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Tapuda ,eni tqkilit yapıldı n 
aaJrimealmlün ahaı Nbmı ko
laylafb. Bu huauıta halkımız 

.&yor ki: 
Naei Bey ( Beyazit Huanpaıa ka

rakol ıokatı 17 ) 
- Ealddenberi tapu işlerinden 

tild,et eder, dUl'W"UL Defterhaneye 
..... itlerin mutlaka uzayantı ka
aaati vardı. Bununla beraber halkı 
we memurları mazur göaterecek bir
tok ıebepler de vardı. Bir defa eıki 
ta~ kayıtlan ve defterleri ilmi bir 
feldlde tasnif edilmemiftir. Bugün 
pzetede okudum yeni uaulle insan 
e.nü bir aatte paraya çevirebiliyor
mUfo Tefecilerin, qaurabahacıların 
eliacle ezilen emlak aahiplerine bun
.. büyük bir hizmet olamaz. 

* Huan Fehmi Bey ( Şehzadebaşa 
Emin Nurettin mahalleai 34) 

- Yeni kadutro tetkilib yüzün
den dia bir adam alb parp. mülldlnü 
lmk bet daldkefla parAJ'• çevinaiye 
.. Yaffak olmufbu'. Bu; köhnelilde 
Jelllitin, daha dotrusu asri bilgiler 
tt aallerle eskiliklerin gizel bir mu
bye.e örnegidir. t(adutro idaresini 
a..lwetle tebrik ~rim. 

• Ali Bey ( Befiktaf Akaretler 14) 
-Gayrimenkullerin lir'atle paraya 

çeYrilmui buaiinkG iktuatçılann 
fok ellemmiyet nrdilderi bir iftir. 
.... mkılan hir adam emlikini der
W paraya çnirirse hem faizden kur
talar, hem de •&iilecek ifiai Wnm 
enel yapar. Yeni tetkil&t biran evvel 
Mitlll tlrldyeye tefmll edilmelldir. 

• Hakin Bey ( Taluim Sıraıerviler 
ıt1) 

- in.an mülkünü bundan sonra 
telefonla bile aatabilecelımifo Bu su
;etle Tlrldyede emlik te müteduil 
lıir ..,...ye haline plmiftir. Henüz 
~ memleketlerinin bir çoldannda 
•h bu usul tatbik edUmezken bunun 
memlelcetinıizde tatbikini l"Örmek el
Mtte bizi ınindirir. 

4Saatin 
adiseleri 
Dili lzmirden gelen Adnan 

ıwaparu Galata rıhbmma yanaşır
ken, Anafarta vapurunun kıç ta
rafma çarpmış ve huara uğrat
llllfbr. * Vatman Kizımm idaresin
tleld tramvay ile p6r H&seyinin 
idaruindeki otomobil Beşiktaşta 
çarpqarak her ikisi de hasara 
ujramıftır. * Sofir Sadık idaresindeki 
3173 No. h otomobil F mdıklıda 
lılmtafa isnıinde birine çarparak 
telalikeli aurette yaralamıtbr. * Kum ameleaiııden Bekir 
ltir İf ylziinden arkad8f1 Ômerle 
ayga etmiş ve yaralamıştır. 

1t Sabıkah Mıgırcliç Fatihte 
S.am zade aparlımaıllncla oturan 
Maide Han•mm evine maymmı
calda kapıy'ı aç.rak girmİf, 
ite beri çalarken yakalanmıfbr. * Osman isminde biri Pan
~ Raif Bey aparbmanmda 
lteberi çalarken yalralanmıfbr. * Mustafa isminde biri Şeh
teeftrinde Huanata mandıruın
da inekçi llehmedin elbise ve 

',r-_:_- çalarken yakalanm•ftır. 

iki Kişifin Müracaati 
Con Ahmetin Keşfini Andıran Bu 
icatlardan Biri Gülünç Bulundu! 

Son günlerde Darülfünuna iki şahıs müracaat ı 
ederek zatülhareke makine icat ettiklerini iddia 
etmİf)erdir. Con Abmetin teklifini andıran bu icat
lar h•kkmda mueiUerle görüştük. 

Taksimde kışla meydamnda oturan usta Geşo 
Efendi. zatülhareke tulumba&1 hakkında diyor ki : 

Fakat biz Geşo Efendiye makinesini getirmesini 
söyledik. Tecrübeler yapacağız. 

Bana kalırsa bir defa zatülhareke ve devri da
imli makine icadına imkan yoktur. 

Geşo Efendiden başka Mustafa isminde bir zat 
0 Bidayette bir parça hava tazyiki ile işledikten 

sonra makine artık harici bir tazyike ihtiyaç hisset
meden kendi ken<line ve muttasıl işleyecek ve suyu 
istenilen yüksekliğe çıkaracaktır.,, 

geldi. Mustafa Efendi de devirdaimli bir makine pro
jesi getirdi. Tetkik ettik. ilmin prensipleri uymadığı 
ve bu projenin tatbik sahasında fili bir neticeaini
görmek imkanı olmadığı için gülünç bulduk!., 

Darülfünuna mensup diğer bir ilim adamı da 
şunu söylemektedir: 

Bundan başka Mustafa isminde bir zat daha 
Dariilflinuna müracaat etmiştir. 

Bu zatin düŞ1indüğii makine de otomobilleri 
it}etecektir. Bu iki zatin iddialan ne dereceye ka
dar doğru ve ilme uygundur, asıl durulacak nokta 
budur. Fen Fakültesi elektrik ve makine enatitUafi 
profesörü M. Düsyo bu müracaatlar ve bu iddialar 
hakkında şunlan söylemektedir : 

" - Zatülhareke ve devirclaimli bir makine 
icadına imkan yoktur. Bu Geşo Efendi de yeni bir 
Con Ahmet olsa gerektir. Çünkü zatlllhareke mo
tordan sarfı nazar, her hangi bir motonı tahrik 
için verilen takata müsavi bir takat bile alınamaz. 
Makinelere verilen takat mukabilinde ahnan randı
man yüzde 50 - 95 tir. Binaenaleyh bu iddialan 
ilmin esaslı prensiplerini bilmemezliğe atfetmelidir.,, 

_ .. Fransa keşfiyat dairesi devri daimli ve zatül
hareke icat hakkındaki iddiaları derhal reddeder. 

Yeni Ölçüler 
Nizamnamesinde 
Neler Var? 

Yeni ölçüler nizamnamesinin 
Şurayı Devletten bu ay sonuna 
kadar çıkması muhtemeldir. Ni
zamname memleketi 11 mınbka
ya ayırmaktadır. Her mıntakada 
bir baş miifettiş ve iki miifettiş 
bulunacaktır. 

Elektrik, gaz, su saatleri tak
simetreler, termometreler, kilo, 
litre, metre için ayn ayn ayar 
usulleri ve hata cetvelleri yapıl
mışbr. Müfettişlere tabi olmak 
üzere ayar memurlukları buluna
cak ve bunlar ticarethanelerdeki 
ölçülerin senelik muayenelerile 
meşgul olacaklardır. Memleket 
dahilinde yapılan veya memleke
te hariçten giren biliimum ölçüler 
ayar dairesinden geçmeden piya
saya çıkanlmıyacaktır. Yük va
gonlan da ayarlanacakbr. Mem
leket dahilinde ölçü imal eden 
fabrikalar ölçü dairesinden mü
saade alacaklardır. 

Askerlik Yo~lamaları 
Beyoğlu askerlik tubcsinden 

verilen malümata göre 929 do
ğumlu efradın son yoklamasına 
1 Temmuz 933 ten itibaren baş-
lanDUfbr. 

Sıhhi ahvalleri dolayısile 929 
doğumlularla muayeneye tibi 
diğer doğumlular da şubeye mü
racaat edeceklerdir. 

929 ve diğer doğumlulardan 
tahsil dolayuile mektep vesikası 
getirmek mecburiyetinde olanla
nn da veaikalannı getirmeleri 
istenmektedir. 

Hepsi Yalan Döviz Kaçakçısı-
Evkaf Umum Müdürü Neı- nın Kaçırdığı 

riyah Tekzip Ediyor n ı -- raraıar 
Bazı gazeteler, Evkaf Umum 

Müdürlüğü _fin lzmirde otomatik 
bir lokanta açacağım, Avrupadan 
zeyti'1cilik mütehUSJ81 getirtece
ğini, Dördüncü Vakıf hanım sata
cağını yazdılar. Bu hususta Rüştü 
Bey bir muharririmize demiştir ki: 

- Otomatik lokanta nasıl olur 
onu da bilmiyorum, zahir alay 
olsun diye yazmışlar. Mütehassıs ta 
getirmiyeceğiz. Dördüncü Vakıf 
hanın sablacağı da kuyruklu bir 
yalandır. Evkaf satarak geçinen 
bir müessese değildir. 

Trakyada ve Garbi Anadolu
da bazı Evkaf müdürlüklerinin 
lağvı hakkındaki haberler doğru 
değildir. Bu sene yalnız Burdur 
Evkaf Müdürlüğü lağvedilmiştir. 

Evkaf Umum Müdürlüğü 933 
bütçesine abidelerin tamiri ve 
muhafazası için (40) bin lira kadar 
bir para konmuştu. Bu para ile 
lstanbuldan başka yerlerdeki abi
deler tamir edilecektir. 

TEIJEKKÜB 
Sevgili babamız Celilettin 

PafaDln ani ufulü doJayısile ge
rek bizzat cenaze merasimine 
iştirak ve gereK telgraf ve yazile 
taziyet lütfunda bulunan zevatı 
kirama eu derin teşekkDrlerimizin 
ibliğı için muhterem gaz~ 
tenizin tavauutunu rica eyleriz 
efendim. 

Oğulları: Nizamettin, Kemal 
Kerimeleri: Münire, Zeynep' 
Damatlan: Muhlis, Ahsen (5185) 

Yataklı vagon firkctinin Paria 
vagonu şefi M. Daniyal Tomao
viç Türkiyeden harice döviz ka
çırırken trende yakalammıh. 
T omasoviç'in üzerinde 30 bin 
Fransız frangı, 1500 ley, 100 
Belçika frangı, 20 İsviçre frangı, 
240 Sırp dinan, 1 O şilin ve 400 
liret bJJlunmuştur. ( 400 ) liret 
kumpanyay~ ait olduğundan iade 
edilmiştir. T omasoviç bu parayı 
beraberinde Türkiyeye getirdiğini 
ve şimdi de Sırbistandaki baba
sına götürdüğünü söylemiştir. 

Kendisi mevcuden polis ikinci 
şubesine verilmiştir. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Bu Sene Açllacak Mek teplır 
Bu sene şehrimizde bir lise 

ve birkaç ortamektep açılacaktır. 
Yeni lisenin Haydarpaşadaki Tıp 
Fakültesi binasında açılması 
muhtemeldir. Ortamekteplerin 
biri, . Kasımpaşada, diğeri de 
Boğazda açılacaktır. 

Su Saatleri Geliyor 
Belediye Fransada bir şirkete 

(6) bin kadar yeni ıu saab ısmar
lamışb. DOn Belediyeye gelen 
bir telgrafta saatlerin Manilyaclan 
vapura ytlkletildiği bildirilmiftir. 
Yakında saatler gelecek ve yer
lerine konacaktır. 

Temmuz 4 

[ Günün Tarihi ] 

Gazi Hz. Boğazda 
Bir Gezinti Yaptılar 

Reisicumhur Hz. dün aaat 16 da 
Sakarya motoru ile bojazda bir 
pZinti yapmıtlar ·ye 1aat 19 dl 
saraya avdet buyurmutlardı~. 

Binicilik müsabakalanna ittirak 
için ıehrimize gelmit bulunan Bulgar 
auvari zabitleri, Reiıicümhur Hz. ne 
8l'ZI tazimat için Dolmabahçe sarayına 
sftmifler ve defteri mahsusu imza 
etmiflerdir. 

Ankara Mekteplerini Takdh 
Ankara kız ve erkek liaelerile kız 

orta mektebinin tarih çoj'rafya ve 
yurt bilgisi derı zGmreai mezuniyet 
imtihanlannı huzurlarile tereflendiren 
Reisicümhur Hazretlerinin imtihanla
nn neticesinden memnun kaldıklannı 
Maarif Vekili Doktor Reıit Galip Bey
feadi bir tezkere ile bu mekteplerin 
müdürlüklerine müjdelemittir. 
Bu Seneki Fındık MahsulU 

Onye ve Fatsa hariç olmak üzere 
bu aenelli fındık rekoltesi 90,000 
kantar olarak tahmin eclllmJıtir. Bu 
birinci tahmindir. ikinei tahmin t~ 
temmuzda yapılacakbr. 

Mühim Kararlar 
Ankara, 3 - idman Cemiyetlel't 

İttifakı Umumi Merkezi mlhim ka
rarlar vermiıtir. Bu sene alb ıu 
aporlan mıntakaıı aruında birincilik 
millabakalan yapılacaktır • 

Bu müaabakalann lataabulda ya· 
pılmuı mutaaavver iae ele Ankara
dald Karadeniz havuzunda da COm
bariyetin onuncu yddBaümG bayra
mmda yüzme ve ldlçGk yelkenli va• 
ntalarla. müsabakalar tertiW karar-
lafllUtbr. • 

Futbol mıntakalan yirmi bin 
çıknııtbr. Cümhuriyet llayraımnda 
Tirldye birinciUk mOıabakalanm ya
paaldardır. 

Cumhuriyet Bayrammda bltia 
kulüpleri temıil eden birer ıporcu 
lıwllp bayraklarile resmi.eçide iftiralı 
ecleeektir. Ankara için bir de atletik 
sporlar müteh.Uııri celt.e.IUeeektlr, 

Evkaf Memurları M••t 
Alaınadı .. r 

Evkaf mGdürlütü memarlann tem
muz mUflru ve Hayrat hademesinin 
haziran Gcretlerini heniz verememiıtir. 
Maqm bir hafta kadar teahhur ede
cefi söylenmektedir. 

Ekmek Flati 
Belediye narh komisyona ekmek 

ve francala fiatlerini ipka etmiftir. 
Ekmek 8 francala 12,S kuruta ıab
lacaldır. 

Sıhhiye Vekilinin 
Beyanatı 

Sıtma, trahom ve içtimai baıta
hklarla mücadelede bu sene bGtçenıiz 
bir sene evvelkisine nazaran mabaus 
derecede büyümiiftür. Cenup sahille
rimizde 11tnıa mGcadelesini hemen 
zincirlenıe bir halde Antal1adan Mer
ıine yaklathrdık ve bir taraftan da 
Ege deniz sahillerine dotra bGylt
miye baıladık. Tıp talebe yur
duna yine 130 liae mqunu almak 
karanndayız. Bu suretle latanbul Tıp 
Faldllteaindeki talebe yurda mevcudu 
500 G •tmıt olacakbr. Vanda bir do
tu• evi açıyoruz. 

Maske fabrika11 için tetkikat yapı-
yoruz. Yerini tayin ettikten ıonra 
memleketin ihtiyacına matabtk tekil
de teaiut vücude setirmek için me
aaİJ• baılıyacatız. 
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Herıin 
Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

--

Kapanao Mektepler 
SaJri "Etem 

.. Bir telgraf: 
.. _ 45 ilkmektebin kapanma

sına vilayet meclisince karar ve
rildi. 

"Bir baıka haber: 
.. _Bu sene ... viliyetinde elli 

ilkmektep kapatılacaktır. 
" Buna benzer bir hayli ha

berler ve bir hayli Yiliyet i.unle
ri işittim, fakat ne uyı)anm, ne 
de viliyetlerin adlanm aklımda 
tutabilelim. 

