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Amerikanın Arzularına Da- Muharrirler N_: Kazanırlar? 
. E "' k M• . ? icabında Duvarcılık Yap-
ıma Boyun gece ıyız mış Bir Muharrir . 

~~~~~~~~~~====~~~~~~~~~~ 

Avrupa Devletleri Kendi Aralarında "Bence Env .Ayıp Olan Şey YapmamalC 

A 1 k T bb •• •• 8 ) d ) Degıl, Y apamamakbr ,, 
0 aşma eşe usune aş a J ar ~nk~rada Tür~ Dili .Te.~~k 

Cemıyeta merkezıne gırdıgım 
Londra 4 (Hususi) ~ Konfe

rans muhitinde çok endişeli ve 
hedbin bir hava esmektedir. 

1 

şı alacağı tedbirlere neden kızı- Makdonald'tır. M. Makdonald son zaman ilk karşılaşacağım zatin 
yor "Ve neden itiraz ediyor ? gayretlerini sarfederek konferansı Kemalettin Ştikrü olacağını hiç 

Bugünlerde konferansın en akametten kurtarmıya çalışmak- aklıma getirmemiştim. Evet •• 

Amerikanın para istikrarı mese
'lesinde aldı~ vaziyet, Avrupaya 
karşı takip ettiği infirat siyaseti 
ve Amerika Reisicümhurunun bir 
tehdidi andıran beyanab bu en· 
clişeleri bir kat daha artbrmak· 
tadır. Konferans muhitinde, 66 
milletin ümit bağladığı bu kon• 

faal uzvu ingiliz Başvekili M. tadır. Gazetelerde tefrika takip eden

. feransın şeklen olmasa bile filen 
akamete uğradığı kanaati çok 
kuvvetlidir. Konferansın akamete 
uğramasından Amerika mes'ul 
tutulmaktadır. Konferansın ileri 
gelen şahsiyetleri şu suali sor· 
maktan kendilerini alamamakta-
dırlar: 

- Bütün Avrupa, Amerikanın 
mütemadiyen değişen ve ayrı ayn 
birer emirnameye benziyen siya• 
setine boyun eğecek midir ? 

- Amerika kendi parası 
lizerinde bikimiyet hakkına ma
liktiı. :Ançak paralllrı ~ ..... 
na clayanan milletlerin buna kar-

Londradan lstanbula Karadan 1 

Beynelmilel i'urizm federasyonu namına kıra yolunu tetkik et· 
mek üzere İstanbula gelmiı olan Mister Rradley dfbı resmimizde 
cördüiünüz vevhile Perapalaata İngiliz sefiri tarafı,duı ziyaret edil
mittir• Ba .. ,..._ otomobil Ue yapan miaaBrimlltıı -~lj' ..tudarı 

- Türkiye lmtfudundan sonra yol yoktur. (Yazısı ncı sayfada) 

Takas Primleri Azalmak Oz,,re Yarından 

itibaren Çay Ve Kahve Fiati 
Tenezzüle Meyyal •• 

Li~itet Şirketi Neden Feshediliyor 
Bundan birkaç gün evvelki 

ıayımızda Çay Limitet şirketi aza-
ları araamda ihtilaflar çıktığıru 
yazmışbk. Diin Çay Limitet şir
ketinden şu mektubu aldık: 

" Çay Limitet şirketi hissedar• 
lan arasında ihtilaf olduğu hak· 
kanda muhterem gazetenizde mü· 
sadif olduğumuz neşriyat üzerine, 
şirketimiz ıerikleri araımda hiç 
bir ihtilif bulunmadığını bugün 
toplanan ve hepsi yirmi hissedar-
dan mürekkep olan hissedarlar 
umumi heyetinin ittifaka arası ile 
alınan karara binaen arzeder 
ve keyfiyetin ayni sütunda lütfen 
neşir buyurulmasım rica ederiz 
efendim.,, 

Mesele üzerinde ısrar etmiye
ceğiz. Yalnız ıunu söyliyelim: 

Bizim bildiğimize göre 3/7 /933 
tarihinde yapılan içtimada şirke-
tin bundan sonra hiçbir muame· 
leye girişmemesine ve üç ay son-
ra tasfiyesine karar verilmiştir. 

Şu halde çay ticareti üzerinde 
pek mühim faaliyetlerde bulun
muş olan şirket, hedefine varmış 
Ve d .. bn k ~ga ıya karar vermiş de-
~e tir ki, bizim haber vermek 
ısted' .. . • 
'b ı~mız nokta da bundan 
ı aretta. .. 

~amafih bu mesele hakkın· 
da hır defa da şirketin hissedar-
larından olan Albayrak d 
po h'b' Ş çay e• ıu aa ı ı evket Bey ile ko-
•uttuk. İtte aiyleclild.eri: 

- .. ff• titkette ~ Pi 

Nazire H. 
Seyahatinden 
Döndü 

933 senesinin Türkiye güzel· 
liği_ne seçilmiş olan Nazire ~am~ 
( Madrit) te Avrupaya guzellik 
müsabakasma iştirak ettikten ve 
bir müddet te Portekiz ile ~r~
sada kaldıktan sonra şehrımıze 
dönmüşttir. 

Çay Limitet şirketinin azalan 
arasında da noktai nazar farkı 
olabilir. Mamafih şirketin üç ay 
zarfında kendi kendini tasfiye ve 
phsiyeti maneviyesini ortadan 
kaldırmak için ittihaz ettiği karar 
İktisat Vekileti ile aktettiği mu· 
kavele mevzuunun hitama erme-
IİJadendir ., 

( Dev ... .a iUi _,,_..) 

Burhan Caiüt Beyin yeni ese
rini okuyacaksınız. Arkadaşımız 

bu defa yazdığı romana 

Dünkülerin 
Romanı 
ismini vermiftİr. Filhakika bu 
roman bupn ikbdar mevkiin· 
de olan diiakü gençliiin haya
bndan aluımıı heyecanlı, ibretli 
esrarlı ve .. tehlikeli bir maceradır 

• 
Bugün Almanya ve İtalyada 
ikbdar mevkiine geçen harp 
etmif neslin hayab nasıl heye
canlı sergüzeştlerle dolu ise bizim 
bugünkii inkılibımızın içinde 
yetifmif olanlar da gençlikle
rindenberi uzun ve tehlikeli bir 
hayabn kahramanı olmuşlardır 

* 
Dünkülerin Romanı 

Dünkü siyasi buhranların için
de doğup büyüyen ve bugün 
saçlanna ak düşmiye başlıyan 
inkılip. zümresinin romanıdır. 

Yarını 

Bekleyiniz 
=·~.:..=:::.================= 

Bir mUllkat 

Paritı 4 - Hariciye Nasın M. Pol 
Bonkur dla Fraaaaaıa Aakara Mfi· 
rW kabul ....... 

lerin, ismini pek güzel tanıdıklan 
bu muharrir bugün Dil Cemiye
tinin başkitibidir. Bunun içindir 
ki hemen bir senedenberi Babıali 
caddesinde kendisine, gazete sütun
larında da ismine rastgelinmez. 

* Koskoca bir masanın Gstünil 
dolduran küme küme evrak 
yığııılan arasında o, zayıf, nahif vü
cudil ile adeta kaybolmuş gibi idi. Kemalettin Şiileri B. 

Sayılı miyoplardan olduğu 
için ilkönce beni tanımadı. Sonra 
birden: 

- O .• Hazret.. Sen burada 
ha.. Buyur, otur.. diyerek yanı· 
başına çökertti. 

Bir taraftan postacının • ilk 
posta olarak getirdiği iki yüze 
yakın zarfı açıp okuyor, bir ta
rarftan odaya girip çıkan merak· 
lılara ayn ayrı talimat veriyor, 
bir taraftan da benimle konuşu· 

sine münhasır olan bu muharriri 
görünce hatınma derhal bizim 
gazetenin bir müddettenberi yap
makta olduğu anket geldi, fakat 
kendisine ilk dakikalarda bundan 
hiç bahsetmedim. Sözü müsaba• 
be ve dertleşme vadisinde açtım. 

- Hazret, dedim, nasıl bu iş
ten memnun musun? 

- Çok, dedi. Bunun da ayn 
bir zevki var. 

yordu. 

- Artık tefrika yazmıyor 
musun? .. 

Gazeteciler arasında nevi cin-

Yl'Zilme baktı: _____ ._ ·~t::-
- Yoksa siparif mi YenCeP 

( Devama 8 inci sayfada ) 

ihtiyar Erkek ihtiyar 
Kadını Kaçırdı 

Erciş (Hususi) - Kadın kaçırma veya erkeğe kaçma vak'ala· 
rının garabet itibarile rekor kazananları zannederim bizim muhiti
mizde görülmektedir: Y &fi 50 yi aşmış bir kadının, yaşı (60)11 &fllllf 
çoluk çocuk sahibi bir erkek tarafından kaçınlışmı nadir olu bile 
pek garip bulmıyabilirainiz, fakat mahkemeye intikal eden fU vak'a
yı okuyunuz : 

Ezik köyünden Yusuf, Kezi isminde bir kadım kaçırmıştır. Ka
dının akrabası vak'ayı öğrenince bunları takibe başlalDlf ve ikisini 
de yakalamışlardır. 

Kadımn akrabalan bu gönülleri genç iki ibtiyan yakalayınca 
kadımn bir kulağını, erkeğin de bir kulağile bumunu keamifler, 
sonra ikisini de serbest bırakmışlardır. Bu iş mahkemeye intikal 
etmiştir. Kadının akrabaları gerek kadının, gerek erkeğin burnunu ve 
kulaklaını kesenlerin kendileri olmayıp eşkıyalar oldutanu iddia 
etmektedirler. 

Pisliğe Dair Nükteler! 1 
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Londra Konferan
sının Akıbeti 

Londra konferansında, .:\meri
kaııın al<lı ib vaziyet konferan
sın akamete uğraması ihtimal
Jerini .arUırmaktadır. Bu hususta 
halkımız diyor ki: 

Basan Bey ( L aleli ~air Haşmd 
sokağ ı 4 ) 

Londra'dan konferansın inkitaa 
uğradığı haberleri geliyor. Bir şaiir: 

" Hayır olur mu böyle gecenin 
seherinden 11 demiş.. zaten konferans 
toplanırken bunu hayra yoranlar pek 
azdı. Konferansta her devlet kendi 
siyasetini, menfaatini ileri sürdü. Bü
yük devletler beşeriyet namına iddia
lannda biraz fedakarlık yapmadıkça 

dünya buhranının onune geçmek 
mümkün olmıyacacakbr. 

* Necmettin Bey ( Unkapanı Atla-
mataşı 38) 

- Dünya konf eranaı tehlikeye 
düftü. Dünyanın buraya toplanan 
meleklerden bekledikleri şeylerin hiç 
biriıi yapılamadı. Fakat ne de olıa 
bümü niyet aahibi olan devletler 
aralannda yeni yeni uzlatma şekilleri 
buldular. 

Ruıya ve Türkiyenin müıterek 

mesaiıile Avrupanın prkında ıulhü 

temin eden mühim bir itilaf yapıldı. 
Bence bu da kafi. Zaten konferanstan 
daha fazla ıey beklemek abes olurdu. 

• Jbrahinı B. (~ııltana.hmet Y ereba.tan) 
- Londra konferansı inkıta teh

likesi geçiriyormuş. Olabilir. Fakat 
bence bu konferaDStan beklenen 
teyler temin edilmiftir. Milletlerin 
yi!ksek ıiyaset ve iktıaat adamlan 
biribirlerile tanıtblar, dertlerini öğ
rendiler. Zaten bu konferans beterin 
iatirabını tıp diye kesecek bir mes
ken vazifesi göremez. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Tarlabaşında oturan Niyazi 
isminde biri kendisine memur sü
sü vererek ötekini berikini dolan
dınrken yakalanmışhr. 

SON POSTA 

• 

Balta Limanında Bir Tar
lada Define Bulundu 

~~~~~--- ~~~~~~-

Bal ta Jimanmda eski jandarma karakolu arka- gidilmiş, hafriyat yapılmış ve hakikaten altın mes· 
smda bir Ruma ait tarlada eski devirlere ait altın kukat bulunmuştur. Sarıyer kaymakamı, Yeniköy 
meskfıkat bulunmuştur. nahiye müdürü ve Yeni köy komiseri dün tekrar 

Bu tarlada son günlerde gizlice araştırmalar Balta limanma giderek resmen araştırmalara başla-
ya pılmakta ve bulunan paralar gene gizlice mışlardır.Şimdiye kadar 11 altın bulunmuştur. Bunlar 
satılmakta imiş, · geçenlerde Boyacı köyünde 190 sene evveline aittir. Tarlanın muhtelif yerle· 
Şerif Ağa İsminde ihtiyar bir kurabiyecinin evini rinde perakende olarak gömülmüş altınlar zuhur 
soyan ve yakalanan haydutlardan birinin üzerinde edeceği tahmin edilmektedir. 
bu altınlardan bir tanesi zuhur etmiş ve define Evvelce ne kadar altın bulunduğu malum değil· 
işi de bu suretle zabıtaya aksetmiş bulunmuştur. dir. Tarlayı evvelce kazanlar ve altınları bulanlar 

Bunun üzerine altınların bulunduğu tarlaya hakkında tahkikat yapılmaktadır. 

Seyyah Çoğaldı 
Yeni Kafilelere intizar 

Ediliyor 
Bu sene İstanbula gelen sey

yah vapurları ve seyyah adetleri 
geçen senelere nisbetle çok faz
ladır. Büyük kafileler halinde 
lstanbula 931 senesinde 22 va
purla 7510 ve 932 senesinde 19 
vapurla 7170 seyyah gelmişti. Bu 
sene yedi ay içinde gelen sey
yahların adedi geçen senelere 
nisbetle yüzde elli fazladır. Şi
mendiferle ve ufak ara postala
rile gelen seyyahlar bu yekun
larcl dahil değildir. 

* Perşembe günü de İstanbula 
(Koni dat de Kavir) vapurile 
İspanya darülfünunundan ( 188) 
talebe gelecek ve beş gün kala-
caklardır. Bundan başka ağusto

sun 27 sine kadar altı İtalyan 
vapuriJe şehrimize beş bin kadar 
daha İtalyan seyyahı ~elecektir. 
Bunlardan ( Karakvay J vapuru 
ayın 24 ünde, (Roma) vapuru 30 
unda (Ağustos) vapuru ağustosun 
ikisinde, (Açanya) vapuru 4 ünde 
(Konte Krande) vapuru 13 ünde 
(Oçanya) vapuru da 27 sinde 
limanımıza geleceklerdir. 

Be/edigt1 37 Bin 
Liralık Bir Dava 
Kazandı 

Yeni belediye kanunu muci
bince mezarlıklar belediyeye dev-
redilirken Galatada Kuledibinde 
Şahkulu mezarhğı müstesna tu
tulmuş ve evkaf tarafından Ali 
Hamit isminde bir İranlıya kira
lanmıştı. Bu zat ( 1200 ) metre 
murabbaında bulunan mezarlığın 
yalnız bir köşesini kiraladığı hal
de bütün mezarlığı arsa haline 
getirdiği gibi üzerine bir de ba
raka yapbrmışb. Belediye kiracı 
aleyhine ceza mahkemesine bir 
dava açmış ve kendisini mahkum 
ettirmiş, aynca üçüncü hukuk 
mahkemesine de evkaf aleyhine 
bir dava açarak mezarlığı is
temiştir. Mahkeme belediye lehi
ne karar vermiş, Temyiz de bunu 
tasdik etmiştir. Evkaf son olarak 
tashihi karar talebinde bulunmuş 
isede, bu da reddedilmiş ve evkaf 
ayrıca (5) liraya mahkum olmuş
tur. Mezarlığın kıymeti (37) bin 
liradır. Belediye mezarlığın kendi 
namına tesciline başlamıştır. 

Dolar Düştü 

Pirinç İşinde 
Müstahsiller ile ithalatçılar 

Arasında ihtilif Çıkh 
Pirinç müstahsillerile pmnç 

ithaJatçılan arasında bir ihtilaf 
çıkmışbr. İktısat Vekaleti ziraati 
korumak maksadile yeni konten
jan listesine pirinç koymamışbr. 

İthalat tarcirleri ise gümrük
lerde yüz vagon pirinçleri oldu
ğunu söylemekte ve bunların it
haline müsaade edilmesini iste
mektedirler. Prinç ithalitçılan 
namına Ankaraya bir murahhas 
gönderilmiştir. 

Müstahsiller de aynca telgrafla 
lktısat Vekaletine müracaat ede
rek yerli pirinç istihsalibmn 
ihtiyca kafi olduğunu, binaenaleyh 
yeniden pirinç ithaline müsaade 
edilmemesini bildirmişlerdir. 

Mesele Vekaletçe tetkik edil
mektedir. 

kibar bir hırsız 

lf Riza isminde biri F erikö
yünde Alim Beyin apartımanına 
girerek öteberi çalarken yakalan
mışlır. 

lf T onel başında araba bağ
lamakta olan vatman Hamdi, 
elinden hafifce yaralanmıştır. 

ingiliz Seyyahları Beykozda 
İstanbul belediyesi evvelki gün 

şehrimize gelen İngiltere otomo
bil ve Turing kulüp katibi umu-

Tiiccar Frangı Tercih 
Ed:yor 

Dün, iki aydanberi İstanbulun 
muhtelif yerlerinde kendisine 
doktor ve piyano mualHıni süsü 
vererek sirkatler yapan Sait is
minde kibar bir hırsız yakalan
mıştır. Zabıta bu müddet zarfın
da bu esrarengiz sirkatler üzerin
de yürümüş ve nihayet on dokuz 
şikayetçinin verdiği eşkal netice
sinde Saidi ele geçirmiştir. 

Jıl.. Şoför Muhittinin idaresin
deki otomobil Zeytiaburnundan 
geçerken, küçük zabit mektebi 
kapısına çarpmış ve müşterilerden 
Ali Efendi başından yaralanmış
tır. 

lf Leon isminde bir çocuk 
Galatadan geçmekte olan Mu
hittioin kamyonuna asılmış, ma
nevra neticesinde dıvara çarpa
rak yaralanmıştır. 

1#- Erenköyünde bir bakk~l~a 
sahte olduğu zannedilen bir ou 
kuruşluk bulunmuş, tahkikata 
başlamıştır. 

misi Mister Bradley ve kızının 
seyahatı ile alakadar olmuş ve 
refakatlarına memurlarından Ve
dat Beyi vermiştir. 

Misafirler bugün belediyenin 
temin ettiği otomobillerle Beykoz 
ve Şileye gidecekler ve akşam 
üzeri tekrar c!öneceklerdir. Sey
yahlar lstanbulda beş gün kala
caklardır. 

Evkaf minare tamir edjyor 
Evkaf Umum Müdürlüğü Rumeli

hisarı camiinin minareaile Kaaımpa
şadaki Piyalepaşa camiinin tamiri 
için 5 bin liralık bir t.a~ısisat kabul 
etmiştir. Yal<ında tamınne başlana
caktır. 

Dolar Avrupa ve Türk para 
borsasında tekrar düşmiye başla
mıştır. Evvelki gün bir Türk 
lirası mukabili çek dolar 0,62,50, 
dün 0,62,20 den muamele gör
müştür. Effektif doların Türk 

parasile kıymeti 156 - 160 kuruş 
arasında tehaliif etmiştir. 

Bir müddettenberi doların 
mütemadi düşüşlerinden korkan 

tacirler daha ziyade frank üze
rine muamele yapmıya başladık-

larından bu son düşüşlerden 
p·yasa müteessir olmamıştır. 

Bu kibar hırsız en son olarak 
Bebekte sabık jeneraUardan 
l' i .olayinin evinden 14 lirasmı, 
Pangaltı da Müyesser Hamının 
200 liralık albn tabakasını çal
mışbr. Sait bütün cürümlerini 
itiraf etmiştir. 

Sahte 100 llrehk bulundu 
Galatada çalışan bir firma eline 

geçen bir yüz liralıktan tüphe ede
rek Galata poliı merkezine müracaat 
e~miştir. Merkez bu yüz liralığı Dev
let Bankasına göndermit ve neticede 
yüzlüğün sahte oldutu teabit edil
mittir. Polis İkinci Şube Müdüriyeti 
derhal tahkikata girişmiştir. 

