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Bir Hiç Yüzünden Feci 
~ 

Bir Cinayet lşlenildi 
Tire (Hususi) - Hacıköy denilen yarım saatlik bir mahalde 

mühim bir cinayet olmuştur. Hadise şöyle geçmiştir: 
Tirenin İpekçiler mahallesinden Mehmet oğlu İsmail ve istildAI 

mahallesinde Sarı oğlu Hüseyin Efendiler arasında ötedenberi 
ailevi sebeblerden dolayı geçimsizlikler varmış. Sarı oğlu Hüseyin, 
sabahleyin erkenden tarlasına gitmekte olan lsmaiJ Efendinin arka· 
smqan takip ederek Hacıköy mezarlığı önünde bıçağını çekmiş 
ve lsmaili muhtelif yerlerinden ağır -surette yaralayıp kaçmıştır. 

Yaralı İsmail Efendi tedavi edilmek için derhal izmir'e sevke
dilmiş, fakat yolda ölmüştür. Katil zabıtaca aramlmaktadır. Bugün 
yarın derdest edileceği umulmaktadır. 

Musikiye Karşı Alikamız 
Hiç Yok Mudur? 

Mütehassıs M. Mark'ın İddialarına 
Karşı "Evet,, ve "Hayır,,Diyenler Var 

Seg/eddin Aae/ B. 
l>. BugUnkü müesseselerimizden 

l 
ır kısrnının islabı veva asri 

htiyaçlara . .. uygun yem mues-
seseler teşkili ıçın Alman-

t~· Fransa ve Amerikadan 
ırçok rnütehassıslar getirildi. 

~unların hepsi bugün memleke-
n. rnuhtelif köşelerinde kendi 

{btisaslanna 'alakadar eden itleri 
l..~~kik ediyorlar. Bu arada Avus
~uryadan da M. Marka : .. _:_ .J b. 

"k· --.uue ır 
IDuaı 1 profuar1 çajlnlda. Profemir 

Hasan Ferit B. 
Marksın vazifesi konservatuvara 
asri bir çehre vermek ve bu ara,. 
da Türk musikisi iizerinde tetki-
kat yapmakhr. 

M. Marks bugünkü musikimi
ze yeni ve Avrupai bir şekil 
vermek, daha doğrusu Türk mu
sikisini ıslah etmek meselesini 
araştırırken ağzından bir cümle 
kaçırdı. Dedi ki: 

" - Türkler musikileri ile hiç 
alikadar olmıyorlar. Eğer Tnrk 

( De•amı 4 üacG ıayfada ) 

Asırdideler 
Çoğalmaya 
Başladı 

Mut (Huauıi) - Zaro Ağanın 
vatanı olan Mutki kasabası yaşla 
adam yetiftirmekle meşhurdur. 
Mutkiden buraya erkeği 128, 
kadım 124 yatında olan bir karı 
koca relmiştir. Beraber yaşamak
tadırlar. 

Erkeğin ismi Haşi - Haşimdir. 
Kadının ismide Haci - Haticedir. 
Hqim 93 muharebesinde 72 ya
tında olduğunu, asırdide Zaro 
Ağanın kendi köylerine 20 daki
ka mesafedeki Merrnent köyü 
ehalisinden olduğunu, kendisini 
pek iyi tanı~ı~ını s?ylmcktedir. 
Haşi ve Hacının evlat ve ahfadı 
45 nüfusa baliğ olmaktadır. Haşi 
beş scnedenberi erkeklik hislerini 
kaybetmit bulunmakta, fakat 
Haci kocasına henüz genç oldu
ğunu ve kadınlık vasıflarına kay
betmediğini söylemektedir. 

Şmeling Evlendi 
Berlln 6 - Eski Diinya bolu ıam

piyonu mqhur Şmellin• bu sabah 
uema yıldızı Aıual Ondra ili evle•· 

mittir· 

Diğer lise ve ortamekteplerde olduğu gibi Vefa Ortaniektebinde 
de bakalorya imtihanlan bitmiştir. Bu sene Vefa mektebinde ba .. 
kalorya imtihanına 108 talebe girmiş, fakat bunlardan ancak 39 talebe 
muvaffak olmuş, 69 talebe ise ikmale kalmışbr. Resimde baka· 
loryaya iştirak edenlerden bir kısmı görülmektedir. 

müzakereler müsbet 1 neticeler 
ile bittiği takdirae bu devletle .. 
rin milllan da memleketimize 
kontenjan harici girecek, bu _. 
retle kontenjan sistemi daha 
ziyade daralmış olacakbr. Bu 

şekilde mukaveleler yapılırken 
mütekabil menfaat esaslan göı 
önünde buhmclanalduju içiaa tica
ret maYUenemizln temini lehine 
bayırlı neticeler dotdutu ela 
haber verilmektedir. 

Muharrirler Ne Kazanırlar ? 