"Viliyet meclisleri boyuna mek· 
tep kapabyorlar. 

"Maarif blltçeleri mütemadiyen 
balta ile budanıyor. 

"Hattı bazı yerlerde hastane
lerin lityedilcliğini bile biliyoruz. 

"Bunlar lzerinde kf>nuıtuğwıuz 
zaman size fU cevabı veriyorlar : 

1t - Ahval iyi clep, hmasi 
bütçelerden yilde onlan da maa· 
rife veriJonaz. &m.enaleyh arbk 
bizim blltçemizin mektep açmıya 
değil mevcutları bile korumaya 
takab kalmıyor. ,, 

''Hususi biltçelerclen yüzde onu
nun hilldlmet merkezine verilmesi 
bütçeleri belki sanar. 

•fakat ne de olsa, mekteple
rin kapahlması için bir sebep 
olamaz. 

.. Bu Mbep paramız yok hudut-
ları beldemirelim 8izllnden daha 
bqka tllrlü bir feY değildir. 

"Buna çare bulmak prek, ça
re, ilkmektepleri umumi bütçeye 
almak ve. bunu bir devlet mese
lem olarak tetkik et1aektir. 

.. Bu rejim mektep kapamaz. Ce 
haletle barışmak için mütareke 
yapamaz. Ancak mektep açar, 

"Ümmilikle, cehaletle meydan 
harbini yapan hir rejim harbi 
yan yolda hırakamaz. ,. 

latan bul 
F•lilı Rı/kı 

" Kaç pnclllr, biraz nefes al
mak için Londra sokaklannda ve 
yakınlannda dolaşırken hep eski 
lstanbul habnma geliyor. Burası 
demir ve k6mür memleketinin 
merkezi... içinde 7 milyondan 
fazla halk var. Nlifusun kimbilir 
belki yilzde sekseni iki, üç, diirt 
katlı evlerde oturur. Bahçe, çayır 
ve ağaç girmek.izin üç sokak 
geçemezsiniı. Tabiat, en işlek cad· 
denin en kalabalık otelinin yemek 
aalonu penceresine kadar sokul· 
muftur. insan bu cehennemi şe· 
hirde yefil'den bıkıyor. 

" Taymia kenarlanl iç dereler 
ve bilyük kırlar!.. Bunlann hepsi 
l.tanbulda vardı. Kimine Kiğıt
hane, kimine Gikau, kimine Kur· 
bahclere, kimine Beykoz çayın 
derdik. Hepaini harap ettik. 

"Daba iiç sene evvel Nişantaşı 
hahçeli bir 10kakb. Kibar bir 
londra mahallesinin sokağı idi. 
Beyojluna çevirdik. 

" Ufuklardaki 1ervi resimleri 
terine buton duvarlar gezti. lstan· 

ul denizden, dereden, kırdan, 
ağaçtan, bahçeden, ıpktan ka
çıyor. 

"Ana aaekGlisyonu ve aan'at
aızlık, D8lal o kadar güzel yara
:ıd~ğına alal enaiyen lstanbulu, 

emzaiz. dti, cha...ı. ve siali 
~ dMa az ferah, clalıa 

. 

Resimli Makale 

lasanlar itiyatlarının esiridirler. 
Ahftıldannclan kolay kolay •rnl ... az
lar. Banaa içlaclir ki memurlar, ••· 
muriyett• •aqeçemezler Ye huauai 
tqebbilae abla•ular. 

A 

Gençlerin ahi.an olmalan, ahtlon 
olduktan teylerin ulıtındaachr. He
nilz mGatekar bir hayat kuramıyan 

.:re•ç kendinde yeni hamleler 1apmak 
bdretiai f6rilr Ye beraii• ,..ı bir 
tecriibeye ahlar.~ 

il Htanle Y apuıız a 

Hayat yirümelc demektir. Hayat 
yirilrkea itiyatlanaa Mih blaalar, 
hayabn •erilincle kalırlar. Ne yatta 

oluraaaız olunuz bamle kudretlai kay
~ itl,atlara ltatb kalmak 
bil'u da llilme katlaamak cle .. ktir. 

. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Konferans inkıtaa Uğradı 
~---~~~~~~~----~~----~~~~~----

Ruslar Küçük ltilifla Ve Komşularile 
Yeni Misaklar lmzalayorlar 

Londra 4 ( Huauai ) - Amerika 'mn istikrara 
yanqmamuı &zerine konferans bilfiil inkitaa uira· 
IDlf, tali komisyonlar hiçbir feY müzakere etmeden 
dapmıflarclır. 

l.Yiçre bqmuralıhuı M. Sttiçki konferansın 
clajılmuam iatemiftir. Peqembeye kadar hiçbir 
mllukere yapılmıyacaktır. Bu ialatam devamından 
korkulmaktadır. 

Londra, 4 (Hususi) - lkt.at konferansı milt-

terek bir anlaşmadan ziyade münferit milzake
relere \ eaile olmuftur. Ruslar lnptere ile 
ulatclıktan sonra biri kiiçük itilif devletleri clij'eri 
ele kolllflllan ile olmak ilzere iki misak daha imza
lamaktadırlar. Komşularla imzalanacak misakta 
Tnrkiyetle dahildir. 

Lonclra 4 (Hususi) - Tevfik Riifti Bey latan
hula avdetinde Romaya da oiı'ayacak, ltaıya rica· 
file siyasi temaslar yapacaktır. 

Yunanistanda Fevkalide Hidiselere 
• 
intizar EdiliyorHükômct Tedbir Aldı 

Atina 4 (Hususi ) - Evvelki gün Seliaikte ya· 
palan intihabat, kat'iyen Venizelistler tarafından 
kazanılmıfbr. 

Muhaliflerin kazanclıklan rey miktan hüldimet 
fırkalarından diSrt bin kadar fazladır, Halk fırkası 
taraftarlan asabi bir haldedirler. 

Atina 4 (Hususi) - intihabat neticesinin anla· 
ıılmuından sonra vaziyet son derece karanlık bir tekil 
hal almıfbr. Selinikten gelen haberlere g6re, Jeneral 
Kondilis ve Jeneral Metaksasın cliktatirllik ilin 
ederek, Venizelistler aleyhine harekete ıeçecekleri de 
şayi olmuştur • 

M. Venizelosla Jeneral Konclilisin Selinikte bu· 
lunmalan siyasi bir d&ellonun bqlamak iizere olda
junu ve b'1 auretle yeni ve mflhim bazı hicliselerİD 
arifesinde olduğumuzu anlatmaktadır. 

Telefon 

Atiu, 4 ( Hususi ) - Dlin Nazırlar fevkallcle 
bir içtima yaparak, bazı tedbirler ahnmuma karar 
vermiflerclir. Bu meyanda muhaliflerin berhaaıi bir 
tezahüıiine meydan verilmemesi için her ttlrll içti
maın menedilmesi, Atina, Pire, Patras ve Giritteki 
askeri kıtaabn hazar bulunmalan emrecliJmiftir. 

Hlildimet, newrettiji resmi bir tehlijde vaziyete 
tamamen hakim c-ldufunu bildirmektedir. 

M. V enizelosJ Kanunu Esasiye muhalif olarak 
hilkUmetin serbestiyi tahdit etmesini ve bir takım 
korkunç tedbirlerin almmasını şiddetle protesto 
etmiftir. 

Mulaalif matltuat ve muhalif fırka mensuplan 
htlldimetin iktidar mevkiinden çekilmesini istemek· 
tedirler. 

Şirket Aldığı Paraları 

iade Edecek Yapıyoruz 
Paria, 4 f Hamsi ) - lktıaat 

Vekili Celal Bey ticaret mua-

Türk-lran 
Ticaret Mu;hedesi imza 

Edilmek Üzere.. 
lran hüldimetile akti mukar

rer olan ticaret muahedesi mil
zakerelerinin ikmal edilmek 
üzere olduju ve muabedenin 
yalanda kat'i teklini alacap haber 
verilmektedir. 

Ankara, 4 (Huau .. 1 - MO.· 
tef&l'lar Komiayonu lstanbul tele

fon . iti hakkında karanm vermit-
tir. Bu karara giSre firket ücretleri 

tenzile, bugllne kadar mtlfteriler
den alclıiı fazla parayı iadeye 
davet edilecektir. 

• 

hedesi akti için Fransa hüku
meti ile temas etmektedir. 

Şimdilik Suriye ve Fransa ile 
ayn ayrı muvakkat esaslar üze
rinde UJUtUlacaiı ümit edilmek· 
tedir. Almanya ile de bir ticaret 
muahedai akti için Lodrada 

JSTER /NAN iSTER 

gCSriifülmesi mukarrerdiı-. ftaljal 
ile konferanstan aonra Roma' da 
müzakerata bqlanacakbr· 

iNANMA/ 
Anadolu seyahatinden yeni dönen Sadri Ethem Bey - Ne atacı dikiyorsunuz ? 

yazıyor : Cevap verdiler: 

" Yoldayım, 1600 metre yülueklitinde bir datın ;-Be~=~üdltime ıire kavak köyü. ~tubetll olan 
vamacından reriyorum. Bana rösterdiler: l d li d k ~-•---..1- yet• .. • A11a1wa dat 
ı T yer er e, mese • ere en..-..r- • -r-; 

" _ Çıplak sırtlan ataçhroruz. Hakikaten birçok tepelerinde kavak yetiftinaek ıerçı bar çallfmadu. 
adamlar ntm tepesinde an (ibi çalıııyorlar. Kazmalar Pek pzel de bir hl9lilai,.t ... ....w1r. Çahfmasana 
ullarorlar. Sordum: çahfıhyor. Aha teri ........... 4ikilüyor.,. 

J ,._.,, l'llAll ısr•• J. ___ .. ~~ .... - denizli, Ye 80-
.. ft .. ~ .. 

L~~:~~~~~~~W~~~~-

Sözün 
Londra Konferana'UN~ 

Keşişin Duası 

İlifti: 
Bliyiik bir clikbtle 

cW.11 bir ad ... Wr 
80nlJor: 

- Neo. zor hir bilmece 
hallecliyonun? 

Beriki ceYap veriror: 
- Ha,..., londra ·~ 

mn neticesini ant...,. pı,a,.. 
rum! 

Evet, çok kimleler .,. U.. 
bya kürek çekiyorlar, falrd 
giclifle bu uiurda yoralaa ...... 
lann zahmetleri bota çdcaJa. 
mahküm gibi g6rünllyor. 

Londradan son gel• melctij;'.!~rJ 
murahhaslara verilen ıanp 
ziyafetin acaip tahilMile c18111. 

Bu ziyafetin sonunda Wr ,.. 
pu konferaDSID akibetinia İJliiİI* 
dua etmit-

1, kefİIİD dua11na blcla,_, 
lbaitlerin çlribBlf kmatlan 
ma _7emiı llUta katlar p.i d~ 
defik oldu demektir. 

Zira daha bu ..,.._ kua• 
madan evvel, pa,..._ cWaa • 
Klnahkir olan çok ........ ... 
a~ ile çok zama••ar ··- ... 
p!l'dattılar. 

Fakat bunlara rajaaen, 
olaa bulana l,ol IHr lef .. ,.. .. 
tnneyen bir akbaia 8"li 
ma~en ee wlıttl 

Papua okubip ta dinleılililerl
ne halobna. koDf• .,....iri 
nbh•wr ela mededi papaa ...... 
lanncla aray..:ak kadar ... 
tnketmifler pliba. 

" Blyle yapaCaldanna yorul
madan da;ılsalarl ,, bari ! 

Türk Musikisi. 
Ve Mütehassısı 

Samimi Tezahürata 
leOhnuAr 

Paria, 4 CI lw ol) ...,.. r.e,rfilr 
Riiftü B. ia p.- ı•sui 
samimi .......... .-.. ...... 

Hadc:i NaZın =.:.:.. Tevmi Rlttl B. 
~ aalaplaa laakilcat 

~:lh meselesinde iki me.-. 
ket arasmCla aynhk yoktur. Paria 
pzeteleri Tlrldre ve Tllrk ._. 
luju lehinde neşriyata dwam 
etmektedirler. 

M. Paul Boncour Temk Riiftl 
Bey şerefine bir ziyafet vermifti-:. 

Paris sefirimiz Suat Bey ele 
sefaretbanede bir iğle ziyafett 
vermiştir. Ziyafette, Fransaz A.amı.,.· 
ve Müste.mlekit nazırlarile 
nazırlardan bazı zevat, F: 
Ankara Sefiri, Ayan ildacıl 
M. Franlden Bayyoa, 'IMllll• 
lardtr. 



ki erden 
ınmak 

~~ımdır 

ple meselaı - Veri
ıWenniftir ki aiaekle 

bir vazifedir. 

MEMLEKET HABERLERİ :JM-IM.t Mansara/arı): 
• • • • Çingenelerde Bü-

Dı yarıbekır F abrıkalarDıyarı tün Yük Kadının 

Müskirat Fabrikası ikmal Edildi 

Gerede' de 
Bir Havuz Yapıldı Bir De 
Belediye Binası Yapılıyor -Gerede (Hamsi) - Re••zan 
Dede mesiresinde belediye tarafm

clan Anadolu haritall pklinde 
ıayet bl,ak bir bavaz vllcuda 
setirilmiftir· Em medrese bina
luanclan birisi de helecliye clDesi 
olarak tadil edilmektedir. Bu 
medrese gayet bllytlk bir bina 
halin~ ıetirilmektedir. Projeye 
nazaran binada belecli7eden batka 
bir otel, bir banka ve itfaiye 

Gümiithacı Köyünde Çocuk Himayesi 

0111111..,... kly ( ı-.. ) - Keu•ı Himarlielfal c..t,eti bu 
seae de 2t faldr meldep lale..._. battan •iı kadar ..,.......... 
Aynca 380 fMir plC8k ta ldmaJe altma almımf, ahalı Ye ...... 
mcak J91Dekle ı.e.lenmittir. 

kuvveti de bulanacaktır. K-bamn 
fimali ıarb~deld bot uui be
lediJe tarafmclan aablacak, orada 
yeni bir mahalle vlcada setirile
cektir. Kuabamn iman hmn1U11cla 
kapa.Um Mitat Be,iD bly8k 
t.liJetleri ıiriUmektedlr. 

Suriye Hududunda Çekirge Mücadelesi 

melderia •ıldelıd• ............. 
prttır. Siaelderi llcllrmekte p 
formll çok fayclahclar: 

Yiizde 65 -. ylsde yirmi alt, 
ylzde ıs fonall. 