Temmuz 5 

I[ Günün Tarihi] 

Gazi Hz. Yalova'yı 
Teşrif Ettiler 

İıtanbul, 4 - Reisicumhur Hz. bu 
sabah Yalovayı tetrif etmiıler ve bir 
müddet istirahatten sonra akşam 

lüstü saraya avdet buyurmuşlardır. 
smet Pata Sofyaya çağrıldı 

Ankaradan verilen malumata gö ... · 
re Bulgar Başvekili M. Muşanof, 
Batvekil İsmet Paşayı Sofyaya davet 
etmiştir. Başvekilimiz bu davete 
icabet edecektir. Fakat Sofyaya ne 
zaman gideceği malum değildir. 

ihracat Ofisinde 
İhracat Ofisi raportörlerinden Ha .. 

bip Edip ve İktisat Vekaleti Neş .. 
riyat Şubesi Müşavirlerinden Burhan 
Asaf Beyler kadro harici kalmışlardı~ 

Habip Edip Beyin Celil Beyil\ 
avdetinden sonra yapılacak yeni tef• 
kilatta diğer mühim bir '9azifeye ta• 
yin edileceği .söylenmektedir. 

Belediye fen i9leri mUdUr'lti 
Belediye Fen İşleri Müdürü Ziy°' 

Bey bir buçuk ayhk bir meıuniyet 
almıtbr. Ziya Bey mütehassıslarla 
beraber tetkikatla metgul oJduğu içli\ 
bu mezuniyeti kullanamıyordu. Ya .. 
nndan itibaren mezuniyetinden isti .. 
fade etmiye batlıyacaktır. 

Beynelmilel .. talebe kongrttaJ 
Beynelmilel Talebe Birliğinin 15 el 

kongresi bu sene Venedikte topJa. 
nacak ve 26 ağustostan 2 eylüle ka. 
dar devam edecektir. Murabhasland 
bir arada bulunmaımdan istifade 
edilerek birinci beynemilel Darülfü. 
nunlular matbuat kongresi de açı· 
lacakbr. 

Akay idaresinde 
Akay hatb İşletme Şefi Burhanet~ 

tin Beyin istifa ettiti malumdur. Fakat 
istifasının sebebi kat'iyetle anlatıla· 
mamıtbr. Şeflik vazifesini vekaleten 
Ankara vapuru sabık ıuvarisi Nasuhi 
Bey görmeye başlamıtbr. 

Akay memurlan aruında diğel' 

bazı değişiklikler olması muhtemel· 
dir. Müdür Cemil Bey hattın mun• 
taıam bir surette çalııabilmesi için 
bazı esaslı ıslahat yapacaktır. 

bir Cinayet 
İzmir, 4 - Balcovada Dudu is. 

minde bir kız Mahmut namındaki 
gencı sopa ile fena halde dövmüş, 

Mahmut ta kızı tabanca ile öldürmüştür, 
lzmirli Sporcular Geliyor 
İzmir, 4 - Milli takımın Rusya 

seyahatine ittirak edecek olan fut .. 
bolculardan Sabahattin, Vahapt Sait 
Fuat, Şükrü B. ler Bursa vapuru ile 
İıtan bula hareket ettiler. 

Bir yllan Sergisi eçllıyor 
Kadıköyünde Bigalı Hüıeyin oğlu 

İsmail Efendi iıminde bir zat vardır. 
Bu zat ıenelerdenberi yılanlarla yatıp 
kalkmaktadır. Yılan ticaretinin karlı 
bir it halini almak üzere olduğunu 
gören İsmail Ef. İatanbulda bir 
yılan sergisi açmıya karar verm ittir. 
Sergide birçok yılan nevileri teşhir 
edilecektir. 

Milli Hakimiyet 
Bayramı 

Bugün milli ·hakimiyetin ilanının 
yıldönümüdür. Bu müoasebet'e bugün 
reımi daireler tatildir. 

Bayram münaaebetile Türk Maa .. 
rif Cemiyeti rozet tevzi edecektir. 

1 
Son -Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Diyor Ki: 

--~--------~----------------~----------------------------...;;..-------c--f 

- Sorma 
Hasan Bey .•. 

ba.şıma gelenleri ı . . . Akrabadan 
etmişti. •• 

biri 

i 

vefat 1 . . . Bizim hanımla ailesine 
.. Başın sağ olsun ., a giderken ... 

. . . Yolda bir ekmekçi eşegı 
birdenbire bizim hammın kolunu 
kaparak ısırmasın mı? •• 

Hasan B. - Kannın üstünde 
galiba yün diye sahlan Avrupa 
malı elbiae vardı .. 
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,----------------..... 
Hergün 

Dünyada Niçin 
Harp Korkusu 
Vardır? 

Yazan ı Guglıenıo Ferrno 
Avrupanın meşhur muharrirlerlndea 

Harp sonu dünyasmda Ame· 
rika, İngiltere ve Fransa, demok
rasiyi, parlamento sistemini halk 
hakimiyetini, liberal müesseseleri 
yıkmak için ellerinden gelen her 
şeyi yaptılar. 

Bu garip hareketinin başında 
münevverler vardı. Bunlar demok· 
rasiyi, parlamento sistemine, libe
ralizme, halk hakimiyetine artık 
maziye karışmış ve eskimiş mü· 
esseseJer nazarile bakıyorlardı. 
ıçtimai ve siyasi hayatta da bir 
değişikliğe ihtiyaç var diyorlardı. 

işte bu sebeple Amerika'da, 
lngiltere'de ve Fransa'da birçok 
kimseler, bilhassa münevverler, 
Sovyet rejimile, ltalya'daki Faş~
me yeni birer tecrübe nazarıle 
bakıyorlardı. Bu iki tecrübenin 
vereceği neticeyi beklemek lazım· 
geJ diğini iddia ediyorlardı. 

Bu iki rejimin hürriyeti il~a 
ett iğ i söylendiği zaman om~.z sil
kiyorlardı. Hürriyet, arbk muzeye 
konacak bir müstehase olmuştu. 

Bir gün Almanya dahi İtalyan 
misalini taklit etti. Hür memle· 
ketlerde bile bu hareket birçok 
takdirkarlar buldu. Şimdi Alman .. 
ya cümhuriyet ve hürriyeti t~hdit 
etti. Birçok noktalardan Faşızme, 
bazı cihetlerden Sovyet rejimine 
henziyen bir diktatörlük kordu. 

Yalnız bu hareket Avrupada 
korku uyandırdı. Son üç ay için· 
de herkes şu suali soruyor : Al
manya nereye gidiyor? 

İtalya ve Rusyada birer tec
rübe mahiyetini 1ıaiz olan bu 
sistem, neden Almanyada umumi 
bir tehlike mahiyetini aldı? 

işte bu sual Avrupa ve Ame-
rikanın 1919 dan sonra yaptığı 
hatadan gözünü açtı. Demokrasi 
ve hürriyet yerine yeni bir şey 
ikamesi lazım geldiği kanaatinin 
yanlışlığı anlaşıldL Bu memleket
ler, yeni bir kundura giyer gibi, 
yeni bir sistem icat edebilecekle
rini sanmışlardı. işte bugün dünya 
onun için karmakarışık bir hal-

dedir. 
1908 den itibare Osmanlı pa· 

dişahlarınm sukutile beraber lıil· 
kümdarlık yıkılmıya başlamıştı. 
918 senesine kadar Çin impara
torluğu, Rus imparatorluğu, Avus
lurya - Macaristan imparatorluğu, 
Alman hanedanı yıkılmıştı. Bun
lardan maada birçok devrilen 
tahtler oldu. 

1918 de hükümdarlık sistemi· 
nin nihayet bulduğuna hükmedil
dikten başka bir de demokrasi
nin iflas ettiğine hükmedildi. Hal
buki demokrası her tarafa yayı
lacak, bütün cihana hürriyetin 
faydası gösterilecekti. 

1919 danberi İngiltere'de, 
Fransa'da ve Amerika'da ayni 
nakaratı işitiyoruz: Hürriyetin 
manası kalmamıştır. Parlamenta
rizm iflas etmiştir; demokrasi öl· 
müştür. Halbuki bu üç devlet 
demokrasiyi diğer devletlere mo
del olarak göstereceklerdi. 

Resimli Makale D Mekteplerden Çıkanlar D 1 
L..---------------------------------------------~ 

ilkbaharda agaı·lar filizlenir. Son 
baharda bu yapraklar rüzgara muka
vemE>t edemezler, düşüp kaybolurlar. 

Yumurtadan yeni <'ıkan civı·ivler, 
yeni yavrular, hayata bin ümitle do
ğ-arlar, fakat Bf!rt rüzgarlarla ya yarıda 
kalırlar, ya belleri bükülür. Ayakta 
kalanlar akalliyeti t~şkil eder. 

~imdi imtihanlar bitivor. c ien<'ler 
de mekteplerden yapra klİır gibi, yeni 
doğan yavrular gibi, bin iimıt Jt•inde 
çıkıyorlar. Bu yeni doğan zekalara 
hayat şu suali sorar : i\ e biliyorsun'? 
Ne yapabilirsinY Çalı~mıya hazır mısın? 

Siz de kendi kendinize bu suali sorunuz 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Konferans Dağıtılıyor 
lktısat Vekilimiz Konferansın Mesaisi 

Hakkında Beyanatta Bulundu . . 
.. ~ondra 5 (Hususi) - Konferanstaki son vaziyet "Benim kanaatimce iktısadi bünye ve hususıyetlerı 
uzerıne Holanda murahhası konferansın tatil biribirinden ayrı olan bütün milletlere ayni kararı 
edilI?esi için bir takrir ver~iştir. ~~ansı~ ve teşmil etmek mümkün değildir. Büy~k millet, küçü~ 
Belçıkahlar da. konferansı dagıtmak ıçın ugraş- "ilet büyük sanayi memleketi zıraat memleketı 
makta bu işe lngilizler de itiraz etme~ektedirler. ;bi ~asnifler muayyen millet ' zümrelerini diğer 

Sekizler Mukavelesı zümrelere noktainazarlarını kabule çalışmak dünya 
Perşembe günü yapılecak olan umumi içtima- buhranım hafifletmez. 

dan sonra tali komisyonların Cenevreye nakledil- En Müsbet iş 
mesi düşünülmektedir. 

Günün ehemmiyetli hadisesi bizim de dahil bu
~unduğumuz sekizler mukavelesidir. Rusya, Türkiye, 
Iran, Lehistan, Romanya, Estonya, Litvanya, Afga
nistan arasına imzalanan Londra mukavelesi kon• 

u Bugün müspet iş milletlerin karşılıklı anlaş-
masıdır. Bu anlaşma sahaları genişledikçe 

beynelmilel kararlar ittihazı daha kolaylaşır. 

feransın en ehemmiyetli neticesidir. 
"Bugünkü iktısadi şerait içinde Türkiye ittira 

ve istihlak kabiliyetini ancak kendi malını alan 
müşteri memleketlere tahsise mecburdur. Hilküme
timiz bu yol üzerindedir. Makul ve mutedil bir 
mütekabiliyet esaslarına riayet şartı ile anlaşmala
nmıza devam edeceğiz. 

CelAI beyin beyanatı 
Paris, 5 ( Hususi ) - İktısat Vekili Celil Bey 

Londra Konferansı hakkında sorulan suallere 
cevaben demiştir ki : 

- Stabilisatin mevzuu üzerinde Amerika ile 
anlaşma olmaması memleketleri iki zümreye ayır
mışbfbr. Bu ayrılık konferansın ciddi kararlar al· 

Konferansta iktısadi sahadaki vukuflarile tema· 
yiiz eden şahsiyetler bu görüşteki isabeti teyit 

masına mini olacak gibi görünüyor. etmişlerdir." 

Kuyuda 
Ölüm 

Eyüpte Bahariye caddesinde 
has boya fabrikası bahçesinde 
oynamakta olan Rıfat Efendinin 
oğlu 10 yaşında İsmet kuyuya 
düşerek boğulmuştur. 

Bir Yaralama 
Beyoğlunda aşçı çırağı Kun: 

duz bir bôrç meselesinden terzı 
Aristidiyi ağır surette yaralamıştar. 

harptir. Alman Nazileri lnıgtn
den yarına harp edecek değiller· 
dir Fakat millete o kanaab ve
riy~r ki, silahlanmadıkça esir ya
ıamaktan kurtulmak mümkün ol· 
mıyacaktır. 

Avrupa bunu daha evvelden 
görecekti. Göremedi ve bugün 
onun cezasını çekmektedir. 

Muhalifler Hüku
metin Çekilmesini 

• 
istiyorlar 

Selinik, 4 (Hususi) - Muha· 
lif fırka reisleri M. (V enizelos) un 
riyaseti altında toplanarak halka 
hitaben bir beyanname neşret-

mişlerdir.Biıfbeyannamede hükii~etin 
siyasetinde muvaffak olamadıgım 
bu muvaffakiyetsizliğin. Selinik 
intibababnda mulıaliflare rey 
vermesi dolayısile halk tarafın
dan da anlatıldığından aşikar 
olduğunu binaenaleyh hükume
tin çekil~esi lizımgeldiğini söy-
lemektedirler. 

Atina, 4 (Hususi) - Hükômet 
muhaliflerin beyannamesine cevap 
verecek, Selinik intihabatında 20 
meb'usluğun ~aybedilmiş olması
nın hükumeti zayıf düşürmediği 

/stanbulun On Bir 
Tayyaresi Var 

Tayyare Cemiyeti, İstanbul 
Vilayeti halkının şimdiye kadar 
verdiği ianelerle sekiz tayyare 
alarak orduya hediye etmişti. 

Son verilen ianelerle de yeni
den üç tayyare alınmasına ve 
bunlara "Beşiktaş,,, .. Küçükpazar,, 
"Bakırköy,. isimlerinin verilme
sine karar verilmiştir. 

İsim konma merasimi 30 ağus
tos tayyare bayramında ve Yeşil
köyde yapılacaktır. 

Rüşvet Maznunları 
İzmir, S ( Hususi) - Rüşvet 

olarak balıkçılardan balık alan 
iki rüsumat memuru adliyeye 
verilmişalrdir. --
_!lcri sürülecektir. Çünkü bu 20 
meb'us evvelce muhalifler ara· 
sında bulunuyorlardı. 

Kendi başlarına kalan ve ar
tık saltanatın esaretinden kurtu· 
lan milletler demokrasilerini nasıl 
teıis edeceklerini bilemediler ha
yatlarını talie havale ettiler. Bu 
yüzden dünyanın dörtte üçü dik
tatörlerin eline geçti. Bolıevizm, 
!a~izrn, nazizm, silah kuvvetine 
istinat eden diktatörlüğe verilmif r 
muhtelif isimlerden başka bir 
fey değildir. 

lST.ER İNAN /STER İNANMA/ 
h lr akat silahlı diktatörlük, ya 
A~ a cennet vadederek, yahut 
h ~~nya ve İtalyada olduğu gibi 

"h . a müfrit millicilik ve harp 
21 

.• nıyetini takviye ederek yaşıya· 
bılır. 

Alman Nazileri, Avrupa orta
A~da, Pisrnarkın bıraktığı askeri 

d 
~anyayı kurmak mecburiyetin

edırler. 

B lş~e Avrupayı korkutan budur. 
. dd2'i.n Almanyada hüküm süren 

fl et111 uzak neticelerindell lııiri 

Milli İktısat ve Tasarruf Cemiyeti, köylere sönder: 50 Kızın babasına ve erkek kardetine alınan elbise 

d ·rr· b" tamimle köy düğünlerinde yapılan fuzulı 70 Kızın anası ve akrabaları için alınan efya bedeli 
16 1 ır d"l . . 1---

fl n bundan sonra tahdit e ı meıına ve en az 370 Yekun masra arı . . . 
b. ra sarfı"Je düg-ün yaphnlmasım asteanıftır. 

80 
ld .ıır af 

ar pa b" d"ğ .. d kız Nişan merasiminde yapmıf o UgU masr 
Bir köylünün yapmıt olduğu ır u un • 120 Düğünde davetlilere ve müteferrik olarak 

tarafından kendisine verilen şu listeye bakanız : 

Lira 

100 
90 
60 

Ağırlık olarak talep edilen miktar 
Zinet etyaın bedeli 
Kız.an gelin elbise vesaire masrafı 

iSTER iNAN 

200 
370 

S70 

iSTER 

yaptağa masraf 
Yekun 
Yukarki yekiiD 

Umum masraf 

INANMAI 

Sözün Kısam 

Serbest 

Rakı 

·----------------- . 
Ne güzel haber!. Müskirat 

İnhisar İdaresinin getirttiği mü· 
tehassıslar içkilerden yalnız bir 
vergi alınarak bunların yapıl· 
masının serbest bırakılmasını 
tavsiye etmişler. Böyle olursa 
idarenin masrafları azalacak, ka· 
çakçıhk kalmıyacak ve varidat 
çoğalacak imiş. 

* Gazetenin ( Halkın sesi ) sü· 
tununda, bu güzel haber üzerine 
fikirlerini söyleyen zatlerin hepsi 
haberden memnun görünüyor. 
Aralarından birisi eski Düyunu-
umumiye İdaresinin de bir 

0

tecrü· 
besini süylüyor. O İdare bir 
aralık rakı resmini üç misline 
çıkarmış. Varidat derhal azalmıya 
başladığı için hemen eski resme 
dönmüş. Bu tecrübenin aksi de 
doğru olmak Jazım. Yani resim 
a~altılınca varidat çoğalacak demek· 
tı~ .. Bunun böyle olacağım vaktile 
hızım merhum Efendi Hazretleri 
d~ .anl~t?1ıştı. O vakit yine şim· 
dıkı gıbı mali bir buhran ol· 
muştu. Fakat o tarihlerde aylıklar 
zaten tedahülde kaldığından mu· 
vazene vergisi koyarak buhrandan 
herkese bu suretle haber vermek 
hatıra gelmemiş; halk mali buh
ran olduğunu gazetelerden haber 
almıştı: Mahsus bir komisyon 
teşkil olunmuş, devlete yeni va
ridat bulnnacakmış .. 

O sırada ramazan da girmiı 
olduğundan, buhrandan havadis 
almak üzere merhum Efendi 
Hazretlerinin iftarına gitmiştik. 
yemekten sonra misafilerden biri 
cesaret etti, bayram ayhğının 
verilip verilmiyeceğini sordu. 
Efendi bu ciheti temin ettikten 
ve herkesin kalbine ferahhk gel· 
dikten sonra mali buhrana bir 
çare bulmak için hekes birşey 
söyledi. Nihaye Efendi Hz. 
töyle buyurdular : 

- Fazıl Ahmet Paşanın sa
dareti esnasında yine bu günkü 
gibi mali bir buhran varmıı. Bu 
hal her devletin tarihinde sık sak 
görülür. En iyi idare olunan mem
leketler bile mali cihetten sık sık 
sıkıntıya maruz kalmaktan kurtu
lamamışlardır. Fazıl Ahmet Paşa 
o vakit devletin ileri gelen adam
larını toplar, meclisi kurar her bi
rinden tedbir sorar. Hepsi de 
vergilerin artırılması fikrini ileri 
sürerler. Yalnız Fazıl Ahmet Pa· 
şa bilakis vergilerin azaltılması 
reyini iltizam eder. Tabiidir ki 
sadrazamın dediği gibi yapılır. 
Vergiler azatılır ve bir sene son· 
ra Bihikmetihitaala devletin va· 
ridatı iki misline çıkar. 

Ben o vakit evime dönerken, 
kendi kendime: 

- Efendi fena halde faka 
bastı. Bütün hükumetler buhran 
zamanlarında vergileri arttırırlar. 
Vergiyi azaltmakla buhrana . ~e 
hulmıya imkan olamaz .• demıştım. 

• O vakit aldanmış olduğumu 
şimdi anlıyorum. Fazıl Ahmet 
Paşa yanllf düşünmüş, merhum 
efendi aohyamallllf olabilirler. 
Fakat mahsus getirtilen Avrupalı 
mütehassısların aldanmalanna im
kin verilebilir mi? 

Demek oluyor ki müskirat ser-
best olunca rakı ucuzlıyacak. Her• 
kes bol bol, kana kana içecek, 
beni en ziyade sevindiren de işin 
bu cihetidir. Rakının serbest ol· 
ması inhisar idaresinin varidatını 
artbrmasa bile ucuzlaması yetişir, 
herkes onu bol bol içerek hiç 
olmazsa sıkıntısını, züğürtlüğünü bu 

suretle unutur. Yalnız bir şey hatıra 
ma geliyor. Evvelden müskirabn 

yapılması zaten serbest iken, inhisar 
altına alınmasından maksat varidab 
çoğaltmak değil, müskiratı pahalı 
yapmak, daha az içilmesini temin 
etmek idi. Şimdi ya prensip d:f:;• 
miş, ya benim aklımda yanbt k " 



Memlelcet Manzaraları 

Rizenin Suları 
Ve Kebaalurı 
Iıf eşhurdur 

Rize ( Hususi )- Rize'nin ha
vası çok zaman yağmurlu ve 
serin geçtiği için yaz mevsimin
de herkes kalınca ceket giymiye 
mecburdur. 