Ethem İzzet Bey 8000 
Lira Kazanabilmiş 

~~~~~-~~~ 

Diyor Ki: "Ben Bir Eserimle Hiç Kim
senin Yapamadığı işler Başardım,, 

- Kaç eser yazdınız? 
Ethem izzet Bey, uzun süren 

bir parmak hesabından sonra 
cevap verdi : 

- Telif altı büyük roman, 
Bedi Vecdet namı mtistearile 
" Çal yıldızı ,, ve " Görünmeyen 
cani ,, iıimlerile iki terctime bn .. 
yilk roman yazdım .. 

- Eserlerinizden ne kazan
dımz? 

" Yakılacak kitap ,, müellifi 
gülümsedi: 

- Bu mesele mühimi. Siz 
bir kahve içmez misiniz? 

- İçerim, teşekkür ederim! 
Az sonra gelen kahveden ilk 

yudumu içtikten sonra cevabı 
kargaşalığa gelen suali tekrar 
ladım: 

- Evet. eserlerinizden ne 
kazandınız ? 

- Vallahi eserlerimden bir 
şey kazanmadım. Ben ki yazılan 

Etlaern izzet 8. 
tefrika edilir edilmez kitapçılar 
tarafından iyi bir fiatle sabn 
alman, basılan, satılan ve okunan 

( Devamı 8 inci aayfada ) 

Dünkülerin Romanı 
Burhan Cahit Beyin gazetemiz için hazarlamı, ol

duiu " DUnkUlerln Romanı ,, nın ilk kısımlaranı dUn 
netretmlttlk. DUnkU neslin yetittlrdlAI bugUn&ln kah· 
ramanlar1na alt maceralar1 yeni tefrlkamızda lezzet 
ve heyecanla okuyacaksınız. Yeni tefrika mızı dUnkU 
kıamın hullaaalle blrllkte : 

Betinci Sayfamızda Okuyunuz 
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Sesi_ • L R 
Darülfünun 

Islahatı 
Hariçte ticn.ret yapan ve dersle
rini tercüme ederek okutan mü
derrislere iş verilmiyeceği söy
kmiyor. Bu hususta halkımız 
diyor ki: 

Şinasi Enver Bey (Üsküdar Kısıklı 
Tramvay caddesi ) 

- Yeni ,ekil alacak olan Darül
f ünunumuzda tüccar ve tercüman 
profesörlere yer verilmiyecekmit. Bu 
haber beni memnun etti, ilimle tica
ret birleşmez. Profesörlerin kendile
rini ilme vermiı olmaları lazımdır. 
Sonra kitaplardan tercüme ederek. 
ders okutan hocalara da kürsü veril
miyecekmiş. Okutulan ders bazım ve 
temsil edilmiş olmalıdır. Sümmette
darik bir kitaptan tercüme edilen 
dersten talebe bir §CY anlamaz. 

• İrfan Bey (Ke.ragiimrük Hu kaiştrif 3-1) 
Darülfünunun ıslahı cümhuriyetin 

yaptığı en hayırlı itlerden birisi ola
cakbr. İnkılap vazifesi hakkile göre
cek, inkılabı bu topraklarda temel
ıe,tirecek bir Darülfünuna ihtiyacımıı 
vudu. Kitapsız, mecmua.at~ ihfuuız 
kuru bir Darülfünun olamazdı. Dariil
f ünunumuzda tüccar ve tercümanlann 
bulunutu da beni hayrete diltürdü. 

* 
Cemal Bey (Bakırköy Cevizlik ma-

luJJesi 8) 
- Darülfün•n ıılahına memnun 

olmamak mümkün müdür. Bu ıılabat 
uuında beni en çok ıevindiren La
tince ve Yunanca gibi kliıilt ve ana 
dillerin proırama sokulmaııdır. Bu 
iki dilin yanına Arapçayı da ilave 
etmenin çok faydalı olacağına ka
niim. Çünkü Arap dilile de yan1mıJ 
birçok ana Herler •ardır. 

* lhııan Iley ( Şehzadebaşı imaret 
FOktığı ] 7) 

- Bu ıabab gazetenin birinde 
okudum. "Tüccar ve tercüman pro
feeörJere yer yok,. deniyor. Böyle bir 
hnki kat kar,ııında ıslahtan ve len· 
sikteo memnun olmamak mümkiln 
müdür. Genç Maarif Vekiline bu mü
lıiın işte muvaffakıyet dilerim. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Ali Nuri isminde biri Sirke
cide Salkımsöğüt tekkesine gir~ 
rek hırsızbk yaparken yakalan· 
mıştır. 

lf Sabıkalı lsmail Kumkapıda 
oturan Haçik Efendinin evine 
girerek öteberi çalarken yaka
lanmıştır. 

lf- Beşiktaş Yıldız caddesinde 
Sadık isminde biri iyi su çeşme
sinden su almak yüzünden çıkan 
kavga neticesinde Hasan isminde 
birini fena halde dövmüş ve gö
zünden yaralamıştır. 

Jf Kadıköyde Y eldeğirmeQİD
de Karabet, Şaban, Arif ve Ke
rrat isminde dört kafadu Niza
mettinin kahvesinde kumar oy
namaktalarken yakalanmışlardır. 

Gayrimübadillere 
rilmesi Tasavvur 

Para Ve~ 
Ediliyor 

Öğrendiğimize göre gayrımübadiller arasında 
büyük noktai nazar farkları hasıl olmuş ve bu 
yüzden GayrimübadilJer Cemiyeti idare heyeti ile 
azaları birkaç grupa aynlmışlardır. Bunun üzerine 
İdare heyeti haziran içinde toplanmasi icap eden 
kongreyi iki ay sonraya bırakmıştır. 

birçok münakaşalar içinde geçeceği tahmin edil· 
mektedir. 

Muanzların ileri sördükleri noktalar şunlardır: 
1 - İdare heyeti bir takım masraflara girmek

tedir. Bu doğru değildir. 

Diğer taraftan öğrendiğimize göre Gayrimüba
dillcr kendilerine yeniden bono verilmesini istemek
tedirler. Buna mukabil Maliye Vekaletinin yeni bazı 
tasavvurları olduğu anlaşılmıştır. Elyevm yüz kuruş
luk bonolar otuz alb kuruşa sabldığı için tekrar 
bono verildiği takdirde bonoların bir miktar daha 
düşeceği ve bu yüzden Gayrimübadillerin zarar 
görecekleri göz önünde bulundurulmaktadır. 

2 - Kongrenin haziran içinde toplanması za
ruridir. Böyle olduğu halde iki ay sonraya bırakıl
ması da muvafık olamaz . 

Bazı kimseler her iki tarafı uzlaşbrmak iste
mişlerse de muvaffak olamamışlardır. Kongrenin 

Söylendiğine göre Maliye Vekaleti gayri müba
dillere münakasalara iştirak için ya mazbata veya• 
hut ta para vermek tasavvurundadır. 

Tarihi Bina 
460 Senelik Eski Eser 

Tamir Edilecek 
Beyazıtta Milli kütüphane it

tiaa.linde Beyazıdın hocası meş
hur hattat Hamdi Efendinin otur
duğu tarihi ahşap bina (460) 
sene evvel yapılmıştu ve İstan
bulun en eski bir binasıdır. İs
tanbul muhtelif yangınlarda baş
tan başa (10) defa yandığı hal
de bu bina, medrese ve cami 
arasında kaldığı için yangından 
kurtulmuştur. Geçen sene bu 
binanın yıkılarak yerine aptesane 
yapılması mevzubahs olmuştu . 
Fakat Evkaf İdaresi bu binayı 
tamire kal'ar vermiş ve dün mü
hendislerini göndererek keşif 

yaptırmışbr. Binanın alçıdan çer
çiveleri çok süslüdür. Evkaf ida
resi buradaki aptesanelerin sıhhi 
şeraiti haiz olmadığını nazarı iti
bara alarak başka bir yere nak
ledilmesi tasavvurundadır. Ayni 
zamanda Milli kütüphane tevsi 
edileceği için burada abdesanenin 
bulunması mahzurlu görülmekte
dir. 

İstanbul Lisesi 
Taşınıyor 

Defterdarlık Diyunu Umumiye 
binasını İstanbul lisesine devret
mektedir. Bina boş olarak dev
redilmekte, içindeki eşya ve mo
bilyalar başka bir yere nakledil
mektedir. Bu eşya Eylwde faaliyete 
geçecek olan yeni maliye teşkila
tına devredilecektir. Bunlar ara
sında (100) den fa:ıla kıymetli 
balı da vardır. Binanın içinde yal
nız sabit kasalar kalacaktır. İstan
bul lisesi binayı devir aldıktan 
sonra hemen taşınacaktır. 

iki Mahkum 
Daha 
Tahliye Edildi 

Tadil edilen ceıa kanununa 
göre istanbül hapishanesinden 
şimdiye kadar tahliye edilenlerin 
adedi (26) yı bulmuştur. Ağırceza 
mahkemesi dün hırsızlık mala 
bilerek almaktan mahkum Borano 
ve Samoel isminde iki kişi bak.
kında daha tahliye kararı vermiş
tir. Yeni tadilden istifade ed~ 
ceklerin mikdarı (60) idi Bunlar
dan ( 32 ) si henüz müddetlerini 
bitirmem.işlerdir. Bitirdikçe bunlar 
da serbest bırakılacaklardır . Müd-
deiumumilik tahliye edilenlerin bir 
listesini Adliye Vekaletine gön
dermiştir. 

Kömürlerimiz 
Bu Sene Mühim Miktarda 

ihracat Yapıldı 
İkbsat Vekaleti maden ihraca

tını artbrmak için çok faydalı 
tedbirler almıştır. Bu cümleden 
olmak üzere kurum, zımpara, an
timon madenlerinin resimleri in
dirilmiştir. 

Bu sene Türk maden kömür
lerinin f iati bir miktar düşük ol
duğu için Yunanistan, Mısır, ltal
ya ve Suriyeye külliyetJi miktuda 
kömür ihraç edilmiştir. Bu sebeple 
bu seneki kömür istibsalabnm 
artacağı ve yine külliyetli miktarda 
harice kömür satılabileceği li~it 
edilmektedir. ----

yerli Mallar Sergisi 
Bu ıene yerli mallar ıergisi yine 

Galatasarayda ve bir Agustosda açı
lacakbr. Birçok fabrikalar ıergiye 

iştirak için timdiden hazırlıklara baş
lamışlardır. Serginin bu aene daha 
parlak olması için çahıaeakbr. 

Sahte Para 
-------

Darphaneye Tahlil için Pa-
ra Gönderilmiş Değildir 

Bursa ve lstanbulda kalp on 
kuruşluklar yakalanarak tetkik 
için Darphaneye gönderildiği ya
zılmıştı. Bir muharririmiz mesele
yi Darphaneden tahkik etmiştir. 
Darphaneye son günlerde ne Bor
sadan ve ne de buradan bozuk 

para gönderilmemiştir. Mamafih kalp 
diye yakalanıp gönderilen birçok 
(25) ilklerin kalp olmadığı bun
ların ateşe veya kimyevi bir 
maddeye düşmek suretile bozul
duğu anlaşılmıştır. 

ilk Kadm Kutüphane Memuru 
Beyazıttaki milli kütüphane 

müdürü İsmail Saip efendinin 
muavini Ebülhayır Bey tekaüt 
edilerek yerine memurlardan 
Nurettin Bey terfi ettirilmiştir. 
Nurettin Beyin yerine de kız mu
allim mektebi mezunlarından 
Remziye Hanım tayin edilmiştir. 
Remziye Hanım Türkiyede ilk 
kadın kütüphane memurudur. 

Rasathanede 
Yeni inşaat 

Kandilli rasathanesinde bu 
sene yeniden bazı inşaata lüzum 
görülmüştür. Bu meyanda, geçen 
sene yarım bırakılan büyük dürbin 
binası, Vekaletin ayırdığı 30 bin 
lira tahsisat ile tekrar yapılmıya 