Ba mayi Wr tabaia koaur Ye ' 
aiaelderi imha eder. Filit sibi 
vuatalar da, ainelderi llclllrmek 
için çok faydah bir unsurc:lur. 
Aptesanelerde veya natubetli 
çukurlarda inkişaf edeltilecek 
olan sinek yumurtalan içia qap. 
dald çare pyam tawiJedir: 

2,5 kilogram milat fenik, 
500 wıtimetre mildba bam ben
zin, 10 litre 111. Ba 8-ç, iki 
melre •ımiDd-W bir yer 

Çelllrp •laul•I• ~ .,. lıe .. tia reül aa.tH• S.. 
Mardin (H....S) - Suriyeden nm iltill etadf ve haraJarll yu-

hududumuza k&lliyetli miktuda murta ~· .................. 
Fu çekirı.a ~· Çeldrp- N-ybln aa_. Alelca••• 
ı. dl,.tin Kmltepe ve o.ik N.n.ce kl;plıliDi ele çekirıe iıltill 

• 

Omuzundadır 
Zafranbolu ( Huauai ) - Ova 

ve yaylalarda vakit vakit .çadırlar 
kurarak yaşıyan Çingeneler gerek 
adet ve gerekse menşeleri itiba
rile çok şayam tetkik bir kavim
dir. Çiıeneler yayılchklan nunta· 
kacla küme ktime clolaıın ve 
ve iter verde milli zevklerinden 
bir zerre feda etmeluıizin ayni 
terüt dahilinde yqıyan serbeal 
inRnı.rclır. Çiapnelerin ual 
meteinin Çin oldaiam ic' iia 
eclealer buluadup sibi bunların 
HIM'ten ıelmit olmua ihtimalini 
ileri llrenler de varmr. Aftcapaya, 
llmr'a ujnyarak ıeçitleri Avru· 
pa'da bunlann M..r'b olduiu 
bmatiai tevlit etmiftir. Ve bu 
itibar ilede Awapahlar Çinple
lere Mıtın kadim ....... veri
len lapti namım Yermeldeclirler. 

Bir efaaneye .... nktile 
Hunti Mma •• Re _,.. yanp 
-. ubile pçtiii ..... ince 
~-·i kaqdayu blj• Wr lapti 
bMleli :o1ıaUflar. Baam Hazreti 
Mua'ya çok biirmet etmifler 
Mı ıeda bunların ret.inin mtım 
smyarak: 

"- Hazettim, mem oldum. 
AIWa nzlanm bol et.in, c1m .... 
Jlll, dolqın, gezdijiaia ~ 
hlr yapyın diye dia etmif. 
Olllln için~ bir yerde . 
......_ mltemadiyen dolaşır-

lllnmf... Çingene üam larWJe 
çok yakındır. '8tlııl ldlrreiarz 
tm.iacleki ~ıenelerin yeldmu --- ............ 
Banlar her ~eri ...ıeketia 
diDiae ve an anabaa ..._ te-
meıı• eti. p,i ~ de 
,.. kendi ..... .,.... 

ler r1-~:-:. ı ti • ..a_ -•·~au• enur. 
mira&lr.tlr. Ka....,•, fal bakar, 
erkekler biyiik ~ .. ,..... 

n .,. oynabrlar, cembam• ederler. 
s..a.n pyet peldir. lluaikiye 
........... çek ............ Dl
~ çenp;k ya~. Çingen
lerde ıeçim ylldl erketen zi.. 
pcle kadmin &zerindedir. Bu ci

ftnlald çingenelerin cllilDleri çolr 
J111e1i olur. Çinpneler tlıt&nlere 
etraf klyllleri .... ederler. 

Gelin cama - mera• 
.a.te hamame ~·Bara
dUI ~evlilik ıalntala-
n pek raihat buJmadajı si.,_ 
••- tesetltr de yoktu. Ka
-... erkekli bir kafile hemen 
hir ıacllnn altuıda yatıp blkar
ı...... 7.iW ıecui plia kocaaile 
bsaber çahfacatnu 18 llzlerle 
teJit eder: 

•Ekm•ll• boynuaa 
TQtanan bo1n••• 
aer. biçene• •• ... 
Ol•aua o da benim Mı••••• 

Mehmet Enver 
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Siyaset Alemi 

Fransanın 
Çevirdiği 

İki Manevra 
Loadra konferansında Amerikaya 

karfl mqterek bir cephe yapmaya 
uğraıan Franaa bu teşebbüsünde 
muvaffak olamadı. Felemenk para
sının dayaaamamuile teşebbüs6 fim
dilik yanda bırakb. Buna mukabil 
İngiliz, Amerikan teeavGzile parasının 
tekerlenmesi tehlikesi karşıaında 
bulunuyor. Şu hal, bu konferanaın 
bir anlatma toplanbsmdan ziyade 
bir maaeYra sahua olchltwm bir 
dab.a l'Östermiftir. 

F ranaaDJD; J.onclra içümamdan 
biliatif ade çevirmlye çalıftıtı dij'er 
bir manevra da orta Anupada At. 
manyaya kartı mln bir çember çevir
meyi istihdaf ediyor. Avusturya ve 
Macaristanın itaıya Ye Almanya a. 
beraber yürümelerine mani olalak 
maksadile ve ımf para kuvvetile bu 
devletleri kendi emri albnda bulunan 
küçük itilaf zümresile anlqbrmak 
istiyor. Bu emeline muvaffak olmak 
için de mütemadiyen ltalayaya kur 
yapıyor. Dörtler mlsalamn kıymet ve 
eheuımiyetiaclea babaediyor. Böyle 
bir anlaşma yapılabilirse, bunun, 
düne kadar mGtemadiyen hilcum 
ettiti dartler misakı 1&yesinde 
olabileeefindea dem YUrUyor ore iddia 
ediyor ki, bu anlatma, ilk defa 
Fransa taralın<l.n diltünülmüf olan 
Avrupa federasyonuna dofru ahlacak 
adımı tetkı1 edecektir. 

fakat manevra gayet amtkan ve 
politika pek idi oldutuna gijre, bu 
tuz.ata kolay kolay kimsenin düıeceği 
ümit edilemez. Ti ki, Avusturya 
misillô sıfın tüketmit ban milletler, 
menfaatlerini kavrayamayan baz1 
muvakkat idarecilerin teıirile bir 
müddet bocalamak mecburiyetinde 
kalsınlar. - Süreyya 

Bor dm an 

Öldü 
Nevyork 3 - 1931 aeoeei temmu

zunda Nevyorktan latanbula bir uçuı
ta pimi' olan tayyareci Bordman, 
1 temmu&da yapdaa bir hava yanfl 
esnumda bir kazaya utramış ve 
ölmGıtür. 

Yeni Bir Pamuk Makinesi 
Moskova, 3 - So.,et mtlhendis

lerindenbiri yeni bir pamuk makine· 
•İ yapmıfbr. Bu makine pamuğu biç
melde ve otomatik bir surette koza
lanndan ayırarak çuvallara doldur
makta ve saplanm demet yapmakta
dır. Alelade makinelerle bir mevsilQ 
mGddetince bir hektar menhai aat
hiyedeki bir sahayi pamuk saplann
daa temizlemek içüı 18 - 20 ameleye 
lüzum vardır. Mühendis Oline'nin 
yeni icat ettiji bu makine sayesinde 
pamuk toplama masrafı yilzde SO 
eksilmektedir. Yeni makinenin tec
rübeleri fevkalade iyi neticeler nr
mlıtir. 

- Son Postanın Tefrikası 

SON POSTA 
.. 

BABİCI TBLGBArLAB 

Fransa Israr Ediyor 

Londra, 3 - Amerika murahhu-
11111 M. Moley ve M. Hul din iquh 
Baıvekili ve Hariciye naZJrlarile ayn 
ayn mülakat yapmışlardır. 

Endiyanapolia harp gembiade, M. 
Ruzveltle kabine azalan aruı,.da bir 
içtima yapılacaktır. içtimada Londra 
konferann ve latikrar meselesi .ıörG
şülecektir. M. Ruzvelt istikrar aley .. 
hindeki fikirlerlnl açskça sa}rliyecek
tit. Fakat Weral Rezerv bankın. 
mühim Mlai talwilltına müdahalede 
bulunaeafl zannedilmektedir. 

Ruava1tln Tcbllll 
LOndra, 3 - M. Ruzvelt, Amerika 

Harieiy• Naun M. Hul'e bir teblit 
ıend~rmift!r. Bu teblitde hulhaten 
denilıyor ld: 

"S.rf muvakkat bir mahiyeti haiz 
bir istikrar aramak ve böyle bir 
istikrar teminine çalışmak yanlıt bir 
hareket olur. fktıftdi sistemde teva
zun temini milletler için franga ya~ 
~~t lngiliz lirasına nisbetle bir veya 
ıkı aylık sabit bir fiat tayininden 
daha değerli bir iyilik ve kazanç olur. 

"UlBfllması gerek olan umumi 
gaye her millete ait dövizin devamh 
bir surette iatikrar ettirilmesinden 
ibaret olmak icap eder, san madenin 
yeni battan tevzii meselesinin müza
keresi için intihap edilen fU zaman 
müsait ve muvafık değildir." 
Fran•ız RelslcUmhurunun Nutku 

Paris 3 - Franaız Reisieümhuru 
M. Löbrön bir nutuk s8yliyerek de
miftir ki: 

Milletlerin müatakar para lüzumu 
hakikatini anlıyacaklannı iimit etmek 
lazımdır. Hidlaelerin keyfi ile deği
şen para esaslarile istikbal için naaıl 
taahhütlere girişilebilir ve mukavele
ler imzalanabilir? 

Detitcn ve oynıyan paralarla ta
rifeler üserinde u,...._Jar 7apmak 
bir bayii hamdır. Dövizleri i.tikrar 
içinde bulmum mmetler böyle proje
leri kabul edemezler. 

Fiatlann yübelmui, bua kimsele
rin tavsiye ettiği (İbi sun'i tedbirler
den dotacağı ve bilhassa devam ede
ceti fiiphelidir. 

Bugünkü büyük buhran paralann 
dütürülmeainden, beynelmilel kredi 
ve borçlann mübalagah bir şekilde 
inflation'a uğramasından teşekkül 
eden bir maıi doğurmuttur. 

Hiç olmazsa şurası anlaşdmahdır ki 
bu vaziyet bir tuadif neticesi detil· 
dir ve Fraııaa hiç bir menfaat .,etinde 
koımadaa ve beynelmilel bir tefriki 
mesai gayretile b6tün konferanslarda 
bunu anlatmıya çahtmaktadır. 

Ruzv•lt'ln aı,e..a 
Nevyork 3 - Nevyork Herald 

sazetesine l'Öre Amerika reisicüm
huru M. Ruzveltin borçlar mesele
sinde alacatı vaziyet, kendisinden 
evvelki reisicümhurlann yani Vilaon, 
Koliç, Hardlnar, ve Hoverin vaziye
tinin aynı olacaktır. 

Bura mab meba~ fiyatların yllk
selmeainden ve reisicümhUJ'llll istik-... 

tktıaadi iımıt güoeşı diyor ki: 
- Murahhasların galiba hana itimatları yok.. Hepi!ıiııin başında 

tereddütten birer şemsiye var!. 

İngiliz - Rus Anlaşması 

fzvestiya Ş~yanı Dikkat 
Bir Makale Yazdı 

Moakova, 3 - izvestiya gazetesi 
başmakalesinde diyor ki : 

"Ambargonun ilga edilmesi lngil-
tere bilkQmetinia Sovyet hüldimetine 
kartı açmıt oldutu üç aylık müca
deleye nihayet vermektedir. Zan 
altına alınmıt olan ln,Uiz vatandaf• 
lannıa tevkif eclilmelerine mukabil 
İngiltere hükumeti, bunlann mahke
meye verilmekôzln tahliye edilmele
rini veya mahkemece beraetlerine 
karar verilmesini istemifti. Savyet 
bilkumeti bu talebe kulak asmayarak 
mevkaflan mahkemeye MYketmiftir. 

insi).tere So~t Rusya'ya diz çaJr. .. 
türmek sevda-• Yazpçinee SoY-

rar teklifine Yerditi menfi cevaptan 
memnundurlar. 

Zanaedlldli* WCire federal Re-
aerve Baak her ihtimale karfl dolar
da fazla oyaaldık oldup takdircle 
müdahele eclebiUr, fakat dolan mu-

yet hGkGmeti de merkezi icra komi
tesi reisinden Makdonald ve Torn
tonun affedilmeaiai ve hapis eezaaaıa 
hudut haricine çıkarmak cezasına 
tabYIJ edllmesini ric:a etmiştir. 

Ambaıyonua kalcbnlmua iyi AD• 

lllfl,lmıt olan lnfiliz ve Sovnt meaa
fiinin bir zaferi ve ayni zamanda 
ingiltereyi Sovyet Ruayaya karfl lıu
mana hareketler yapDDy• tepik 
edenlerin bir aıailübiyetldir, Amber.o, Sovyet Rusyaya karta yapılan 
ikbsadi &ir taarriwlan başka bir fey 
detlldir. Sovyet hGkümetinin musli
hane siyaseti bir muzafferiyet daha 
kazammfbr. 

ayyen bir aeviyede istikrar ettirmek
ten çekiniliyor. Çünkü bu takdirde 
istikrar seviyesini spekülasyonlara 
kal'fl tutabilmek Gzere yedek olarak 
büyiik bir sermaye ve döviz depo 
etmek icap edecektir. 

Acı acı güldü ve birden ciddi
leşti. 

YALAN DOLAN OONYASI 
tetkik ediyorum. Glnde belki on 
defa, yirmi defa, hazan eDi ve 
yüz defa; kurta)an Ye fifa bulan 

Ja • • aa-1:~ f---LLl-Bf mmn ıçıme -..._. ıııı:::nuuıa 

- Adam sende! 
Hayabn, bize, •erebileceğin

den fıılaum iatemiye hakkımız 
olmadığını anlamamız lizımdar. 
ıün oluyor; öyle aefaletlerle omuz 
omuza ıeJiyorum ki kendi m..
me diitenclea utanaca;am ıeliJor· 

Dlrclaae ile MYgiliainia bunuı 
'--a aobllDUI vaziyetleri ... 
. Bu hibraam tesirile doian 

bar heyecan içiade dedim ki: 
- MeralrJıgma doatum. Olan 

old~ Mtıcadele çetin geçti amma 
neticede partiyi yine sen kazan· 
clın. Muzaffer Beyin muhasebesini 
yapına. Hiç yoktan ftzülürsün. 

Ve IOrdam: 
u _. - . O herif ne oldu, acaba? 
naoeruı var mı? 

- Hiç _ ıörmedim. Ara sıra 
ry·~- bir ufak bhlrikat yapmıyor 

eiilim. Bir •apur şirketinde 
m•ar olclajunu, bet altı ay 
enet de evlendi"· · .. .. dim Bu .d f guu ogren • 

a aa alw iae beni alikadar 
etmezdi. ı...r etmedim. "Zalern 
olarak taftif ettipa aetice itte 
~. 

Yazan: lf.. -
Göı,eli bir tebeulimle devam 

etti: 
- Fakat bu "zafer,, in temin 

ettiii faydaları kavnyacak kadar 
vaziyete vukufun vardır. D&rdane 
hergtın bir parça daha hızla, be
ni nzerinde bulacağını limit ettiği 
eski yolda yürümekte devam 
ediyor. Bu yiizden mes'uttur. 
Çftnldl içimden geçenlerin hiçbi
ritô okuyup anlamıya muvaffak 
olamadı. Fakat ben... Biliyorum. 
Çünkü okuyabildim. 

Sesi boğuk bir halde devam 
etti: 

için allaha ..,.....yonm. Maa
mafib yine bir clokror llfatile dtı
tümaekten keDdW alamıyorum. 

" Hasta. daima hastadır. iyi 
olsa bile!.,, 

Ç&aldl hıttabk ıeçtikten son· 
ra dahi arkasında belli beliniz 
bir iz bırakır. Kamaımn kırmıza 

klireyvelerini sanki mahzunlqtır
mıştır. Bir hastayı sdılıabn par-

lak varhğı içine atmak için hiç 
bir zaman bu varlıktan ayrılma· 

dığım onun zihnine yerleştirmek 
lizımdır. Bilhassa vücut mesele

lerinden daha nazik olan kalp 
işlerinde, bunun hususi bir kıy· 
meti ve ehemmiyerti vardır .. 
Meseli iyileşen bir aşk ••• ,. 

tM.-IL 

- Seni bugtin çok biulatklr 
görüyorum. 