Öyle yakıcı ve bunaltıcı sıcak
lar olmaz. Bu itibarla Rize bir 
nevi yayla demektir. Hava, rah
metten aman bulursa biraz sıcak 
yapar. Lakin sürekli değildir. 
Yaz günlerinde her kahvede çok 
temiz ve serin su küpleri vardır. 
Kahveciler, içilecek suları bu 
küplerde saklarlar ve küplerin 
etrafına kar sıkıştırarak aşlama 
su hazırlarlar ve yürekleri yanan 
müşterile çok billür kadehlerle 
8llnarlar. Memleket suları zaten 
çok nefis olduğundan karla da 
aflandığı zaman, içilmesine doyul
mıyacak bir hale gelir. 

Yaz mevsiminde köylerden 
şehire hergün birkaç katır yiiktı 
kar geli. Her köşebaşında bir 
atlama şerbetçi bulunur. Birkaç ta 
dondurmacı vardır. Fakat hararet 
mütemadiyen devam etmediği 
için bu esnaf, o kadar fazl satış 
yapamaz. 

Rize'nin dönme kebapları da 
olduk\:a meşhurdur. Lakin baıka 
yerlerde olduğu gibi burada kuzu 
eti bulunmadığı ıçın kart 
burma koyun etile yapılan kebap
lar o kadar nefis ve rayıhadar 
değildir. Şu aralık havalar oldukça 
womış ve halk bahçelere dökül
m6ftiir. Dal basta kiraz yüz para
ya kadar inmiş ve çilekle yenidthıya 
denilen muşmula da biraz ucuzla
mıftır. Ukin fazla SJcaklar olma
dıfıı için çok fazla irileşmekle 
beraber muşmulalar daima elqi ve 
barak kalmaktadır. 

Urlaya içme Suyu 
Getirtiliyor 

Urla ( Hususi) - Bir nahiyesi 
dahil olduğu halde on sekiz köy
den ibaret olan ve İzmir - Çeşme
karaburuna kadar uzayan mü
kemmel bir şosenin ortasınde 
mevkiinin letafeti, havasının ciya
deti ve yetiştirdiği il%ümün diller
de gezen nefasetile şöhret bulan 
kazamız, vilayetin transit ve ih
raç mahallidir. 

Çeşmeye, ılıcaya, plajlara ve 
Urla içme sularına, Karaburun 
kaza ve köylerine Urlanın içinden 
geçmek suretile gidilip gelinir. 
Ve bilhassa bu mevsimde sabah
lara kadar yüzlerce yolcuyu ge
tirip götüren otomobiller Urlayı 
şenlendirir ve şereflendirir. Bu ka
dar meziyetine rağmen kasaba
mız eyi bir içme suyundan 
mahrumdur .. 

ValQa, Akpınar denilen bir 
mevkiden demir borularla kasa
baya getirilen su halkın ihtiya
cım temin ediyorsa da tahlil neti
cesinde anlatıldığına göre bu su
da fazla miktarda kireç vardır. 

Bir teneke veya tencere de 
bir müddet bırakılan ve bilahare 
kullanılan SU) un o teneke veya 
te ecri yt•ni kalaylanmış bir kap 
gibi bembeyaz . bir vaziyete ge
tird'g.i görülmektedir. 

Kaymakamımız, halka eyi su 
içirtmi e azmetmiş ve iskele su• 
yunu fenni vasıtalarla Urlaya ge
pirmek için işe girişmiş ve tet
kiKata başlamışbr. 

• 
HABERLERi 

Şar~'ta Sükôn Ve Asayiş 
--

Bütün Şark'ta Yol Ve imar Faaliyeti, 
Spor Hareketi Göze Çarpıyor 

Di yarı be kir 
( Hususi )- Beş 

senelik umumi 
müfettişlik mın
takası olan Di
yarıbekir, Urfa, 
Eliziz, Van, Ha
kin, Siirt, Mar
din, Beyazıt Vf 
Muş viJiyetlerı 
dahilinde eıki 

asayişsizlik ve 
eşkiya hadiseleri 
kalmamıştır. Her 
tarafta tam bir 
asayış hlküm 
sürmekte, köylü 
ve şehirliler em
niyet altında işi 

ve gücü ile mef-
gul olmaktadır. 

Köylerde köy kanununun tat
biki birçok faydalar doğurmuş, 
kazaları ve köyleri biribirlerine 
bağlayan yollar yapılmış, vila
yetler arasında muntazam şoseler 
vücude getirilmiştir. Bitlisle Van 
arasında cenup yolu namile yeni 
bir yol yapılmaktadır. 

Dig•rı6elcirde11 '1ir iratıb•: Silvan /ılprÜ•Ü 

sunda mühim roller oynamışlar
dır. Eliziz, Urfa, Sürt, Diyarıbe-

Hilmi Bey de 
şarkın umran ve 
inkişafı hususun
da cidden takdire 
şayan mesai sar
fetmektedir. Hil
mi Bey bilhassa 
asri köyler inşa 
ettirmeğe karar 
vermiştir. lakin 
Müdür& Hulüsi 
Bey Mersin'e gi· 
derek bu uıi köy
lerin inşası için 
20 bin liralık 
kereste mubayaa 
etmiştir. Dicle ke
narındaki Kitir
bil' de yeni ve 
asri bir k&y vn

cud e getirilmittir. Bu yeni yapı
lacak köylere şarka gelen muha
cirler iskan edilecektir. Muhacir
lere çiftliğe ait bütün levazım 

ve çift sürmek üzere birer çift 
at verilmektedir. Muhacir köylü
ler cidden çalışkandır. Hüküme
tin himaye.inden, ve gördükleri 
şefkatten mütehassis olmaktadırlar. 

Mahalli sermayelerle Diyarı
bekir, Van ve Elizizde birer ban
ka tesis edilmiı, ve bu bankalar 
farkın ticaretinin inki,afı husu-

Tekirdağ 
Muallimlerinin 
Tenezzühü 

Tekirdağ (Hususi) - Tekir
dağı muallimleri vapurla Mar
mara sahillerinde küçük bir tet
kik seyahati yapacaklardır. Bu 
seyahatte vapur Mlirefte, Şarköy, 
Gelibolu, Çanakkale ve Karabi
ga'ya uğrayacak, her iskelede 
birkaç saat kalacaktır. Seyahat 
iki gün devam edecektir. Mual
limler gidip gelme ücreti olarak 
bir lira verdikleri takdirde bu 
seyahate iştirak edeceklerdir. 

Salihli'de 
Altmışar Yataklı iki Yah 

Mektebi Yapılacak 
Salihli (Hususi) - Salihli'nin 

Dursallı ve Çapaklı köylerinde 
altmışar yataklı iki yab mektebi 
tesis edilecektir. Vekalet mimar
ları buraya gelerek inşaat proje
sini hazırlamışlardır. 

Sallhllnln O ı:Om Rekolteel 
Salihli (Hususi) - Bu sene 

Salihli'nin 6züm rekoltesi 60 - 80 
bin çuval arasındadır. Mabs61ün 
geçen seneden az olacağa hak
kındaki haber doğra değildir. 

Bir Adam 
Hemşiresini 
Satırla Yaraladı 

Söke (Hususi) - Sökenin Sa-
. vuca göyönden Musa oğl~ Davut 
hemşires Hatice Hanımı satırla 
başından ağır surette yaralıyarak 
firar etmişti. 

Jandarmamız, kardeş katilinin 
arkHlu düferek yakalamlfbr. 

kir vilayetlerinde en asri tesisat-
la mücehhez elektrik fabrikaları 
vücude getirilmiştir. 

Bütün şarkta spor ve gençlik 
teşkilatı yapılmış, vilayetler ara
sında spor temasları yapılmış, 
Adana ve sair vilayetlerle yapı
lan müsabakalarda da sporcula
nmız ciddi muvaffakıyetler ka
zanmıflardır. 

Yeni umumi müfettişimiz 

Muhacir köylüler kendilerine ve
rilen araziden maada yerlilere 
yardım olarak civardaki bütün 
araziyi ekmiflerclir. 

Bolu'da Güzel Bir Konser 

Halkevinin 6ando: v. orke.tr• hlkımı 

Bolu (Hususi) - Halkevi gü- Kız Ortamektebi musiki mu• 
zel sanatlar komitesi Bando ve allimi F eriba Hanım tarafından 
Orkestra takımları aylık konser- 8 ay zarfında yetiştirilen 9 ya• 
terini Halk Fırkası salonunda fllldaki Hamiyet Hanımın yalnız 
vermişlerdir. 