başlanmışbr. -----Kenan Bey lyile,tl 
· Tedavi için Yalova IJtaplıcalannda 
bulunan Müddeiumumi Kenan Beyin 
rahatsızlıklara oldukça bafiflemiftir. 
Kenan Bey iki güne kada.r f.taobula 
dönecektir. Mezuniyeti 20 temmuzda 
biteı.:eklir. 

Temmuz 7 

Günün Tarihi 

Bir Kaçakçı Rüşvet 
Vermek istedi 

Dün Vanded vapur kumpanyasının 
ln,ıli.ı bandıralı Mervil vapuru kama
rotlanndan ve Yunan tebaasından 
Leonidas isminde biri vapurdan harice 
ipekli kumaı çıkarmalı istemiş ve 
muhafaza memurlanndan 380 numa
ralı Abdülkadir Efendiye de 21 lira 
teklif etmiftİr. Fakat Abdülkadir Ef. 
kaçakç•yı derhal yakalamıştır. Ka
çakçı İhtısas Mahke1Desine veriJmiştir. 

GalatasarayhlaranTenezzühU 
GaJatasarayLiseıi 928 - 929 senesi 

mezunları 13 temmuz perşembe günü 
Ada iskelesinden hareket edecek 
olan KaJamıı vapurile, adaya gide
cekler, avdette boğazda bir mebtap 
gezintisi yapacaklardır. . 

Tenezzühe talebelerin aileleri de 
iftirak edeceklerdir. 

Maliye Müsteşarının Vedaı 
Düyunuumumiye Komiserliğine 

tayin edilen Maliye Vcki.leti Müsteşan 
Ali Rıza Bey bütün Defterdarlıklara 
bir tamim göndererek memurlara 
veda etmiştir. AJi Rııa Bey İstanbula 
gelmiıtir. Birkaç güne kadar Pariıe 
gidecektir. 

Yeni Amerika 
Sefiri 

Nevyork, 6 - Amerilramn yeni 
Ankara büyük elçisi M. Roçert Kin· 
ner memuriyeti bapna aitmek üzeN 
buradan aynlmıfbr. 

iktisadi Vaziyetimiz 

Amerika mütebaasıılar heyetinin 
reisi Mister Hineı dün VaH Muhiddin, 
Ofis Müdürü Cemal, Ticaret Oduı 
Reiai Mithat Beyleri ziyaret etmifth. 
Mütebusıs Türkiyenin lkbıadi vazi· 
yetini tetkik etmektedir. Tetkiklerini 
yall:m:da bir rapor halinde lktısat 
Vekaletine bildirecektir. 

Mütehassıs pazartesi günü de diğer 
bazı ikbsatçılan ziyaret edecektir. 

Yeni Binalar Aranıyor 

Beyazı.ttaki eski Maliye Neza
retinin arka kısmında Fatih Mal 
müdürlüğü teşkilab oturmaktadır. 
Bu binanın Tıp Fakültesine tahsis 
edileceği tahmin olunduğu için 
defterdarlık bu Mal müdürlüğü 
için yeni bir bina aramaktadır. Bu 
binanın diğer kısımlarında yerle· 
ıen mahkemeler de başka yerler< 
taşınacaklardır. 

Mahsul 
Piyasası 

Dün Anadoludan f.tanbula 25 va
gon ve 522 çuval buğday gelmiş ve iyi 
malların okkaın bet kuruş otuz bet 
paradan ıablmışlu·.Piyasa evvelki günt 
nazaran biraz iyileımiştir. Tiftik piya
ıuı durgundur, fakat oğlak mallanna 
ahcı vardır. Anadolu yapağılan 40, 
Rumeli 51 kuruş arasındadır. iki ıan
dık Karahisar malı afyon 8,S liradan 
ıatılmııtır. 

1 Son Postanın Resimli Hika.qesi: Pazar Ola Hasan B. Digor Ki: 1 

- Herşeye rağmen yollu1mlz 
~tk bozuk Hasan Bey .•• 

.. . Sokak başında köstebek 
yuvası gibi oyuklar, topraklar 
göze çarpıyor ... 

... Hele şiddetli yağmur yağ
dı mı, küçük gölJer peyda 
oluyor .•• 

... Artık haddin varsa bu 
durgun sulardan geç •.. 

Haaan Bey - Oallba bundan acıma 
han 1ajmur:u oldup ,.un temılyel~rı bı• 
rakıp onun yerine yanımu:a bir portatif 
Nadal alm•IDJ• leap edecek d..ı-
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Altın 

Esasına 
Dönülebilir Mi? --------

Liberalizmin çok fazla emek 
ve ·savaşla vücude getirmiş olduğu 
para sistemi bugün büyük bir 
tehlike içindedir. Bunun sebebini 
büyük harbin ortaya çıkarmış 
olduğu siyasi ve içtimai vaziyette 
~r~malıyız. Yeni devletlerle, yeni 
ıçbmai prensiplerin tesis ve teşkili 
ve harp borçlarının insafsızca 
yalnız bir tarafa yükletilmiş ol
ması bugünkü buhranların baş
lıca kaynaklarmdandır. 

Bu kaynaklardan akan felaket 
selleri milletleri birlikte değil, 
ayra ayrı korunmaya sevk ve icbar 
etti. " Her koyun kendi bacağın-
~n asılır .. siyaseti hakim oldu. 
lklısadi ve beynelmilel münase
betlere bu yüzden tabii büyük 
bir durgunluk arız oldu. Müstah-
sil ve bilhassa sanayi ve ticareti 
nisbeten müterakki olmıyan dev
letlerin hemen hepsi ithalatına 
santralize ve ihraçabnı da tanzim 
etmek mecburiyetinde kaldı, yani 
memlekete ithal edilen mallara 
karşı mali ve hami gümrük tari
feleri gibi çok kuvvetli manialar 
ve kontenjan usulleri ikame 
edildi. Bu suretle serbest iktasat 
yerine, bağlı ve muayyen bir 
plan ile bizzat devletler veya 
onun sevk ve idare ettiği organ
lar kaim oldu. 

Para ve bilhassa altın akın-
ları hususi teşebbüslerden ziyade 
devlet ve memleket düşünce ve 
mülahazalarına bel bağlamıya 
mecbur oldular. Bidayette birleşik 
Amerika ve bilahara da Fransa 
dünya altın mevcudunun yarısın
dan faz) asını milli bankalannın 
mahze nlerine hapsetmiye muvaf
fak oldu. Frank bu suretle ister
lin ve hatta dolara •• istabilizas
yon .. itibarile galebe çalmış bu
lunuyor. İngiltere 1·Goldstandard,, 
altın esası usulüne dönmek niye
tile altın idbal ve idhannda hum
malı bir faaliyet göstermektedir. 
Fakat diğer ~taraftan 11 Gold-Ex
change standard ,, dan vazgeçil
mektedir. 

Bu iki tezat arasında Fransa
nın hararetle müdafaa edip de 
hir türlü muvaffak olamadığı altın 
esasına dönmek tezi bugünkü 
medeni hayat şeraiiini tatmin 
edebilecekmidir 1 Biz buna ihti
mal vermiyoruz. Bu belki müı
temlikeci ve halen albm çok olan 
memleketler ve devletler için bir 
tesviye sureti [olabilir, fakat ci
hanın medeni ihtiyaçlarını hakiki 
bir müsavat esasına dayanan dev· 
letler hürriyeti noktainaurından 
asla! 

Altın artık ticari ve iktısadi 
bir vasıta olmaktan çıkmıştır. 
O, bugün daha ziyade siyasi bir 
alet olmuştur. Bu itibarladır ki 
altın da gümütün uğradığı aki
?etle karşılaşacak ve yerini 

1 
Devlet kredisine ,. dayanan 

beynelmilel bir say ölçüsüne, dev· 
letler arasında mütekabil bir mal 
mübadelesine terkedecektir. Bu 
g\inkü altın esassızlığı buhranın· 
dan en ziyade şikayet edenler, 
altn.ıca ve sermaye barekitınciao 
geçınen devletlerdir. Müatabsil 
ve hanı maddeci memleketler 
her k~yun kendi bacağınden ası
~r ., sıyasetlerile yakın bir atide 

Mahut istikrazlarm » korkunç 
esaretinden kurtulmuş buluna
caklardır. 

Bır insanın kıyafeti, elbisesi, dış 
giirün ii şil iyi ve gü7.el olmalıdır. Şüp· 
he yok. buna ihtiyaç vardır. lnsanlar 
kıyafetlerine giire hiikiim alırlar. 

• 

11 a kat elbisenin, bilha :<8 şapkanın 
altındaki içimiz elbiseden ve kıya
f l"tten daha mühimdir. Boş bir kafada 
~lizel bir şapka hiç birşey temin 
etmez. 

(Re.,,..~~ 

Hu sene mektr-plt•nlen nhadetnıı

me alarak ha)ata atılım Çof·ukların 
şahadetnameleri de mii him olabilir. 

.Fakat ha~ at şabadetnamedeu ziyade 
dimagımızın işlemesine ehemmiyet verir. 

füıfanız işe lıa7.ırmıdır~ 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

• 
Ik tıs at Konferansın da Şid-
detli Çarpışmalar Oluyor 

~==---

Kat'i Bir Karar verilemedi! 
1..ondra, 7 (Hususi) - Cihan iktısat konferansı

m ölümden kurtarmak çok müşkül oldu. Denilebi
lirki diplomatlar, konferansm akıbetini tayin etmek 
için yaptıkları dünkü toplantıda olduğu kadar müş
külat çekmemişlerdir. 

vukubulmuş, her iki taraf en küçük fedakarlıkta 
bulunmamaşbr. 

Londr a 6 - Konferansm tatili teklifini tetkik 
için toplanan büroda altın blo~na karşt Ame_
rika, lngi ltere, Japonya, lskandmavya memleketlen, 
dominyonlarm cephe alması hasebile karar verilme
miştir. Tarafeyn iddialarında musir göründüklerin
den netice meşkiıktür. 

Dünkü müzakereler esnasında F ransamn etra-
fında toplanan altın mikyası taraftarlanna 
karşı Amerika, İngiltere, Japonya, İsveç 
ve Norveç hükümetlerile lngilterenin domin 
yonlarından milrekkep bir partiye vücut ve-
rilmiş olduğu görüld&. Bu iki parti arasında 
şiddetli mücadeleler, fikir ve menfaat çarpışmaları 

Paris, 6 - Dünya iktısat konferansı bürosu 
konferansın mesaisine devam etmesini kararlqbr

mıştır. Ancak altın esasına bağlı. buluna~ memleke~er 
para komitesinin mesaisine iştirak etmıyeceklerdir. 
( Kon/eran•a ait diler maliimat beıinci say/adadır) 

Facialar 
Yıldırımlar Üç Kişinin 
Ölümüne Sebep Oldu 
Adapazarı (Hususi) - Hen

değin Tekerlek Süleymaniye kö
yünde yumurta büyüklilğünde 
dolu yağmış, tütün ve mısır mah-
sulleri harap olmuştur. 

Çarka köyünden iki kişi ka-
sabaya koza getirirlerken birbiri 
arkasına iki yıldınm düşmüş, 
biri bir kadına, diğeri bir erke
ğe isabet ederek öldürmüştür. 
Mudurnudan Adapazarına gelen 
bir adam da yıldırım isabetile 
ölmüştür. Yağmurlar devam et
mektedir. 

Çarf8mba günü yağan yağ· 
murlardan sonra hararet derecesi 
birdenbire düşmüttür. Dün hava 
soğuk yaptı, bu sabah ta insanı 
UfOten bir ayaz vardı. 

Rasathane müdürü Fatin Bey 
20 senedenberi böyle gayri tabii 
bir vaziyet görülmediğini söyle
miştir. 

Tevkif Edildiler 
Dün Adliye lhtısas mahkeme

sinde Eroin kaçakçılığından maznun 
d&t kişi tevkif edilmiştir. Bunla 
nn arasında kadınlar da vardır. 

... 

Gazi Hz. 