- Yok, kanaatkir cieiiJial. .• 
Omuzlarını silkti. Gklerile, 

yaprak aralarnıdu kurtulup balı· 
enin kumlan üzeriacle yuvarlak· r.... oynak glnet dairelerini 

takip etmiye bqladı. Yavq ya
vaş yibiiyorcluk. O, beace meç
hul dlifÜJlcelerine dalllllfb. Ben 
miltekabil yalanlanna dayanarak 
ayakta durabilen dostlarımın cılız 
saadetlerindeki bahtsızlığa acıyor· 
dum. Her ikiaide, birbirini, müş
fik bir alika ile inanmek iatediii ,., ......... .,. ... ,.. 

Göniil lıleri 

Siz Olsanız 
Hangisini 
Yaparsınız? 

Evliliniz ve karuuzı IOYİJ_. 
naz. Fakat bir glln kaıumm _. 
kadqlarmızdan Naci Beye yumfa 
bir mektup elinize reçiyw, oala
nn münasebette bulunduldanm 
ve kanmzm, size ihanet ettiiiai 
öğreniyormmm. Ba takdirde .... 
ğıki hareketlerden hanpini ,.. 
panmm? 

J - Kanını öld8rlram. 
2 - Sevgiliaiai &ldtlıilrllm. 
3 - lkisiai de öldlir&rlm. 
4 - Nacİllİll kan11111 aevenk 

ve €0Daala ayni rH'cle ....... 
bete diifenk iatikam almm. 

S - Karima ~ tekW 
ederim. 

6 - Sevgilileri clrmlmethut 
halinde yakalamak için terbNt 
ahr ve aonra botamnm. 

7 - Gizlice karıma boa de 
hiyaaet eder, fakat bir f9J 
bilmiyormuı ve olmallUf sibi ha
reket ederim. 

8 - Kanmdan gizlice aynbr 
ve ayn evde yaşarım. 

9 - Naciyi kanının nuann
da küçük ve r gülünç dtlşilrerek 
ondan soğutmıya çalışınm. 

10 - KanlBI hıyanete sevke
den sebebi arar ve bu sebebi or
tadan kaldırmıya çalışırım. 

ispanya ruhiyat profeaörlerin
denbiri yüzlerce erkete ba 
suali sormaı ve cevapJanm topla
yarak tuaif etmiş aldığı netieeJi 
yazmıyorum. Çlinkfi ayni IUÜ 
ben size soruyorum. 

Bana hangi hareketi niçin ya
pacağmm yazarsanız, gelen ce
vaplan aırasile nepeclecejim. 

Cevaplannw Son Postada be
nim namıma gönc:leriniz. 

1' 
Aakarada B. A. T. Beye: 
Bahwttiğiniz mahzurlarm ea 

miilaimi üçüncilsii. Yani kma. 
okumut ol1DU1, sizin de cahil 
oluşunuz. Şimdi kız aşkının esiri
dir. Sağı solu görmiyor. Fakat 
yann gözü aÇJbr, betbald oldu
ğunu anlar. Bence bu m&ueebeti 
izdivaca kadar glttirmaeniz daha 
iyi olur. 

• A. Niyazi Beye: 
Kız razı, aileai de mu•afakat 

etmiı, sen de istiyorsun. O laalcle 
mesele basitlepnİf demektir. O.
hal nifanlamnız ve meseleyi ia»'. 
le diniz. 

ve mtitekabil iti....ı.n i"9 ...... 
dan ileri geliyorda. 

Dnrdanenin cllltfHace9İ : 
.. Amaa Fenl farkına Yar-

m•paf.,, dair ibaretti. Bu pJfeti 
aclun adm takip eden Ferdi İle: 

- Aman Dln:lane bilcliiimi 
•hesin!. diye için için parçala
myorclu. Fakat hakikatte Dard
laiçWr teY bilmiyor mu idi ? 
Yolma, Diirdaneye y•klıtmak 
imklnım bulu delikanlı, ona, 
birdenbire ortadan kaybolQfUllun 
hakiki sebebini, bazı kirh kı
amlan ihmal ederek anlattnam11 
mı idi? 

Her ne olursa olsun, doatla
nmın maneviyeb derin bir ka
ranlık içinde yaşıyordu. BelW 
müşterek hayatlarının deVllllllal 
da bu karanhğa borçlu idiler. 
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Dünya Hadiseleri ı

r-

insanlar 
Esareti 
Kaldıramadılar 

Medeni alem insanlığın hürri

Düngada ( 5) yetini . s~neler e~-
11.•·ı K"' vel ılan etmış 
ırıı gorı o- l -o masına ragmen 

le Var dünya yüzünden 
esareti kaldırmak mümkün olma· 
mışhr. Esaretin, bugünkü şeklile 
iki nev'i göze çarpıyor : Hür 
görünüp te hakikatte hür olmıyan 
insanlar. Hakiki esir olup ta para 
ile alınıp satılmakta devam eden
ler. Bunlardan birinci sınıfın 
hali memleketlerinin dahili vazi-
yetleri icabıdır. İkinci zümre ise, 
bütün dünyanın alikadar olma
sına rağmen bir türlü vaziyetleri 
ıslah olunamıyan biçarelerdir ki 
elyevm bütün dünyada adet
leri 5000,000 dan fazla olmak 
üzere kabul olunuyor. 

Bugün köle ve esir ticaretinin 
yapıldığı memleketler Arabistan, 
Çin, Habeş ve Afrikamn Uberya 
Zenci Cümhuriyetidir. Bu mem· 
Jeketlerden harice sevkolunao 
esirlerin yolları üzerine bir takım 
harp gemileri konarak bu sevki· 
yata mani olunmıya çalışılıyorsa 
da her zaman muvaffak olunduğu 
iddia edilemez. 

Esir tüccarlarile bilhassa uğra
şan İngilizlerdir. Çok defa, zengin 
tüccarlar namına sevkiyat yapan 
vapurlar takip edilmiş, fakat 
takipten kurtulmak için bu esir
ler denize dükülerek vapuru idare 
edenler kaçıp kurtulmıya muvaf
fak olmuşlardır. Çünkü takıpçi 
gemi, hilmecburiye denize atılan 
insanları toplamıya koyulmuş, bu 
fırsattan istifade eden kaçakçı gemi 
de firara muvaffak olarak yakayı 
kurtarmıştır. Son zamanda Cemi
yeti Akvama verilen bir rapora 
göre, zengin bir esir tüccarı, 
mühim bir müessese ile yaptığı 
mukavele mucibince bu müesse
aeye 3000 esir vermeyi teahhüt 
ediyordu. Buna mukabil bu mü
essese de, esir tacirine, adam 
başın 9 İngiliz lirası vermekle 
mükellefti. İşin şuyu bulması, bu 
alış verişi baltalamış ve mukave
le ahkamı yerine getirilememiştir. 

* Neves Chronicle ismindeki 
İngiliz gazetesi yazıyor: 

_D_e_v_l_e_t_Vı_e_ Bundan iki gün 
Fı t 1 . evvel Marylbone 

er çın mahkemesi huzu-
Agrı Haklar runa genç yaşta 
bir kadın çıktı. Bu maznun 24 
lira 14 şilinlik hazineye olan 
borcunu vermemekten dolayı 
sorguya çekiliyordu. Hakim, bor
cunu neden vermek istemediğini 
sorunca kadın şu cevabı verdi: 

- Maalesef, bugün, bu pa-
~ rayı verecek vaziyette değilim. 

Amma yoksa ne verebilirim. 
Maamafih hüsnü niyetimi ısbat 
için, hükfımetimin Amerikaya 
yaptığı teklif gibi ben de bor~ 
cumun faizini vermeyi kabul et
tım. Fakat sözümü dinletemedim. 

Kadının bu makul itirazına 
rağmen mahkeme kendisini mah
kum e\mi~tir. 

,..-- - - - ·--- -
Resim Talıllll Kuponıı 

1 Tablatinlıl Otfenme~ iltlyoreanıı 
reemlniıl 6 ade& kupon ilı blt· 

1 lıkte ıönderiniL Reısrniniz llr.ı.f.A 
! 

&lblJlr •• iadı ıdilmeı . 

1 lılm, meıılei: 

•eya ean 'at? 

Bulunduğu 

memlekeı 

Realın ırı ur~: l ~decek mi 1 

Resiuıln kllıe.sl 30 kurutlıU 

' 1 ı l nı ulıı:alıillude gOnderılebil ı r. 

... - ~ 

1 

lstanbulun Kötebucağı 

Tür ki yeye 
tiren 

Binlerce Şoför Yetiş
Adam Kimdir? 

Şoförlük 
Göze 

Nasıl Öğrenilir, 
Alınır, Kadının 

Neler Yapılır, Ne Tehlikeler 
Şoförlüğü Nasıl Şeydir? 

Türkiyede şoför yetiştiren 
bqJıca hoca kimdir bilir misiniz? 
Bazılarımızın zevkle seyrettiği, 
caddelerimizde birer makineden 
azrail gibi dolaşan otomobiller, 
insanlara heyecan, gezinti ve 
ölüm vasıtası olduğu gündenberi 
istanbul şoförlerini kim yetiştir
miştir bilir misiniz?.. İşte ben, 

size bu merakJı adamı, bizzat 
bu sütunlarda göstermiye çalıta• 
cağım .. 

Fikri Tevfik 
Beyin, Taksimde 
ufacık, zarif bir 
yazıhanesi var
dır. Duvarlar bir 
çok otomobil 
modelleri, yüz
lerce vesika fo .. 
toğrafından iba .. 
ret ehliyetname 
alan şoför re
simleri, otomo
mobil kazaları· 

nın fotoğraflarile 
doludur. Küçü
cük yazıhaneye 

her dakika şoför 
kokan bir adam 

r 
veyahut amatör 
talebe girer, bir
kaç dakika konu
şur ve çekilip gi
der .. Fikri Tevfik Beyle karşı kar-
şıya oturduk. O anlath, ben 
dinledim .. 

- Şimdiye kadar 2500 tale
beye ders verdim, bunlardan 
17601 ehliyetname, 20 side dip
loma aldılar.. Bunların içinden 
50 tane de kadın şoför yetiştir
dim .. fakat bilir misiniz? iiç sene 
evvel kadınların şoför olabilmesi 
ıçın neler çektim.. belediye 
benim verdiğim istidaya hemen 
damgayı bastı: "olamaz),, dedi. 
Şaşırdım.. bin yere baş vurdum .. 
bana hep ayni şeyi söylediler. 

- Kadından şoför nasıl olur
muş!.. Sarhoşun biri kadın şoförün , 
otomobiline biner de .. :"çek büyük
dereye!,, derse, kadıncağız ne ya
par?.. Bu işin olmasina imkan 
yoktur. 

Ailem ettim, kallem ettik, 
polis müsadeyi verdi. Derslere 
başladık.. 

- İlk kadın şoför Muammer 
Hanımdır. Ondan sonra Necmiye 
ve Makbule Hanımlar gelir.. gö
rüyorsunuzya, kadının şoföri de 
pek ala olurmuş! 

- Şimdiki çalışmalarınız ne 
alemde?. 

- Vallahi başımı kaşıyacak 

vakit bulamıyorum. Malum ya, 
havalar bugünlerde pek güzel. 
Dersler arttı, talebelerimin zevk
leri, gezinti hevesleri de kabardı. 
Artık boyunl Şişliye taşınıp ders 
öğretiyoruz. 

Size şayam dikkat birşey 
söyleyeyim ki, amatör kadınlar 
gün geçtikçe şoförlük iddiasına 
başladılar. Bunların içinde bilhassa 
doktor, avukat, muallim ve saire 
meslekteki kadınlar ön sınıfı teş
kil ediyorlar. İstedikleri de hep 
spor otomobilini çabucak idare 
edebilmek ve serazat dolaşmak.. 

- Kadın şoför le erkek şoför 
arasında bir fark gördünüz mü? 

- Hayır.- Direksiyon talim-

!erinde kadın erkekten aşağı kal• 
maz.. Bir iki müstesna varsa o da 
adeli kuvvetlerinin eksikliğinden 
ileri geJir.. kadının yumuşak 

elleri, hiçbir zaman direksiyon 
kullanmakta geri kalmaz.. daima 

iyidir ve çabuk kavrar .• erkekler 
arasında sevk ve idareyi az 
zamanda kavnyamıyanlar, hiçbir 

spor yapmıyanlarla, yqı 40 ı 
geçenlerdir. Bu gibi talebemizin 

ilk derslerde boram boram ter 
döker, yorulur, heyecana kapılır 
baş ağrdarma uğrarlar .. 

Kadınlar, otomobil kullan
makta daha az haşin harekette 
bulundukları için, iyi manevra 
yaparlar, bütün gidiş, dönüş 
bareketlari mükemmeldir. 

~ 

Fikri Tevfik Beyin söylediği 
doğrudur. Kadın daima oynaktır. 
İyi döner, iyi ve cazip yurur, 
gidiş ve gelişleri bir sürü erkeğin 
ya içini çektirir, yahutta, " Oh! ,, 
dedirtir .. hele akli muhakemele
-inde, fitnelerinde, işvelerinde 

Fikri Tevfik B. 

daima bir otomobil manevrası 
gibi, güzel manevralar yapar. 

- Biz talimlerimizi Şişlide, 
asfalt yol üzerinde yaparız. Fakat 
buna mukabil hiçbir vasıtamız 
yoktur. Paris şoför mektebi bu 
gibi talimlerde lastik duvarlar, 
lastik ağaçlar, lastik fenerler 
kullanırlar.. O zaman acemi 
talebe her türlü tehlikeye karşı 
gelebilir. Kazaların mahiyetini, 
tedbirlerini mükemmel surette 
öğrenebilir. 

Sonra, otomobillerin kendile
rine göre ayn ayrı huyları vardır. 
Mesela Nervö asabi bir motördür. 

Çok JaZ tarfeder ve daima hid
detlidir. Bu gibi motörler, ama
törlerin ödlerini koparır. Meseli 
birdenbire biiyilk bir gürültü ile 
işleyen böyle bir otomobil, acemi 
talebeyi nasıl korkutmaz, nasıl 
şaşırtmaz?. 

Bu huyıuz motörler, bazan 
oldukça pftmlt şoförleri bile 
çileden çıkanr, kazalara sebep 
olur. Som otomobil ıevkinl bilen 

bir fahıs hiç oto
mobille alAkası 
olmıyanlar gibi 
lakayt kalamaz •• 
Meseli ben bir 
otomobile biıı· 
ıem, şoförden 
ıiyade arabanın 
takip ettiği teh· 
likeli vaziyetleri, 
direksiyon manev
ralanndaki nok
sanları, bin bir 
heyecanla seyre
der, huzur ile se
yahat edemem •• 
Buna mukabil 
kendimiz direksi-

yona geçsek, da
ha fena vaziyet-

ler bile ihdaset
sek, daima soğuk

kanlı kahnz. Kılımız bile oynamaz .• 
Her şoförün en heyecanlı 

dakikası, mesleğe girerken geçir
dikleri imtihan dakikalandır. İm
tihanda muvaffak olabilmek ko
lay değildir. En ufak bir bata 
seyrüsefer talimatnamesi muci
bince, imtihanı bir ay sonraya 
bırakabilir .. 

- Bizdeki eski ve en iyi şo
förler gimlerdir?. 