Muallim Rahmi Beyin idare başma kemanla çaldığı parçalar 
ettiği bu konser çok beyenildi ve berkesin hayret •e takdirini mu-
alkışlandı. cip oldu. 

~~~--------.-.· .. ----------~~~ 
Gökçedağ' da 

Zengin Krom Ve Linit 
Madenleri Var 

Gakçedağ (Hususi) - Orhan
elinde l 2 saat mesafede çamlar 
albna kurulmuı, tarihi bir nahiye 
olan .. Gökçeclağ" yüz haaeli, 
yollan muntazam, suyu, havaaı 
güzel bir kasabacıkbr. 40 dakika 
mesafedeki Akçakilse mahalle
sinde berbir taş. ayn bir san'atin 
nümunesi olan metrük bir kilise 
vardır. Nahiyeye merbut Demir· 
ciler köyünde gayet zengin krom 
madeni vardır: Çamharmanı, Oda· 
viran ve Çınar köylerinde de zen
gin linit madenlerine tesadüf 
cdilmiıtir. 

Kayseri' de 
Güzel Bir Konıer; Ve 

Konferans Verildi 
Kayseri, (Hlftlusi) - Kayseri 

Halkevi denhanelerinde okuyan 
talebeye phadetname verilmesi 
mllnasebetile Gflzel san• atlar ıu
besi tarafından fevkallde bir 
konser tertip edilmiştir. Gllzel 
.esli bir Banımefendi orijinal milli 
şarkılar okumuştur. Şaban Sırn 
Bey tarafından ayrıca çalman 
Bethofenin birkaç senfonisi halk 
tarafından pek çok alkıılanmıtbr. 
Bundan 110nra doktor Behç.et B. 
tarafından çocuk bakımı hakkın· 
da bir konferans verilmiftİr. 

I Müna/uqa 

Kavga 
Güzeldir, 
Fakat ... 

Nurullah Attı 

" Zor nikahı " ndaki birinci 
hakimin, yani Üstadı - Sani'nin 
gülünç olması, münakaşaya kavga 
karıştırmasında değil, manasız 
bir mesele için münakaşa açma
sıdır. Yoksa öfke mukaddes, 
küfür, hatta dayak tabiidir. 
Benim en çok inandığım fikirlere, 
en köklü kanaatlerime hücum 
edilecek te ben yine nezaketten, 
'' akademik ,, denilen cansız mü
nakaşanın hudutlanndan ayrıl
mamağa gayret edeceğim! Benim 
kanaatlerime sadık olmamı mı 

istiyorsunuz, yoksa münakaşn 

adabına sadık olmamı mı? 
İki şıktan biri: ya ben sözle

rime hakikaten inanmıyorum, 

vakit geçirmek için söz s6lüyo
rum, fransızca tabiri ile .. ,eytanın 
avukatlığını ,, ediyorum; yahut ki 
sözlerim kanaatlerimin ifadesidir, 
benim içimin aynasıdır. Birinci 
takdirde kızmağa elbette hakkım 
yoktur; kızdıkça gülllnç, batta 
iğrenç olurum. Öfkem de fikir .. 
lerim gibi iğretidir. 

Fakat ikinci takdirde kızmam, 
etine bıçak saplanan adamın 
bağırması gibidir. Fikirlerimiz, 
kanaatlerimiz bizim etimiz olma .. 
lıdır· ancak o zaman muhterem . -
ve veliittur, çünkü ancak o zaman 
içlerinde kan ve hayat vardır. 

Nekadar tehzil edilirse edilsin, 
" divit divide dövüş ., te bir nevi 
kahramanlık vardır; çünkü om' 
sirifen, kanaati uğrunda gözünü, 
bqmı tehlikeye koyuyor demek• 
tir. "Akademik münakaşa,, mn 
temin edeceği zafer bize bir cili 
olabilir; fakat kanıımza mal ol• 
.... imkinı bulUD1D1yan zafer 
içimize iıliyebilir mi? Akademik 
münakaşa hani fU "statuqus,, 
nun muhafaza edilmai şartile 
açılan muharebelere benzer: harp 
zevki için harp, münakaşa için 
münakaşa. Belagatimizi isbat 
etmek için münakaıaf Akademi~ 
mflnakaşa bunun için hodgamlı· 
ğm, nahvetin en çirkin şekille
rinden biridir. 

Bu sözlerimle bizim edebiyat 
münakaşalarımızı sevimli buJ. 
duğum zanedilmesin; bilakis, 
onlardan nefret ediyorum. Çün• 
idi onlarda kavga değil, dövüş 

değil, iftira var. Biribiri ile kav• 
ga ederken bocadan istimdat 
eden çocukların çirkinliği var. 
Hemen hemen hepsi saadetten 
aynlıyor; fikirlerine edilen tarize 
kartı koyacaklanna phsa hücu• 
ma kalkışıyor, münakapyı başka 
sahalara götiirmek istiyorlar. 
Hem de kendilerine hariçten 
yçdım geleceğini ilmit ettikleri 
sahalara götürmek istiyorlar. Fikri 
zannettiğin bir hareketinin ku· 
sarlanm göstermeğe ~bjım 
bir adam beni 11me~., itti · 
ham etmişti; bir bafb• da be
nim gençlere difmaa olduğumu 
liyledi. 

Bntün bunlar kanaatsizlikten 
doğuyor; müdafaa edilecek ka· 
naatleri yok; hepsinin gayesi 
kendilerini göstermek. Kendile
rini gösteriyorlar, bütün çirkin• 
likleri ile. 

Sallhllde Arpa s.t••• 
Salihli (Hususi) - lzmir tüc• 

carları buraya gelerek zürraın 
elinde mevcut olan arpaları ki .. 
milen aatın :ıldılar. Fiatlar iki 
kunıt onparachr. 
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Tahtaravalli onf eransta Akamet M. ? 
Oyunu 1 • 

Büyük ümitlerle beklenen Reisi
cümhur Roozveltin mnıaviri M. Moley, 
nihayet Londra Konferan11na Ameri
kamn son sözünü söyledi: Amerika, 
dolar için tlmdilik bir loymet teabit 
etmek istemiyor. 

Bunun manası 'udur ld, Amerika 
bütün piyHalarda, dlte.r ihracatçı 
milletlerle mal salata mGcadeJesine 
devam etmek azmindedir. 

Bu hal, Fransa gibi parasını altın 
esasına batlamış olan milletlerin 
hiç te işine relmlyor ve feryat edi
yorlar: 

" Bu tarzı hareket konferansı tor
pillemektir. Mademki herkes bildiğini 
okuyor, bizim burada işimiz ne?" 

Bu sual bilhaaaa infiltereye soru
luyor ve üzerinde yapılan tazyik ile 
f:ransanın safına iltihak ettirmek 
isteniyor. Fakat lngiltere, bu tazylka, 
timdiye kadar mukavemet etmittir. 
Mümessillerinin beyanına sröre, bu 
mukavemetin sebebi, konferansı aka· 
mete uğratmamaktır. Çiinkil ingiltere 
de Fransa taraftarlarile birlefecek 
oluraa Amerikaya karfl fili bir müt
tehit cephe hasıl olacak, bu da kon
feransın dağılmasını intaç edecektir. 
Halbuki hakikatte İngiltere de para
sını tesbit etmek istemiyor. Dolarla 
beraber fimdtlik tahtaravalli oyi'ınu 

oynamayı faydalı buluyor. Fakat bu 
oyunlar daha nekadara kadar devam 
edebilecek? lıte orası meraklı ıeydir .. 

Sürena 

Rus-Japon 
Münasebatı 
Gerginleşiyor 

Moskova, 4 - Dün Tokyoda Sov
yct ticaret mümessiline karşı bir 
suikast teşebbüsü yapılmıştır. Zabıta
nın tevkif ettiği ıuikastçi, gizli bir 
Japon vatanperver cemiyetinin reiai 
olduğunu iddia etmektedir. Bu adam 
bir k1hçla Sovyet ticaret mümessili
nin bürosuna airmiı ve elindeki kı
lınçla camlan ve eşyalan kırmışbr. 
Suikastçi tevkif edilmiştir. Verditi 
ifade de Kamçatkada öldürülen Japon 
balıkçılarının intikamını almak iste
digini söylemiştir. 

Suikastten sonra Japon hariciye 
nezareti teftif at müdürü Sovyet se
f arethanesine Jriderek bükimet na
mına sefir M. Yuronof'a samimi te
essürlerini bildirmiftir. Mumaileyh 
ayni umanda bu mesele hakkında 
hükümetin ciddi tahkikata girifeceti 
ve neticeyi bildireceti hakkında se
fire teminat vermiştir. 

Tokyo, 4 - Japon zabıtası Mak
kanro açıklannda biri 4 bin tonluk 
ve diğeri de 100 tonluk iki Sovyet 
balıkçı gemisile ao Sovyet tebaasını 
tevkif etmiıtir. Zabıta bunlann ca
susluk yapbldannı haber almıfbr. 
Gemiler ve mevkuflar Hokkaydo 
adasına getirileceklerdir. 

ltalyan flloaunun ••r•hatl 
Londonderl 4 - Bu sabah uçacak 

olan ftatyan tayyare filosu luınmn 
fena olnaaandan dolayı kalkmamıfbr. 

- Son Postanın Tefrikası 

--
Murahhaslar Bedbin Vaziyette Konf e
ransı Çıkmazdan Kurtarmıya Çalışıyor 

Londra 4 - Baınkil M. Makdo
nald, para istikran meselesinin gir
ditl çıkmazın konferansaa akamete 
uj'radıtı manasına l'elmiyecetini aöy
lemiıtir. Bununla beraber komisyon 
Ye tali komiıyon reisleri, itlerini haf
ta orta11na kadar l'eri bırakmak mec
buriyetinde kalmlflardır. Ç6nkil, hiç 
bir hatip müzakenlere deYam için 
İsmini yudırmamlfbr. Konferans ko
ridorlannda bedbla bu hna umekte 
Ye konleranna tehir edilecej"i ajn· 
dan atıza dolqmaktadır. T.ehir için 
ısrarlı teklifler yapılmaktadır. 

Konfer•n• Oajllmıyac•k mi? 

Londra 4 - Konferans bürosu 
itlerin nasıl ve ne terait albnda yü
rüyeceti meselesini tetkik için bu sa
bah toplanacaktır. Bu Jçtimaa büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

Bununla beraber Amerikanan istik
rar siyasetinin daha bariz bir ıekil 
alması konferans muhitinde feci te
sirler uyandırmııbr. Buna rağmen 
konferansın dağılmasının yahut sadece 
geri bırakılmasının ihtimal dahilinde 

görülmemesi icap etmektedir. M. 
Makdonald inkıtaa mani olmak için 
elinden geleni yapacaktır. Esasen 
konferansta mütehassıslar içtimaına 
başlanacak ve heyeti murahhasa re
isleri yakına memleketlerine döne
ceklerdir. 

AmerJkanm Tehd•dl 

Londra, 4 - Amerika Reisicüm
huru M. RuzveJtin ateıli beyanatı 
murahbaalan çok aaramıtbr. Ko.nfc
rans muhiti, M. Ruzveltin beyanabnı 
konferanstan çekilmek tehdidi addet
mektedir. 

Fransa, italya, Belçilua, İsviçre, 
Holanda ve Polonya mümessilleri bir 
beyanname imzalamışlardır. Bunda 
altın ölçüsünün muhafaza edileceği 

bildirilmektedir. 

Doların TemevvUcU 

Londra, 4 - Dolar 4,49 a kadar 
inmİf ve 4,44 te kapanmışbr. Frank 
86,12 dir. Doların sukutu iptidai 
maddeler eshanunı yiikseltmiıtir. 

lnglllz Llraeında Blrllk 

Londra 4 - lngiltere imparator
luğu Ticaret odalan kongresini ha
zılayacak olan komisyon bir rapor 
nefretmittir. Bunda, rekabet kastile 
kambiyo düıüklüfünün feci tesirle

rinden kurtulmak için beynelmilel 
bir altın 61çüsüne dönmek lüzumu 
yazılmaktadır. Beynelmilel altın ölçü
leri için bir anlqma :yapılamadıj'ı tak
dirde, imparatorluk dnletlerini fnıri
liz lirasında bir birlik yaratmak üzere 
kitıt d6vlzlerinin mübadelesini in
kişaf ettirmeleriıal tavsiye etmektedir. 
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Almanya1 nereye gidiyorsun ? 
ld 

Mütecavizin Tarifi Protokolu 

Şarki Avrupada Sulbü 
Temin Edecektiı· 

Vartova 4 - Londra'da Lehistan, 
Türkiye, Efganiıtan, Estonya, Leton
ya, İran, Romanya ve Sovyet Ruıya 
tarafından imza edilmit olan ve mü
tecavizin tarifine dair bulunan proto
kol, Kellog misakından beri bir çok 
ademi tecavüz misaklannın akti sure
tile devam eden Şarki Avrupada sul-
hün tarsinine matuf siyasetin bir de
vamıdır. Lehistan ile Romanyayı bir
birine raptcd"n muahedeler dolayıaile 
protokolun bu iki memleket tarafın-
dan ayni :r.amanda imza edilmif ol
masını pek z"yade memnuniyete tayan 
bir hadise telikki etrnelc icap eder. 
Lehistan efkin umurr.iyesi son zaman
larda kendiJerile ademi tecavüz mi
saklan aktetmiı oldutumuz devletle
rin 9 e bilhassa Lehistana ananevi bir 
dostlukla merbut olan Türkiyenin bu 
protokolu im:ı.a etmi' olmasını fevka
lade memnuniyetle karıılar. Mukave
lename, imza etmiş olan devletler 
arasındaki münasebetlerin sulhperve
rane bir vadide inkipfına matuf mın
takavi bir mahiyette olduj'undan di
ter devletlerden biç birinin menfaat
lerini ihlal etmemektedir. 

M. Bek'ln Beyanatı 
Bu hususta Leh Hariciye Nazın 

M. Bek demittir ki: 
Mukuelenameyi pek 111ühim ve 

katiyen müsbet mahiyette siya.si bir 
hüccet telakki ederim. Şarka alt 
mıntakavi misaklar sistemi içinde 
bu mukavelename, sulhun bilfiil 
tensikine matuf mesainin bir muhas
saluını te,lril ediyor. Mulcavelena
menin .. mil oJdutu memleketlerin 
coj'rafi Yus'ati onun ehemmiyetini 
en :r.iyade tebarüz ettiren noktasıdır. 
Hassatan Lehistana teallikku itibarile 

bu mukavelename Sovyet Rusya ile 
Lehistan arasında mevcut olan müna
sebatın her an daha mGıalt bir su
rette inkitaf etmesinin esannı teıkil 
etmit olan misaldar serisinin manbld 
bir neticesidir. 

Yani Tayyare Aletl 

Los Aneelos 4 - Bir tayyarenin 
biitün uçuf hareketlerini birden takip 
edebilen yeni bir alet bulunmu4tur. 

Bu alet elektrikli bir haritadır. Tay
yarenin her ihtiur.ı kir mikrofonla 
:r.aptedilmektedir. 

Mikrofon otomatik bir ıekilde 
elektrik lambalannı yakmaktadır ve 
bu s.u~etle harita üzerinde tayyarenin 
geçtıtı yollar elektrikli bir iz halinde 
çizilmektedir. 

YALAN DOL AN DO N YASI 
dumanlann arasından süı.ülerek 
açık denize doğru hareketini gö
rtıyordak. 

Dlrdane, İfİDİ bırakıp ciddi 
bir eda ile balkona dayandı. Fer
dinin dudaklanndan : 

Sözlerime hiçbir hususi mana 
vermeden, batta bir cevap bile 
aramadan kendi kendime sordum. 
Fakat sualim yüksek sesle çıktı: 

Uzun zaman bqbqa kalma
~za rağmen Dirdane ortalıkta 
ıorünmemifti. 

Ferdi ili ve etti: 
- Bahsederim ki tara.ranın dikJ•kl :w-
1 eri arasındadır 
Filvaki Dilrdane~i taraçaya 

·rdıl~n odasında bulduk. yeni 
a .1~1 bazı döşemeleri tanzim 
ettınyordu. Bunlar, bir takım 
::d~bsı geçmiş kanepe ve koltuk-

1 aretti. Kenarlarında· 
"Z . ., cıma11 •fkı geçirir,. 
Aşk zamanı ıeçirir,, 
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Dostla/c za111a11tlan lcor/cmoz 
Gibi cinaslı cümleler dokW:: 

muıtu. 

Yazan: 'f. -
Dnrdane, bizi okadar açık 

bir samimiyet, o derece tatlı bir 
neı'e ile karııladı ki, biran. ken· 
di kendime diltilnüm: 

- Acaba yalnış mı görmü-
şüm? yoksa şimdi gördüğüm mü 
yala? bu hayretim o kadar kuv
vetli idi ki meşğuliyetıne devam 
ettiği esnada bile her halini 
gözden kaçırmıyordum. 

Bir ara, kısa bakışlarla deni
zin üstünü daimi bir tarassut 
altında bulundurduğunu farkettim. 

Y anm saat kadar sonra Sey
risefainin Ege vapuru, rüzgarın 

akai esmesile arkasına yığdığı 

- Erel Kelimesi dökiildü. 
Ve bu, sanki soğuk ve derin 

bir göl6n sulan içine dütmiiştti. 
Bir d6rdlhıcü mevcudiyetin, giz
lice, hüviyetlerimize bikimiyetini 
hisseder gibi oldum. Ve o anda, 
bir gün evvel Dürdane ile sev
gilisinin kavga eder gibi konuş
malanndakı manaya nüfuz ede
~ildim. O, evlenmiş ve gidiyordu. 
Önünde yepyeni bir istikbal var
dı. Dürdane ile görüşüşü sonuncu 
idi ve ona, o akşam, bunu, de
ğişmez bir karar halinde bildir
miş olacakb 

- Bir vapur ıeçerken niçin 
büzfln duyarız acaba? 

Bu suale, bir abi Mda wibi 
Dürdane cevap verdi: 

- Çnnkü her geçen remi, 
bize yaşanmıt bir maceranın 

uzaklqıpnı habrlabr. 
Ferdi, birden bu sözden ani 

bir endişe sezdi. kansına yakJa
şarak elini omuzuna koydu: 

- Yoksa sen de mi bir ma-
cera geçirmek hevesindesin, 
Dtırdane? 

Kadın, birden, sade asap 
kesildi: 

- Hayır, dedi, hayır, zaten 
macara aramak için uzaia &it-

r 

Gönül işleri 

Kariler imle 
Baş 
Başa 

"Birinci kanmdan aynldım. 
İkinci bir kızla evlenmek üzere 
iken sevgilim ölüverdi. Şimdi de 
askerliğim önüme çıktı. Tekrar 
evlenmeyi doğru bulur musunuz? .. 

\dana: O. A f 
Doğru bulmam. Daha asker

liğinizi yapmadan bir kadım bed
baht etmiısiniz, bir lamı vefab 
yüzünden ızbrap çekmipioiz. S. 
genç yqta bukadar tecrlibe kl
fidir. Evveli askerliğinizi yapanız, 
evlenmeyi 'Sonra diişlinllnnallı. .. 

''Dört senedir bir genç kızla 
sevişiyoruz. Şimdi de Z1 yqla
nnda dul bir kadın önlme çıktı. 
Kalbimin yarası ikilqti. Hansi
sini tercih edeyim? 

lzmir: M. Sevket 
Genç kızın aıkına hiyanet 

etmek için sebep var mı? D&t 
sene sevdiğiniz bir kızı buıtm 
önünlize çıkan bir dul kadına 
feda ederseniz, yann bu kızla 
ovlenirseniz onu bedbaht etmi
yecek misiniz 1 B6yle hercailik 
göstermeyiniz. Sebep olmadıkça 
birinci sevgilinizi yan yolda 
bırakmayınız. Dul kadınla mlina
sebetinizi kesiniz. 

1c 
lzmir de Mehmet Efendiye: 
Halinizde betbaht denecek 

birşey göremiyorum. Sevmek fe
na mı? acele etmeyiniz. Elbet 
bir fırsat düşer aşkınızı sCSyler
siniz. 

Vuzce . M. 
Derin, çok derin seviyorsunuz, 

fakat henüz tahsilinizi bitirmemiş
siniz, askerliğinizi yapmamıp•mz. 
Bütün bunlan yapbktan sonra 
bayabnm kazanacaksınız Ye ev
leneceksiniz. Sonra da istiyorsu
nuz ki kız mektubunuza cevap 
versin. Kızın bu kadarcık aklı 
yok mu? 

~ 
N. V. B. Kda V. H 
Henüz mektep bayabnda bu

lunan bir çocuğun afk maceruı
na ablmasını doğru bulmam. 
Spor ve eğlence ile geçmek llzm 
gelen hayatınıza şimdiden sevda 
karıştırmamanızı tavsiye ederim. 

"' Zülfıye Hanıma. 
NiıaDlanımz. Nipnlandıktaa 

sonra, o askerlijini bitirİncİJ• 
kadar beklersiniz, d&ılnce n
lenirsiniz. Nişanlanmaya l'UI ol
mazsa sevgisine inanmaJUUZ. 

HANIMTEVZE 

miye ne hacet, macera, ana 
edilirsa, bu babçe.DİD duYarlan 
içinde de Yardar" 

Fakat bu.im için bir macera 
vardır. l..tedip ve iatiyecejim 
macera aenain! Saadetimizi 

Ancak o zaman DGrdanenin 
yüzüne bakmıya cesaret edebildim. 
Bu sözlerle nasıl bir mana ifade 
etmek istiyordu 1 Kocasına acıyor 
mu idi? Vicdan azabımı bqla
mıştı? Yoksa, bir ara ölmüş zan
nettiği sevgisi tekrar mı dirilmiftı"? 
Y ahul.. Yeni bir yalan mı kıvın· 
yordu? 

Bu suallerime bir cevap alma
yı çok isterdim, fakat o sırada. 
dostlarımın yüzünü göremez ol
muştum. Çünkü ortalığa karanllk 
basmıt ve onlar, birlepaif, bir 
vücut haline gelmiflerdi. 

-SON-



' SaJk 

F agtlalı Malumat 

ilk Defa 
Sokaklar Ne 
Zaman Sulandı ? 

Şehircilik ve belediye işlerin
~ •ı l d e ilk adımı atan 
"'" me~e fi- h" d "l bil" 
l 

" 

J t şe ır, enı e ır 
s n 11 • ,,,._ ki Paristir. So-
bulan Ge- kakların suJanma-

ril iği sı da ilk defa 
orada düşünülmüş ve tatbik mev
kiine konmuştur. Paris sokakla
rmm ilk sulanışı 1750 tarihinde 
başlar. O zaman, bunun için bü
yük hçılar kullanılır, bu fıçılar 
dört adam tarafından taşınırdı. 
Paris sokakları, bundan 25 - 30 
sene evveline kadar bu tekilde 
sulanmakta devam etti. Sokak 
Ye duvarlann hergün sulanmasım 
hir ihtiyaç haline getiren bidise 
ise, kaldırım kenarlarına dikilen 
ağaçlar olmuştur. Pariste, kaldı
rım kenarlarına ağaç dikmeyi 
ilk düşünen Piyer Utröken ismin-
deki belediyecidir. Bu yeniliği 
ile ıehir mütehassısı isnıini almış 
