbrdıkça mmtaka, .....-
taka, tohum tasfiye menaılan 
tesis edilece~ ve bunlar istasyo
numuzun murakabesi altında bu
lundurulacaktır. 

Tohum ıslahı meşgales 
hali nden sonra, Menderes pamuk 
istıb a atma tam bir tecanus te
minine muvaffak olmak kah 
olacaktır. 

istasyon, bu sene ihzari işle le 
iştigal edecek, önümüzdeki -. 
harda tarla ve liburatuvu m 
saisine, yeni yapılacak binalanfa 
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~adyolin 
Diş macunu 

Temiz diş sahibine sıhhat, cüzellik 
ve karşısındakine ferahhk verir ! 

Dişleri temiz ve güzel olmıganlarla konuşurk•n içiniz· 
dt1n sıkıntı duyarsınız, fakat tertttmiz, bembeyaz di,Ii biri· 
sile konuşurk•n bir ferahlık hiss.dersiniz. 

Güzel di,Ler gönüll•ri nurlandırır. Bög/e dişler• malik 
olmak için RADYOLIN lcrcllanınız. 

RADYOLIN mütehassıs kimgak•rl•r. nezareti/•, lıazır· 
lartarı •n hefb diı mac•nudur. (:->827) , .................. ._.__.. ....... _____ ............ ._ __ , 

•• 

EVET, HAKiKATEN ••• 
Bir i a-ş makinesi ~ey& bıçağının intihabında kat'iyyen 
tereddiit etmeyiniz. Gillette, bir ı·eyrek asırdanberi 

bütiin ı aş makine ve bwaklarının başıncladır.Gillette'i 
kullananlar için en iyi temiuat. miikemmelt>n ve ku
sursuz fbış etmesidir.Yeni llillettc bıçaklan eski ve 
ye ıi bütiin (:illette makinelerine tatbik edilebilir. 

r 
(5042) 

TOBATLIYAN 
TARABYA YAZLIK OTELi 

ve LOKANTASI 
TarebY• M. Tok•Uıyan Otell ve Lokantaeın1n en asri konfor ve 
~ emeklerile kiişade bulunduğunu muhterem mü., terilerine arzeder. 
Bolazlçlnln en havadar ve cazip noktasında bulunan otellmlz lstanbulun 
her cihetten en glizel bir sayfiyesidir. Bilhassa lak•nl•mız yemeklerinin 
:ııefaset ve emsalsizliğini ispat kiilf etiıı<len müstlığnidir. Ziyaretlerile 
mfüu:,.e~emizi ~imdi~ e kadar taltif buyıırmamış olan zavatı muhteremPnİn 
teşrifleri rica olunur. F•zla ikamet buyuracak aileler mU••lt ••ralte 
tibı tutulur. 

İnhisarlar Umunı Müdürlüğünden: 
Şartname ve nümunesi dairesinde pazarlıkla beş muhtelif mar· 

kadan muhtelif miktarda 31000 adet çinko etiket sabn alınacaktır. 
Taliplerin nümune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak 
etmek üzere 0 o 7,5 teminatlanm hamilen 10/8/933 perıembe günü 
aut 1' lıa GalatMia Alua, • llomİffo1111Da\lllür-.caa1'arı. 113650-" 

SON POSTA 

Galata'da Karaköy'de kiin 

EBSEL·SiOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastarm kusursuz 
biçimi ve atölyelerindeki itinakar terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ısmarlama 
Kostümleri 

her sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 

zs 1ı2 Liraya 
yapmaktadır. 

Bir tecrUbe bin rekllmdan iyidir. 

TED/YATTA TESHILAT 

Temmuz 29 

Gümrük Muhafaza Kumandanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

Her 
erkek. 
beyaz ve 
a<'Tmin yeni bir cilt göriince memnun 
olur, Hali hazırda sizin de malik ola
bileceğiniz şayanı perestiş cilt .(yağsız) 
be\ az renkteki Tokalon kremıle tec·
rübesini zapınız. Bıı kremin terkibinde 
taze krem ve musaffa ze~ tinyağı ile 
karıı:tırıtmış ve cildi beyazlatan ve 
kuvvetlendiren kabız uuımrlar var. 
ı >erhal nüfuz ve cilt guddelerinin 
tahri!iahıiı teskin eder. M unbesit me
samatı sıkla~tırır. Ve siyalı benleri 
izale eder. Yalnız 3 giinde eilde, cazip 
ve yeni bir tazelik, emsalsiz bir gü
zellik verir. Bıiyle bir cilt ba ,ka su
retle temin edilemez. Her sabah beyaz 
renkteki bu yeni Tokalan kremini 
kullanınız ve şayanı hayret neticesini 

· (G2m) göriinuz. 

SAOl l<ZADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

Sakarra vapuru 
ISTANBUL·IZM'tR 

SÜR'AT POSTASI 
Her hafta Cumartesi giin11 saat 18 de 
Galata rıhtımından hareket, Pıuar 
gUuü Jz.ıııir'e muvasalat, Pazartesi 
hareketle Salı gllııil lstanbul'a avdet 
eder. 

KARADENiZ Postası 

SADIK ZADE 
vapuru 

81 'l'emmuz l'ıızartesi giinü saat 
1 n de ~irkeci rıhtımından hareketle 
Zonguldak, İnebolu , Ayancık, Sam
snn. Ordu. ( :ireııon , Trabzon, Sür
mene ve Hize liroanlnrına azimet 
ve avdet edceeklir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet Ham altında acentalığa mü

1 - 3921 • 4000 metre yerli bez pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık Gümrük Muhafaza Umum Kumandanlığı Komis

yonunda yapılacaktır. 

3 - Pazarlık 3/8/933 tarihine rastlayan perşembe pnü saat 
14 tedir. 

4 - istekliler iğreti güvenmelerile belli saatte komisyona 
gelsinler. 

5 - Nümune, şartname komisyonda görülebilir. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik halitında b6y1ik 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Şark Malt 
HULASASI 

kullanınız.. Her eczanede ıatılır. · 

lN EYİ ARKADAŞ/Hl/! KUHBARADIR --
racaat. Telefon : 22134. 

' (5832).,., ----- ------------- - ------

···························································· 
Son Posta MatbaaSI .. 
Sahibi: Ali Ekrem 

Nefri1at ~ürü: JWI Lifti 

lılatbuat Uemi\·eti tarafından 
tertip 

0

edilen 

1933 
MA'l'BUA'r 

ALMANAlil 
çıktı. Her kitapçıda bulunur. 

... -~ ~Jata l liradır 