- Bizde şoför ve otomobil 
hayatı harbı umumide başlamış
tır. O yüzden şimdiki şoförlerden 
birçoğu, hizmet ettikleri makam
larla iftihar ederler .. Mesela şim
di elan çalışanlar kendileri daima 
" ben Liman paşanın şoförüyüm, 
ben Enver paşayı taşıdım!,, diye 
göğüs gererler ... Hele bir Hüsnü 
vardır ki, bir müddet evvel Jan
darma Kumandanının şoförlüğü

nü yaptığı için lakabı " Jan· 
darına Hüsnü,, kalmıştır. Size 
Türkiyenin en iyi şoförlerini sa
yarsam, belki içlerinden birkaçını 
unuturum.. Sonra kalpleri kırılır, 
gücenirler. 

- Türkiyenin en eski şofö

rünü söyliyemez misiniz? 
- En eski şoför Tevfik Ef. 

dir. Bu kır saçlı adam, ayni za
manda, hiç kaza yapmamış, mü
debbir, mutedil bir şofördür .. 

Onun şimdiye kadar delicesi
ne bir sür'atle otomobil kullan
dığım hiç gören olmamıştır. 

Türkiyeye otomobil gireli şöy
le böyle 25 sene vardır. 

25 sene evvel ilk Türk şofö
rü Tevfik Efendidir. Kendisi Bal
kan harbinde mülazimevvellik 
yapmış, Tophanedeki zırhlı oto
mobilleri Edirneye götürmüştür. 

* Eğer eyi bir şoför olmak is-
terseniz, bir viraj dönerken mut
laka bir hendeğe yuvarlanmanız, 
bir direğe çarpmanız, ufak te-
fek bir kaza geçirmiş olmanız 
lazımdır. Evet, buna inanın .. bu 

: f Kari Mektupları 
ilaç Fiatları 
Kontrol 
Edilmelidir 

Ecza fiyatları her eczahanedt 
ıayanı hayret farklar göatererelc 
çoğalmakta veya azalmaktadır. 

Ben bir ilacı Beyollunda T Q• 

katlıyan karşısındaki Militiyadis 
eczahaneslnde 150 kuruşa yap
tırdım, ayni ilacın tekrarı lazım 
geldi, bu sefer Galatada bir ec• 
zahane 40 kuruş, Beyoğlunda 
Celil Ergun eczahanesi 50 kurut 
tstedi, Beyoğlu İngiliz eczahanesl 
de 75 kuruşa yapb. Her ecza .. 
hanenin fiyatı reçetenin altındı 
yazılıdır. Üiç gayet basit bir 
panııman illcı oldap lçiaı 
kuJanılan maddelerin eins vt 
nevilerine göre fiat farkı ol• 
ması ihtimali yoktur. Aradaki 
bu nisbetsiz artış ve azalışa ne 
demeli? 

Rlhtım Ştretl 4 numaralı 
a.ntropo Şefl Necati 

Cerrahpafa Camba:ıh•~~t'! 

Cerrahpaşada çalışan <:auba~

hane sahibi Ali Ef. bize g·ön ~.z · 
diği bir mektupta canbaıh;ı · • 
sinde Bulgar san'atkarlarının · • 
çalıştığımn yazıldığım, fakat buıı• 
da yanlışlık olduğunu söylemek· 
tedir. Canbazhanenin Bulgarlarla 
ve Bulgaristanla alakası yoktur. 

böyledir. Bunu bizzat şoförlüğün 
ustası olan Fikri Tevfik Bey söy• 
liyor.. bu sayede elde ettiğiniz 
tecrübe sayesinde tedbirli, tem .. 
kinli olursunuz .• kazalarınız hemen 
olmaz, adam çiğnemez, hendeğe 
yuvarlanmaz, direklere çarpmaz• 
sınız .. ,.. 

Fikri Tevfik Bey hergün ka· 
dm erkek bir sürü talebesini 
Şişli'de talime çıkarır.. bir saat 
onların bütün heyecanlan, korku .. 
lan, ter dökmeleri karşısında 

ders verir, sevk ve idareyı öğre• 
tir.. bu sevk idare içinde neler 
yok ki... Meseli bir kaçım sayar
sam, sizin hoşunuza gidecektir; 

Düzde hareket, vites değiş

tirmek, yokuşta hareket, korna 
çalmak, bir direğe toslamak, 
çifte debreyojla vites değiştirmek, 
bozuk yollarda seyrüsefer .. 

Her halde bu manevralar için· 
de en şayanı dikkat olan bozuk 
yollarda seyrüseferdir.. Çünkü 
bunu öğrenmiyenlerin İstanbul 
sokaklarında dönüp dolaşmasına 
imkan yoktur. 

Fikri Tevfik Bey, talebelerine 
bir de randevu kartı yapmıştır. 
Buna göre her talebe birçok 
şartlara bağladır. Mesela işlerin• 
den bazıları, otomobillerine bir 
sürü arkadaş doldurup getirir
lermiş !. Bu suretle ne talebe 
ders alabiliyor, ne de muallim 
ders verebiliyormuş f. Hele Mu· 
sevi aileleri, bu meselede en ön 
saftalarmış !. 

* 
Artık kadının şoför olmasını 

göz önüne getirecek olursanız, 

bizim halimizi varın bir düşünün .• 

Kadının fendi, zekası, dili, · 
gözleri, vücudü ve bütün cazibe
lerile erkeği yendiği yetmiyormuş 
gibi, bir de Azrailin ölüm vekili 
olan otomobille hücuma başlıya
cak!. Vah bizim halimize, vah 
dünyanın haline !.. 1< * 
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1 1 
Mekteplerin tatiJ zamanı geldi. 

Çocuklar bütün bir kış okudukları 
dershanelerden üç aylık bir za
man için ayrıldılar. Şimdi artık 
istedikleri gibi gezmek eğlenmek 
haklarıdır. 

Onlar varsın geze oynıya dur-
sunlar.. Annelerine babalarına 
söyliyecek bir iki sözüm var .. 

Çocukların dımağları daha 
körpedir. Zora pek gelemez, ne 
bileyim mesela büyük bir ağacın 
dalına kocaman bir keçe asılacak 
olursa o dala hiç birşey olmaz. 

Boyamak 
- Şehrin ye

ni imar projesine 
ne dersin?. 

-Bilmem ki 
hoşuma gitmedi. 

- Hoşa git
mez mi Hasan Bey, 
bütün sokaklar ayrı 
ayrı renklere bo-
yanacak, bir de 
sizin sokak pem
beye boyanmış, 
yanınızdaki so
kak eflatun, daha 
ötedeki tunmci.. 

- İşte bu, 
beni düşündürü
yor azizim, renk
lere fazla ehem-

A 

--
B
TadbiHi f .. ı.. . . . . . . . . . . _ .. • H • • • _ •

1
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Beye sordum: 1 en Ur Um 
- Halk oku- -:1- ~ .... · · · · ···- • · · · • • · .. • · · ı ·-

mak istemiyor, 
diyorlar HasanB. 
sen ne dersin?. 

Hasan Bey 
yuzume baktı .. 
Ben de bir sual 
sorayım dedi: 

- Sen hoşu
na gitmeyen bir 
yemeği yer misin? 

- Yememi 
- Hah işte 

Hasan Bey anlatb: 
Bizim Son postada Suat Der

viş Hanımın bir romanı çıkıyor: 
"Onları hen öldürdüm" · 
Okuyuculardan biri, Romanın 

sonunu merak ediyormuş, bana 
sordu .. 

- Acaba nasıl bitecek Ha-
san Bey .. 

- Başta söylediği gibi .. 
- Anlayamadım .. 
- Anlaşıhnıyacak nevar en 

Fakat küçük bir fidanın üzerine 
bırakılacak bir çamaşır parçası 

miyet verip işi göz Adada gezeriz biz böyle şimdi; ' Hasanın zevkine payan olur mu ? 
boyamıya hasrede- Her sabah, her akşam, her öğle şimdi .• 1 Şu hale bir bak ta sen söyle şimdi .. 
ceklere benziyor. 

okumak için de 
ayni şey, halk 
hoşuna giden ya
zılan seve seve 
okuyor .• Hoşuna 
gitmeyeni de ta
bii okumıyor. 

son söyliyeceğini en başta söy· 
ledi: 

" Onları ben öldürdüm,, 
o fidanı hemen eğip kırar. 

Çocuklar da birer fidandır. 
Onlara okusunlar da adam olsun- r 
)ar diyerek bir alay lüzumundan 
fazlasını öğretmiye kalkmak; kü
çücük, körpe dımağlarım yorup 
sonradan hiç bir işe yaramıyacak 

GİDEN 

hale getirmiye sebep olur. · 
Bilhassa tatil zamanlarında 

" okuduğu fayciadır ,, düşüncesile 
evlerde hususi hocalar tutmak, 
muayyen saatlerde çalışmaları için 
programlar hazırlamak en fena 
şeydir. 

"'f
Anneler babalar: 
Eğer çocuklarınızı seviyorsanız, 

iyiliklerini istiyorsanız tatil zaman
larında tam manasile tatil yap
malanna fırsat verin, bırakın; 
koşsunlar, oynasınlar, hatta şehir
de iseniz akşamları, sabahlan 
yanınıza alıp açık, temiz 
havası olan taraflara götü-
rün... Bazen siz de onlara 
uyun birer çocukmuşsunuz gibi 
davranın. Düşünceli, olduğu yer
den kolay kolay kımıldamak is
temez halde görürseniz, ne yapın 
yapın çocukluğun icabı olan gül
meye, bağırmıya, koşmaya, oyna
maye kendilerini teşvik edin. Ba
kın yaz böyle geçerse gelecek 
sene tekrar gideceği mektepte 
eskisinden daha ne kadar fazla 
zihni açık derslerini öğrenecektir. 

Pazar ola 

Geldin, gittin çabucak, 
Sana da güle güle .. 
Diyeceyim bu ancak ; 
Sana da güle güle .. 

lı 
Hasan B. - Yakında şehirde 

bir mesken buhranı çıkacak. Bak
sana dostum köprülerden birinin 
büsbütün kaldırılmasına taraftar 
olanlar var .. Geceyi köprü alhnda 
geçirenler ne yapacak f.. 

SİNEMA VILDIZINA 
Şirindir bu memleket, 
Beğendin sen de elbet, 
Kalktın gittin nihayet; 
Sana da güle güle .. 

Radyo 
1 

Hasan Bey radyosu olan bir 
komşusuna gitmişti. Radyo din
lerken bir aralık dedi ki: 

- Komşu, bu radyoyu zurna
ya benzetiyorum,. 

- Amma da yaphn Hasan 
Bey, aralarında küçük bir müna
sebet olsa haydi neyse .• 

- Küçük münasebet mi, ne 
diyorsun, büyük bir yakınlık var .. 
Radyo da zuma gibi bir şey.. Ne 

çıkarsa bahtına, yalnız peşrevi fazla .. 

Talip Ol 
Hasan Bey arıyorum, arı

yorum, kendime münasip bir iş 
bulamadım .. 

- Müderrisliğe talip ol azi
zim, şimdi de bak onun modası 
çıktı. 

Gördün delikanlılar; 
Nasıl canlı kanlılar .. 
Arkandan diyenler var, 
Sana da güle güle .. 

P. O. H. B. 

Hayat gün geçtikçe ucuz
luyor Hasan Bey •. 

- Hakkın var hazret, adam 
öldürmek bile yirmi paraya indi. 

itiyat 
Hasan Beyi cuma günü stad

yomdan çıkarken gördüm her 
zaman şen, sevimli olan yüzü hiç 
gülmiyordu : 

- Nen var Hasan Bey, de
dim canın sıkılmış galiba ! .. 

- E\et, dedi, Fener Galatasa
ray maçına gitmiştim. iyi bir oyun 
seyredelim dedim, yanda tatil 
edildi. 

- Ne çıkar Hasan Bey .. Baş .. 
ka bir sefere .. 

- Ne çıkar deme.. Benim 
asıl sıkıldığım şey; oyunu yarıda 
bırakmak işi bu sene yavaş yavaş 
bir itiyat haline geliyor. 

Mütahassıs 
Gazetede okudum: 
Belediye deniz banyoları için 

bir proje hazırlıyacakınış .. 
Hasan B. hemen sordu: 
- Arkasını da oku .. Bakalım 

bir de mütehassıs getirtecek mi?. 

Bilmediğim 
Hasan Beye sordu)ar : 
- Evlilik hayaıının en hoş 

tarafı hangisidir ? 
Hasan Bey biraz düşündü: 
- Benim bilmediğim bir ta• 

rafı olacak ? 

~--.:...-------------------~-------------------------------------------------------------, 
DENİZ KENARLARINA 

Vaktidir haydi gidek, 
Deniz kenarlarına .. 
Çift amma, değil tek tek, 
Deniz kenarlarına .. 

Bak neler var, hem neler ? .. 
Gelmişler birer birer .. 
Kadm erkek beraber, 
Deniz kenarlarına .. 

- ---
Hava güzel, işte yaz, 
Zevkine doyum olmaz ; 
Gidelim biz de biraz, 
Deniz kenarlarına .. 

Yan gelelim kumlara, 
Gülelim yoğa, vara .. 
Koşalım hep bu ara. 
Deniz kenarlarına.. ' 

Herkes gitmiş ka1ıyor, 
Neş'esi çoğalıyor; 
Sehirler boşalıyor, 

Deniz kenarlanna .. 
P. O. H. B. 

L-----------------------------------..------:-------:-------------------------------J Vazgeçerler 

ld Hasan Bey - Aldırma azizim taklidini satıyor. Herkes kılıbık 
d
o v~' . hakiki kazak bulunabilse bir liraya değil bir milyona bHe 
e&"ışılmez •• 

Kansı Hasan Beye söyledi : 
Hasan Bey bugün kendimi 

adeta bir kuş gibi hissediyorum. 
- Aman hanım sus; Alman

ya bizden kuş alacakmış, senin 
bu söylediğini duyacak olursa 
fikrinden vazgeçiverir. 

Uzun Boylu 
Cüce Hasan Beye anlatıyordu: 
- Dün saba.h evde uzun 

boylu düşündük.. Şöyle uzun bir 
gezme yapalım d~dik.. Uzun 
boylu bir hazırlandık. 

Hasan B. dayanamadı, Cüce
nin sözünü kesti: 

- Ne olurdu, dedi, bu ka
dar uzun boylu işlerin arasma 
sen de kanşıp uzun boylu olu
verseydin .• 

\\\\\l ı r r rr rrrrır 'ırr rrı 11111/f(( rrrııff ı•ı 
- Anladığıma göre belediyede kadın memurlar gitgide çoğalıyor. 
- Nereden anladın Hasan Bey ? .. 
- Sokaklar başka başka renklere boyanacakmış, bu işin de 

mütehassısları lazım değil mi ? .. 
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Bir Türlü Uyuyamıyordum ... 
Birgün babam hasta ve ya

takta ölümle pençeleşirken kar
yolasımn yanında diz çökmüş 
yüzümii yorganına kapamış ve 
bütnn istak kutretim, bütün arzu 
etmek kuvvetimle allaha rica 
etmiştim. 

- Allahım, Allahım yaşasın 

ölmesin, yaşadığım iatiyorum. 
Ve ifte şimdi ayni şiddette 

bir istek ayni şiddette bir arzu, 
kuvvet ve kudretle, beyaz çar
şaflarının içinde : 

- Ölsün, ah ölsün .• öldüğünü 
istiyorum diye tekrarlıyordum. 

Bu arzudan gayri hiçbir düşün
ce dımağunda kalmanuşb. Aklım
da her şey, silinmiş, kalbimde 
her şey silinmişti. Bu sabit bir 
fikire çevrilmiş olan arzu ve ar
zuya irişe bilmek için sarfettiğim 
manevi kuvvet, benliği~de yegane 
fUUr noktası bu idi. 