ve Parisin Güzelleştirme Müdiri
yetine getirilmiştir. O tarihlerde, 
yani 1791 senesine doğru niifusu 
700 bini geçmiyen Paris için, 
ıehrin bütün bentleri ve tulum-
baları ancak günde 3,645,000 litre 
su temin edebiliyordu. Halbuki 
bugün, medeni bayabn bir icabı 
olarak bir İnsana günde 25 
litre su elzemdir. Viyana, be
her adama 50 litre su · temin 
ediyor, lstanbul, bugün ancak beş 
litre veriyor, Paris ise, bundan 
bir buçuk asır evvel nüfusunun 
700 bin olmasına nazaran yine 
beher adama beş litreden biraz 
fazla su temin ediyordu. Buhal, 
su bahsinde şehrimizin ne kadar 
geri kaldığını gösterir. 

lf 

Çelik ve demir eşyanın pas
lanmaktan korunması ha

__ D_e_n-ıi-,.-- kikaten bir me
seledir. Çok de-

Eşganın fa pek kıymetli 
Rutubetten eşya, muhafaza 
Muhafazası imkansızlığı yü-

zünden hcdrolur, gider. Halbuki, 
bu nevi eşyayı, bazı tedbirler 
almak suretile zamanın ve rutu
betin tahribatından muhafaza et
mek zor birşey değildir. Bunun 
için de bu gibi eşyayı vazelin veya 
petrolyom denilen maddeye ba
tırmak kafidir. Eğer elde bu nevi 
mevat yoksa, muhafaza edilmek 
istenilen şeyler sımsıkı kapalı bir 
Yitrin dolaba konmalı, bu dolabın 
içinde asid sulfrik dolu bir kap 
bırakmalıdır. Ayni zamanda asid 
aulfrik yerine klorür dö kalsiyom 
da kullanılabilir. Bu mevat, do
laba girecek rutubeti kapar ve 
muhafaza edilmek istenen eşya 
da böylece tertemiz kalır. 

* Birçok memleketlerde ehli 
hayvan miktara azalmaya, 

Düngada Ço- bu hadise ise, 
umumi bir telaş 

n Bulal'tlnı ve endişe doğur-
mıya başlamıştır. ÇOnkü, bir 
memleketin tabii addohınabilecek 
senetlerinden biri de hayvan şep
telidir. Sebep : Çoban yoksullu
ğudur. Hizmetçilik gibi çobanlığa 
da, birçok yerlerde rağbet eden 
yoktur. Onun içindir ki bazı mem
leketlerde, pratik çoban kursları 
açılmıştır. Bu kurslarda, çobanlı
jın vzif el eri, sürüye bakmak ve 
hayvan yetiştirmenin ilmi usulleri 
iğretilecektir. Aynca, çobanlara 
Yerilen paralar da az olduiu için 
mevcut rağbetsizlik hasıl olmak
tadır. Bu cihet te ıslah edilerek 
çobanlara kanuni ve muayyen üc
ret tayin olunacaktır. 

.>ON POSTA 

lstenbulun 1 Kötebucetı ======~ 
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Çiçek Pazarında 
- --- ----- - -

•au küpeyi al, kızınla d•madının b•tucuna koy .. Kırk sene 
bir yastıkta kocarlar, seni temin ederim hanımı.,, --- --

"Haltctmişsin Bende Dişi Çiçek Yoktur,, 

Ctwtld Kerim B. Egi bir çiçek merolclıs11lır 

Yaz İ::tlanbula hakim olmaya çeklere insan baka baka doya- fiat arttıranlar var. Arkad&fln 
başlayınca İst~nbullular d t Çiçek- mıyor.. bu sırada kolumdan biri fiat isteyişi bilyOk bir alika 
pazanna hücum ettiler, her pa- çekti .. döndüm. Eski bir arkadaş.. uyandırdı: 
zartesi, Çiçekpazarı mahşer gi- - O o o o, merhaba?. Nere- Çiçekçei tıraşsız yuzunu sı-
bidir: Ta Adadan, Kartaldan lardesin?. hiç görünmez oldun?.. vazlıyarak ciddi ciddi baktı: 
çiçek almıya gelenler bile o kü· Yüzü hafif bir hicapla kızardı: - Alacak mısın?. 
çücük, kısacık sokakta saatlarca - Evlendim, bu ara nefes - Tabii .. 
dolaşıp kucaklarında boy boy alıp sana gelemedim.. - Boş yere çene çalmıyalım. 
saksılarla Ada vapuruna koşu- - Çiçek mi alacaksın?. - Canım sen hele söyle .. 
yorlar.. - Evet, bizim küçük hanım Çiçekçi vakurane omuzlarını 

İşte, fU dasdaracık elbiseli, çiçeğe bayılıyor... kaldırdı : 
ince uzun genç kız, kuceğındaki - Desene ki zevkli bir kadı- - Ben, dedi.. Şu çiçekleri 
saksıyı oynatarak titizlendi: na düştün?. bu boya getirene kadar akla 

- Hadisene büyük anne .. Bir - Çok amma.. bir bahçe karayı seçtim.. Şunlara bak 
çeyrek saat kaldıi. yaptı, bayılırsın.. o yumuk yu- beyim.. Hani on sekiz yaşındaki 

On iki buçuğu kaçırırsan, iki muk ellerle toprağı eşelemesi, gelin bunun kadar olmaz .. Evinde, 
saat tepinir durursun.. Hem ben çiçel{leri okşayıp, düzeltmesi öy- ocağında gül kokusu almak is-
de dersten olurum.. le hoşuma gidiyorki.. haydi, gel.. tersen ver şunlara yedi buçuk 

Göğsü bağrı açık çiçekçi, seninle birkaç çiçek bakalım.. lira .. 
ihtiyar Hanımefediyi hala kafese * - Hangilerine?!.. 
koymakla meşguldü: Koluma girdi, yürüdük.. arka- - İkisine .. 

- Hanımcığım... Şu küpe daşım bir çiçek sergisi önündeki Kalabalıktan biri gülerek 
saksısını al diyorum sana.. İnan gülleri gösterdi: atıldı: 
olsun ki, uğurludur. Hele evlen- _ Nefis .. boylarına bak. He- - Ne diyorsun be J. Şimdi 
direcek kızın, oğlun varsa.. le ne açış açmışlar... yedi buçuk lira ile gül üstüne 

- Varya, varya eh ne ola- Muhibbe bunları görse, ba- gül koklanır da, daha da ' gerisi 
cakmış?. yılır, deli olur.. baksak hemşe- kalır .. 

- Bu küpeyi al, kızınla da- rim.. şu güllerden ikisini almak Çiçekçi çapkın çapkın göz 
madının başucuna koy.. istesem kaç paramı alırsın?.. kırph: 

- Ehhh? Hani çiçek pazarında gül alış- - O senin dediğin güllere 
- Kırk sene bir yastıkta ko- .. lü d 1 B" Jh d .. verişi de bir mesele.. meraklılar çayır gu er er.. ız e am u-

carlar da, hani daha da ya-yıp ı·ıı-h I k" 1 · K · r- derhal üşüşüyorlar.. Cins bir ı a namusu ımse enz. omıs-

koklaşmak isterler.. Arap atı müzayedesi gibi etraf- yon almayız. 
Büyük Hanımm gözleri parla- tan, mütterisi olmadığı halde, Arkadaşım yedi buçuk lirayı 

mışb: duyunca rtlerbal INr iki kelime 
- Deme? .. Ver öyle ise şunu. ile işi atlatb. Bir başka sergiye 

Nasal bunları taşıyorsak onu da · t"k gıt 1 ~· 
taşınz.. Kaça bu? 

Genç kız bilyük annesine çı
kışmak istedi. Suratını astı. "fakat 
tabii büyük Hanım, saksınınl60ku
ruş olan bedelini verdikten sonra 
mesele kalmamıştı.. ayrtlırlc:en çi
çekçi yarı a"y, yarı da ciddi 
seslend: 

- Büyük hanımcığım .. saksıyı 
baş ucundan düşüreyim demeyin 
blsım kaçar. Sonra maazallah iş
ler fenaya varırha! .• 

* Çiçek pazarında yalnız başına 
da gezmek bir ömür... Bin bir 
koku, bin bir renk, hep bu ka
labalık içine dolmuş.. sağda, sol
da duvar diplerini delduran çi-

Çiçek pozarıntl.ı her k111mrJhalkı 
ıörehilirsini• I 

Genç bir hanımefendi dizi 
dizi aaklllara eğilmiş, clikbtle 
bir şeyler muayene ediyordu. 
Çiçekçi sordu : 

- Aradığını söyle de bulalım 
hanımefendiciğim .. 

- Akşam safası arıyorum 

efem!.. • Dinleyenlerden biri arkadaşı-
mn kulağına iğilerek kıs kıs 
güldü: 

- A benim canım efendim .. 
O safayı sen bizden iste.. Üste 
ciğerimi söker de sana veriririm, 
dedi. 

Çiçekçiler içinde az çap-
( Devamı 10 uncu sayfada) 

" Garbi Tralcga'da 

Mübadele işleri 
Ne Zaman 
Bitecek? 

lskeçe ( Hususi ) - Uzun se
neler Türk-Yunan hükumetleri 
araaanda muhtelif mülkiyet mese
lelerinin halli için uğrAfAD müba
dele heyetlerinin işleri son gün
lerde esaslı bir surette azalmıtbr. 
Şimdi, komisyonun vazifesi bq 
kısma ayrılıyor; 

1 - Etabli veaikuı vermek. 
2 - 150 bin liralak tazmina

bn taksimi. 
3 - ladesi veya sahiplerine 

15 bin liradan tazmini icap eden 
arazi meselesi. 

4 - Yunan hükümetine inti
kal edecek emvalin tesbiti. 

5 - Dağılmış olan köylere 
ait meseleler. 

Gilmilcinede bulunan TOrk 
murahhas heyet: müpviri Fuat 
Beyden bu iflcrin ne zaman 
hitam bulacağı haldl.nda fikrini 
aordum. Dedi ki: 

"-Arada bazı pürüzlü mese
leler vardır. Bunlar halledilmeden 
bir zaman ve tarih tayini milm
ktin değildir. ,, 

Şu hale göre, işlerin daha bir 
miMldet devama tabii addolunmak 
gerektir. 

intihabat Davaları 
Son meb'uı seçimi esnasında 

propaganda nepiyab yaparken 
biribirine karp çok ap kelime
ler kullanan, batta aile içine ka
dar dil uzatan ve maalesef ikisi 
de Türk olan gazeteciler hakkın
da açılan dava Gümilcine Ceza 
mahkemesinde bu hafta görülmüt 
her ikisi de mahkfım olmuşlardır. 
BOynk bir halk kütlesinin buzurile 
yapılan muhakeme celseleri, Garbi 
Trakyada fazla alaka uyandırmış
br. Verilen karara göre gazete
cilerden biri 15, diğeri bir a~ 
hapis cezasına mahkUm edilmiıj 
krd~. ~ 

Muş'ta 
Hükumet Konağının lnşaı1 

Nihayet Buldu 
Muş, ( Hususi ) - - Geçen 

sene inşasına başlanılan hühümet 
konağımn inşaab ikmal edilmiştir. 
Resmi dairelerin bu yeni binaya 
nakline başlanmışbr. Şimdiye ka
dar dağınık olarak kira evlerinde 
bulunan hükümetin muhtelif dai
relerini dolaşıp iş takip etmekte 
olan halk arbk milfklllittan kur
tulmuş bulunmaktadır. Bir binanın 
içerisinde bütün devlet daireleri 
toplandığı için iş takibi daha 
ziyade kolaylqmışbr. 
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Bu S•gfa 
l1aftHa Bh Defa Nep-o-
1~ Ve Bltü• Din,. 
MathUetV'ı ~i-ze Getirir-

INANILMIY ACAK 
·ŞEYLER 

Bu Sa.qfada 1 
Dünya Mat\Mıatmda ~an 1 
Merak!ı Hikaye, Yam Ve 
Maka,e1er! Bnl:ıcaksın17 .. 

Meksikada bulunan 
bu kuş çok sür' at
le yürftr. Bir koşu 
abm, bir köpeği 
kolay kolay geçe
bilir. 

J~nların deldiği en büy k 
dehk. Bu delık Cenubi Af
rikada Kımkrley ŞAhrind&
dir. "86P metre genişliğinde 

ve 1200 metre derinl"ğıudedir 
lçinden bir milyar Tiirk li-
rası kt~ metinde 6,!l ton 81k
letinde elmas çıkmıştır. Bu 

:-ioda denizi. Sarki 
Afrikada Kilimaman
jııroe yanar dı:ıgı ya- • 

nında Mııgadi ismin
de bir göl vardır ki 
kristal halinde aod~ 
ile d~ludur. Bu gol 
16 mıl 11zunluğun. 
da .8 mil genişliğin
dedır. Bu göle ak:ın 
sular sodayı mahlul 
halde getirirler. Gü
neşle su tebahhur e
der ve kristal halde 
~o la knlır. 

- Krul'er b
mlni t•flJ•n 
bu ıt• un 3111r
ken koadlei· 
ne blrh.,,el 
yapılmaaın•, fa• 

' kat bu hey
kelin mut'a• 
ka ıi indir 

fapka"ı olmaatnı, fakat 

Romanyfda l~ Mayı11nda 
bir petrol kuyuau atef a1mıt, 
ve iki senede aöndüriilem 
miştir.Nihayet bir petrolUD Jd. 
tehaasıeı ateşi 5 ay mücade
leden sonra ıöndürebilmiştir. 

delıği delmek için mttkine 
]rnlianılmamıştır. 

t•pkanm tepulnde kut 
)"U\'UI buluaıeaauaa Yaal-

1et etmıttlr. Namın. dl· 
kilon bu heykelde lııu wa
ılyete ri•J•l edil.ı.lttlr. 

Bu ada• Amerlkada Nev1orkta ı 
13 katlı Wr biaad.. dlf müf, fa
kat ilme•lttlr. 

Plijlar.da B~lonla Dans 
Eden Güzeller 

Kollarının Arasına Sıkıştırdıkları Balon
larla Adeta Uçarak Dansediyorlar 
Deniz mevsimi gelince insan

lar eğlenmek için neler icat 
etmiyorlar! 

Bu sene ele Amerika plijlann
da balonlu dans modası türemiş. 
Balonlu dans, balonla atlamadan 
alınmış bir fikir. Amerika' da 
bazı atlama yarışlarında, müsa
baka_ya girenler balon kullanır
lar. Balonla sıçrayınca insan daha 
uzağa gidebiliyor. 

Bu fıkri almışlar, dansa tatbik 
et~er. 

Sokaklarda çocuklar için sa-
ldan balonlar yokmu. Bunlardan 
Lir ld tane alınız. Kuvvetlice bir 

iple kolların albndan geçiriniz. 
Sonra dansedip sıçramıya başla
yınız. Göreceksiniz ki insan kuş 
a-ibi hafif oluyor. 

itte timdi Amerika plajlann
da en çok görillen manzara 
budur. Hele kızlann her birinin 
başı üstünde uçan bir iki balon, 
bazısı büyük, bazısı Jcüçük, bazısı 
rengirenk balonlar. Deniz kena
nna bayle iniyor, sıçrayıp dana 
ediyorlar, deniz kenarı bu yüz
den peri masallarında görlllen 
periler memleketine d&nüyor. 

insanlar eğlenmek için neler 
icat etmiyorlarkil 

f 

lnanılmagacak 
Derecede 
Garip Şegler. 

Amerika berberlerinin kanaa
tine fÖre bu sene lonnw saçlı 
güzeller moda olacaktır. Fakat 
kırmızı saçlar, çok kırmızı ol
mıyacak bakır renginde olacaktır. .. 

Rolombo'da bir köyde beş 
aylık bir çocuğu büyük karde
ıinin yamnda bırakmışlar. Bir 
mlidet sonra bir sırtlan gelmif, 
çocuğu ahp ormana göttbmiif. 

KöyUi hep birlikte çocup 
aramıya çıkmışlar. Ormanı baş
tan başa taramışlar. Nihayet bir 
yerde yer altından bir ses 

işitmişler. O tarafa gitmişler, 
sırtlanın ininde çocuğu emzir~ 
ğini g6rmllşler. 

Meğer sırtlan yavrulanm kay
betmiş ve çocuj'u yavrusu yerine 
alımıhr. 

• 
Amerika 'aa Lu sırada 1'llİ 

bir bilmece modası vardır. Bu 
bilmece parçalara aynlmıı bir 
resmi birlqtirip tamamlamaktır. 

Bu mlisabakada en çok mti
kifat kazanan da Davit iamin
de kar bir toeuktur• Bu çocuk 
parmak uçlarile evveli klfeleri 
bulmakta, IODr• cliier parçalan 
birer birer birleştirmektedir. 

* 
Ejlence için evleniniz, detifik-

Hk için evJeninil, intikam almak 
için evleaiais, tecribe için evleai-
niz, qk için evleni .. iJ. fakat 
m•'ut olmak, kanııWa arkaclq 
olmak için evlenmeyiaiz. 

BU fikir. IOD glln)erde izdivaç 
hakkında yetü bir eser netreden 
Mm. Kolett ismi~de bir Frauız 
mulaarrirlndir. Kitabında bu teıi 
mlldafaa etmektedir. 

lf 
l.paayada bir Hint fakiri sekiz 

pn mezarda . yqayacatmı iddia 
etmiş. Bir mezar kazmqlar. Fakiri 
içine aammlifler. F ak&t 7ediad 
,On yajmur yaİDUf, meurc:luı 
İltimclat sesleri işidilnııt. Clnldl 
teneffna için bırakilan delikten 
IUlar aknuya bqlabtll- De.liJfr 
berine 111' yapmlflar. F · 
sekiz lfin& dol..,_., ve •.-i· 
lam mezarda tılr"'lf. 

• 

Garip Bir Kazanç Yolu 
Bulan Adam 

--------
Samson Yarım Liraya Otomobilin Altına 

Yatıyor Ve Sağlam Çıkıyor 
Dünyanın her tarafında işsiz

lik son haddini buldu. Kazancını 
kaybeden adamlar, ke-ndUerine 
yeni İf bulamıyor, sefalete dil
ştiyorlar. 

Bu işsizlerden biri kendiaine 
ıarip bir kazanç yolu bulmuftur. 
Bu adam İngiltere ıebirlerinden 
birinde yq11aa Salll80n isminde 
bir işçidir. iki senedenberi ipiz
dir. Fakat dilnyanın en kuvvetli 
adamlanndan biridir ve halk 
kendisine " demir adam ,, ismini 
vennittir. 

Bu demirden adam fevkallcle 
kuvvetli adalelere maliktir. Bun
dan birkaç ay ewel SalD80n 
Belediye~e miiracaat ederek 
adale kuvvetinden istifade etmek 
iatediiini s6ylemif ve kencliaini 
para ile otomobillere çiğnetmek 
için izin istemittir. Ufak bir 
yanlışlıkla &lüme eebebiyet vere
bilecek olan bu talebe, tabii 
Belediye mtlsaade etmemiştir. 

Fakat Samson bujunduiu 
ıehrin meydanında kendine bir 

köşe seçmiş ve bur81Ull merkez 
ittihaz etmiştir. Meydandan geçen 
bir otomobil ıardü mü, derhal 
kalkıyor, otomobili durduruyor • ve soruyor: 

- Otomobilin altma yata
cağım. Siz tb:erimclen otomoblH 
geçirirsiniz. Fakat yanm liranm 
ahnm. 

Otomobil sahibi taşırıyor. 
Fakat tabii meraklılar derhal 
toplanıyor. Yatardın, yatamazdıa 
diye bir münakaşa oluyor. Niha
yet pazarlık tekarrür ediyor ve 
Samson otomobilin 4inüne yatıyor. 

Şoföf otomobilin bir teker
leğini Samsonun tam belinden 
ıeçirmek şartile arabaya ytirlltl
yor. Undeki birinci tekerlek 
geçince Samson kalloyor ye 
paraya alıyor. 

Bu İf Sam.ona pnde birkaf 
lira ıetiriyor. 

Şimdiye kadar 1!if bir Jrw. 
olmAIDlf, ricudtbı&a idi bJr tar• 
berelenmemiftir. K•cllii ele lıil 
ticaretinden memnundur. 
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ONLARI ••• BEN ÖLDUROUM! 
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Annemin Ölümü Ve Babam .. 
Ve bu eksik ııık içinde ipek 

yorganın keten, • beyaz dantelli 
yastıkların üzerine dağılmış kan
tık saçlı.nle annem ne kadar 
güzeldi yarabbi hiçbir kadının 
olamayacağı kad•r pzel 

- Sadiye sen misin? 
Diye seslenmişti. 
- Evet anne 
- Ne istiyorsun 
- Çok 6kaürdüğüaiizü duy-

dum belki bir ıeye ihtiyacınız var 
diye geJdim. 

Yatağının yanında yakınında 
ayakta duruyordum ve gözlerinin 
sonsuz bir memnuniyetle gözleri· 
me bakbğını anlıyordum. 

Annem beni kendi odasında 
ve hastalığına alakadar görmek
ten pek bahtiyardı. 

- Evet çok öksürüyorum ve 
uyuyamıyorum dedi. 

- Birşey istiyor musunuz? 
- Evet, orada konsolun üze 

rinde öksürük ilacım var.. cra
da.. evet, kfiçiik şışe.. ondan 
bana ver. 

Kulaklarım uğuldayordu. İliç 
şişelerinin üzerinde dizili durduğu 
küçük konsolun yanına gelmiştim 
evveli bir kibrit çakhm mumu 
yalmm, mumun ışığı kafi geldiği 
halde bir kör gibi iliç tişesini 
bardağı ellerimle anyordum. 

Nihayet buldum mumun ışı-

ğinda ıişenin üzerindeki yazı 
yı okudum. 

Günde üç kere OD beşer 
damla verilecek.. oD beş damla 
şüphesiz böyle bir inatçı öksürü
ğü geçirmiye kafi değiJdi. Mu
hakkak daha fazla alması lazım
dı. Çok dafa fazla o öksürük 
kesilince ben de uyuyacaktım 
beynimdeki fena düşünceler de 
benimle uyuyacaktı. 

Bütün şiteyi bardağın içine 
boşalttım. Sonra onun yanında 
duran ü.,tü kırmızı etiketli kırmızı 
etiketin üzerinde bir ölü kafası 
sırıtan bir başka şişenin belki 
yansım da bardağın içine koy
dum. Surahiden su boşalttım. 

- Orada ne yapıyorsun Sa
diye şişeyi buldun mu? 

- Evet anne damlabyorum 
bile, altı, yedi, sekiz. 

Bir gürültü oldu. Sıçradım. Ne 
kadar korkaktım. Bu gürültüyü 
ben yapmışbm. Kendi yapbğım 
ıürültüden korkuyordum. Masanın 
üzerine şişeyi bırakırken hızlı 
bırakmışbm. Titreyen ellerime 
artık tamamile bakim değildim. 

Annemin yatağına doğru gi
derken odanın ortasında birden-

bbireır· te~akkuf ettim. içimde garip 
endişe doğmuştu. Beni biri 

ghetliyor zannediyordum. Ar
kamdan biri mi geliyordu. Başı
mı arkaya çevirdim. Odada yal
mzchm. YapayUııı:dım. 

Annemin öksliriilderi yeniden 
b•flamıfb. Beni kendine doğru · 
çap.yor. Ona İliç vermemi ia
tiyordu. 

Yanına 7aklafbm.,, 

* Genç ·kız. ellerile bir gölge 
bir hayal koYmak ister giLi b~ 
hareket yapayor : 