Gazi Hz. Diln adalara kadar bir 

tenezzüh icra buyurmutlar, akşam 
saraya dönmüılerdir. 

Reisicümhur Hz. Milli Hakimiyet 
Bayramını kutlulayan :zevata teşek
kürlerinin iletilmesine Anadolu 
ajansını tavait buyurmuşlardır. 

Gazi Hz. nin Yüksek 
Alakaları 

Ankara, 6 - Gazi Hz. nin mek
tepler imtihanlarına gösterdikleri 
yüksek alika dolayıaile Maarif Vekilı 
Re,it Galip Bey bir ıükran telgrafı 
çekmit. Gaıd Hz. ıu cevapla mu
kabelede bulunmuşlardır: 

Tel yazısını aldım, memnun ol
dum. Teşekkür ederim. 

R•i•iciimlr.ar Gazi M. Kemal 

Yakalanan 
Kaçakçılar 

Ankara, 7 (Hususi) - Tem
muzuo birinci haftası içinde cenup 
hududunda biri ölü olmak üzere 
37 kaçakçı, 1200 kilo gümrük, 
1100 kilo inhisar kaçağı tutul
muştur. 

Ticaret Yasak! 
Doktor Müderrisler Mua

yenehane Açamıyacak 
Maarif Vakiletinin Darülfü

nuna gönderdiği yeni bir tamime 
göre bundan sonra müderrisler 
her sene nihayetinde, bir senede 
yapbklan işe dair Maarif Veka
letine bir rapor göndereceklerdir. 

Müderris doktorlar muayene
hane ve hastahane açamıyacaklar 
ancak mühim ve fevkalade kon
sültasyonlara iştirak edebilecek
lerdir. 

Diğer taraftan Darülfünunun 
yeni kadrosunda altmıt yaşını 
mütecaviz müderris bulunmıya
cağı, yaşh müderrislerin tekaüt 
edileceği söylenmektedir. 

Ankarayı Ziyaretler 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Cümburiyet bayramımn onuncu 
yıld6nümü münasebetile komıu 
ve dost de\ letler ricali Ankarayı 
ziyaret edeceklerdir. 

Bunlar arasında Rus Sovyet 
bükiımeti Başvekili M. Molotof, 
Hariciye Komiseri M. Litvinof 
ve M. Stalin vardır. 

r işte memleketimiz bu parlak 
: ıye d~ yürümekte olduğumu- r 

u gös~enr çok canh bir misaldir. 
.. Netice : Albn esasına bugün-

JSTER İNAN iSTER iNANMA! 
ku şerait altında dönmiye imkan 
~t~bktur. 11

Devlet kredisi" ve sayin 
1 1 ari değil "ayni,, ölçüsü hakim 
ol1a~aktır · Y annın .. iktısadi ide-
o o · h h d- Jısı" er alde altm esasma 
onnıek olmıyacaktar. Bu esas 

:öhnbemif ve çürilktür. Medeniye
n uglbıkü ilerlemiş hali daha 

pragmatik eaaalara muhtaçtır. 

Tuıaalı: M. Alım•t 

Umumi harbin son senesine, yani bundan tamam 
on beş aenc evveline ait hidiselerdcn birkaçını turada 
okuyabilirsiniz: . 

* • Bcrn Sefiri f uat Selim Bey dün Balkan trcnıle 
tchrlmiı.c gelmiştir. 

* * i.tanbul konferansınan techhürü hakkmda ma-
lüm:t almak üzere gönderditimiz. muharririmlze Resül 
zade Hauıdi Bey demittir: 

- İstanbul konferansı şimdilik teehhür ctmiıtir. 
Konferanım tekrar toplanacağı :r.aman hükumet tara
fından bildirilecektir. 

*4 * İstikrazı dahiliye 
vilayetinden gönderilen 
olmoıtur. Bu miktarın 
vermiştir. 

iıtirak etmek üz.ere Bolu 
meblit 185 bin liraya balit 
çotunu hamiyetli köylüler 

iSTER iNAN iSTER /NANMAI 

Sözün Kısası 

Erkekleri Memnun 

Eden Bir Karar 

-----·------------ N. S. ___,. 
Kadınların başlarına gelen son 

dert erkeklere bir nimet oldu. 
Bilmem haberi duydunuz mu: 

Bir aya yakın zamandanberi mo
da mecmuaları kontenjana tabi 
tutuldu!.. 

Moda bizde bir hastalık ha
lindedir. O kadar ki, mem
lekete getirilen mütehassıslar 
içinde bu hastalığın şifasına çare 
bulacak bir zatin bulundurulma· 
masma hayret edeceğim geliyor. 

Kadın şapkaları, kadın elbise
leri, kadın kunduralan, kadın 
çorapları ve kadın çantalan, fi. 
renleri tutmayan bir lokomotif 
gibi " moda ,, istasyonlarından 
durmadan geçer .. 

Bugün revaçta olan bir elbise 
henüz ütüsü bozulmadan, tekne
lerde çitilene çitilene solmuş bas
ma entarilerden fazla gözden 
~ü~erse yalnız bu "moda deği
şışı,. ve "'modası ıeçif,, fasb 
buhrandan azadedir. Bittabi mo
da mecmuaları kontenjana tabi 
tutulmadan evvel memlekete gir
miş olanlardaki yenilikler şimdiye 
kadar modası geçmişlere ka
rışıp gitti. 

Şimdi terzilerde, moda mec
muaları satan mağazalarda hani 
harıl aradıklarım bulamiyan ka
dmlan bir teliştır aldı. Ve aile
lerinin moda yeniliklerini takip
lerine kese yetiştiremiyen zevcler 
bu kontenjanı koyanlara durma
dan dualar ederek biraz rahat 
nefes aldılar. 

Bu kontenjan devan ederse 
yakın zamanda lstanbulda kadın 
yüzlerinin, büyük matemlerin ya
smı tutanlar gibi ıstırap bulut
larile karardığını göreceğiz de
mektir. 

Artık memlekette güler yüzlü 
kadın buhram ve abua simalı 
erkek kıtlığı başhyacakbr. 

Şimdiye kadar kadınlar, tüc
car kocalanmn kontejamn itlerine 
vurduğu darbeden şikiyet eden 
ağlamakh seslerine dudak bükü
yorlardı. 

Şimdiden sonra onlar şikayet 
edecekler ve kocalannm dudak 
büktüğünü göreceklerdir. 

Kadınlara büyük dertlerinden 
dolayı beyanı taziyet eden hem
cinslerime, ele güç geçen ba 
fırsattan mümkün mertebe isti
fade etmelerini öğütlerim. 

Maarifte 
Reşat Bey İlk Tedrisat 

Müdürü Oldu 
Ankara, 7 (Hususi) - Maarif 

Ve kil eti İlk Tedrisat Umum Mü
dürlüğüne Müfettiş Reşat. Şem
settin Bey tayin eclilmiftir. 

Sabık Müsteşar Salih Zeki 
Bey bir ay izin alllllflır. Müs· 
teşarhk vazifesini vekilete~ 
talim ve terbiye uasmdan Avna 
Bey idare edecektir. 

Yunanistanda 
Yüksek Memurlar Toptan 

Azledilecekler 
Atina, 7 (Hususi) - Hülai

mct muhaliflere karşı şiddetli 
bir şekilde hareket etmiye karar 
vermiştir. 

Yüksek idare ve maliye me
murlannın da toptan aıledileceği 
söylenmektedir. 

Atina, 7 (Hususi) - Londrada 
Yunan istikraz himillerlle müza• 
kerede bulunan Maliye ve Hari
ciye nazırlan muvaffakıyetli bir 
netice alamadıkları için dönmek 
mecburiyetinde kalllllflarcllr. 



Bolu'da Şiddetli 
Bir Fırhlla 

50 Ağaç Devrildi Ve Bir 
Minare Yıkılcb 

Yazan: B11llcıı Halim 
Çok defa plüt ••dur: 

Dar&lfümmda bir 111beyi ve ae
lela filik şubeaiai WtWip lıulmb 
....... 7.iraat taW .... ,.. 
....,. pierler. e..1m .... 
Atm aanra • nabt olailar, 
• hJldm, ne fihml.. nal: pJe 
bir • tutartar. DitP .at.-. 
-~ ...... ~e-
.... 1mw ......... ı.,~ . 
... t..ilde ..... ~ ....... . 
.... *" ...... ........ 
iiılilr ~.. ·-----~eli & lliıp tihWnde .-laffak 

··-~--k· .............. ltekiae ...-.v ..... •..ıı~• 
l'••cllnllir~· ... 
__, ve ftldt ..feclilll ""' 
.... ler. Lilqi Mtia• taJe1'fjer-... ..... .... ~ ..... 
..... ae ne .... ,.... .ıa:.a .. 
aWmıWanm lıim=Jer. S- mufla 
ha n eclebiy._ Wriai lepDee 
illi ya kolay bir d-. ya ..... 
cl1deri hir hoca ve,almt ta M
clilderi bir arkad8f bbn fçhıdlr. 

LiaeJi bitiriaco Darllfliaunwı 
~ biriae ,. ....... ... 
ela tewliifldir. o... .... Wri-
.. Dip. lmlmb ..... .. 
_..,. ... .... ,. • ÇOj'I 

...,a ~ da ondaa" clİJe 
cenp verdi. Baran da ana, ba'ha 
~anna kendi .... 
kendi aevdilr.led • p 
ederler.Ve çocqp oaa lik. yetif-



7 Temmuz 

( Siya~et Alemi l 
Ahmet Zogo 
Ağlr Hasta 
İmiş! 

Doğruluğunun dereceainl ••t'i bir 
emniyetle iddia etmek mümkün de
ıildir: Fakat Avrupadan son ıeleo 
haberlere bakılırsa Arnavut kıralı 
Ah met Zogo'nun ııbhi vaziyeti, ıon 
günlerde bir haylı fenalaşmışbr. O 
derecede ki kötü bir ihtimalin tahak
kuku bile nann dikkate alınarak 
yerini alacak halefi dahi şimdiden 

araştınlmıya başlanmııtır. Hidise, bir 
rivayete göre italya hükumetini de 
harekete getirmiıtir. Arnavutlukla 
balya arasında sıkı bir dostluk mü
nasebeti tesisi taraftarlığında iararla 
yürüyen Ahmet logonun ölümü, belki 
bu münasebeti fU Yeya bu 4ekilde gev
ıctebilir ihtimalile sıkı bir Arnnut -
İtalyan dostluğuna muarız bulunan 
Arnavutluk ricalinin birer auretle 
bertaraf edilmeleri dahi düşünül
mekte imiş. 

ftin f antcziye le açan bu nevi hai
levi kısımlan bertarafi Ahmet logo
nun uhhi vuiyeU son zamanda 11k 
sık mevzubahs olmıya bqlamışhr. 
iddia edildiği gibi bu vaziyet kötü 
bir neticeye dayanacak oluraa, garp 
Balkanlannda birtakım hareketlerin 
zuhura gelmeai biç te uuk fariilemez. 
Bazı ltalyan hareketlerinin menubabs 
olmaaı, itte bu nevi :ıuburab fimdi
den önlemiyt matuf ilk tedbirler 
olsa gerektir. Çünkü, Arnavutluk 
haricinde, hurGnkl Arnuutluk reji
minla bir hayli muarm siyasi adam · 
mncut buhaauyor. - Süreyya 

Yeni Bir 
Konferans 
Toplanıyor 

, 
Paris, 6 - Gelecek cumartesi günü 

Pariıste Fransız bankası umum mildü
rü M. More'ın reisliği altında " altın 
esasından aynlmıyan memleketler • 
adlı bir konferans açılacakbr. 

Bu konferansa Belçika, Felemenk, 
isviçre, italya ve Lehistan devlet ban
kalannın müdürJeri iştirak edecek
lerdir. 

Bu konferansta istikrar meselesi 
k_ar41sında alınan nziyetlerden doğan 
vaziyet hakkında tetkikler yapılacakhr. 

Konferans karfıhklı maJOmat al
mak makaadile yapılmıf bir toplan
tıdan ibaret olaealcbr. Çilaldl murab.. 
haslar hükiimetlerinl iter han•i bir 
taahhiit altına sokacak bir karar ala
cak detildir. 

BARİCI TILGBAPLAR 

Konferans Tehir Ediliyor 
T eşrinievvelde Konferansın Cenevre