Dünyada mıydun, bilmiyordum. 
Nerede idim, bea kimdim, annem 
kimdi, neden onun ölümünü bu
kadar kuvvetle istiyordum habe
rim yoktu bütün hayalım bu 
istemek etrafındaki beni bu 
arzuya bu temenniye sürükleyen 
bütün amillere bigane idi. Bütün 
bunlar manasın kaybetmiş, orta
dan silinmişlerdi. Artık bu ölü
mün bizim için yagine halis ol
duğunu, zavallı hayatmtzın fa
ciasını bir darba ile bitireceğini 
onun gözleri edediyen kapanır 
kapanmaz bütün f eli ketlerin bi
teceğini müdrik bile değildim. 

Yalnız onun ölümünü istiyor
dum. Birden nasıl oldu bilmiyo
rum zihnimde meş'um bir şimşek 
çaktı. Ateşten bir yol dimğımda 
bir an çizildi. Yatağımda doğ

ruldum. 
- Yalnız hastalıktan -Oliin

mezya... Yalnız hastalık ölüme 
sebep değddir... Ölüme giden 

[ 
-nun karanlık ve sonsuz bir kuyu· 
ya benzeyen derinliklerinde kay
bolacaktı. Uyuyabilsem, artık dü-
şünmiyecektim .•. 

Halbuki uyuyamıyordum. Ve 
dOfünce feci düşünce, meş'um dü
ıünce başımda ıitğide büyüyor 
gitğide tebellür ediyor. 

Sllkônet, rahat ve sessizliğe 
ihtiyacım vardı. Uyumak ve uy
kuda beynimde uyanan zehirli 
yılanı uyuşturmak istiyordum fa
kat uyuyamıyordum. Anneqı &k
siirüyordu. Annemin ökaürlikleri 
beni uyutmuyordu. Annem öksür
mese, annemin öksfirükleri dinse 
ben uyuyacakbm. 

Başım ağnyor, şakaklarımı 

delecek gibi tazyık eden belki 
bu acıydı. Fakat ben daha fazla 
bunu beynimde esrarengiz bir 
nebat gibi kök salmış olan o 
uğursuz fikrin büyüyüp kafa ta
sımın cidarına çarpışı ve birden 
bir fiil olmak için başımı, bey
nimi harap edişi zannediyordum. 

Hayır artık küçük başım bu 
korkunç fikri zaptedemiyordu. 
Marazi muhayyelenin doğurduğu 
bu fikir canlanmıştı. Bir dev gibi 
muhayyerülukul bir acübe gibi 
başıma sığamıyordu. Başımı dağı

tıp dışarıya çıkmak istiyordu. 
.- Ah uyuyabilsem. 
Diye kıvranıyordum. Duvarda 

işleyen saatın yeknasak, annemin 
öksürüğü bana rahat vermiyordu. 

Uyumakhğıma imkan yoktu. 
Annemin öksürüğü bir az dursa 
duvardaki saat susmasını bilmiyor. 

Yatağımdan fırlamışbm, dişle
rim biribirine kilitlenmiş, yumruk
larım şakaklanmı sıkıyor ve bir 
deli gibi odanın içinde dönüyor
dum. Bu fikirden nasıl kurtula
cakbm. Bu fikrin hakimiyetinden 
kurtulacaktım. 

- Hastalıktan ölmezse, neden 

kuduz bir köpek, kafeste aç bir 
aslan gibi dolaşıyordum. 

Hayır, hayır Şeytan beni zap
tetmemişti, Şeytanın kendisi ben
dim. Evet ben Şeytandım, hayır, 
hayır ben Şeytandan beterdim. 

* Genç kız şimdi hıçkırarak, 
ağlıyordu. 

- Onun odasına neden pdim 
bilmiyorum oraya girdiğim zaman 
tamamile bir ,eye karar vermit 
miydim. Bu yaptığım ıeyi blltün 
vuzubile biliyor mıydım... Şimdi 
habrlamıyorum. 

Fakat bildiğim şey onun ök
sürüğtinün beni çok, pek çok 
rahatsız etti. Ona lksürüğii geç
sin diye su vermek istemiştim. 
Evet onu susturup uyumak için. 
Bu mel'un fikrin uyuması için 
benim uyumaklığım lazımdı. Ben 
uyanık durdukça o önüne geçil
mez bir afet bir beli oluyordu. 

Bir gölge gibi sessiz odasına 
girmiştim. Ayaklanın çıplaktı. 
Fakat buna rağmen o odasına 
girdiğimi duymuştu. Başucundaki 
küçük kandil yaruyordu. Yüyü 
hafif bir surette bu ışıkla aydın-
lanı yordu. 

( Arkası var ) 
................. ·-·-... ····--------··---····-

Maden Faclalar1 
Budape9te, 3 - Dört gün receli 

gündüzlü çahthktan . sonra maden 
ocatı altında kalmıt olan 11 İfçiden 
dokuzu diri olarak çıkanlmıtbr. Öte
ki iki kitinin sağ olarak kurtarılaca• 
ğı ümit edilmiyor. 

Bir Feyezan Faciası 
Tokyo 3 - Korenin şimalinde 

ölebilir, nasıl ölür ... Neden .. Ne
den ölür. 

Diyordum ve odanın içinde 

mütbi.t yatmurlar yatmıt ve nehirler 
taımışbr. Resmi haberlere göre 19 
kişi botulmuf, 7 kiti kaybolmuf 10 
ev yılolmıt ve 102 evi ıular aürük
lemittir. Bundan başka 4600 evi su 
baamııtır. Mühim miktarda arazi su 
albnda kalmışbr. Tren yolları sökül
müştür. Zarar ve ziyan S milyon yen 

tahmin edilmektedir. 1920 aeneain
deoberi böyle bir hidiae görülme
mittir. 

bir çok yol vardır. Namütenahi, 
sayısız yollar vardır... Madamki 
onu hastalığı tehlikesiz bir basta
lıkbr ve madamki onun ölümü -
elzemdir. •• t .................................................... .j.. 

_L .. ~ ... l ... -~.~.E..!.~-~-1 ..... ~ Hayır oh hayır tahteş-
şuurumda git gide tebellür eden, 
şekil alan bu düşünceyi yine ka
ranlıklanna, şüurumun albndaki 
siyahlıklara gömmek istiyordum. 

- O ölecek olursa babam 
gitmiyecek buradan da gitmesine 
bir sebep kalmıyacak. 

Fakat o iyi olunca babam 
ıidecekti ve her gün kapımızın 
önünde bir araba duracak bize 
Osman Beyi ıetirecekti. Osman 
Bey her gtın evimizde babamın 
yerinde oturacaktı. Her gün ve 
ben.. 

Oh yeniden bir takım ihti
mallerin resimleri, başımda çizili
JOI'. yeniden onun ölümiinün evi
mize getireceii iyilikleri, teselliyi, 
rahat v~ 8'ildineti clnfiinöyordum. 

Ve çimdi d&pidmek isteme
dikçe blt6a bu iyilikler bütün 
hu teselli Ye aükünet resim ve 
tekil olarak gözlerimin önüne ge
liyordu kandıncı, mutfil bir kuv
yetle beni teshir ediyorlardı. 

Fakat hayır, bayır dlif6nmek 
lltemiyordum. Bu çılğm dGftince
leri .,...mclan kovmak E)ordum. 

- Ab uyuyabilsem. 
Diye inledim, uyuyabilsem her

y bitecekti. • liltel'un fikirlerin 
kandıran clebtetli pelliji ayku-

ı - ı 
4 Temmuz Sah \ 5 Temmuz Çarşamba 

İstanbul - (120) m.) 18 gramofon, Viyana - J8.30 koneer, 19.15 iki 
ı~. 1 ı ı r. dors (il•r:l 111 ·9 olao)ara rıı:ıh· koııferan!!. 20.o;; k"nser, 2.J.95 bava· 
eus), 19 alaturta ıaı (Cennet ıı ), diı er, 2o,40 hafif muılki parçı.lıırı, 
rn .• O : lat ırka aaı (Necmıye 11. ), 21.33 havadisler, 21.5, skeç, 2~~.15 
20 alaturka saı (:\ih:ıl 'feyfik ll. ', havadiıt' cr, 23.30 fr. bir konferaııı, 
~O. : O Alaturka saz (Efıalya il. kemn· 2 l.40 aktam k.onHrl. 

nt ~adi B.), !UJO graır.ofon, :.2 ajanı. Bükref - 18.05 nıdvo orkeatrA· 
l orıa haberleri, sa ıt •v:ırı. sı 1 !!O.O:i konferans, p Aklar, 21.0:> 

.Aakara - (1688 Dı.) 12,ao ~nmo• eahofon solo, 21.Ki> plyann ıolo 
foa, 18 aalt>D ork.ıst.ruı: F lotov Ouvör· :..2.0; keman ıolo, 22.35 muhtelif kon.' 
ture .Martba. l~kome Suite Laft!ria acr. 
&trrane ı:t.-gudlllae, B.15 alaturka ıaı n _. 18 .,,.. k r .-e, .. e - .. .., "" ·.-r orkeıtra koıı· 
19.45 danı nıuılkisi, ~O, 1~ ajanı ba· a~ri, 19.<>~ mueababcı, 20.30 ılgan mu· 

berl•rl. alklıi, ~l!.06 kemaıı koııHrl, fl.M ba· 
Viyana - JS.25 kor ger saaıı, 19. IS vad:ııer, ~2.:>0 cazbant, 23.35 ılgan 

iki kl)lıf"r:ı.1111. 28,05 orkeııtra muılklıl, orl.••tıa~ı . 
20·35 buajlıler, 28.40 <ırkeat.raya de· 
vam, 21.40 konfw•aııa, 22.0.i a~ ıaııı 

konser , 22 50 havadııı ! er, 23.05 koıı• • ııor devı.m edıyor. 

Bakret - 18.0~ nıuhtelif konaer, 

Varıova - 18.06 mubh•bo, 19.40 
keman !41110, 2 1.45 t1tfrlka, 21.05 ba· 
fıf ıııııılki, !:ı?. ıS keman ıolo. !S.05 
iııg llıce konferans, :!S. O kare korı· 
ıırr. 

~o.OS konfı r:rna, plAklar, .:'.l .03 kon· 
ser, ~1.45 tl\rkılap, ! 05 konsere Roma - 2l.OS l•&YMlialtır, plAk 
de · anı. nttr y1'tı, musabı.be, 21.50 tılr opera 

Peıte - 18.''S plfLI- ııt triyatı, trm1ıli nıflteaklben kıraat ve hava-
m.:.:-, konf ra•ıı, :.o.os l'I grn 1 ıuıl· dislf'r. 
kisi, 21.0.> orkeetra koıııorl, ~.:.O 

hllVl\dİR er Vfl C&'&h&nl 

Vartova - 18.2 J keman ve pi)&· 
no koııtıtiri, l!l.40 kadın aeıilo ıarıu-
lar, t'O. ıO p'A.k neıriyı.tı ve nıulıtelıf 

pro~am, 2 t o-, daııı muelkisı. 
Roma - 21,50 muhtelif konser, 

k2 36 tılr komedi. 2:1 8S lı.olllur d8-
vam dıyor, mQtoakıb•ıı dau uıuıl· 
kiı. 24 .......... . 

)latbuı.t Ce:nlyeti tarafından 
tertip edilen 

1933 
MATBUAT 

ALMANAcll 
ı;:ıktı Her kitapçıda bulur.ur. 

._ __ • flata 1 llndır . .__ ... ., 

'ı--... 4 

Suat Derviş H. Digor· Ki: 
-

Meslekte En Fena Buldu-
ğum Şey ·Kadın Olmakhr 

( Battarafı l inci sayfada ) 
mafih söyliyeyim, bakalım ne çı

kacak! 
Suat H. bu sefer, gözlerini 

yanm kapıyarak, kitaplarının kaz
dığı defineden eline geçen para
ların hesabını yapb: 

- Yalıuı Almanyada çıkan 
o büyü romanımda 7000 lira 
kazandım. Yine Almanya' da 
iken gazetecilikten ayda azami 
300 uğari l 00 lira alıyordu. Bu
rada çıkan bütün eserlerimde 
Almanya'da iki senede kazandı
ğımın iki ·mislini bile elde edeme
dim. Şimdi ayda yüz yirmi lira 
kadar kazaruyonım. Bu da de
vamlı değildir. 

- Muharrirlikten hayabnızı 
kazanamasaydı1U2 ne İf yapardınız? 

- Zaten kazanamıyorum ve 
fabrikada mütercimlik yapıyo
rum. İktidanm var, çahtmaktan 
yılmam. Eğer işsizlik denilen 
haile önüme aşılmaz uçurumlar 
açmazsa oradan başka bir yerde 
de hayabmı temin edebilirim. 

- En çok hangi eserinizi 
seversiniz? 

- Daha yazmadığım eserle
rimi! Bugün, herhangi bir kim
senin her hangi bir eserim hak
kında: 

- En güzel eserinizi demesi 
beni kızdırıyor. Bir muharririn 
en güzel eseri azami istidat ve 
kabiliyetinin miyarı demektir. 

En güzel eserile bir mu
harrir azami randmanım vennİf 

kıvamıru kemalini bulmuş sayılır 
ki ondan o eserinden daha gti· 
zeli beklenemez artık! 

Halbuki benim yazdığım eser
ler, azami istidat ve kabiliye
timin miyan sayılamazlar. 

Ben daha azami randmanı 

veremedim. Kendimi tekemmül 
etmiş bir muharrir addetmiyorum. 
Meydana, yazdıklanmı değersiz 
bırakacak eserler koyabileceğime 
kanaatim var. Maamafih ilzerleri
ne imzamı atmayı esirgemediğim 
eserlerimin hepsini bittabi severim. 
Hepsinin telifine uzun emekler 
vermişimdir. Hepsinde benden 
birçok şeyler vardır. Eğer mut
laka içlerinden birisini diğerine 
tercih etmekte ısrar ederseniz : 
" Ne bir ses ne bir nefes ,, ve 
.. Emine ,, diyeceğim l 

- Halk en çok hangi eseri-
nizi sevmiftir ? 

- Mevcudu biten eserım 

Hiçbiridir 1 
Hiçbirinin mevcudu bitmedi 

mi 1 
Canım " Hiçbiri! ,, roman

larımdan birinin ismidir ! 
Mubarrirenin dudaklarında 

kıvnlan tebessümde göze çarpan 
iğretilikten eserlerinden birinin 
ismini bilmediiim için bana kız
dığını anhyordum. Onun hakkı 
var mı bilmiyorum amma anlaşılan 
anket muharriri kaclınb erkekli 
blitiln kalem sahiplerinin eserle
rinin isimlerini ezberlemek mec
buriyetindedir. 

Suat Dervit Hamm : 
- Ha, dedi, " Ne bir ses ne 

bir nefes ,, in de mevcudu kal-
madı!.. 

Yazık, Babılli kütupbanele-
rinde ne bines ne bir nefes kal
mamlf.. Sesleri soluklan kesilmiş 
mnbareklerin ... 

- Bizde halk niçin okumıyor? 
- Çok soruyonunuz amma! 
- Azı kaldı! 
- Bizde halk okuyor. Fakat 

zayıf kesesinden kitap iç.in fazla 
para ayırabilmesi imklm yoktur. 
Halk bu imkanı bulabilecek ka
dar refaha iriştiği gün ... 