- Hayır, hayır.. Gizlerime 
obdar minnettarlıkla bakan 
.ıayalh gözlerinia nazarlanm hiç 
unatmadun, biç unutamam, unut-
1D1yacağım. 

Kendisini affettiğimi, kendisini 
yeniden sevdiğimi zannediyordu. 

Bu bakıtlara tabammüliim 
yoktu, bu bakıtlar, oh ne ~di .• 
Bu an ne müthit, ne fecicli. 
~ Öksürüyordu. Hili öks&rüyor

' •e öksürdüğü içia bardağı 
tutamıyordu. Artık bu an daha 
uzamamah bitmeli idi; tahammü-

1 
lilm kalmamııtı. Harap olmuştum 
saburauz ve hain yüzüne bajırdım. 

- Yeter anne haydi çabuk 
ol, iç ilicını.. iç haydi .• 

• 
Annemin odasile benim odamı 

biribirinden ayıran kapıdan geçer
ken arkamda bir ayak sesi duy
dum. Korku ile başımı çevirdim. 
evet yanılmamıştım. Sofadan an
nemin odasına giren kapının 

önünde beyaz bir gölge vardı. 

Ben mumu söndürmllştüm 
fakat kandilin ışığından bilyük 
annemi tamdım. · 

Tam kapıdan geçmek Uzere 
idim onun ihtiyar gözleri bu alaca 
karanlıkta beni ıeçmişmiydi. Her
halde daha iyi görmesin diye 

heman odama girdim. Kalbim 
korku ile çarpıyordu. Yatağımda 
sonsuz dehşetle kendi kendime : 

- Acaba beni gördü mü diye 
soruyordum. Beni görüp tanıdı mı? 

Artık annem öksürmüycrdu. 
Fakat saat beni rahatsız ediyor, 
onun bu muntazam işleyişi de 
beni uyutmuyordu. 

Yataktan yeniden fırladım bir 
iskemleye çıkarak duvardaki saa-

tın rakkaaaru çektim, kopardım. 
O da sustu. Oda karanlık, sessiz-

lik derindi.. fakat kalbim, kalbi
min atışları kulaklarımda ötüyor. 
Bu gürültü beni uyutmuyordu. 

" Onun ölümile evimize sükun 
ve saadet gelecek, üzüntüler, 

felaketler bitecek zannetmiştim. 

Halbuki ne yalnış bir düşünüş 
imişl.. Billkis, o ölüm yatağında, 

beyaz çarşaflar içinde sakin yat

tığı dakikadan itibaren, içimizde 
artık hiçbir kimse saadetin göl
gesini bile bir daha göremedi. 

* 
Onun ölümü, saadetimiz için 

kalbimde beslediğim bütün ümit
leri de ınahvü periıan etmişti! Ba- 1 

bam artık bir insan değil, bİr 
ınsan külçesi idi. Onda arbk 
hayattan hiçbir şey kalmamı~ 
gibi idi. Bu müthiş kederinde, 
feJAketinde ona yakla.şmıya onu 
teselli etmiye cesaretim yoktu. 
Onu bu hale sokan, böyle can
sız bir kukla şekline koyan 
dünyada en sevdiği ,eyi bir be
bek gibi kmp atan bendim. 

Hayır, artık babama yıakla.ş
makhğım imkansızdı. Gönlnmde 
beni ezen dehşetli bir günahm 
yükünü saklayarak ona nasıl so
kulmıya cesaret edebilirdim? Ar
bk onunla aramızda geçilmesi 
muhal olan bir uçurum vardı ... 
Artık onunla biribirimize yaklq
mamıza ihtimal yoktu. 

* 
Onun cansız vücudünü yata

ğından alıp, kıymetli şailarla süs
lenilmiş tabutundan evden gö
türdilkleri zaman, ben evin en 
kuytu, en sessiz bir köşesine 
çekilmiş ve korkumdan titreyerek: 

- Aman Allahım, diye dlişü
nüyordum. Ya onu öldürdüğüm 
meydana çıkarsa.. Ya bunu öğ
renirlerse ne olurum 1 

* 
Onun Bu gayritabii lilümil 

nazarı dikkati celbetmişti. Bunun 
hakkında yapılan tahkikattan ne 
netice çıktığım bilmiyorum. Çiln
kü ben hu şeyle hiç meşgul ol
muyor, kimseye bir şey sormuyor, 
ve hiç kimse de bana bu hususta 

bir kelime bile söylemiyordu. 
Benden şüphelenmek hiç kimse
nin aklına bile gelemezdi. Ben 
daha bir çocuktum, fazla olarak 
ta alenin kendi kızı idim! 

Y alnıı beni hayrette bırakan 
şey büyük annemin bu husustaki 

inanılmıyacak sükôtu idi. O beni 
hastanm odasmdan çıkarken 
germüttül 

( Arkası var ) 
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5 Temmuz Çarşam a 6 Temmuz Perşembe 

lttanbul (1200 m.) - Hi Gramofon, Viyana - 18 30 konser · 
}!} Alatu ka saz (Mahmure H.)1 Hl 45 konfera I '_ . 

8~~· 19,10 
Karegr)z (liazıın B. tarafından) 20'30 . 08 ar, 20,0a ~afıf musıkı, 20,40 
~!atuıka aaz (Uıli Sıılihıtddin v~ .N~ri havadisler, _20,45 hafif muaiki programı 
Hendı), 21,iiO Hramofon, 22 Ajans devam edıyor, 21,20 tefrika 21 45 
Bol'8a haberleıi ve saat Ryarı. ' şarkı ve oı kestra koll8eri 28 2r: h ' 

Ankara~ (1538 m) - 12,!~0 Gramo- disler, 23,40 gramofon pli.ki ' 
0 

ava-
foo, 18 l"'iıılon orke3t.rası: Thomas arı. 
Ouverture lwymond, Deeth'lven .Fan· Bokret - 18 o~ mulıtelif k 

· · M · r ı ' onser ta181e osaıque, '\il maa Potpourri 2(),05 konferam l"kl - ' 
Bayadere, l!I Daus uıusıkisi, 20 Aja08 .k • P 11 an, 21,05 ıeofo. 
haberleri. n.• orkestra, 21,45 şarkılar (kadııı se-

Vt,aaa - 18.SO konHr, ı 9. t 5 iki sile) 23,05 almanca bir konferu 
koııferaH, 20.0:> kPos.r, 20.SS ba.a· · 
die'el', ~,40 hafif nıuıikl parçaları, Boclapefte - ı s,:j5 ırigan mU1ikiei 
21.33 laaftdlaler, 21.SJ ekeç, 18.16 19,35 muhtelif pro<rr•ıın 20 25 d ' 
L "'---. , ra yo 
aaTadlı'er, 23.SO Fr. bir k.oarerane, orkestrası, 21,25 tivatro o., 25 h d. 
2J 

,.,. k 
1 

• • • r.;,, ava ı•-
.... a ta• ~oaıerl. er ve plak neıriyat.ı. 
Bülırq - 18.0S radyo orkeetra· 

aı, 20.05 konferana, pllklat, 2t.03 
ealleofoo ıolo, 21.85 piyano eolo 
!2.03 keman Hle, 22.35 muhtelit kon• 
eer. • 

Pqte - 18.30 askeri orkestra kon· 
sert, 19.60 muıahabe, 20.30 ılgan mu
ıildal, l!.05 keman konHri, H.35 ha· 
vadiılor, n.50 cazbant, 23.3S ılgan 
orkHtra11. 

VUfOn - 18.06 motahabe, 19.40 
keman ıulo, 2J.45 tefrika, 21.05 ha· 
m mutlki, 22.ıS keman solo. 28.05 
inglllzce kooferan., 19.1:0 kafe kon
ıer. ~ 

Roma - 21.0S havadlıler, plak 
oeırtyatı, m11aababe, 21.50 bir opera 
temalU atlteaklbtıa kırı.at n hava· 
plılv. 

Vartova - 19 o.n m*"a-Lı.. •"'v ........... e ve gra-
mofon plaktan, 20,45 tefrika, 21,05 
konser, 23,05 dana muaiki.ei . 

Roma - 21,05 havadisler 21 35 
(Slv) Volf-J."'enarinin operası,, eo~ra: 
mOB&habeler, havadisler, edebiyat ba
hisleri. 

Matbuat Cemiyeti tarahndan 
tertip edilen 
1933 

MATBUAT 
ALMANACI 
çıktı. Her klta~ıda bulunur. 

~-.. -. Flatı 1 Tuacl&r • .._ __ , 

.._ - . . . Temma S 

Muharrirler Ne Kazanırlar ? . - - --- -

lcabınd~ Duvarcılık Yap-
mış Bir Muharrir 

f Batlarafı 1 ioci sayfada ) 

ain, dedi.. haZ1r olanlar var. Ha
zırlanacak olanlar var. Çeşit çe
fit.. hangi.sinden istersen.. amma 1 
hazırlan şimdi daha işime gelir. 
Hazulanacaklan bazırlamıya vak
tim yok. 

- Şimdiye kadar kaç tefrika 
yazdın? 

Kemalettin Şükrü"' ...n •• ,. .. zume 
baktı. 

- Tastamam listesini istersen 
sana şimdi yapıvereyim. 

- Yok ·canım.. Liste filin 
uzun aürer. T abmini olarak. 

Fakat dinlemiyordu bile.. he
men önündeki kigıda yazdığı 
tefrikalann isimlerini durmadan 
biribiri ardına sıraladı: 

- Tamam elli iki tefrika 
pmu da söyleyim ki matbuata 
ilk defa tarihi tairika illetini aşı
layan benim. (Son Saat)ta (Yedi
kule z ndanının esaran] adh eser
den evvel yevmi uazetelerde tek 
bir tarihi tefrika çıkmamıştı. 

Ondan sonra artık çorap sökfiğü 
gibi hem ben hem arkadaşlar 
çala kalem bu geniş mevzulann 
ardı sıra yürüdük ve sfirttük 

- Tarihi mevzulan DUll 
seçerdin? 

sivri olacak. Kağıt buruıuk olmr 
yacak. Acele ve iri yazarım. Ya
zılanmı değme mürettip okuya
maz. 

Kemalettin Şiikrüye muharrir 
olmasaydı ne olurdu sualini aor
madım. Çünkü onu İf baflllda 
ırörmiiftüm. Fakat : 

- Bu itin de olmasa ne ya
pardın ? diye sordum. · 

- Ne olursa.. dedi. Bence en 
ayıp şey yapamamak dejil y~ 
mamaktır. 

Sana bir şey söylesem inan
mauın belki, fakat doğrudur. 
Hani Harem iskelesindeki Stan
dardın gaz taaklan var yL. O 
tankların istinat ettikleri chnarlan 
ben yapbm. Kuruçepnede Saba
hattin Beyin anas1Dda yine Stan
dardın depolan yaparken nlıbmın 
betonunu ben atbm. Elimde d• 
varcılık bonservisim mükemmel 
Mükemmel de raspacayım. Ne 
yaparsın azizim.. Hayat bu .. 
Adamın eline kih kalem verir. 
KAiı mala.. Şimdi iş (becerenin •• 

- Neden yazıcılık bayatından 
uzakta kaldın? 

- Uzakta kalmachm amma 
zaman uzaklaştırdı. Eskiden tef
rika yazan muharriler serbest 
muharrirlerdi. Bunlar adeti gaze
telerin erkimharbi idiler. Zaman 
bu pbileri temeW olarak aylıkla 
gazetelere kapıladı. Artık bir 
muharrire üç beş tefrika birden 
yazdırmıya Jtaşladılar. Piyasada 
Mahmut Yesari, Nizamettin ve 
ben llçümüz bqı bot kalmıfbk. 
Biz de nihayet başımızın çaresini 
aramıya mecbur olduk. 

- Bir sistem dahilinde. Ben 
evveli (Y eclikule zındanının esra
n) ile i'e başladım. Bunu (Os
manlı sarayının içyüzü) takip etti. 
Bunlar üçer yilz tefrikalık eserler 
oldu. Osmanlı tarihini temizledik
ten sonra Bizans tarihine geçtim. 
BizanSI temizledikten sonra bam 
tarihine dadandım. İslam tarihin
de nifak - Allabın belası Yezit .. 
Kan davası - Kerbeli - Tiirkler 
nasıl müslüman oldular - islim 
tarihinde Türkler - Harunürreşit
Ôlüm çenberinden kurtulan adam 
hep islim tarihine ait eserlerdir. 
Oradan Endülüse geçtim. Firavu
nu yazdım. Yahudilerin tarihini 
yazdım. Daha sonra .. 

Takas Priınleri 
Azalmak Üzere 

- Kifi!.. Eserlerinin içinde 
hangisini çok sevenin ve hangi
sini karilerin sever. 

- Ben, ( İşgal facialan ) m 
severim. Çtınkü o eseri yazmak 
için tam iiç sene uğraşbm. Halk 
(islim tarihinde nifak} adlı ese
rimi sevdi. 

- Matbu kitaplana neka 
dar? 

- T efrikalanmm hepsi basıl
madı. Tefrikalardan baıka eski 
ve yeni yazı ile altmış sem kita
bım var. Bunlann içinde j11 Ve
nıden, Viktor Margritten, Zeva
kodan olan tercümeler de dahil 
On seneclenberi yazarım. Şöyle 
vuati bir hesapla on Hilede 
beher tefrikası yüz ellişer aatırdaa 
ve v-ti yüz yirmi beşer tefrika 
olmak üzere kitaplarım da dabil 
bir milyon satırdan fula yazı 
yazdım. Bana imzaıaz veya müs
tear namla yazdığım yazılar, fık
raltı, şüunlar dahil değil. 

- Ne kazandın? 
- Tefrikalanm için otuz bin 

liradan fazla para afdım. Kitap
lanm için ise birkaç bin lirL 
~ Kaç paran var? 
Gülerek cevap verdi : 
- Kitaplarımı basan kitapçı 

İlyas Efendiye bir hayli borcum
dan başka bir şeyim yok. 

- Nasıl yazarsın ? 
- Mutlaka nargile olmalı. 

Kurıun kalemle yazarım. Fakat 
kalem en iyi cinsten Ye ucu 

( Bq tarafı birinci sayfada ) 
Aynı sayımızda bazı kahve 

tacirlerinin Kahve Limitet şirketi-

nin -almıt .olduğu yüzde bet ko
misyondan pkiyet ettiklerini yu
mıştık. Kahve Limited mlidtırle
rinden Mustafa Bey bu aabada 
şunu söylemektedir: 

- u Kahve Limitet firketi 
tarafından takas mukabilinde 
gümriiktcn çıkarılan OD bin 
çuval için her ne kadar yllz
de bet komisyo~ alınmıpa 
da bunun yüzde ikisi muh
telif muraflar karphtıdır. Şirke
tin bu iftcn kin okkada 1,S - 2 

lmruftur" Diier taraftan öğrendiğimize 
gire Ç&J Te kah•e takas prim
leri bir miktar ualacak, bu 111-

retle çay ye kah•e ucmhyacaktır. 

Evlalfln Z.,Unptlan 
Geçen sene zeytia -b·ll 

çok olduiu için E*' Umum 
Midtirlüil Edremit " li&valiain
deki zeytinlilderinia .UaWlerini 
aynen .. tarak yat haline getir
mifti. DID bir mubarririmiz Ev
kaf Umum Miidihii Rütti Beye 
bu zeytinyağlannı sormUfbar. Rüt
ttl Bey giilerek fU cevabı vermif
tir: "Zeytinyağı itinde eYkaf tüc
car vaziyetindedir. Hiçbir tüccar 
esrannı söylemez. Onun için 
ben de yağımwn miktannı söyle-

mem.,. 
Öirendiibnize göre piyasada 

zeytinyajı fiatleri cltifldindür. E•
kaf mllait piyasa buluDca sata• 
cakbr. Elinde tane zeJtia yoktur. 
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ITTiBAT VE TIRABKf' 
Her hakkı malı/ uz dur. -
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Hayır Dinlemeyiz O Da Mektepli Zabit 
' .. 

Bizi Altı yor Vurun Oldürün 
bu sözlerine karşı, askerler bir 
an duralaaılar. İhsan Beye bak
tılar. Askerlerin arasında.ki top
çular, onu tanıdılar. 

- Kanunu esasi, kat'iyen mev
kii icraya konulmuştur. Bunun bir 
harfine bile muhalif harekette 
bulunanlar, emsalin\! ibret olmak 
üzera şiddetle tecziye edilecek
lerdir. Meşrutiyetin ve Kanunu 

Esasinin en büyük m{.idafii benim. 
Çünkü o, benim eserimdir. Bu 
sözlerimi, böyle devletlerinize 
bildidiriniz. 

Dedi.. Ve sonra Amerika se
firine dönerek : 

- Kanunu Esasinin yeniden 
ilanından dolayı Reisicümhurunuz 
M. RmveJt'ten de bir tebrik tel
grafnamesi aldım. Bu husustaki 
memnuniyetimi de, selimımla be
raber ayrıca kendisine tebliğ 

ediniz. 
Sözlerini ilive etti. 
Esasen her cuma selamlığında, 

mernaimde mevcut bulunan sefir
leri kabul etmek Abülhamidin 
adetiydi. Fakat daima bunları 
ayn ayn huzuruna celbeder ve 
kısa süren mülakatlarda, daima 
afaki sözler ve mebzul iltifatlarla 
geçerdi. 

Bu gön bu suretle mevcut 
lliferaya müctemian huzuruna ka
bulü Abdillhamidin vaziyete ehem
miyet verdiğine delilet ediyordu .... 
Netekim, sefirlerin huzurdan çık
ması üzerine Başkatip Tahsin Pa
şa derhal Hayrettin Beye haber 
gönderdi. Odasına getirtti : 

- Efendimiz, irade buyuru
yorlar. Süferaya resmen ve bizzat 
vaki olan beyanat ve teminatla
nnı, şimdi telgrafla Ruşeni Beye 
bildireceksiniz. 

Diye bir irade tebliğ etti. 
Fakat iş, bununla bitmemişti .. 

Ruşeni Bey, Hayrettin Beyden 
bu mesele hakkında yazılan tel
grafname ile beraber, lstanbuldan 
Seliniğe gitmek üzere hareket 
eden - merkezi umuminin İstanbul 
murahhaslanndan - binbaşı Hafız 
Hakkı ve Rahmi Beylerden de 
bir telgraf almıştı. Bu telgrafta: 

[ Kuleliburgaz'a geliniz görü
şelim.] 

Diyorlardı. Ruşeni Bey, derhal 
hareket etti. Kuleliburgaz istas
yenunda birleşildi. . Hakkı Beyle 
Rahmi Bey, Ruşeni Beyin İstan
bul üzerine yürümek ve Abdül
hamidi öldürmek meselesi hakkın
da merkezi umumiye gönderdiği 
haberden bahsederek; arbk İs
tanbul' da irtica ihtimaline meydan 
~almadığını, buna binaen de ne 
lstanbul üzerine yürümiye ve 
ne de Abdülhamidi öldürmiye 
lüzum olmadığını söylediler ve 
Ruşeni Beye, Selaniğe gelmesini 
tavsiye ettiler. 

Esasen 
kalmamış 

Edirne' de artık ışı 
olan Ruşeni Bey 
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er .esi günü Selinige avdet etti.. 
Lakin, arkasında bıraktığı için 
için yanan ateş bir anda parlayı
verdi. 

Caddelerde halk kaçışıyor ; 
dükkanlar ve çarşılar sür'atle ka
panıyordu. Başı boş asker kafile
leri oradan oraya koşuyorlar .. 
Genç ve mektepli zabitlerin üstü
ne hücum ediyorlar .. Apoletlerini 
kopararak yerlere abyorlardı .. 
MOfsitler tarafından zehirli propo-
gandalarla tahrik edilen cahil as
kerler büyük bir kütle halinde 
hükômet dairesinin önüne toplan
mışlar: 

- Mektepli zabitler bizi iğ-
fal ediyorlar.. Padişahımıza fe
nalık etmek istiyorlar .. Biz· padi
şahımızı görmek için İstanbula 
gideceğiz. 

Diye avaz avaz haykınyorlar-
dı. Bu halden memnun olanlar da 
bu isyan ateşini körükliyorlar: 

- Askerlerin hakkı var .. Ru
şeni Bey, Edimeye gelir gelmez, 
kılıncım çekti.. Padişahım çok 
yaşa, levhasını yırttı., ( Göğsü
nüzdeki nişanları çıkarın, atın .. ) 
diye n'utuklar verdi. Paidşahımızı 
tahkir etti. 

Diyorlardı ... Fakat dikkat edilin· 
ce açıktan açığa göze çarpıyordu 
ki; isyan eden asker, tamamen isti
da! efradı idi, Askerliğin terbiye 
ve temizliğini muhafaza eden 
nizamiye askerleri, bunların ara
sına karışmam·ştı. İsyanın gittikçe 
büyümesine rağmen hükumet aciz 
ve abl duruyor .. büyük bir felakete 
doğru yürüyen bu vaziyet karşı
sında hiç bir tedbir düşünmiyor
du. Am askerler, cüretlerini art
tırmışlar; genç zabitlere karşı 
çirkin taarruzlara başlamışlardı. 
Hükumet dairesinin önünde, bir
kaç mektepli zabit müşkül vazi
yette bulunuyorlar; şiddetli bir 
tecavuz altında hırpalamyorlardı. 
O sırada valinin dairesinde bulu
nan, heyeti merkeziye azasından 
ve topçu mülazimlerinden İhsan 
Bey bu hali görünce tahammül 
edemedi. Eline bir kuran geçirdi. 
Meydana atıldı. Askerlere karşı: 

- Ne yapıyorsunuz .. bu ha
reketinizle ahretinizi yıkıyorsu
nu•.. bakınız, işte bu kuran 
ne diyor?.. Amrine, zabitine 
itaat etmiyen kafirdir, diyor. 
Sizi aldatıyorlar.. zorla dinden 
çıkarmak istiyorlar. 

Diye bağırdı... Ihsan Beyin 

- Susun.. Dinliyelim.. Bizim 
zabit ne diyor? .. 

Diye bağırdılar .• Halbuki pi
yadeler: 

- Hayır.. Dinlemeyi.z.. O da 
mektepli zabit .•• 
· - .. O da bizi aldabyor.. Vu-
run .. Oldürün. 

Diye haykırmıya başladılar ... 
Asker, derhal ikiye ayrıldı. Pi
yadeler, süngü ve dipçiklerle İh
san Beye hücum ediyorlar; Top
çular da onu kurtarmıya çahşı-
yorlardı. O zaman Ihsan Bey 
revolverini çekti. 

- Ben sizi bu milletin sela
metine çalışan birer silih arka
daşı yapmak istiyordum. Halbuki 
siz, o şerefi çiyniyerek beni öl
dürmek istiyorsunuz. Ben ölüm
den korkmadığımı ispat etmek 
için işte kendi elimle kendimi 
öldürüyorum. Sizi de Allahın hu
zuruna bir katil olarak gitmekten 
kurtarıyorum. 

Dedi ve tabancayı beynine 
çevirdi. O zaman derhal İhsan 
Beyin üzerine atıldılar. Kollarına 
sarıldılar. Nedametkar bir vazı
yet aldılar: 

- Öyle ise önümüze düş .. 
bizi istanbula götür.. biz, padişa
hımızı görmek istiyoruz. 

( Arkası var ) ............... ..-.·--··------······· .. -· .. ····· .. ·-
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Evvelce Yenildiği Şarkeyi Bu Defa 
Nakavt Etti 

İnsan umanı denmekle maruf r 
olan Kamera nihayet beki d'·. ~ 

'b' d'" ' en ıgt gı 1 .. unya boks şampiyonu oldu. 
Bu unvanı ne kadar müddet ta- , 
şıyacağını ise allah bilir. Çünkü 