de Yeniden Toplanması Muhtemeldir 

Londra 6 - Konferans bürosu 
toplanır toplanmaz, küçük büronun 
verdiği tehir teklifi ile karşılaşmış

tır. Bu teklif yalnız batına bir mem
leket tarafından yapılmadıf1 için te
hirden kimse mes'ul tutulmıyacaktır. 

Bu aabah konfcranaın akibeü bü
yük bir tehlike7e maruz iken iran 
mümessilleri bir teklif yapmışlardır. 
Teklil 0 :bGtün d6nya kanııkhklan
nın haW hakkında teminat ,. halckın
dadır. 

-SayleDdifine göre, büro yann bir 
heyeti umumiye halinde toplana
rak muayyen bir şekil dahilinde kon
feransın tehirine karar verecektir. 
Birkaç ay sonra, belki tepinievvelde 
konf erıuıSUl Ceaevrede yeniden top
lanmasa ihtimali vardır. 

Milletler Cemiyetinin ikbsat kon
feransındaki kitabet heyeti 8 tem .. 
muzda Cmevreye harekete hazırlan
maktadır. Bu haber konferansın he
men hemen bittiğini pstermektedir. 

M. RuıYelt, M. Hal Ue telefonla 
görüşürken koııferanaıa duamı hu
susunda ısrar etmitt fakat istikrar 
aleyhindeki vaziyetini dejiftirmemittir• 

Amerikanın Talebl 

Nevyork 6 - Gazetelerin aldıtı 
bir habere göre Londradaki Ameri· 
ka heyeti hususi bir celaede konfe
ransın üç ay müddetle tehirini iste
miştir. 

Amerika reiaicümhuru M. Ruz.velt 
demiştir ki : 

Albn ölçüsüne dönmek ülkümüz ol
makla beraber, bu iş için uygun va
ziyet temin edilir edilmez vakit hu
susunda olsun ölçü nisbeti hususunda 
ohun tam bir serbesti muhafaza et
meliyiz. 

Londra, 6 - Konferans tehir edi
lince Japon murahhas heyeti reisi M. 
İski memleketine Amerika yolifo dö
necek "e M .. Ruzveltle görüşecektir. 

lmpara:orlu11 Konferansı 
İngiltere aa.nayi federasyonu İmpa

ratorluk komitesi dünya iktısat konfe

ransı muvaff akiyetsizliğe ujradıtı 

takdirde Londrada bir imparatorluk 
ikbsadi konferansı toplamak üzere 
yapılan bir teklifi ittifakla kabul 
etmiftir. 

Kır el f aya.a Landra'da 
Irak Kıralı Faysal Haı~tleri Londrayı ziyaret etmi§ti. Resmimiz Irak 

Kıralının Londra şimendifer istasyonuıida İngiltere V eliahh tarafından kabul 
edilişini göstermektedir. 

"Almanyanın Silihlanma
sı Sulh için Tehlikedir,, 
Almanyanın İngiltereye 60 Harp Tay

yaresi Sipariş Ettiği Şöyleniyor 
Londra, 6 - Avam kamarasında 

muhalefet reisi M. Lanaburi, harici 
siyaset hakkında bir münakaşa açmış 
Almanyanın vaziyetine temas ederek 
demitlir ki: 

- AJmanyada silihlar meselesi 
için tetkikat yapılması icap eder. 
işçi muhalefet! Alrnanyanın tekrar 
silahlanmasını endişe ile görüyor. 
Bupn Almanyada iktidar mevkiinde 
olanlann kontrolu altında olan bu 
.:Uihlanma sade A\'rupanın değil 
bütün dünya sulhu içia bir tehlikedir. 

Ayan Harjciye Encümeni Reisi 
ve sabık nazırlardan M. Osten 
Çem berlayn söz aldı ve Alman yanın 

- Bir de hukuku esasiye l 

bugünkil siyasetini ıiddetJe tenkit etti• 

Almanya lnglltereye Tayyare 
Siparişi Vermlt 1 

Parla, 6 - Nevyork Taymis ga
zetesinin bir haberine göre Almanya, 
İngiliz tayyare tirketile bir mukavele 
yapmııtır. Bu mukavel• mucibince 
Almanya hesabına altmıf muharebe 
tayyaresi yapılacak ve bu tayyareler 
geçen sene Belçikaya teslim edilen 
tayyarelerin ayni olacakhr. Jngillz 
ha•• itleri nezaretinin, bu muka.-e
lenin tatbikine maal olmak lstedlfi 
ve neuretllı fİrket üzerinde yapbjl 
tazyikin müebet netice verdiii aöy
lenmektedir. 

Dünkülerin Romanı - Ondan korkma.. Bizim 
İsmail Hakkı Bey hocanız değil 
mi. Söyleriz. Diplomayı alınca ne 
yapacaksın bakalım. 

Kamile Ef. elindeki gazeteyi 
bıraktı: 

- Öyle amma, dedi. Osman
lı devleti sade Türklerden ibaret 
değil ki. Rumu, Bulgarı, Arna
vut'u, Ermenisi Arabı Türkten 
fazla! 

Edebi Rom•n 

Burhan Cehit 2 

- Bu Siyonist meselesi bili 
kapanmadı. fl'emps) da bir fıkra 
•ar. Alayım mı? 

Tahrir mlidlirli kısaca ce•ap 
Verdi: 

- Hayır. Bizce kapanmlftır. 
Muharrirler yanlanna deYam 

eltiler. 

Ahmet Refit ertesi giia& çık
•cak " Hafta .obbeti " ni bitirir
ken Mehmet Emin Almancadan 
t~rclime ettiii bir hiklyeyi tah
l'lr ınüdürüne uzabyordu: 
d Yazı isterseniz biraz da 

iioya havaclialeri alayım. 
- Fena olmaz. 
Y azılanm bitirenler yavq 

Yav&f kooUfmaya bqlıyorlardı. 
Ahmet Reşit: 
- Bu Arnavutluk meselesi :e genişliyor, dedi. Bir tahkik 

eyeti daha gidecekmiş. 
Tahrir müdürü güldü : 
- Gazete namma istersen 

&6nderelim seni! 

- Anadoluya iş çıkarsa ey-

vallah. Arnavutluğa, Arab:stana 
beni geçin! 

Mehmet Emin: 
- Fena değil, dedi. Avrupa

ya seyahat olursa beni de unut
mayın! 

Tahrir müdürü gençlerdeki 
bu alikasızlığa kır.ar gibi oldu : 

- Siz Amawtlukla Arabis
tanın memaliki mahrosa hudut
lan dahilinde olduğunu inkir mı 
ediyorsunuz? 

Ahmet Retit kızdı: 
- Biz değil, onlar inkAr 

ediyorlar. Şu Arnavutlar devlete 
asker vermezler, vergi vermezler. 
Yollan yapılır, mektepleri yapılır. 
Yine rahat durmazlar.. Araplara 
gelince .. 

- Haydi delikanlı, yine ocak-
çılığın kabarmasın. Yazın bite 
mi? 

Bitti. Y ann benim tarihi 
siyasi imtih mım var. Geç ge
leceğim. 

- Allah zihin açıklığı versm. 
Kaç imtihaa kaldı. 

lngilizce mütercimi Kamik 
Efendi Taymis'ten bapnı kaJd1rdı. 

- Kaymakam olacak. 
- Niyetim yok. 
- Niçin. Devlet sizden istifade 

edecek. Alaylı kaymakamlar meş
rutiyet idaresini kavrayamadılar. 
Mektepte batta muhtelif lisanlar 
öğretiyorlar, değil mi. Ona göre 
yerlere gönderecekler. Sen ne 
.6ğrendin? 

- Bulgarca 1 
- Öyle ise Rumeliye tayin 

edilirsin. 

Tahrir Müdüri güldQ : 
- Fena değil rumca ogre -

neoler de Adalara değil mi 1 
- Öyle. Ermenice de var mı? 
Karnik Efendi kıs kıs güldü. 
- Onlar da Vana, Adanaya 1 
Ahmet Reşit sinirlendi: 

- Ters b•r idare politikası, 
dedi. Memleketteki Türk başka 
milletlere türkçe ög.ıetecek. on
ları] Türkl cemiyetine alıştıracak 
yerde oıemurlara onların dilini 
öğretmiye kalkıyorlar. 

Ahmet Reşit kızdı: 
- Ben devletten bahsediyo 

rum efendi, .dedi. Bütün bu say
dıklann Türk devletinin top
raklarında yaşıyan insanlardır. 
Devletin vazifesi toprağında 
yaşıyan kanşık milletleri bir 
dil, bir hars, bir nizam ve 
bir terbiye içinde pİfİrmektir. 
Cemaat mekteplerini kapatmalı, 
toplu unsurlan dağıtmah ve Tnrk
çeyi, Türk adetlerini yaymalı. 
Bak o zaman memlekette bir 
Arnavut meselesi, bir Arap da
vası bir Ermeni komitesi olur mu? 

Tahrir mndnrü llkırdıya karıştı: 
- Delikanlmıo dediği doğru 

dedi. Hürriyet oldu, meşrutiyet 
oldu dedik, imamla papaS1 öpüş
türdük, bu sefer Araplar azdı. 
Arnavutlar isyan etti. Bunlar hep 
valdile, kuvvetli zamanlarda 
te'sirli bir milliyetçilik politikası 
görDlmediği içindir. 

Karnik Efendi susmuştu. 
Ahmet Reşit cevap · vardi: 
- Şimdi hürriyet var, hep 

Gönül işleri 

Karilerin 
Suallerine 
Cevaplarım 

Galatasaray .F. Ş. F. Hanıma: 

Kızım dürüst hareket etmiş
sin, fakat biraz ileri gitmişsin. 
Anlattıklann doğru ise, yani 
miifahedende isabet varsa, bu 
genç hislerinde samimi imiş. Seni 
sevmiı, belki de bu samimiyeti 
arkadaşlığa kadar götürecekm

0

f• 
Fakat her açılışında sen biraz 
geri çekilmiş ve onu da gerile
miye mecbur etmişsin. Nihayet 
bu şekli münasebetin bir netice 
vermiyeceğini görünce yavaş ya· 
vq bu maceradan kendisini kur
tarmıya çahşlDlf, senden uzak
laşmıya baılamış. Şimdi artık 
kurtulmak ve uzaklaşmak istiy.or. 
Bunu da gayet tabii g&rmelidir. 
Bir insan bir kızdan mukabele 
görmek için senelerce arkasın
dan kOflDaz. Yalnız konuşmala• 
nnızda biru daha açılabilsey
mişin daha iyi olurdu. 

Ne ise ilmitsizliğe dOıme. Hali 
tabiiyi bozma. Eğer hakikaten 
seviyorsa d6ner gelir, değilse o 
takdirde üzülmiye değmez. 

• 
Ödemişte Hulki Beye: 
Siz bulundujıınuz muhitin hu

susi prtlanm nazarı dikkate al
mıyorsunuz. Ödemiş gibi küçük 
bir kasabada bir kız bir erkeğe 
kolay kolay mektup gönderebilir 
mi? Mektuplaşmanın kendisi için 
ne kadar tehlikeli olduğunu bil
mez mi? Şimdi sizinle alakadar 
olduğunuzun sezilmesinden kor
karak çekingen davranmak mec
buriyetini duymufhır. Onun için 
görllnmeı olmuştur. 

)f 

Ödemişte Ki A. Y. Beye: 
15 yaşında bir çocuğun hayat 

ve namusu ile oynamayın. Bu kız 
çocuktur, ne yapbğını bilmez. 
Fakat babasa mektuplan elde 
ederse, hiçbir günahı olmadıj1 
halde, müthiş cezaya çarpılır • 
Onun ısbrap çekmemesini iati
yorsanız bu münasebeti keaİDİI, 
kızı rahat bırakınız. 

HANIMTEVZE 

kardeş olduk dedik amma daha 
hürriyebn İlk günllnde Araplar 
Elmüntediyllledebi diye 1İya8i ku
lüp açtılar. Arnavutlar ( Bqlnm) 
lavhasıru koca bir binanın beri
ne asıp içeride kumpas kurmaya 
başladılar. Kürtler bile pıracla, 
burnumuzun dibinde "' Kart taall 
cemiyeti • diye kulüp merkai 
açblar. Ermenilere plince Hm
çaklar, tapıaldar gizli, qiklr 
hemen her mahallede siyasi mak