Suat Hanımın bu cümlesini; 
az evvel odaya giren ve sesini 
çıkarmadan muhavereyi dinliyen 
Ziya Şakir Bey tamamladı. 

- Altın tekerlekli araba ile 
gezeceğiz! .. 

- Bu nükteye gülmesini bi
tiren muharrire: 

- O zaman, dedi, ldttiipbane
le.rde defalarca basılacak ve sa
tılacak olan kitaplar, balkın oka
madığım iddia edenlere dalaa 
susturucu ve kuvvetli birer delll 
olacaklar ..• 

- Muharrir niye az kazanı
yor? 

- Evveli kitap az sahhyor. 
Sonra bu az sahftan en, amma 
en az kir hissesi alan muharrir
dir. 

- Sebep? 
- Her memlekette olduğu 

gibi bizde de bir muharrirler 
cemiyeti olmaması, muharrirler 
arasında bir ittifak bulunmama
sıdırl bunun tabii neticesi olarak 
istinatsız ve tek batlanna kalllllf 
olan muharrirler, istimnar edici 
aermayedarlann önlerinde zaytf 
kalmaktadırlar. 

- Muharrirlik hayatınızda 
başınızdan geçen en garip vak'a 
nedir? 

- Ama ••• 
- CeYap verin sizi. 
- Ne bileyim ben... bol bol 

garip garip izdivaç teklifleri al-
dım. Hah .. ODU anlatayım. Ba
fllDa gelenlerin en garibi odur ••• 

Burada alman kadınlan aley
hinde bir makale yazmqbm. Al
manyadan gelmit bir Tlrk s-ci 
beni ~ek zanaetmif, dllelloya 
davet etti ... tabii bu beni bir 
hayli korkuttu ve çok gecelerim 
bu korkuyle uykusuz geçti 1 

- Düello da size pek yala
tır ha... ne ise geçmif olsun: 
işte son sualim: Muharrirlik ha
yatımzda en acı bulduğunuz 
nokta nedir? 

- Başka sorananız ceYap 
vermem arbk. Bunun cevabım 
da verdimmi söyliyeceksiniz s6y-
liyeceğinizi! 

- Tabii! 
- Evveli kazancın sayile nis-

betsiz olması... Mesleğin teferriH: 
mücadelesinde baun dostlan 
kırmıya mecbur olmak... Soma 
asal fenası: Kadın olmak! .• 

- Buna sebep? 
- Efendim, her işi gücü ol-

mıyan kadın kaleme .. nhyor . 
Muharrir kesiliyor... Bu, bu işin 
cevher\ilerinin de itibarım kırıyor. 

Ben kadın muharrir olarak. 
yalnız amma yalnız Halide Edip 
Hanımı, kadın fAİr elarak ta 
yalmz Ihsan Raif Haa•mı tamy• 
rum. Haydi söyleyin artald 

Gnldim: 
- Hacet kalmadı! 
- ! ... 
- Ent... Bir anketim Yar. 

Onun için görüşmek istediğimi 
slyliyecektim. Halbuki sordum 
soracaldanmı! 

Zararsız bir sukutu hayale 
uğnyan muharrire: 

- Aa, bunlar anket sualleri 
mi idi? Bilseydim biyle cevaplar 
vermez biraz c:laba dlflalrdla.. 
Olur şey değilsiniz yani! dedi. 
Sonra tılldü ve illve etti: 

- Bari iyi bir ramimi were
yİID de ona koyun!.. 

Nacı Sadull .. 



ITTtBAT VE TIBAKlli' 
- Her lıakkı malı/uzdu,. -
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Na•d dofd• ? •• 

Nı,.ıl Y111adı ? .. 
Na•l Ôldl? .• 

( ArlQw Yar 

Gizli Bir Mektep 
Yapılıgormuş 

T opkapıda IU' haricinde Sulu
manpbr civanncla bundan bir 
müddet evvel bir ...... mflan
llllfbr. Bu Bll•aba belediyeden 
ılmu Japl rumatiyai olmadıjı 
anl.ıılchjmclaa ita hususta tahki· 
kata mflan-•fbr. 

Neticede belediyeye bir ev 
plim pterilcliji, halbuki bir 
mektep iap edilcliii •n•apL1Hfbr. 
Mektep büweım bir Ermeni yap
brmaktachr ....... projeye ayma
chiı için iapat derhal clurdurul-

9'4t• · 

müstakbel planı· s.uL~N-
nm kat'i teklini •MMn 
vilcude getirmek 
üzere Avrupadaıı 
müteb a ı 111 la r 
getirtildi. Bu hu
susta türlii mü
tialalar ileri sü
riildü bu teşeb
biia&n leh ve 
aleyhinde bulu· 
nuldu. 

Bu münase
betle eabak Tapu ve Kadastro 
Umum MGdllrü A. Z. imzali bir 
mektup aldık. Bu mektupta, 125 
sene evvel Selim aalia devrinde 
zamanın ilim ve fen adam
laruıdan mlrekkep bir heyet ta
rafmdan ricude getirilen " bir 
latanbul plAmndan,, bahaedilmek-
teclir. Bu plln, denin slr6t tar
llDI anlatmam, ve uımamn imar 
hakloadalri noktai nuaruu bilc:lir
laelİ itibarile çok fAJUI dikkat
tir. Şana ela illve edelim ki, bu 
tuaYYm"UD timdi de istifade edi
lecek taraftan yok dejildir. 

A. Z. Bey, mektubunda Selim 
Alla devrinde bir heyete Amı
pacla tetkikat yapbnldıktan IODl'8 

bu heyetin bir plln Yiicade ptir
di;ini yazmakta ve plin hakkmda 
şu izabab vermektediT: 

- latanbul cihetinde birİDci 
hareket noktası Eminanlldlr. 
Merkezini Yenicami tetkiJ etmek 

üzerine nasıf dairelik bir mey 
taaavvur edini. Ceplaeai Y emet: 
mide olan bir yolcu bu meyclaal. 
darduju zaman aaj tarafa bal~d 
zaman Eytipaultana, ..ı tan•L.11 
bakb;ı zaman T opkı .. ya .. -.JJ 
veccih bİl'er bulvar ıtreeektil'· 
Tuavvur ettijimiz JOlca, ~ 
dairenin muhiti keriDde 80I bl'l•~"l 
takip ile ilerliyecek ohna, A'P"! 
.ı,.ya, Beyuada, SlleJ-niJ.,. 
llilaaJetlenea hirer .......... 
cektir. 

ikinci hareket ....... : ı... 
.... maral tepelai ..... . 
biribirine rapt.eden W.arlar. .. 
yazıt, Fatih, Sultaaeeljm ve Mile 
birer meydan ha&ne konacak ,,. 
bu meydanlar birer baharla Wrl
hirine raptedilecektir. 

Bu heyetin raporanda 1-an, 
yedilmleclen, Ka~a katlar 
elan abaya ahnmaktacllr. Rapor-
da bunun esbabı macibeai de , 
bulunmaktadır. 

Çamlıca Mektebinde Bir 
Kamp Tesis Edildi 

Çamhca Kız 
Ort..ekteW .... 
lebel.i ...... 
Delİ IODD ....... 

aebetile mektep-
leriacle, Mldlrleri 
Emia Beyia .,.,. 
dımile çok par
lak bir ... -ere 
veımiflerdir.MO
auaereye talebe 
yeJDeri ve muhi
tia slzide aile
leri davet edil
miftir. 

M&aamerede 
h•m• lmlanmaz çok alloflanmıt-
larchr. lOOclen fazla talebesi olan 
mektepten bu sene 17 talebe 
mezua olmq ve 12iai ikmale 
blmifbr. 

• 
Mearif Vekileti bu sene isti

rahat• ihtiyacı olan yalnız mual-

1 
l.tanbul Belediyesinden: Belediye zabıtasa talimatn•-ı*in ıaz 

~e hemin sabfma mlltedair ahklm• maldeYI 1"alunU 3!4 Ondl 
maddeline Daimi eıııdiaaePia 8161933 ı.ildl luri'anle ilave eclileD 
fıkra qaiaya yazıl ....... illa olaw. F1kJtA · Bu miktarda •°""" 
san çıkan pz ve ~ cWaJı unlann yoklama mb1nda 
haluncluiu cllkkla, clepo, _.. ... ıl yoklama sıramnda durduju 
yer sahipleri mes'uWlr. ":Mt80 • 

"' F tih Belediye .... Müdüriyetinden: Davutpaşada b y kh 
Hnare: mahalesinde 6 .....,.h hane enkazı bilmüzayede sahi ca
İI da tüp ....,._ Jlsde y4=dı buçuk pey akçesana 1atumak 
~ Dher p daire,e •lzayedeye i t rak etmek ıçın de 23-7 933 
tarihiDe ma.adif pazar flall saat 14 t d i e encumemne r 
caatlan ...... ilin oluaur. • 3 

]Jf. 

Belaer metro 111111'8bbaana 175 kuruş k y et konulan f 
Ja81*D 1eriacle MUDla Hiiarev Mahalle inde 66 6 metro 
8e1e«1Je meh arsa sablmak üzere açık mu ed ye k•sl•ilill• 
Talip olanlar şeraıü anlamak üzere her gun k•v11,ııwn ~t&dlRIH 
... ~ye _prmek için de 9 liralık temiınat~·ına11•:~'ftipj 

,~.--· Be 6-7 .. 933 perşembe günü JUt • beP 
............ mlrac:aat eylelMlidirl-. 



Givur Mehmet 
Kara Yürek Çetesi 

41111--------•· Tefriktt No. 48 

Başını l(apıya Sokt:ı 
Ses Seda Gelmiyordu 

Yavat yavaş merdivenleri indi 
küçük sofaya geldi. 

- Ali.. çok ili... sonra ne 
olacak? .• 

- Haaa, sonrasına gelince .. 
bunlar evveli seni tanıyacaklar .. 
hakkında tahkikat yapacaklar .. 
Bir iki tecrübeden geçirerek bu 
ifteki kıymet ve kabiliyetini 
anbyacaklar .. Sonra yemin ettire
cekler.. Ondan sonra da beraber
ce iş görecekler. 

Givur Mebmedin birdenbire 
neş' esi kaçtı. Demek ki, çeteye 
kabulü, bir hayli zaman uzaya
caktı... Fakat Lunayı şüphelen
dirmemek için derhal cevap ver
di: 

- Pekili.. Y almz bana iki 
gün müsaade et,. evveli, anamı 
ne yapacağımı düşüneyim.. Ôyle 
değil miya?. Meseli, olur~ki başı
mıza bil'denbire bir iş gelir.. Ba
ri o kadın ayak albnda sürünme
ain.. Onu bir yere yerleştirdikten 
sonra, bütnn dünya bana vız 
ıelir. 

Lüna, biiyUk bir sevinç içinde 
ona sarılarak: 

Demek ki, o zaman .•• 

- Evet, o zamu istedikleri 
sı'bi hakkımda tahkikat yapmnlar. 
imtihan ebinler ..• Hatta isterlerse 
tacriibe için karnımın bir tarafın
dan ib6r tarafına bir de kızgın 
Iİf geçirsinler, 

Givur Mehmet, 8stii kılaptan 
iflemeli ttltibı kesesinden tütün 
çık~rarak hem ciıara sarıyor, 
hem sözüne devam ediyordu: 

- Fakat aşkolsun, Lüna .• 
Amucan çok mahir adammış .• 
Bukadar zaman şurada köşe ba
•nda oturuyorum da, ne burada 
çetenin toplandığını, ne de biç 
kimsenin girip çıktığını görme
dUn. 

olduğu için gevşek bir kahkaha 
koyuvererek: 

- Hay şeytan bay.. Ne bili
yorsun?. 

- Ben ne bileyim?.. Herkes 
söyliyordu. Ben de ifittim .. Sonra, 
sevğilim? .. 

- Sonra.. Ne söyliyordum, 
Türkom.. Misafirler, diyordum .. 
Evet.. Misafirler gelir.. Amma .. 
Bunlar.. Misafir değil.. Bunlar .. 
Şey .. Söyliyemiyorum Türkom .. 
Hadi.. Sarıl Bana.. başım, fena 
dönüyor.. Gözlerimi açamıyorum .. 
Sanl bana.. Sakın beni bırakma .. 
Sensiz.. Ben ... 

Lüna, sözlerini ikmal edemedi. 
Yavaş yavaş Gavur Mehmet'in 
göğsüne devrildi. 

Givur Mehmet, Lunayı hemen 
kucakladı. Karyolasının üstüne 
uzattı. Masanın üstündeki mum
lan söndürdü. Bir tanesini aldı, 
cebine yerleştirdi. Sonra saldır
masını çekti. Kapıya kulağını da
yayarak dışarıyı dinledi. Yavq 
yavaı kapıyı açtı dışan çıktı. Ko
ridoru ıeçti. Karşıla salona girdi. 
Büyük tabloyu indirdi. O anda, 
bliyllk bir sevinç hiasetti. Çünkü, 
sımsıkı kapalı bulacaiım zannet
tiği kapı, aralıkb. Başım kapıdan 
soktu. Beı on saniye, öylece dur
du. Ataiıdan ses seda ıelmiyor
du. Yavq yavaı merdivenleri in
di. Oç demir kapınm birlqtiği 
knçtık mofaya geldi. Karyolalı 
odanın kapısına kulağını dayadı. 
Kapı kahn olduğu için biç bir 
ses duyamadı. Burada vakit ge
çirmek istemedi. Dehlize giden 
kapıyı yavatÇa açarak içeri girdi. 
Koşa koıa dehlizi geçti, Bostana 
çıkan merdivene .açılan demir 
kapının ününe geldi. Sürgüyü 
çekti. Fakat kapının kendi kendi
ne açılmaması için arkasına kü
çük bir ' taş yerleftirdi. Geri dön
dü. Küçük sofaya gelerek kula• 
gım tekrar karyolalı odamn ka
pı11na dayadı. lçerde şimdi hafif 
bir horultu vardı. Büyük bir dik
katle kapayı yokladı. F ak,t açmı
ya muvaffak olamadı: 

SON POSTA. 

- Suratı bırak, efendini iyi 
karşılamıya bak, kavgayı ayın 
"onuna doğuı yaparsın! 

r 
esminizi Bize Gönderiniz 

,,. * 
ize T abiatini•I Sög/ige/im 

Resminizi kupon ile gönderhılı. 
Kupon diğer ıayfamııdadır. 

7 R izede Şerife iL : Uysal ve açık 

• 

kalplidir. Sade 
ve basit düıü
nür, iflerine 
hile, riya ve 
şeytanet ka
nfbramaz. Ar
k a da f 1 a ri le 
teklifli ve res
mi konutmaz, 
olduiu fibi 
16rünür. 

9 Beıiktaıta Ahmet B.: Ajır bq-
bdır. Muam& 
lesinde olpn
luk ıösterir, 
muhit ve mu
hatabına uyar 
pi ıörünür, 

m 6fktıl pesent 
olmaz fakat 
menfaat le rini 
hesap etmek
te, kendisini 
alakadar eden hidiseleri tetkik· 
te zeki ve kurnaz davramr. inti
zam dairesine çalıtmasmı sever. 

• 8 Konya' da M. Tevfik Ef.: ( Fo-
toğrafının dercini istemiyor.) Aht 
verit iılerinde igüzar ve pgin
dir. Çok çalışır. Pek çok kimse
yi tamr ve çabuk ahbap bulur. 
Karfısındakini sıkmaz, konllf&cak 
mevzular bulur, tuhaf fıkralar 
hikiyeler nakleder. 