henüz karşısına çıkabilecek bi; 
hasım. göze görünmiyor. 

Pnms Kamera boks iJemine 
ayak bastığı zaman, onan bu va-
dideki acemiliğini görenler çok 
hayıflanmışlardı. Çünkü Kamera 
cidden mükemmel bir insan dö
ğüfCÜSÜ idi. Fakat yet:İfllıek için 
epi zamana muhtaç olacağı anla-
şılıyordu. O gün, bu gün Kamera 
muhtelif Amerikan tehirlerinde 
sıra ile birçok boksörlerle da,: 
ğtiştfi. Hatta gon defa elinden 
dihıya pmpiyonluğunu aldıj1 Şar
keye mağlup oldu. Hırsım yene
miyerek dögtiftiikten sonra Ş.... 
keyin arkasma bir yumruk indir
miş ve diskalifiye edilmişti. Bir
kaç sene sonra aynı boks6rü iti
raz kabul etmiyecek surette yen
di ve şampiyon oldu. 

Şimdi, size, bu döğüşün muh-
telif safhalanaı anlatalım. 

Karnera: 11 i kilo 780 gram 
:-:ar kP) : !l8 " !'l!'i gram 
• Birinci ravunt: Şarkeyin hfi

cum ve taarruzile başlayıp devam 
etmiştir. 

Bir ara, yakın bir yumruk dö
vüşüne tutuşan boksörlerden Kar
nera, bu dövüşte tefevvuk gös
termiştir. Bu sırada Şarkey rin
gin iplerine kadar gerilemişti. 

İkinci ravunt: Karnera birkaç 
yumrun yemiştir. Şarkey hücum
larını sıklaşbrarak Kamerayı epi 
sıkıttırmışbr. 

Üçüncü ravunt: Kamera, hu
mma sol elile gayet kuvvetli bir 
yumruk indirmişse de Şarkeyin 
devam eden hücumları kufısuıda 
gerilemiştir, bu gerileme, iki defa 

iple!e . kadar dayanmayı intaç 
ebniştır. 

Dördüncü ravunt: Şarkey Kar
nera'nın yüzünü yumruJdaDUft 
fakat yine birinci devre gibi bq
lıyan yakın yumruk dövilşü Kar
nera 'nın galebesile neticelenmiştir. 

Beşinci ravunt: Kamera 'nın 
fasılasız yumruk indirmesile geç
miş, bu arada hakem, Kameraya 
bir ihtar yapmıştır. Şarkey ise, 
ancak bir defa Kamera'run yüzü
nü yumruklamıştır. 

Altınct ravunt: Karnera'nın 
hücumlarile Şarkey bir defa ip
lere kadar gerilemiş, bu arada 
midesine gayet kuvvetli bir darbe 
yemiştir. Bu darbenin tesirile diz 
üstü düşmüş, kalkmak istemiş, 

fakat dokuz saniye zarfında ye
rinden kımıldanamamıt ve hakem 
nakavt suretilc Karnera'mn gali
biyetini ilan etmiştir. Şarkey, maç 
bittikten ancak birkaç dakika 
sonra yerinden kımıldanabilmit
tir, timdi, düııya boks şampiyonu 
Kamera'dır. 

Bulgar 
Misafirlerimize 
Ziyafet Verildi 

Süvari zabitlerimizle müsaba
ka yapmak için evvelsi gün şeh
rimize gelen Bulgar zabitleri dün 
sabah saat 8 buçukta ikamet 

IRusgaga Bir 
Güreşçi Grupu 
Gidiyor 

ettikleri Tokatliyan otelinden çı
karak Sipahi ocağına gelmişler 
ve saat ona kadar Sipahi oca
ğında talim yapmışlardır. Misa
firlerimiz öğle yemeğini Tokatlı-

Y.a!lda yedi~~en . sonra Bulgar se
fın, ataşemılıten ve mihmandar 
zabitlerimizle askeri müzeyi, Aya
sofya ve Sultanahmet camilerini 
ziyaret e~mişler, dikili taş ile 
Beyazıt cıvannda bir gezinti yap
mışlardır. 

Dün akşam Binicilik Mektebi 
tarafından Sipahi ocağında misa
firlerimiz şerefine 80 kişilik zi
yafet verilmiştir. 

Halkevi sporcularile güreşçi

lerimizden mürekkep 30 - 35 ki
şilik bir sporcu gnıpu temmuzun 

onunda Rusyaya gidecek, muhte
lif müsabakalar yapacaktır. Gru
pa Cevdet Kerim Bey riyaset 
edecektir. Güreşçilerin başında 

ise güreş federaS)'ODU umumi 
katibi .Seyfi Cenap Bey bulunmak
tadır. Grupa dahil olanlara yek· 
nasak bir elbi3C yapbrılması 

takarrür etmiş ve asmarlamDJştır. 
Aynca on da bayrak yapbrılacak 
ve bayraklann ii2erine C. H. 
Halkevi yazılacakbr. 

===============~=-======================================~ 
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Eminönü Kaymakamlıjmdan: Sahipleri tarafından terkedilerek 

uzun zamandanberi belediye ambannda kalan ve şimdiye kadar 
alınmamış olan muhtelifülcins ef)'anın ambarda daha ziyade muha
fazasına imkan görülmediğinden ~ahiplerinin Temmuzun en be'?ine -
kadar gelip almadıkları takdirde Temmuzun on yedinci ı:azi;lrtesi 
günü saat dokuzdan itibaren açık müza} ede sureHle Beyazıt mey
danında kiin Beyazıt nahiye Müdüriyeti binası bahçesinde sahla· 
cağı ilan olunur. ( 3107 ) 

* İcra edilmekte olan k.a~alizasyon ameliyatı dolayısile Küçük-
pazarda K~b.leçeşm·e· caddesı~e Tahtakale<le Deveoğlu yokutun 
6n/933 tanhinden ıtıbaren bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bul 
aacajı ilin olunur. (3110) 



Kara Yilrek Çetesi 
Tefrika No. 49 J 

Gavur Mehmedin Öldü
Hükmedilmişti 

~ .. gune 
Bu esnada selimün aleyküm diyerek içeri 

girdi herkes hayret içindeydi 

Demek ki, kapıyı arkadan 
aürmclemifler. 

Diye mınldandı ..• Artık burada 
yapılacak hiçbir it kalmamaşb. 
Şimdi, aabab olmadan evvel İfe 
başlamak.. bqlıca üç yerde ol
duklan anlqılan çete efradım 
bir anda bashrmak.. sarraf Gü
zeloğlunun kızını kurtarmak za
manı gelmif ti. 

Givur Mehmet, dehlize açılan 
kaptyı da kapadı. Fakat sfirgüyü 
açık bıraktı. Salona müntehi olan 
yokuşu süratle tırmandı. T af 
merdivene ayak basb. Fakat o 
anda merdiven, ayaklarının altın-
dan kaydı. Gavur Mehmet, 
birdenbire derin bir boşluğa 
yuvarlandı. 

lf 
Sabah oluyordu. Serteftiş 

Hüsnü Efendi, Kasım paşa' da Mus
tafa uslanın dükkanında sabır
sızlıkla Gavur Mehmedi bekliyor, 
bu vakite kadar gelmemesinden 
şüphelenerek türlü endişelere dü
fÜyordu. Vakıa Gavur Mehmet, 
gece Bonelli'nin evine giderken 
Hüsnü Efendiyi de beraber gö
türmüş, evi göstermişti. 

Şimdi derhal zaptiye kapısına 
koşmak ve bir zabıta kuvveti 
alarak avi basmak mümkündü. 
Fakat Hüsnü efendi, evde hasıl 
olan vaziyeti bilmediği için Gavur 
mebmedin pilinını bozmaktan 
korkuyor, biraz daha beklemeyi 
muvafık btıluyordu. Halbuki saat
ler geçiyor, öğle vakti yaklaıı
yor, Gavur Mehmet meydanda 
gö. ünmiyordu. 

Hüsnü Efendi, artık Gavur 
Mehmcdin başına bir iş geldiğine 
hükmetti. 

- Nehayet.. zavallı oğlanın 

başını yediler. 
Dedi. Hemen bir sürücü bey• 

giri getirtti. Üstüne atlıyarak 
dört nala Zaptiye kapısına gitti. 
Doğruca Zaptiye Müşiri Pepe 
Mehmet Paşanın huzuruna çıkb. 
Meseleyi Baştan nihayete kadar 
anlattı. Müşür, dinledikçe hayret
ler içinde kalıyor. Hele Gavur 
Mehmedin fedakarlığım. takdir 
edecek söz bulamıyordu. 

Hüsnü Efendi büyük bir ıa· 

hırsızlık gösteriyor: 
- Aman paşa hazretleri •. ça

buk olahm .. bu caniler, şimdi 
Gavur mebmedi ele geçirdikleri 
için zabıta tarafından takip edil
diklerini tnlamıtlardır. Buna bi
naen şüphesiz derhal dağılacak
lardır. Zavallı oğlanı, nihayet kur
ban verdik, bari şunun intikamı
nı alalım. Müsaade buyurun da 
evi basalım. 

Diyordu... Zaptiye müşiri Meh
met Paşa, müteessirane başını 
salladı: 

- Olamaz, Hüsnü Efendi!. 
Hünü Efendi, hayretle sordu: 
- Aman paşa hazretleri, ni-

çin olamasın.. siz, hemen emir 
lnıyurun.. bendeniz ... 

- Olamz Hüsnü Efendi. Çün
llü o hane bir ecnebi ikamekgi
laıdır. Uhuda atika mucibince, 

oraya girmek bir takım meraıime 
tabidir. Hele verin ıu kıbcımı •. 
ben mabeyni hümayuna gideyim 
de efendimize arzedeyim. 

Mehmet Paşa, mabeyne ıi
derken, Hüsnü Efendi de kendi 
odasına çekilmiş.. Deli Kerim ve 
Gürcü Hasan Ef endiJerle baş başa 
vermiş.. Hem dün akşamdanberi 
geçen hidiaab anlabyor; hem de 
böyle bir takım merasim yüzüıı-
den canilerin kaçacaklarını söy
liyerek teessüründen ağbyordu. 

Mehmet Paşa mabeyne gitmiş .. 
Muharrem bir vasıta iJe vaziyeti 
Abdülhamide arzetmişti. Abdül-
hamit, canilerin izlerinin keşfe
dilmesinden memnun olmakla be-
raber evin doğrudan doğruya ba
sılması hakkında bir karar vere
memiş, meseleyi müzakere için 
Hariciye Nazırına haber gönder
mişti. Hariciye Nazırı, meselenin 
ehemmiyetinden bahsetmiş, evve
lemirde sefarete malumat veril
mesi lazım geldiğini söylemişti. 
Sarayda bu müzakere cereyan 
ederken, saatler geçiyor, akşam 
ezanı takarrup ediyordu. 

Zaptiye kapısında, Hüsnü Efen-
di ile arkadaştan, derin bir tees
sür ve ıztırap içinde bekliyorlar .. 
Bu gidişle canileri elden kaçıra
caklanm düşündükçe, çıldırma 
derecelerine geliyorlardı ... Birden 
bire kapı açıldı. Gür ve neşeb 
bir ses: 

- Sclimün aleyküm. 
Diye bağırdı.. Hüsnü, Kerim, 

Hasan efendiler, hayretle yerle
rinden sıçıradılar. Üçü bir ağızdan: 

- Gavur Mehmet ... 
Diye haykırdılar... Hüsnü 

Efendi Ga\ ur Mebmedin boynuna 
sarılmış yüzünü, gözünü 6püyor: 

- Artık bu sefer, senden bü-
tün ümidimi kesmiştim.. Anlat, 
balalum, ne oldu?. 

Diye sabırsızlık gösteriyordu. 
Gavur Mehmet, bütün neşesine 
rağmen çok yorgun görünüyor; 
ayni zamanda, iki elininin de 
bileklerinden kanlar sızıyordu. 

- Aman, bana bir fincan 
şekerli kahve ... 

Dedikten sonra Gavur Meh-
met, sedire diz çöktü, oturdu .. 
Dün gece başından geçenleri 
anlatmaya koyuldu. 

Gavur Mehmet, merdivenin 
kaymasından ve o boşluğa yu
varlanmasından sonra geçen 
feyleri şöylece anlatıyordu: 

- Aşağıya yuvarlanır yuvar
lanmaz, üstüme iki kişi hücum 
etti. Karanlıkta görmediğim bir 
şeyle, enseme şiddetli bir darbe 
indirildi. O anda, kendimden 
geçtim... Aradan ne kadar zaman 
geçti, bilmiyorıım. Yavaş yavaş 
kendimi topladım. O vakit, bi
leklerimin sımsıkı bağlı olduğunu 
anladım. iki elimle yere dayan
dım. Güçlükle ayağa kalktım. 
Bağlı ellerimle etrafımı yokladım. 
Derin bir mezardan hiçbir farkı 
olmayan her tarafı taş bir mahzen 
içinde olduğumu anladım. Artık 
her,eyden ümidim kesildi. Şüp
hesiz bu caniler beni şimdi 
ifkencelerle öldüreceklerdi. 

( Arkua var, 

Ş()N 
• 

Q'&TA 

feranetlt lhrac.t lçltt 
feker Yapmarı TaahhUt 

e:tmıttzr 

- Merak etme fazıa yük 
altına girmif dej'iliz 1 Y apbğımız 
şeker nasıl olsa bize bile yetmi
yor, okkasının (60) i geçtijini 
bilmiyor musun? 

/•tan bulun 
Köşe bucağı 

( Baıtarafı 6 ıncı sayfada ) 

kınlan da yok degil hani.. Ba
ğırıflarıaa bakarsanız pek cid
didir.. Fakat manalan okadar 
derin ki .. 

Oldukça güzel, her dem taze 
bir Hanımefendi, çiçekçiye yak
laşarak sordu: 

- Neler var bakalım sizde?. 
- Her şey Hanımefendi .. Ko-

kulu hanımelleri, gümüş gibi 
küpeler, kınalı şebboylar .. Hepsi .• 
Kokladıkça koklayasın gelir .. 
istersen, sana güzel bir menekşe 

. ? 
seçeyım .. 

- Şurada bir gül var .. Verse
ne onu bakayım ... 

Hanımefendi gülü eline alır 
almaz, kır saçlı, mümeyyiz kılıklı 
bir adam, yutkunur gib bir sesle: 
Bir ellnde gdl, bir •llnde mey, 

gel din saf aya 
Kenglaın •laam, gUlu, meyi, ya 

senl.1 
Diye mırıldanıyordu.. Kadan 

gülmüştü.. ihtiyar ak saçla ile 
derhal aralarında bir muhabbettir 
başladı ki, deyme gitsin ... 

Arkadaşım kolumu sıktı: 
- ihtiyar yaman.. Dedi. 
- Elbette.. Çiçek meraklısı-

dır. Dedim. 
>f 

Birdenbire sağımızda müthiş 
bir gürültü koptu.. iki genç deli
kanlı gırtlak gırtlağa gelmişlerdi. 
Etraftan birkaç kodaman ye
tişti. Horuz gibi döğüşen delikan
hlan ayırdılar. 

Biri soluya soluya bağırdı: 
- Halt etmişsin!. Ben dişi 

çiçek satmam .. 
Öteki sapsarı yüzünü gererek 

gülüyordu: 
- Satarsın.. demin sakallıya 

verdiğin menekşe ne idi?. 
- Ulan kızdırma beni.. 
- Kızarsan ne yaparsın?. 
- Yarabbi, yaresulfıllah !.. 

Bende dişi çiçek yok diyorum da ... 
- Var! 
- Yok! 
- Var! 
- Eeeeh ?.. Çok oldun amma 

sen? .. 
Tekrar boğuşmak için biribi

rine girmek istediler .. Yine koda
manlar mani oldu.. Biri bir tara
fa, diğeri de öbür tarafa sürük
lendi.. Ayrıldılar. 

Meğerse çiçeğin dişisi, çiçek
çiler için adeta bir namus işi imiş .. 
Olur a... Bazan insanlar arasm
da da cckan gibi .. » tabiri vardır. 
Hakaret mahiyetinde kullanıltr. 
Niçin olmasın!.. 

Çiçek pazarmda yalnız çiçek 
yoktur. Patlıcan, domates, kabak, 
hıyar fidanları vesaire yiyeceğe 
dair şeyler de vardır •. 

Şu ihtiyar fidancı Ermeni ka-
rısı, karşısındaki~ Yahudi kadına 
galiba müthiş kızmış.. Önündeki 
domates fidanını tirete titrete 
oynatarak bağırdı: 

- Alacaksın? ..• 
- Bir yuruştan vereceksen 

alilim ... 
- Olmaz!... 
- Haydi).. Ver bir yuruştan 

Bir ltalgan Mii~sspesi Tetki,lcat Y a,,ı11or 
-

~/Jemleketimizde Fotoğraf 
Sanayii Yapılabilir Mi? 

Jtalya ile aktedilen yeni tica
ret muahedesinden sonra muhtelif 
italyan müesseseleri memleketi· 
mizde yeni ve mühim bazı te
şebbüslerde bulunmak ilzere ha-
rekete reçmiye hazırlanmekta· 
dırlar. Bu harekete geçen mliea· 
seselerin batında merkezi Mili· 
no' da bulunan (Kappelli ve Fer
rania) fabrikası gelmektedir. 

Mlieuese bu makatla Ttir
kiye mllmeuili M&yö ( Umberto 
Referzo ) yu Anadoluda bir tet
kik seyalaati icrasına memur et-
miştir. M. ( Referzo) Anadolucla 
uzun miiddet dolaımıt ve bilhu
ıa hangi mallar üzerine İ.f yapa· 
bilccejini tetkik etmİf ltalyan 
mamulitının diier memleketler 
mamulib ile kolaylıkla rekabet 
edebileceji neticesine Val'llllfbr. 
MneueM fimdiki halde en ziya-
de röntken filmleri ile uğraşa
caktır. 

Kanaatine göre, memleketi
mizde bu film pahahdır ve 
pahalı olduğu için fıkara tara
fından kullanılmamaktadır. Hal-
buki bugünkünden mukayese 
edilemiyecek derecede aşağıya 
verilmesi mümkündür. Müessese 
bu noktadan derhel faaliyete 
geçmiş ve filimlerinin fiatle
rindeki bu tenzilibn mem• 
leketimizin her tarafında büyük 
bir memnuniyet husule getirdiğini 
görmüştür. 

Esasen müessese üç seneden
beri mütemadi faaliyeti ile mem
lekette tanınmış ve fotoğrafçılık 
ilminde kağıt, cam ve filimleri 
için yapbğı müsabakalar ile de 
nazan dikkati celbetmit olduğu 

için bu fiatleri indirme teşebbüsii 
derhal tesirini göstermiştir. 

>f 
Bu münasebetle M. Roferzo 

ile konuftuk, dedi ki : 
- Türkiye ile italya arasında 

mevcut iktısadi ve ticari sıkı - liY 

iti. Re/erza 

münasebat tarafeyn için büyük 
istifadeler temin etmektedir. Ana
doludaki son seyahatimde bunu 
şahsan her tarafta gördüm. Tem
sil ettiğim ( kapelli ) müessesesine 
gelince: Üç senedenberi Türkiye
de gördüğfi büyük rağbetten ve 
elde ettiği tecrübe neticesinde 
memleketin ihtiyaçlannı bu günkü 
iktısadi şeraite uygun bir şekilde 
temine karar vermiştir. Bilhas
sa ( röntken ) filimlerinden her 
sınıf halkın r istifade edebil
mesi için nisbet kabul et
mez derecede ucuz fiatle temin 
etmiye karar verdik. Esasen 
( Kapelli ) fotoğraf malzemeleri 
Türkiyenin her tarafında tanın-

mış olduğu için (rontgen) filimle
den hallan ve doktorlanmızın 
memnun kalacaklannclan eminim. 

Haber aldığımıza göre bu 
müessese zaman içinde memleke
timizde bir cam ve kiğıt fabri
kası yapmanın mtimkün olup 
olmadığını anlamak için de tel· 
kikat yapacaktır. 

ill • 

1 lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 
Kıymeti Muhammenesi 

Lira 

200 
Ortaköyde Küçük ayazma mahallesinde Hacı Mahmut Efendi 

Hamamı sokağında 14 - 16 - 18 - No.lı hanelerin harap olmasına 
binaen enkazı Temmuzun on ikinci Çarşamda günü saat on birde 
mahallinde müzayedesi icre kılınacağından Taliplerin pey akçelerile 
beraber mahallinde bulunacak memuruna müracaatları. 0 3096,, 

Kırklareli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Kırklareli memleket Hastanesi için tahminen "1200,, lira kıyme
tinde "126,, kalem ecza ve laburatuvar, Röntken, alitı bbbiye ;26 
Temmuz 933 çarıamba günü saat on beşte ihale edilmek Ü&ere açık 
münakasaya konmuştur, taliplilerin şartnamesini görmek ve münaka
saya iştirak etmek üzere Kırklareli daimi encümenine müracaatları 
ilin olunur. "3099,, 

naz etme., 
ihtiyar Ermeni karısı öfke ile 

elindeki domates fidanını yere 
attı, iri pabuçlarile ezdi, ezdi, 
ezdi: 

- Zo seninki yapbğm inat-
tır? Na sana inadı?.. Ayagımın 
alt yanında çigner de gene sana 
vermem, agnoorsun!.. 

Çiçek pazarı pazartesi günün-
den maada, hergün oldukça ka
labalıktır. Bazan bu çiçekçiler 
içinde öyle ustaları vardır ki, 
gözü kapalı çiçeğin ne cins bldu
ğunu yoklıyarak anlarlar, belki 
yetiştirdikleri çocuklar kadar 
hU$Usİ çiçekleri vardır •• Arkada-

şım, uzun müddet illfditimiz 
halde bir şey ala~n sıkı
larak niha,et ufall bir saksı 
içinde ufak bir menekşe buldu •• 
Pazarlık etti. 40 kuruşa aldı ve 
sordu: 

- Kurumaması için ne yapalım 
buna?. 

Çiçekçi gururla cevap verdi: 
- Şekerli su içir .. Bir şeycik 

olmaz .. Açılır Kadife kadife olur. 
Bir de geceleri yalnız bırakmayın

Hoppala!. Ne yalnızlığı bu?. 
Meğerse havasız bırakmayıa 

demek imit bu adamın söylediği •• 

• >f. 
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Sinekler, ta11takurusu, FA y D A Bu sene Avrupa ve Amerika markalarına müthiş 
g·ıve, pire, karmca, 
hamamböcafti ve buton ve kahir bir darbe indirmiştir. MiHi sanayiimizde 
haşaratl imha eden 

- - -
mühim bir mevki ihraz eden yegane FAYOAYI herkes hararetle tebrik ediyor. 

(Sl34) 

Alman Yıldızı lstanbuJa 
Meftunum, Diyor 

Bir müddet
ten beri şehri-

mizde bulundu
ğunu haber ver

diğimiz Alman
''anın en güzel 

ve cazip sinema 
yıldızı E v e li n 

Holt, İstanbulun 
dört bir tarafını 

gezdikten sonra 
Çar F erdinant 

vapurile Varna
ya hareket et
miştir .. 

Bu Alman 
yıldızı şimdiye 
kadar memleke-

timize gelen ec
nebilerden çok 

daha fazla sem
pati uyandırmış, 
bizimle çok daha 
yakından ala· 
kadar olmuştur. Alman yıldızı 

Evelin Holt, Suadiye plajına 
giderek dört gün dört gece orada 