satlar için çalqıyorlar. Rum
lar bqta patrildaane olmak be
re edebi. .dıhi içtimai bütün m6-
aaeaelerile adeta hlikümet içinde 
laiikiimet halindedirler. Buna -. 
kabil hlikümet adeta ba hareket
leri tqvik etmek ister gibi Meclisi 
Meb 'usana, yani memleketin myut 
makadderabm idare eden en 
y6ksek mevkie ta Yemenden ke-
fiyeli Araplar, Kaçanik boğazın
dan Malisör Arnavutlar, koynun
da Yunan pasportu taşıyan Ta-
tavlalı Rumlar, H .. "lçaklardan 
Taınaklardan, Dersimlerden Kurl 
ve Ermeni meb'uslar getirip dol
duruyor. Vatandaş diye el uzat
tıklanmız boğazımı:ıa sarılırken 
hala bu ittihadı anasır politika
sına devam etmekte ne mana 
var bilmemi 

'Arkut .... 



1 

/kinci Nikola 
Tahta Çıkarken .. 

Bundan tamam elli sene ev
Saltanatının veldi.. X ani l883 

Saacletl i G«f- senesınınl maRyıs 
. ayı son arı. us 

ç~cfl~l ~a'!- Çan İkinci Niko
neclılmıştı la henüz taç gey-

miş, bu münasebetle büyük bir 
ziyafet tertip edilmişti. Bu sırada 
açık duran bir pencereden ziya
fet ıalonuna bir güvercin girdi. 
Ruslar, o vakit dindar olmakla 
phret almıflardı. Ruhülakdesin 
ise güvercin şeklini tercih etti
ji dini efsane cümlesindendir. 
Bu itibar ile Ruslar güvercini 
mukaddes bir hayvan addeder
lerdi. Çar ikinci Nikolamn taç 
ıeyme merasimi yapıldıktan son
ra bu hidiaenin vukua gelmesi, 
bltttln hazırun tarufından bir be
pret haberi mahiyetinde telikki 
edilmiş, vak'adan bütün millete 
mal6mat verilmişti. Aradan uzun 
aeneler geçti. Saltanat koltupna 
böyle bir mes'ut hadiseyle bera
ber oturan o adam, feci surette 
yerinden atıldı, kansı ve bir kısım r 

çocuklarile beraber öldürüldü. 
Demek oluyor ki efsanelerden 
hadiselerin kıymetine intikal et
mek istemenin bir manası yok
tur. Bu vak'a, buna canlı bir 
misaldir. 

* Bundan bir müddet evvel 
T rişero ve Delfin o ismin-

1 tal ga v,. de iki ltalyan 
deniz altı go.misi 

Yakın Şurk limanımızdan ge-
çerek Karadenize gitti. Bundan 
üç sene evvel de Jeneral Ballıo' 
nun kumandası altında yine bir 
hava filosu Karadenizdeki Sov
yet limanlarını ziyaret etmişti. 
F ranaızlar, bu iki hadiseyi biri
birine bağlamakla beraber İtalyan 
deniz altı gemilerine Batumda 
yapılan karşılamayı fazla manalı 
buluyorlar. Bu limana, Kızıl Kaf
kasya isimli Sovyet harp gemisi
nin gelmesini, Ayrıca italyanın 
Moskora sefiri ile deniz ataşesi
nin de Batuma kadar gelerek 
bu karşılamada haıır bulunma
lan, Fransızların neşriyatına daha 
ziyade hararet verdiriyor. Şimdiye 
kadar Sovyet limanlanna ecnebi 
harp gemilerinin uğraması ilk 
defa vaki olmaktadır. Bundan da 
pne hususi birtakım manalar çı
kanlmakla beraber umumiyetle 
demek istedikleri pdur : 

.. ltalya, yakın şarktaki mcv
Jdini genifletmek istiyor. " 

* Geçen hafta içinde İngiltere-
• olduğu kadar bütün dilnya
DID en serseri aayılan adamı, 
lngiliz fakirlerine mahsus Londra 
hastahanesinde, f cci bir mahru
miyet içinde ölmüştür. Bu adam 
Horasyo Bottomley isminde yet
mitlik bir ihtiyardı. Beı yatında 
ldmaeaiz kalmış Ye bir yetimha
neye verİlmiftİ. Yedi sene bu 
müe111esede kaldddan IODl'a bir 
pn buradan firar etti. Bir İf 
aclamımn yanına girdi. Uzun za-
man burada çall§tı ve ~ok mahir 
bir iş adamı oldu. Şirket kurmak 
ve yüritmekte biiyftk ihtisas ka
undı. Bir müddet sonra meb'us 
.. eçildi

0

, milyonlar kazandı. Umumi 
harl>in başlangıcında mecburi 
askerlik hizmeti teaiaine taraftar-
lak ıröstererek fiddetli bir milca
deleye girişti. Fakat harpten SOD

ra bazı tfipheli itlere (irifmifti. 
1922 senesinde bu yüzden mah
kum oldu. Ve bir sahtekar aıfa
tile hapse girdi. 8q sene yattı 
ve bef parasız hapisten çıktı. 
lngilizler, muayyen yaşa kadar 
ilerlemiş namuslu iasanlara ihti
yarlık tekaüdiyesi verirler, Bu 
adam, ahar ömrünce, bahada 400 
kuruş tekaüdiye istedi. Ona ela 
alamadı. On beş sene evvel 20 
milyon aahibi olan Bu adam, ge
çen hafta meteliksiz olarak top
rağa girdi. 

Mezarlık Mı fstiyorsunuz?-Buyurunuz, ~==:7amıgor? 
Kırk Beş Lı·raya Hem De Ne Yeı· istanbulda herşey harbimumi· 

- Köprü! 
indim. Sol tarafa geçtim. On 

beş senedir görmediğim Eyüp'en 
(idecektim. Merdivenleri iniyorum. 
Ônümde iki taze.. Biri, çiğdem 
rengine sarılmış bir Margarit, 
dilinden belli. Öteki, "Nedim,,in 
bu defa menekşeden fiydirdiği 
bir etek içinde.. Eteğe sanlan 
kalçanın iki tarafında, yine me-

nekşe renkli aazlarlar &rtılmftf iki 
yelpaze çep, haher bekliyen iki 
güvercin yuvua. 
Saidabada mı gi
diyorlar, fakat 
nedimleri yokl 

Vapurumuz, 
Haliçin, bu altın 
boynuz "' Come
d' or,, un içine bir 
leke gibi akıyor. 
Her tarafta, Fa
tihin karadan yü
rüttüğü sandallar, 
bili duruyor. 

Köşe bucakta 
kalyona benziyen 
vapurlar da yok 
değil. İleride, Un
kapanı köpriisü .. 
Halicin boynuna 
asılmış bir yam
yam gerdanlığı 
gibi, yakışıyor da. 

* Köprüyü geçıyoruz. Dört 
harp gemisi. Bir zaman kalyon
ların yapıldığı tersane burası 
olacak; şimdi kalafat yeri olsa 
gerek, her tarafta çürük kazan
lar... Bunlar da oranın zineti .. 
İstanbul, yabancı ayaklar albnda 
çiğnenirken aylarca bu kazanlar
dan birinin içinde yaşamış, onla
ra bir hala.kir sevgisile bağlan
mış olan ve "ben, Kibeye hür
met ettiğim kadar kalafat yerin
deki kazana da hilr.met ederim,, 
diyen Neyzen Tevfiği hatırladım. 

Deniz kenarında, hayvanat 
bahçelerindeki ayı inlerine benzi
yen dört açık kapıh bir fabrika, 
Deniz F abrikalan . Müdürlüğü. 
içinde galiba bu dakikada iş 
yok! 

Solda bir değirmen. Bu ba
ta1dığın ta kenarına nasıl sokul
muş olduğuna şaşılır, betonluğuna 
güvenmiş olmalı. 

Kal'Şlda F eabane fabrikaları. 
Denizcilerden Rami paıanın bir 
kitabında .. bilkümet elindeki fab
rikalar, hazineye uydurulmuş birer 
anahtardır,, dediğini ve Cümhuri
yet hükümetinin bu fabrikalan 
banka veya firketlere devretmek 
suretile millet hazinesini bir sürü 
maymuncuk teninden kurtarmıt 
olduğunu habrladım. 

İşte SütLUce ve İfle Eyüp is
kelesi, yığınlara bakılırsa odun 
iskelesi. 

Vapurdan çıkıyorum. Nereye 
gitmeliyim ? Şiiphesiz, Tevfik 
Fikrete, bir zamanlar Halük .• 
Halük diye inliyen Fikrete, kilidi 
kınk parmaklık ~kapısından airi
yorum.. Mermer yatağının ayak 
ucuna çöküyorum. 

- " Halük, Halfık; oğlum 

•• ••• den evvelki fiab buldu, ucuzladı. 

Haluk neredesin?,, Bu ses Fikre
tindi Halükundan haber soruyor, 
Fikret. Ben ne diyebilirdim? 

- Senin mezarın " koca bir 
Türkiye, bir lngiliz soldabnm 
kemiğine değmez " diyen yaban
cılann çizmeleri altında titremek-
ten kurtuldu, fakat senin Halü
kun bu günlln iatiklil hava11m 
teneffOa edebilecek vaziyette de-
iiJI C6mleaini naml 16yliye bilir
dim, o btıytlk ve temiz kalbi 

nasıl kanatabilirdim, Ayrılırken: 
- Üzülme sevgili tairim! Senin 

timdi yii.z binlerce Halükun var, 
dedim amma bilmem inandıra 
bildim mi? 

Fikretten sonra, hitırasile in
kılap çocuklarına ıflk salan başka 
bir kaya parçası var mı? Düşün
düm, bulamadım; belki var da 
ben bilmiyorum. Yürüd.üm. .. 

Bir harabe, onun karşısın-
da gamlılar yurdu. Arka-
da azgın otlar, ısırganlar, 

korkunç bir diken ormanında 
boğulmuı taşlar, çurümüş bir 
parmaklığa açılmıt bir kitabe: 
Bllyük harpte ordu yaveri olan 
oğluna hasret giden bir anne. 

Sevgilisine, yavuklusuna 
ret gidenlerin pkiyeti yok, 
belli sevmek, buralarda bili 
s~ılan birtey. 

has-

~-
ayıp 

Bir zamanlar, önünde her va
kit diz çökecek- bir türbedar bu
lan Altın oluğu kurumuş dört 
duvar bir türbe. Tiirbenin k6şe
sinden bekçi kılıkh biri, omuzun
daki kazmayı d6ndtirerek çı
kıyor. Beni g&rftnce: 

- Merhaba efendi! bir yer mi 
istediniz? fUl'ada bir mezar ha
zırladım, pek ruhaniyetli bir yer
dir; hem ucuz dL 

- Ne kadar? 
- Kırk liral 
- Çok. 
- Çok mu 1 Bu mezarda eren-

lerden tcyb Samm Efendi yatardı. 
"Böyle kabirler herkese nasip ol
maz, onlarda 11Ual cavap kolay 
olur. 

- NasJ sual cavap? 

- Sen pek cahil görünmezsin 
amma, ahiret işlerinden haberin 
yok gibi. Nasıl olacak, burada 
yüzlerce cenaze üst liste yatar. 
Milnkir Ye nelc:ir ıelip te .. rabbin 

_ Yalnız bira eıki fiatını muhafaza 
kimdir?,, diye sorunca, günahkir ediyor. Arpanın kilosu 18 
cenaze cevap veremez, veremi- kuruı iken bira ıif esi 35 kurut 
yince yer topuzu, başlar bağırmıya. idi. Geçen sene ufak bir fikAyet 
Onun bu halinden mezarda ya- üzerine 32,5 kurup indi. Halbuki 
tanlar bizar olur. timdi arpanın kilosu 4 kurufhır. 

- " Yarabbi bu kulunun su- Bira ise su, arpa Ye bira maya• 
alini iaan eyle., diye niyaz edu- undan yapılır. Bir kilo arpad• 
ler. Cenabıhak ta onlann y6z6 zannedenem 4 • S tife, belki 
IUJU h&rmetine affeder, cenaze daha fazla bira imal edilir. 
kabir azabından kurtulur, burada BirumclaD bqb fireai dahi .... 