- Tabii.. Çünkü çete, hiç 
bir zaman bu binada taplanmaz. 
Burası, sadece merkezdir. Burası, 
ancak mühim işlere tahsis edil
miştir. Meseli, çetenin bütün ser
veti burada ıizlidir. Şayet çete 
efradı sıkqacak olursa, onları 
uklıyacak yerler vardir. Sonra ..• 

Givur Mehmet, Limanın ai
zünü keserek: 

Dağcılık, Yürüyücülük Kulübü Çalışıyor 

- Sevgilim, bir cigara içmez 
misin?.. Elimle senin için sardım. 

Dedi. l ima, mestane bir puse 
ile Givur Mehmedin elini öperek 
cevap 'verdi: 

- Senin elinden zehir bile 
olsa içerim. 

Givur Mehmet, Lünaya ver
diii cigarayı bir mumun alevinde 
yakclaktan IODl'a sordu: 

- Evet.. Sonra? .. 

- Sonra.. Arada sırada çe-
tenin misafirleri olur .. 

- Meseli,. Ne idi o zengin 
F ransızın adı.. Hani, canım çete 
tarafından kızı kaçınlmıtb da, 
pliba birçok paralar ahnlDlfb. 

- Lorando. 
- Hala.. Lord'donun kızı fibi 

......... mi?. 
u... 

Kali6in tlai sporl•r•n• i,tiralc •tlenlertlen llir lc-./il• 
Tlrk dapk, yüriyicülük ve kat sporlan kulübü yürilyllflere 

ve clai tenezzlblerine devam etmektedir. Geçen cuma Biijiildi
w p61•if, delli& ..,.._ ve JGriJ01 yapıhmfbr. 

Temwuat 

BiKAYB 1 

Bu Sütunda Hergün 
'--------- lngilizced~n Tercüme Eden:: Hatic• 

Eksik Ayak Parmağı 
Manton'ların evi tekin değildi. 

Marshall şehrinde bu şeye herkes 
inanıyordu. Manton'lann köşkü 
on senedenberi bomboştu ve bu 
sebepten viran olmıya başlamıştı. 

Tam on sene evvel bir gece 
bu evde Mösyö Manton kansım 
ve iki çocuğunu lldürmüş ve 
başka bir tarafa kaçmıfh. itte o 
gecedenberi bu evin tekin olma-
dığı söylenmekte idi. 

• Bir gece yansı tek:iuiz evin 
önünde bir araba durdu. Bu 
arabada dört kişi bulunuyordu. 
Bunlardan üçü araba durunca 
yere atladılar, dördüncüsü içeride 
kalmııtı. Adamlardan biri ona 
hitap etti: 

- " Gelsenize... İtte burası! " 
arabanın içindeki adam indi. 

Kapıyı açmış olan adam 
cebinden bir mum ve bir kibrit 
çıkararak ışık yapmıştı. 

Antreye girdikten sonra sağ-
daki kapıyı açıp ellerindeki mu
mun iyice aydınlatamadığı gayet 
geniş bir odaya girdiler. 

Odada hiçbir eıya, hatta bir 
şomine bile yoktu. 

Mumun kuvvetsiz ve titrek ziyası 
altında bu dört adam pek acayip 
görilnüyorlardı. Bilhassa arabadan 
en sonra inen adam pek kor
kunçtu. Gür siyah kaılanmn al
bnda giizleri gayet parlak giril· 
atıyordu. Arkadaşlarından bir az 
atede duran adam: 

-"Ey hazır mı9llllZ M. Rouer? 
dedi. 

- Şüphesiz hazınm. Ya siz M. 
Groumith? 

Şişman adam homurdanarak: 
- "Jaketlerimizi çıkarmak il

zam! Dedi ve bir an içinde iki 
adam ppkalanm, jaket ve yaka
larım çıkarmış bulunuyorlardı. 
Biraz evvel Grossmith'i arabadan 
zorla indiren adam cebinden 
iki büyük hançer çıkarmıftı. 
Bunları kımndan sıyırarak iki 
hasma uzatb. Posser ile Gross
mith hançerleri alarak iyice mua
yene ettiler. Sonra karııbklı 
geçtiler. Arkadaılan tarafından 
ilstleri aranıldı. Birdenbire mum 
söndü. Ortalık derin . bir zulmet 
içinde kalmışb. Bu aralık karan
lıkta daha esrarli bir ahengi 
olan bir ses yükseldi: 

-Efendiler, dış kapının ka
pandığım duymadan vuruşmıya 
başlamıyacaksımz! 

Bu sesi ayak sesleri takip etti. 
Ônce odanın sonra da evin kapısı 
kapandı. 

* Bu düelloya sebep olan vak'a 
gayet sade idi. 

Bir akşam Marshall'de, bir 
otelin bolinde üç arkadaş otur
muı, tundan bundan konutuyor
lardı. ilk nazarda bu genç adam
lann, cenup eyaletlerinden birine 
mensup oldukları anlaşılıyordu. 
Bunlann isimleri: King, Sancher 
ve Rosser' di. Onlara yakın bir 
yerde de bir dördüncü adam 
oturmuş, ve muhaverelerine işti
rak etmeden onları dinlemekte 
idi. Bu adamı burada hiç kimse 
tammıyordu. Yalnız bu üç arka
daf, bu adamın buglln otele in-
di;ini. ve isminin Groumith ol
duğunu öirenmitlerdi. 

• 
Kinı arkaclatlanna: 

-Ben kacblarda laiçbir biçim-

sizliği, bir kusuru affedemem, 
diyordu. Çünkü şuna kanüm ki 
maddi bir çirkinlik muhakkak 
manevi bir çirkinliğe delalet eder. 
Vücudunda bir kusuru olan kim
senin muhakkak ruhundada bir 
kusuru vardır. 

Rosser plerek: 
- Demek çirkin burunlu bir 

kadın madam Kina- olmak şere
fine nail olamıyacaktırl Dedi. 
-Şakayı bir tarafa bırak, haki

katen bu bende pek kuvvetli bir 
histir. Sevdiğim pzel bir kıza. 
merhametsizce terketmekliğime 
sebep bu kızcağızın ayak par
maklanndan birinin eksik oldu
iunu tesadüfen bir bqkumdan 
öğrenmekliğim oldu. Vakıa bu 
hareketim pek çirkindi, fakat 
onunla evlenmiş olsaydım haya
tımız bir cehennem azabından 
daha beter olacakb." 

Soncher: 
- Zavallı kızcağız, dedi, 

bundan sonra evlenerek kocasa 
tarafından öldürüldü. 

- Kimden bahsettiğimi anla
dınız mı? 

Rosser arkadqlanmn aizünil 
keserek yavaşça : 

- Glrilyor maaunuz, eledi, 
bu adam bizim sözlerimizi clia
liyor .. 

Hakikaten kenclilerine yalan 
oturmakta olan adam batiia 
dikkatile onlan dinliyordu. 

Rosser o adama yaklafb : 
- Efendi bqka bir yerde 

otursanız daha iyi olacak. dedi. 
Çllnkü kibar insanların arumda 
bulunmıya alıtık olmadığınız an
latılıyor. 

Şişman adam sapsan kesilerek 
yerinden doğruldu, Rosser'in 
üstüne atılmak için bir hareket 
yaptı. 

Soncher aralarına atılmıştı. 

Arkadaşına : 
- Haksızsınız, dedi, bu kadar 

hiddetlenmeniz lüzumsuzdur. Ba 
efendi size bir şey yapmadı. 

Fakat Rosser aiderini geri 
almak istemedi. Düellodan bqka 
yapılacak bir şey yoktu. Şifman 
adam şehirde yabancı olduğu 
için Soncher' den phidi olmasım 
rica etti. Genç adam istemiyerek 
bu şeyi kabul etmişti. Düellonun 
hançerle olmasına karar verildi. 
Ertesi akşam vuruşacaklardı. 

Jf 
Sıcak bir öğle zamam komiser 

M. Adams yanında muavini M. 
King ve maktul Madam Monto
nun biraderi Rosser'le Monton'la
nn evine giriyordu. Çünktı Ma
dam Monton \ın birfderi, bugün 
onun mirasına vpıYet edebile
cekti. Çünldi lnı ev bugtine kadar 
metruk baralolmıt ve Monton ele 
geçmemiftİ· <;.rip bir tesadüf 
neticom olarak düellonun ertesi 
güntl bu py oluyordu. Kapıyı açık 
bulan M. Adams'ın hayreti antre
de duran iki caket ve ıapkayı 
ıörünce büsbütün arttı. Şimdi 
aralık duran sağdaki kapıyı açıp 
içeri girmişlerdi, ve çok geçme
den köşeye, yıkılmıı bir insan 
cesedi gördüler. Bu adamın 
bir dizi yerde ve vücudu 
duvara dayanllllf bir vazi-
yetle idi. bap kafuau 

( Dev•• ıı mel saJfaa t 





SON POSTA 

T~O..KiYE 

llRAAT 
BAN KAS' 

• DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-~DbQ 

• 
lstanbul Ziraat Bankasından: 

Cinsi Mevkii Sokağı Numarası 
Maa bahçe dükkan yeri Yalova Cumhuriyet caddesi Bili lokanta karşısı 
Yukarda yazılı dükkan kiraya ver!leceğinden talip olanların °o 7,5 pey akçelerile müzayede günü 

Dlan 15/Temmuz/933 cumartesi günü saat on beşe kadar bankamıza müraçaatları. "3009 

iŞÇİ ARANIYOR 
Büyük bir fabrikada derhal işe başlamak üzere 

müteaddit daimi iıçiye ihtiyaç vardır. İş-çiler; Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
ıan'at mektebinden mezun, liakal iki sene bilfiil 
oahımı1t askerliğini ikmal etmit bulunacak, yaıı 
SO dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
'Adlarını ••••••••••••••• ı 
Babalarının adlar1nı ••••• : 
Doğduklar1 yari •••••• , •• ı 
Doğduklar1 seneyi •••••• : 
Bilfiil çahftıklar1 yerleri 
tarihlerlle beraber •••••• : 
Şimdi çahftlkları yeri ••• : 
Daimi adreslerini ••••••• : 
Evll ve çocuklar1 olup ol· 
.madıklar1nı •••••••••••• : 
Esas san'atlar1nı •••••••• : 
En az istedikleri gündeliği: • 

Yukarda sıra ile, üç adet yeni çekilmiı fotoğraf, 
nüfus tezkeresi sureti ve mektep şehadetnameleri 
suretlerile, 10 Temmuza kadar İstanbul posta 
kutusu 84 adresine müracaatlari ilin olunur. 

işe alınacakların, telgrafla iş baıına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmaları 
ıarttır. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ika
metgah temin edilecektir. Yol masrafı fabrika 
------•tarafından ödenmez. <s•ll) 

" 

i
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HARief A RAKISI 
. . ,. -· .. .. • .,, -· 

fıçalaraa DİNLENDİRİLMİŞ TIR. 
~ ............... (~M)--~ 

Dr. A. KUTiEL 
arak~y'de Abdullah Efendi lo· 

"iiSıNMıSriR:;m(::] 
Deniz Y o il arı f şletmesi 

İşletme Şefliğinden: 

KARADENİZ POSTASI 

KARADENİZ 
517 /933 Çartamba günü saat 
18 de Galata rıhtımından kalkar. 
Dönüşte Tirebolu'ya uğrar. (3065) 

lıtanbul Altıncı icra memurluğundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve paraya ç•Y• 
rllmeai mukarrer etyayı beytlyc açık art• 
tırma ıuretlle !0171933 tarihine müaadlf pa• 
:ıarteai ırünli aaat 17 den 18 ze kadar Şeh• 
:ıadebaıında Boı:dogan kemerinde 114 No.la 
hanede aatılacaiından taliplerin mahallln· 
de bulunacck memuruna müracaatları 
ilin olunur. 

Son Posta Matbaası 
Sahibi: Ali Ekrem 
N•piyat MGdGrii: Halil Litfl 

Temmuıı: 4 

YILDIRIM 

• 

·~ 

TOPTAN &ATIŞ DEPOSU 
JAK GRUNBERG : İstanbul, Hamdi bey geçidi No. S4 t (5105) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklleti: 

İzmir Sağır Dilsiz ve Körler 
Müessesesi MüdürlüğUnden: 

KÖR ÇOCUKLAR 
Bu sene kadrosunda yeniden beş kör talebe alınacaktır. Ta· 

tiplerin kayıt ve kabul şartlarını öğrenmek üzere Ağustos nihayeti· 
ne kadar Karşıyaka'da müessese Müdüriyetine müracaatları. 112823,, 

FiKBiYE BANiM 
PANORAMA BAHÇESiNDE 
Bu defa büyük muvaffakıyetlerle Anadolu ve 
Suriye turnelerinden avdet eden SAHlBlNIN 
SESi artisti Fikriye Hanım 5 Temmuz 
Çartamba gUnllnden itibaren bahçemizde 
taganni edecektir . 

Akay İ .. etmesi Müdüriyetinden ı 
Şimdiye kadar gece saat 23.30 da Kadıköy'ilnden K&prtl'ye; 

saat birde, Köprü'den KadıköyUn'e haftada 3 defa yapılmakta 
olan gece seferleri bugünden itibaren aynı saatlerde her gece 
yapılacakbr. 

Moda - Kalamış Hattının 
Cumadan maada günlere mahsus tarifesindeki 10 numarala sefer 
4 Temmuz 933 Sall gününden itibaren Suacliye' den sonra Bostan· 
cı'ya gidecek ve 9 No. lı sefet de saat 19.35 te Bostancı'dan 
Başlayacaktır. "3089,, 

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara'da Yüksek Ziraat enstitüsünün Rektora ve pansiyon 

binalanmn mefruşat işi "21 ,, gün müddetle ve kapalı zarf "'11sulilc 
münakasaya konmuıtur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
şartname, mefruşat fenni şartnamesi, keşifname ve plinlar "30 ,, 
lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yilksek ziraat enatitllsü bü
rosu müdürlüğünden alınacakbr. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikrcclilcliği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla " 40. - ,, bin liralak 
taahhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübey
yin vesaiki de komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin % de 7 ,S ğu nisbetindc 
teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 18 Tem
muz 933 tarihine müsadif salı günü saat 15 te Vekilet inşaat 
Komisyonuna müracaatları ilin olunur. "2943,, 

Gümrük Ve inhisarlar Vekaletinden: 
1 - Vekalet binasında yaptırılacak tam otomatik dahili tele

fon tesisatı ve teferrüah kapalı zarfla kırdırmaya konulmuştur. 
" Takasa ve Kontenjana tabi değildir.,, 

2 - Kırdırma şartları kağıdımn tasdikli suretleri Ankara'da 
Vekalet Levazım Müdürlüğünden ve lstanbul'da Gümrük Levazım 
Mümeyyizliğinden alınacaktır. 

3 - Kırdırma Ankara'da Vekalet Levazım Müdürlüğünde 
kurulacak alım sabm komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 24/71933 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
"10,, dadır. 

5 - Teklif mektuplan kanundaki hükümlere göre gün ve saa-
tinden evvel Vekalet Levazım Müdürlüğündeki komisyona verilecektir. 

6 - Kırdırmaya girecekler bu gibi işleri yaptıkları hakkında 
vesika göstereceklerdir. 

7 - Her istekli, biçilnJiŞ bedelin ~o 7,5 ğu olan ° 337 ,, lira 
" 50 ,, kuruşluk muvakkat güvenmelerile " Teminat ,, belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. . 

8 - Belli olan saatte tutulması idet olan zabıt kiğıdı dol· 
durduktan sonra hiç bir teklif kabul etlilmiyecektir. "3023., -