kalmış, denizin güzelliği ve ha
vanın berraklığı içinde yüzmüş, 
tenis oynamış, gezmiş, Alemdağı
na yürüyüş yaparak, civar halk 
tarafından büyük bir muhabbet 
kazanmıştır. 

Evelin Holtun, bir muharririmi
ze söylediğine göre, İstanbul onun 
gözünde dünyanın bütün gözel
liklerini toplamış, batısı, doğusu, 
denizi, adaları ve dağlarilef hari
kulide bir şehirdir. Tüklerse dün
yanın en nazik, en kibar ve sı
cak bir milletidir. 

Bukadar harükulidelikleri bı
rakıp gitmek, Evelin Holtu ol
dukça müteessir etmiş, son defa 
aynhrkcn, içinin ağladığım aöyle
mişfu. 

Evelin Holt Suad.iye plajında 
kaldığı dört gün zarfında, saatta 
bir tuvalet deği,tirmiş. Bu me
yanda prestişkirlanna karşı da
iına sevimli ve neş'eli bulunmuş
tur. 

Güzel sinema yıldızı konser
lerinde tekrar ettiği ve çok 
hoşuna gittiğini söylediği "Mazi" 
tangosu kompozitörü Necip Celil 
Beyle görüşmüş, kendisine imzalı 
büyük bir resmini vermiştir. Göz
lerinden malul olan genç kom-

Ferih• Tevfik Hanımla konuıugor 

l 
pozitür E veJin Holtta çok büyük 
bir teessür uyandırmışbr. Güzel 
sinema yıldızı Necip Celil Beyle 
dans ederek şu cümleyi söyle
miftir: 

- ''Mazi,, tangonuzu hiçbir 
zaman unutmiyacağım.. Ve dai
ma dudaklanmdan eksik etmi-
yeceğim ... 

Orman Mektebini Ziyaret 
Arnavutluğun Görüce mınta

kası orman müfettişi Mehmet 
Fethi Bey, şehrimizde bulunma
sından istifade ederek mezunu 
bulunduğu yüksek orman mekte
bini ziyaret etmiş, fidanlığını gez-
miş, tesisatı görmüş imtihanda 
bulunmuştur. 

Fethi Bey mektebi ve civarını 
okadar değişmiş ve güzelleşmiş 
bulmuştur ki ilk dakikada yanlış 
bir yere geldiğini zannetmiş ve 
sormuştur: 

- Burası hakikaten benim 
eski mektebim mi? 

istiklal martının notası azaldı 
Son zamanlarda musiki aletleri 

satan dükkanlarda İstiklal marşı 
nüshaları pek az kalmıştır. Bunun 
için evvelce 1 O - 15 kuruşa satı· 
lan bu nüshalar 50 kuruşa satıl
maktadır. istiklal marşının tekrar 
bastırılarak ucuz bir fiatla sabl
ması için Maarif Vekaletine mü
racaatlar yapılacakbr. 

IBegkoz Parkı l 
Harap Oluyor 

Beykoz'da vaktile pek çok 
emek ve para sarfile vücuda gelen 
asırlık bir park vardır. ismi Ab
raham Paşa korusudur. Burası 
İstanbulun en güzeJ bir parkıdır. 
içinde bir de mükellef gazinosu 
vardır. Fakat 7 - 8 senedenberi 
işletilmiyen hu gazino ve park 
senelerden beri\ tahrip edilmekte
dir, ezcümle içindeki binanın ne 
camı ne de çerçevesi kalmıştır. 

Parka gelince: Buradaki akas
ya ağaçlarının kısmı azamı metruk 
kaldığı zaman zarfında kesilmiş 
ve çalınmıştır. Burası bugün Em
lak Bankasına devredilmiştir. 
Banka geçenlerde buradaki ıhla
mur ağaçlarının çiceğini 17 lira 
gibi pek az bir bedel ile ntmıştır · 

Bugün oradaki asırlık ıhlamur 
ağaçlarının dalları gelişi güzel 
balta ile kesilmektedir. 

Burada senelerdenberi koru
cu da istihdam edilmektedir. 
Fakat buna rağmen yine tahribat 
yapılmış ve şimdi parkın binası 
duvarlan yıkıldıktan maada ağaç-

ları da tedricen kesilmektedir. 
Ve böyle devam ederse koru da 
mahfolacaktır, Emlak Bankasının 
bu tahripkirlığın süratle önüne 
geçeceğini ümit ederiz. 

~lamdar Nahiyesi MUdUrU 
Kaymakam Oldu 

Alemdar Nahiyesi Müdürü Fuat 
Bey Karadeniz Rqadiyeai kayma
kamhgına tayin edilmiftir. Fuat Bey 
evvelisi gün yeni nıemuriyetine git
miştir. Alemdar nahiyesi müdürlüğü
ne henüz kimse tayin edilmemittir. 

lir 

ÜskUdar Belediye Şube
si MUdUrlUIUnden: İçinde 
Elektrik şirketinin havai hat 
direkJeri bulunması dolayısile bir 
kısmının istimlakine \riliyet idare 
heyetince menafii umumiye kararı 
verilmiş olan Osküdarda Umra
niye mahallesinin Halit Bey so
kağında T antavi namile maruf 
Halit Bey çiftliğinden Elektrik 
şirketince alınacak olan kısmın 
dönümüne 85 lira kıymet takdir 
olunmuştur. İstimlik haritalar 
çiftlik ile Üsküdar .belediye şubesi 
binasının methalme asılmıştır. 
Bunlar sekiz gün durduktan sonra 
kaldınJacakbr. Sahiplerinin bir 
itirazı bulunduğu takdirde bu 
müddet içinde lstanbul belediye 
reisine müracaatları ilin olunur. 

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

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

1 
Muallim Ahnıyor 
Açık Muallimlikler şunlardır. 
Bursa ve İstanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, Fızik. 
Yukarıdaki Derslerden başka evvelki ilanda yazılı olan mud
limliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapanmıştır. 

2 

3 Açık olan bu muallimliklere istekli olanlar aşağıda yazılı ve
sikaları istidalarına iliştirecekler ve hangi mektebin hangi • 
ders muaJlimliğine istekli olduklarını da yazacaklardır. 

A - Tasdikli sıhhat raporu. 

B - Tasdikli Hüsnühal kağıdı. 

C - Resmi bir makamca veya evvelce muallim olanlar için Maarif 

İdarelerince tasdikli veya Fotoğraflı fiş' eya kısaca hal terciimesi. 
D - Şehadetname, Tasdikname, Ehliyetname, gibi vesikaların tas

dikli ve fotoğraflı suretleri. 

E - Noterden tasdikli Taahhüt senedi; bu senede şunlar yazıla
caktır. "Tayin edileceğim . . . . . . . Mektebin . . . • . • Mual
limliğinden herhangi ders senesi için de çekilnıemeği, şayet 
tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en az iki ay 
önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım ücretin iki ay
lığını tazminat olarak bir defada ödeyecegimi bundan başka 
tayin olunduğum halde kanunun gösterdiği zaman içinde va
zifeme başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt 
ederim,, 

F - Bu vesikalar 10 Temmuz 933 çe kadar Askeri Liseler müfet
tişliğine gönderilmiş olacakhr. 

4 - İsteklilerden aranılan şartlar şunlardır. 
A - Muallimliğini istediği dersi okutmağa menşei veya Darülfü

nunda imtihanla ehliyetnameyi ve kanuni vasıflan haiz olmak 
veyahut Maarif Vekaletinin aynı derecedeki mekteplerine 
müseccel muallimi bulunmak. 

B - Haftada 15: 20 saat ders almağı taahhüt etmek. 
C- Tayin edilecek muallimlere ayda 84: 126 lira ücret 

verilecektir. "3146,, •• 3103,, 

l•l•nbul 4 Unc:U icra Memur
ıuıundan: Tamamına Dört bin iiç
vliz Lira kıymet taktir edilen Hoca 
~aşa mahallesinde Ebussuut sokağın
da .reni 37/;j9 numrol? al~nd_a <lükk~
nı olan kagir hanenın yır~de. sekiz 
hissesi &\ık artırmaya vaz e~mıs. olup 
l:l/?/fl33 tarihinde şartnamesı D~v~
lıaneye Wik cJil~re.~ .!/8/933 tarihıne 
milsadif pazartesı gunll saat. 14 den 
16 ye kadar Jstenbul 4 üncü lcra Da
irel!lindc açık artırma suretiyle satıla
caktır artırmaya iştirak için % de ye
di buçuk teminat akçası alınır mutera
kim vergi. Belediye. vakıf. icaresi miiş
teriye aittir: artı:_ma .b~elı mn~ıammen 
kıymetin yüzde ı5 şını buld.ugu tak-
clirde ihalesi yapılacaktır aksı halde en 
ı;on artıranın taahhüdü baki kalmak 
üzere artırma !fi gün daha temdit edi
lerek 22/8/33 tarihine müsadif ı:ıalı gü
nii ayru saatte muhammen kıymetin 
Yo <le 7:'> şini bulduğu takdirde en zi
yade artırana ihale edilecektir : buJma-
<lığı taktirde ihaleden sarfı nazar edi
lecektir 2004 numaralı. icra. kanununun 
126 ıncı maddesine tevfikan ipotek 
sahibi alacaklılar ile diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin dahi gay
rımenkul üzerindeki haklarını ve hu-
Eıueile faiz ve masrafa dair olan iddi
alannı evrakı müspitelerile birlikte 20 

Beyojlu 4 Uncu •ulh hukuk 

mahk•m••fnden: ~işJide Dere so
kağında (34} ~~o. 1u hanede sddn iken 
müptela oJdugu akıl hutalığı doJayısiJa 
elyevm ~işlide Fransız I..apeks hasta
nesinde tedavi altında bulunan Llilt>-

burgazlı Yusuf. E. zevcesi Zeyntp Ya
şar. n. 9/!}/931 tarihinde mahkemece 

hacredilerek kendisine Şevket. B. kay
yim tayin edilmişti .. Ahiren malıcıırcnin 
bahası Abdüllatif. B. mahkemeye mü .. 

racaat ederek kııi Yaşar. H. ma veki
li bulunan avukat Mahmut ~ait. B. iıt 
va."i tayinini talep etmiş mahkemece 
muvafık gürülen babanın talebi veçhile 
malıcure Zeynep Yaşar. H. ma Avu
kat ,. labmut Sait Beyin vasi tayinine 
18/6i93:3 tarihinde karar verilmekle 
keyfiyet ilan oll.illur. (5200) 

--==== ""====-....,,,===-==== =-=-
gtin İ\inde icra dairesine bildirmeleri 
lazımdır. Aksilıalde baklan Tapu sicil-
lerile sabit olmayanlar satış bed,.linin 
paylaşmasından hariç kalırlar işbu 
maddei kanuniye ahkamına göre ha
raket etmeleri ve daha fazla malumat 
almak isteyenlerin L932/2801 doaya nu
marasile memuriyetimize müracaat et
meleri ilan olunur. (5229) 

Dil Anketi 
Cevapları 

Halllevl Ret•Hllnllen: Evimizi.o •-------------------1, der<ıaneler ve kurslar komiteıi tarafın
dtln tertip edılen lstanbulun tarihi be-

Verilen 
IC•rll• lamı .. adrHi 

Haı· 
ııa, Sult•nl1e mu.ll:ıui, 
l:i Yalon 

a7rettin, Betlktat 

H!knıet, Ankara 

Ahmet ve Altay, Kad"r B. 
tade, Güıaqhaııe 
Nu ı i Göıttepe 

A. Yılıııaı Bergama 

Mu· ı fa Behçet, Po.unti 

Had 

uç 

mınır 

- 43 üncü -
Hale un Halrf lfRreket Harim 

tı '"Onra gdme ılırnıldanma l'ixll yrr 
çarpın r-

,, 

• 

~arpıntı 

daB1k
m•k 

titreme 

çarpıntı 

titreme 

relen 

~er tutacak 

•onradan 
gele'l 
andaç 

aonradan 
relea 
tutam 

yerine re· .... 

itleyiş iç 

ırgıalı 

kıpırtı 

lomıldama 

kımıldama 

yllrüyiı.t 

kımıldama 

yauk 

.evıl 
yeri 

Hazakat 

o.talık 

bilrill 

bôlgişler 

uatalık 

:urkılhk 

ünlü 

uataca11na 

Liste 
H~Hp .. ,.. 

aayı ölçü 

ıan 

uyma 
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Okuyunuz 
-

Hillf Hlrfet 

ö(ke ten &en at 

klıı:ıııe yanlıt 

yalan 

kıımak 

kukinlik 

talavuıt 

ıeılnlik leu zanaat 

luıma liri 

öfke ten 

Hla 

duyru 

• 
aeınıek 

unul 

duygu 

• 

• 
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Hit•p 

alix aöyle· 
mek 

aalatma 

ıall:z ıöyleme 

ç••İrme 1 
biri ala• 
ıövlemek 

Hitabet ttlımet 

güsel ~Zlı çalıtma lı 
llÖyleyıf 

aalayıf 

.. ,.. 
kHkln 

çevirme 

it gör· 
mek 

ı, 

ı, 

iş rörme 

işini gör
me 

dii eserleri ile ilim ve sanat müeuese
lerini tetkik fa.filiyeti 6/7/!l33 1 )erşembe 
giiııii La:-;ılayıu:aktır. 

Arw ı'ılen Jstanbul ve Anadolu 
muallimleri ı-;ırnt on beşte Halkevinden 
haraket eılı ı·ek obın kafileye iotirak 
cdebilirln. İlk günün programında Ay .. 
sofya, :-;ııltanahmet camileri ile Sulta
nalımet meydanını! aki abidelerin tet
kiki ve YerPbııtan, Riubirdirek sarnı9-

lnrı ,ı~ .f.:t üncü ilkmektebin ziyareti 
vardır. 1 kıul·İ tetkik ~ iinü programı bu 
ilk tetkikten ~uııra kararlaştırılıp ilan 
edilec·ektir. 

Zayi l .imau dairesinden 10-1569 
numarnlı kii mürcii ı ii:ıdanımı za) i et
tim. Y t•ni siııi 1; ıkarııe11ğ1mdan eskisinin 
hükwii \oktur. 
Uülccm~I vupurunda kömürcü Mu.ııtafa 

(62lfi) 



.. 

ı~ ~yfa 

işç i ARANIYOR 
Büyük bir fabrikada derhal işe başlamak Üzere 

müteaddit daimi işçiye ihtiyaç vardır. işçiler; Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
ıan'at mektebinden mezun, liakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiı bulunacak, yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlarını ••••••••••••• • • : 
Bebalarwnın adlaranı ••••• : 
Doldukları yari ••••••••• : 
Doğdukları seneyi •••••• : 
Bilfiil çahftlkları yerleri 
tarlhlerile beraber •••••• : 
'imdi çah,tıkları yeri ••• : 
Daimi adreslerini ••••••• : 
Evll ve çocuklara olup ol-
madıklarwnı •.•••••••••• : 
Esas aan'atlarwnı •••••••• : 
En az istedikleri gUndeli§i: 

Yukarda sıra ile, üç adet yeni çekilmiı fotoğraf, 
nüf uı tezkeresi sureti ve mektep şehadetnameleri 
ıuretlerile, 10 Temmuza kadar lstanbul posta 
kutusu 84 adresine müracaatlari ilin olunur. 

işe alınacakların, telgrafla iş başına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmaları 
ıarttar. 

Yalnız bekarlar için müessese tarafından ika
metgah temin edilecektir. Yol masrafı fabrika 

~------.tarafından ödenmez. (5186> --

Avrupa müsabakalarında birinciliği kazanan 

NORA RADYOSUNUN 
Salon, gazino ve bahçeler için her nevi ahizeleri ucuz ve 

twitte KULELi ffl~g"' iıZasmda sablma~t·d~r.. .........._ ,4320> 
Galata'da · Katalog ııteyınız . .........-

Ziraat Vekiletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün tetrib ve T eşribi marazi 

llaalarımn mefruşatla birlikte tesisat iti 21 gün müddetle ve ka
palı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

Bu işlere ait münakasa şartnamesi, mukavelename, umumi 
prtname, mefruşat ve tesisat fenni şartnamesi, keşifname ve plan
lar ' ' 30. - ,, lira bedel mukabilinde Ziraat Vekaleti Yüksek Ziraat 
estnitüsü bürosu müdürlüğünden alınacaktır. 

Her talip münakasa şartnamesinde zikredildiği veçhile ehliyeti 
fenniye ve kudreti maliyesine ait vesikalarla "40.000,, liralık ta
abhüdata girmiş ve bu taahhüdünü iyi bitirmiş olduğunu mübeyyin 
vesaiki komisyona göstermeğe mecburdur. 

Talipler kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
niabetinde teminatı muvakkate mektuplarile birlikte ihale günü olan 
20 Temmuz 933 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te Ve
kilet İnşaat komisyonuna müracaatlan ilan olunur. "2944,, 

Şirketi Hayriyeden: 
Bolaziçl vapurlarına mahsus yaz tarifesi Temmuzun 

altıncı Pertembesa bahından itibaren tatbik edllecektlr. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. (5225> 

~ \ -
;.-.,..if;._. -

SON POSTA Temmuz 5 

AL TIN MEKiK KUMAŞLARINDAN 

Şantung YALOVA 
• 

ipekli Kumaşların Kraliçesidir 
" 

Şantung YALOVA 
Avrupada kibar halkın kullandığı 

en son moda kumaştır 

Şantung YALOVA 
Avrupada, en iyi kostüm tayyör ve 
spor kostümlerini diktikleri kumaştır 

Son moda renkleri 
Kat'iyen rengi atmaz ve solmaz 

Yerli Mallar Pazarında 
Fabrika fiatına satılır 

istanbulda: Bahçekapıda • Beyoğlunda: f:stiklal caddesinde 
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••Y•h•temı çıkacak•ınıa? ••• 

l:M •t•l Kalemini alınız 

::.::.r;,-.tl, T. L. 1.so 
Btitün Şartc umumf depeıitwi '" de TOLEDO 

blubul, Sullın H•mam Hacopvfı Ha. No. 35 

Telelo" : 2oeao 

Ucuzluk Pazarı 
KAMER ZADE RAUF 

Lezzet ve pişirimindeki artagani~e 
meşhur Karam~n bulguru, ~alıe 
tereyağ·ı ve pey!lır ~aye~ _u,cuz f~atl.a 
satılmaktadır. Bır defa zı) aret ıddı
amızı iıbat edecektir. 
latanbul: Balık pazarı Kafe8li sokak: 4, 

-

j .. l __ E_m_ı_ı_k_v_e_Eyt_a_m_B_a_n_k_as_ı_l_ıı_n_ıa_r_•_ .... I 
KİR ALIK MAHALLER 

Esas Mevkii ve nevi Teminat 
Lira 

457 F eriköy Cami Sok. 2 No.lı Baraka 5 
202/1 Galata Kuledibi 3 No. b Hane 10 
547/553 Beşiktaş'ta Hasanpaşa deresinde 1 No. lı Bostan 10 
183 Selimiyede Kavak Çeçmesi sokağında 28 No. h Bostan S 

217 Galata Yolcu Salonu karşısinda 38 No. lı dükkan ~ 
Balada muharrer Baraka ve Hane ve Dükkan birer sene ve 

Bostanlar üçer sene müddetle bilmüzayede kiraya verileceğinden 
taliplerin ihaleye müsadif 10 Temmnz 933 Pazartesi günü saat on 
altıda şubemize müracaatlan. [ 173 J 

YURDU 
20 aenellk aan'at mektebi, yaz kurslara batl•dı 

DiV ANYOLU •Tel. 22038 ~(5103) 

lstanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğünden: 

24 ve 28/4/933 ve 4, 10/5/933 tarihlerinde Cumhuriyet, Mil· 
liyet, Vakit, Son Posta ve Akşam gazetelerile müzayedesi yapıla
cağı bildirilen 444 lira 60 kuruş kıymeti muhammeneli eski tari
fenin 10 uncu faslına ait deve kuşu tüyü, sair kuş tüyleri, elyevm 
tüy harçlar, kösele parçalan, taraklık boynuz ve saire için talipleri 
arasında verilen bedel haddi liyik görülmediğinden 13/temmuz/933 
perşembe günü saat 15 te tekrar müzayedeye çıkarılacabr. 

Taliplerin % 7,5 nispetinde teminat akçeıile Başmiidliriyette 

müteıekkil müzayede komisyonuna milracaatlan tekrar ilin 
olunur. (3116) 

Galata'da Karaköy'de kiin me,hur Deniz Yollan lıletmesi 
işletme Şefliğinden: EllSELSIOR 

Büyük Elbise Fabrikam 
Sağlam ve iyi cins kumaşlar ve birinci nevi malzeme ile Paris 
terzi akademisinden mezun mahir bir makastann kusursuz 
biçimi ve atölyelerindeki itinakir terzilerin pek dikkatli 
dikişi ile imal eylediği 

ısmarlama kostlmlerl 
her sınıf halkın keselerine elverişli olmak üzere 
• 

1 
2 

Lira_qa 

yapmaktadır. 
Bir tecrübe bin rekllmden iyidir. 

TEDİYATTA TESH/LAT 
(.&811) 

POST ASI 

SAMSUN 
6 Teı:..':uz Perşembe 

günü akşamı Sirkeci' den hare
ketle ( Zonpldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, T rab
zon, Sürmene ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 
Faıla tafeil!t için Slrkocl Yelkenci 
Hanındaki acentalığına mil racaat. 

Tel: 2Ul15 

~------~ (5181).., 

Satılık iki hane 
Beyazıt'ta Ve:ınecilerde Zeynep Ka
mil ıokatında Meaadet apartımanı ıı
raıı Beıer oda, müracaat için Laleli 
Merkez kıraathaneıinde Emin. (48S2) 

MERSİN POST ASI 

ANAFARTA 
vapuru 717/933 Cuma saat 
10 da İdare rıhbmından kal
kar. Gellbolu'r• fnız dö
ntıtte uğrar. "3114 ,, 

NAİM VAPUR İDARESi 
ızmlr sUr'at postası 

A O N A N vapuru 
Her Perşembe günn 

saat tam 18 de 
• • 

Doğru IZMIRE H:d:ret 
'fafellat l~ln Galata, GltmrUk kar· 

91aında ite Fran ıez Han No 1~. 
~--· Tel : 41041 • (5045) ~-

Son Posta Matbaaaı 

Sahibi: Ali Ekrem 

Nefrİ,al Miicliirii: Halil LUtfi 