bir kant bot yer yokken, Ule ce- tıhr. Şu heaaba nazaran yibde 
nuemid EyQbe yabracajız diye bet J6z derecainde ihtiktr Yar 

4'YUÇ dolum para ıanıwıdayım. 
yerenler buda- Bundan b&Jlk ihtikh olamu. 
la mı amyonan? Sıcak hayalarda halkın biraya 
Buruı ifte bayle aon derece ihtiyacı Yardır. z. .. 

kerametli bir yer- valb fukarayı millet bu ihtiyacım 
dir. Neise, aana ihtikir ytizünden tatmiıa edemiyor. 
mezan otuz bq Hüldimet ve Belediye bu if1 

ciddiyet ve ehemmiyetle tetkik 
liraya bırakırım.. ederse fikiyetimi haklı bulacak· 

istersen. Miiş- br. Muhterem gazeteniz ile na• 
teri çok.,, zandikkati celbetmenizi rica ey• 

Diyerek uzak- lerim efendim. 
laflı. Karilerinizden: A. S. 

* Demek, ıu 

list üste yığılan 
Eyüp mezarlığının 
kalabah ğın da ki 
hikmet de bu 

imiş,dedim, yürü
düm. Bir kalp sektesinden, gö
rünmez kazalardan biriyle burada 
kahvereceğimden korkmadım da 
değil. 

Camiin avlusundan geçiyo
yorum. Bir sebil •. bin bir ölünün 
toprağından süzülen bir kevaer •• 
bir musluk ye bir çinko tas •• 
gelen geçen şifa niyetine bir 
maşrapa mikrop alıp geçiyor. Ve 
bir türbe, Eyiipsultan ttırbesi, 
perdedan örümcek olmıyan ttlrbe! 
gele giden penceresine yiz .Oren 
eksik değil; böyle giderse bu 
pençerenin pirinçleri, daha çok 
seneler kaüle muhtaç olmıyacak • 

* 

yerin biricik yuvua. 

• 
Vapur yollamyor. Karağaç ve 

bir abide. Bu mezbahadır, ne 
gü&eL.. Fakat bu, bir hayvan 
türbesidir. Özenerek yapalmıştır; 
Çlbıkn onda midenin menfaati 
var. Onun kBl'flSlndaki de mez
baha.. Amma, inaan mezbahası. 
Oranın kasabı biz değiliz. Ora
ımı da Ezrail dliftinstln. O, imar 
ebin, bafka tarafa kaldırsm, 
ne yapana yapsın, nemize liuml 

-tc 
Köprüde, o iki tazeye rastla

dığım merdiven ayağına gelince 
durdum. Gtmeı batmıf, alaca 
karanlıkta Haliç, arkası tu
tuşmuş korkunç bir ormanla 
çevrilmişti. O iki tazeyi dtlşün-
düm, bu korkunç ormanda o 
narin topuklan difleyecek bir 
kapan bulunmasmdan korktum. 

Güney Halimo 

Edirne Konserve Fabrikası 
Edirne'deki son sistem, fakat 

metruk konserva fabrikasının ham 
ıeker akıbet fabrikası haline ifrat 
edileceği yazıbyor. Halbuki böyle 
bir teşebbils yoktur. Birkaç bin 
lira sarfile vücude getirilen bu 
son sistem tesuat maalesef ve 
hurda fiabna bir hurdacıya ıab .. 
lacak gibi görülüyor. 

Edirne: E. N. 

Okumak isteyen bir talebe 
Ben, tahsile i§ık şehit oğlu 

bir Türk genciyim. Ortamektep 
tahsilimi Himayei Etfalin hima· 
yesinde geçen sene ikmal ettim. 
Fakat şimdi meccani bir mektebe 
giremiyerek açıkta kaldım. Tokat 
viliyetine bağh Retadiye kazası· 
nın Kuyucak köyündenim. Mille
tim beni başa kadar okutaJDJyor 
mu? Ynkaek aalihiyetli makam· 
lar tarafından meccani bir mek
tebe veriJmekliğimi rica ederim. 

Erba&nın Sucuklu maballeıılnder 
ortamıktep mezunu llıbmıt 

oğlu Abmı& .. 

Sinop lnhiaarlar iduesi aabık 
memurlanndan Behçet Beye: 

- Mektubunuzu derce maale
sef imklm kanuni yoktur. Maa· 
mafih inhisarlar vekAletine tekrar 
mtiracaatmwn bir netice vere
ceği muhakkaktır efendim. 

* 
Slhtli Haea Kaaım zadelerden 

Bahri Efendiye: 
- Mektubunuu gazete ile 

derce imkin ,oldur, Halkevine 
ve sair bay..- cemly · e mü
racaat ediniz efeacliaa. 

* 
Betlktat'ta Selimi Be1e: 
- Mektubunuzdaki yanlan

~ çok doğrudur. Fakat mektu
banm çok uzun olduğu için neş
rine lmkin g&rülememiştir efen
dim. 

Ha.an ata köyijpden HiJaal 
Efendiye: 

- on, üne el eriniz haıtalık de
ğildir. Bahsettiğiniz ıeye ilim li
sanında tenasilhll ervah derler 
efendim. 
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= 1 Köy Mektuplan I 
fstanbul 
Köylerinde 
Manzaralar 

Bu aralık, her sabah, köy 
sokaklarında kesik kesik havlı
yan av köpeklerine, çizmeli, 
golflu, gelirli insan kalabalıkla
rına tesadüf edilmiye başlandı. 

Avcılar, Yeşilköyde sabahtan 
çok daha erken çıkarlar.. Yaz 
rüzgarları, belki onların nefes 
alışlarından daha kuru, sabah 
gürültüleri onlann seslerinden 
daha zaiftir. Muhakkak ki, bu 
bir sürü kafilenin hayvan katli-

. amma çıkışı, hiçbir xaman böyle 
tantanalı, böyle debdebeli ol

. mamıştır. 
Köy balkı, daha sabahın dör

dünde, tenha köy sokaklarını 
dolduran bu parça parça avcı 
kafilelerine çok alışıkbr. 

Fakat bir yabancı göz.ile ba
kacak olursanız, kadın avcıları 
sizi bir hayli meşgul eder .• Tasav
vur ediniz,. her kadın, baloya 
ve çaya giderken daima güzel 
gorunmeyi ister. Dudaklannda 
kalın bir ruj tabakasi, gözlerinde 
öbek öbek sürme, ve yüzünde de 
bir ekmek ağırlığında podra var
dır. Küçücük bereler altında 
parça parça dökülen ondüleli saç
lar, yuvarlak omuzlarda gerilen 
spor caketler ve ince bacakların 
bütün güzelliğini kapayan parlak 
çizmeler kadın avcılarda baloya 
ve ava gitmekle hiçbir değişiklik 
yapmamıştır •.. 

)f 

Bu sene Y eşilköyde Kor dö 
Şas sesleri de duyulmıya başladı .. 
Bu, bir merak mıdır, yoksa moda 
gibi avcılık ta iyi bir tesir uyan
dıran bir şey midir, bilmiyorum. 
Fakat geniş ovaya doğru, tarla
lar ve bahçeler arasında uzayan 
bu tek tük boru seslerinden en 
çok memnun olan yine kadınlar 
ve av köpekleridir.! 

Kadın bayatta daima çeşni 
istediği gibi, köpek te bu . deği
şikliğe insiyaki bir meyil göste
riyor .. 

Kor dö şaslar da pek değiş
miş, pek acaip bir hale girmiş .• 
Henüz birkaç kafilenin kullandığı 
bu borular, bir çocuk oyuncağı, 
tenekeden yapılmış acaip birer 
borazan gibi bir şey .. 

Evet, diyeceksiniz ki, .. Mut
tarit bir ses çıkaran kordöşaslar 
tavşan avlarında kullanılır! .. ,, 

Fakat modanın her fash mut· 
laka kitaba uyar. Kadm böyle 
bir oyuncağı bulduktan sonra 
niçin meşgul olmasın, niçin oy
namasın değil mi? .. 

Ara sıra, İstasyondan gelen, 
beyaz ve çiçekli köşklerden Çlkan 
kadınlı erkekli avcı kafileleri, bu 
acaip borularla, keskin kahkaha· 
lar koparıyorlar. Gidiş hep ayni 
\'aziyettedir. Kadınlar daima ön
dedirler .. ince ve yünlü avcı biçi
mi caketlerinin arkasında örme 
h!"er av çantası vardır. Ekseriya f ıft~lerini ya kocaları, yahut yan-
arındaki erkek ahbaplan taşır. 
Bazan bunların at üstünde, veya 
motosikletle geçtikleri de olur. 

Fakat işin tuhaf tarafı nere
aidir hilirmisiniz?. her avcı kadın 
dö~üşünde bir tek serçe bil~ 
getiremez. Bu nedendir bilmem 
kadının istidatsızlığmdan mı, yok: 
aa yufka yürekli oluşundan mı? .• 

• . Alaca karanlık y eşilköy L:öşk-
lerıne düımiye başlayınca uyan--

• • lngiltere lmpariıtorluğunun--t--:, _B_iıme_cemi_z __....ı: 
Muhterem Devlet Bankası! ~~;:'JJ~;;ece· 

Bir Zamanlar, Nemli Göz Y aşile 
Kurulmuş Bir Korsan Ocağı İdi 

• 

Dünyayı kasıp kavuran iktı
sadi sıkınb, insanların bir zaman
lar bankalara karşı besledikleri 
derin itimadı da altüst etmiştir. 

Bugün, bir büyük banka, her
hangi bir hususi ticarethane gibi 

hatta ondan daha fazla tehlike
de görülüyor. Çünkü ortada kuv
vetli bir para istikrarsızlığı var-

dır. Kredi yoksulluğu vardır. 
Maamafih, bu arada öyle ban
kalar vardır ki kuruluş temelleri 
gayet sağlamdır. 
Büyük devletle
rin müzaharetine 
sahiptirler. Bu 
yüzden çok kuv
vetli vaziyette
dirler. Halkın da 
bunlara karşı 
haklı emniyeti 
devam etmekte
dir. Maamafih, 

-----------
ışıne girişmiyorlardı. Fakat İnci
lin sözünü dinlemiyen yalıuz İtaJ
yan'lar ve ltalyan'ların Lombar
diya eyaletinde oturan kısmı idi. 
Bir ara, İngiliz kıralları sarraf 
Vahudilere o kadar borçlandılar 

ki, bütün Yahudileri İngiliz top
raklarından kovdular. Onların 
yerini Lombardiya'Jılar aldı. Nite

kim, bugün de, Londra'da ban· 
kalann toplandığı cadde Lombar 
caddesidir. Banka adım da onlar 

kabul etmek la
zımdır ki bugün 
mevcut olan bu 
emniyet bir za

manlar yoktu. 
Halta emniyet
sizlik vardı. T e
mellerinin sağ· 

lam olmadığı 
hakkında umumi 
bir kanaatmev-

lngiltere bankası, yanında 
Normcn Daoi• 

cut olan, her an yıkılıp batacağı 
çok beklenmiş olan bankalardan 
biri de bugünkü İngiliz Devlet 
Bankasıdır. 

ilk Kurulut 
İngiliz Devlet Bankası, İngil· 

terede sahlan bira ve alkollu içki 
inhisarını işletmek maksadile ku
rulmuştu. Bankanın kuruluş ve il}t 
adımlarını atışında çok karanhk 
ve karışık entrikalar hakim ol
muştur, 

Onun içindir ki, meşhur 
İngiliz romancısı Amold Bennet 
e'erlerinden birinde şeytandan 
bahsederken, onun, İngiliz mali 
müesseselerile maruf olan Londra 
City'sinde ve bilhassa İngiliz 
devlet bankasınm yakınında doğ
muş olduğunu söyler. 

* Eski zamanlarda, İngiltere'de 
olduğu gibi Avrupa'nın her tara
fında para alış verişile meşgul 
olan kimseler, hemen münhasıran 
Yahudilerdi. Hıristiyanlann lncil
deki ~.en Luka'ya ait fasıl hak
kmda yanlıt bir tefsir yapmaları, 
faizciliği günah addettirmişti. 
Hıristiyanlar, faizle borç· vermek 

mamak mümkün değildir .. Bunu 
her Yeşilköylü bilir ve sebebi de 
••bava., dandır.. Yalıuz, avcı ka
filelerinin keskin kahkahaları, 
acaip kor dö şasları, çığlıkları ve 
avcı köpeklerinin havlamaları 
uyku sevdalıları için büyük birer 
düşmandır. 

Hele sütçüler de köy sokakla
rında bağnşmıya başlayınca artık 
uyanmak, serin ve temiz sabah 
meltemine göğüs germeklizımdır. 

Eğer Y eşilköyün avcıları olma
saydı,lb'elki Yeşilköy bu kadar 
şen, bu kadar güzel kalmazdı .. 

R. Ş. 

meydana çı

karmışlardır. 

içki 
Vergisi 

İngilterede iktidar mevkiine 
Kromvel gelir gelmez Yahudile
rin tekrar dönmesini temin etti 
ve vaziyetleri kuvvetlendi. Bir 
ara, İngiliz hükumetinin mevkii . 
son derece fenalaşmıştı. Hazinede 
para kalmamıştı, evvelki bazı 
hükumetler gibi yüzde otuz faizle 
borç alıp batakcıbğa girmek iste
miyordu. lsveçli Paterson isminde 
biri, İngiliz kıraJına bir devlet 
bankası kurmasını, içki üzerine 
de bir vergi koymasııu teklif 
etti. 1694 senesinde Tonnage Bill 
denilen ve içki nalleden gemi
lerden hususi bir "Vergi almayı 
esas kuran bu kanun, yeni bir 
istikraza yol açtı. Bu vergi de 
o istikrazın karşılığı oldu. Bu 
itikraz ile 1,200,000 İngiliz lirası 
elde edildi. Ve İngiliz devlet 
bankası vücut buldu. 

O zaman, lskoçya hariç ol
mak iizere İngiltere'nin nüfusu 
altı milyondu. Bu para, bu halk 
tarafından temin edildi. 1708 se- . 
nesinde, bankanın sermayesi 6,5 
milyon lngilizi aşmışb. 1742 se
nesinde ise, bazı menfaatlere mu
kabil, bu banka. İngiliz hükume-
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tine bir milyon İngiliz lirası borç 
verdi. 

ilk Müşküller 
Bankanın uğradığı ilk müşkül 

1710 senesinden biraz evvel baş 
göstermişti. Halk, paralarını al
mak için gişelere o kadar şid
detle hücum etti ki zamanın kıra
liçesi, hususi muhafızlanru ban-

kanm himayesine memur etti • 
Birkaç sene sonra yeni bir rezalet 
baş gösterdi. Maliye nazın hapse-

dildi, malJarı 
elinden alındı. 
Kabine azası kaç
b. 1745 sene
sinde ise banka 
yine müşkül 
vaziyette kalmış
b. Halk, parasını 
almak için ban
kaya saldırmıştı. 

Kıral kaçmış, 
dükkanlar ka
panmışb. Banka, 
gayet kurnazca 
bir usul ile va
kit kazanmak için 
halka metelik me
telik para veri
yordu. Bu hal, 
halkı sabırsızlan

dırdı. Sıra bek
liyen alacaklılar 
birbirlerine kıza
rak kavga ve 
dövüşe başladı
lar. Bankaya mü-
teveccih olan 
d6şmanhk, bu 

ıuretle hedefini faşırdı. 
Yangınlar 

lngiJiz devlet bankası, birkaçı 
suikast neticesi, diğerleri yine 
bankanın kendi tertibi eseri ola
rak birkaç defa yanmışıır. Bir 
defasında, Jorj Evdon denilen bir 
deli, Londranın 36 muhtelif nok
tasında yangınlar yapmıştı. 

Bunlardan bir tanesini de İn
giliz bankasında yakmışb. O 
gündenberi, her akşam 24 kişilik 
bir müfreze bir zabit kumanda
sında bankanın muhafazasına me
mur edilir. Zabit, iki dostunu da 
beraber almakta muhtardır. Ban
ka hesabına yer ve içerler, Fakat 
kumar oynamaları yasakhr. Bü
tün dünya devlet bankalarının 
asker tarafından muhafzası esası 
buradan ileri gelmiştir. 

Sahteklrhklar 
İngiliz devlet bankası, gerek 

kendi hatası neticesi, gerek bir 
takım sahtekirların tertibi ile 
bazı zamanlar, birçok zararlara 
uğramıştır. Bir defasında, gayet 
mahir bir sahtekar, bankanın 
çıkardığı paralan gayet iyi taklit 
etmiştir. Uzun zaman, bu sahte-
kar bulunamamıştır. Bir ara, bi
çare bir kimse, bu sahtekarlığı 
yapmakla itham edilerek mahküm 
olmuşsa da, hakiki kabahatli 
bilahara meydana çıkmıştır. Bu 
adam, bankanın memurlarından 
biri idi, asıl ismi Prensti. Yaka
lanıp idama mahkum oldu. Dün-
yanın en sağlan, en namuskar 
müesseseleriden biri olmak üzere 
tamnan İngiliz devlet bankası, 
kuruluşundanberi, işte bu ve 
bunun gibi temiz olmıyan bin 
bir macera atlatmıştır. 

Halledenler 
( Dünkü nüshadan mabat ) 

Birer dolma kurf un kalem 
alacakl•r: 

1ştanbul 44 üncü mektep talebesin
den 362 Kemal, İstanbul 13 üncü İJk
mektep talebesinden 609 Hagıp, İstan
bul Davutpasa Orta.mektebi talebesin
den 322 .Muzaffer, İstanbul kız Orta• 
mektebi talebesinden 127 Sehavet, Üs
kii<lar 22 inci İlkmektep talebesinden 
230 ~luafüi, Galatasaray lisesi t.alebe
ainden 1J49 Mukadder İstanbul Erkek 

' lisesi talebcf;linden Orhan Beyoğlu 
15 inci İJkmektep talebeeio,den Cemil 
Bey ve Hanımlar. 

81rer mUr•kkepll dolma ka
lem alacak lef": 

.lstanbul kız Ortamektebi talebe~n
den 813 11 ikret, Beyoğlu 18 inci 1Jk
mektep talebesinden Ertuğrul, İı:ıtanbnl 
6 ıncı k z mektebi talebesinden 287 
Handan Feyzi, Nışantaşı 15 inci mek
tep. talebesinden İsmet İbrahim, Hey
belıaılu Ortamektebi talebesinden 46 
Sulhi, Beyoğlu 12 inci llkmektep tale
besinden 67 Atıfet, Bakırköy Y enima
halle Cemal <'fendi oğlu K emaJ Bey 
ve Hanımlar. 

Birer karı alacaklar: 

lzmir memleket hestahunesinde 
Hemşire Hatice, İstanbul 44 üncü mek
tep talebesinden Semiha Kani, İzmir 

Yuca Köpri.ilü sokak 11 Nımet, Çengel
köy 28 inki mektep talebesinden Nihal 
Kamurnn, Gelenhevi Ortamektebi tale

besinden Vedat, İzmir Karşıyaka Hen
gam sokak 7 Halide, Uşşak Ortamek
tep talebesinden 65 M. Kemal, İstruıbu\ 

44 üncü İlkmektep talebesinden 303 
Meliha, Sultanalımet Üçler mahaUeei 
4 Kenan Adnan, Istanbul Erkek Nual· 

lim mektebi talebesinden 478 Tacettin, 
Tekirdağ Tayyara cemiyeti tahsildım 
Mehmet, İstanbul 2 inci mektep tale-
besinden 285 Sırrı, Şehremini Mimar
kasım camii 45 Güzin, Akşehir Evkaf 
memuru Kadri Bey oğlu Suat, i\fenemen 
Kublsy mektebi talebesinden 78 Hulki 

Can, Konya kız muallim mektebi tatbi
kat kısmında başmüdür Mithat Bey km 
Seda, 44 cü İlkmektep talebesinden 
190 Nihat, Dörtyol maarif memuru 
Turan Bey 'kızı Nehavent, İstanbul 

28 ci llkmektep talebeainden 106 ir
fan, Beyoğlu 18 ci İlkmektep talebe
sinden 568 Süzan Necati, Ankara tclj. 
viki sanayi biçki diklş meklebi talebe-

sinden 240 Mühibbe, İzmit Gölci.ik 
llkmektep talebesinden 61 Necip, İs
tanbul erkek muailim mektebi talebe
sinden 7~17 Fatin, Kula İlkmektebi ta-

lebesinden 486 Nazif, İstanbul 45 oi 
Dkrnektep talebesinden 97 Süleyman. 
Ayvalık inhisarlar memuru Balıri Bey 
kııı 'Makbule, Adana Seyhan kız mu
allim mektebi talebesinden 406 Saba
hat, Sultanahmet 2 ci llkmektep tale
besinden Fuat Şevket, Ankara tabak
hane mahallesi Cicioğlu sokak 11 Se
vim Hakkı, İstanbul birinci lJkmektep 

talebesinden 460 Yunus Nadi, Ankara 
çocuk sarayı ziraat bankası ~mavini 
Hakkı gey kızı Muazzez, :S_ımsun 
Uozkıırt mektebi 3 cü sınıf talebesin
cieıı t::i:J Nahit, BoyacJkiiy Fıstıklı so
kak tıağ·ı J 4 Rukiye, Ilgın jandarma 

08~ çavuşu lşmail dendi kızı :Nükhet, 
K ,;,ıltoJtı ak K uyubaşı 6 Havva, F.ııki
şehir Sıınsar Oısman ef~ndi kızı 146 
Zehra, hıtenhul 45 ci Ilkmf'klt>p talı~
besinılen 82 Fıt.hrettin, Giiıtepe Mer
diveııköy Haf1z Saffet Bey kııı ~le
lelr ] 1 nydarpaşa İbrahimağn mektebi ' . 
talebesinden 71 X'. aciye, latnubul Ey ip 
Ortamektcbi taleoesioden 88 !Selma, 
Gerede Toprakoğlu Siileyrn:ııı E~ iip, 
~omsun lnüuü Hkmektep tıllebesindı>n 
24 Nedret Muhiddin, Çanakk le Dok
tor Beıı~usan kızı Sara, istnnbul 're. _ 
vikisenayi hammlar biçki yurdu tel~
hcsindr>n 22 Fitnet, İzmir Kokan alı 
~uban1.adc çıkmazı 10 İsmail, Ereııkoy 
4 cü llkmektep talehesindeu 141 Me
lf\lıat, İstanbul kız Ortamc·kfrbi talf'
besinden 595 Semahat, Beyoğlıı 20 oi 
llkmektep talebesinden 10!1 ~ıılrn1ıat 
Hanım ve Beyler. 
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e , rtica Hareketi in Sönü .. 

ermes~nden ok Memnundu 
. Trenin muvasalat zamanı gel

mış:· Hatta epiyce de geçmişti. 
Bu esnada kulaktan kulağa bir 
fısılb işitildi: 

- Edirneden gelen askeri 
hen: mabeyinden gönderilen bir 
heyet yolda karşılamış.. Asker 
Ayastefanosa çıkanlmış.. Oradan 
bir vapura bindirilmiş.. Doğruca 
Beşik taşa geçirilmiş ... 

Bu havadis karşısında, cemi
yet azalanmn rengi, birdenbire 
kül kesilmişti. Riza Tevfk Bey, 
nutuı, söylerken askerin hissiya
tını heyecana vermek için hazır

ladığı bayrağı sarmış: 
- Efendim, gelenler 

değilmiş .. Mesele, yanlış 
mış ... 

bizden 
anlaşıl-

Dedikten sonra ortadan sa
vuşmuş.. Cemiyet azalan da bu 
vaziyet kar,şısında ne yapılacağım 
müzakere etmek için ipekçi Kani 
Beyin mağazasındaki yazıhanede 
toplanmışlardı. 

1 

Arap izzet Pa1a 

iskelesine indiler. İskelede bek
leyen vapura bindiler. Ayastafa
nosa geçtiler. Hazır duran trenle 
Edirne} e döndüler. 

. Bu işte f Abdülhamit, büyük 
bır ~e~a ve maharet göstermişti. 1 
Hançte~ gel.en müsellah bir kuvay. I 
yı asl<erıyenın halk ile temasın
dan tev.ehhüm ettiği için, Harbiye 
Nazın Ömer Rüştü Paşa ile erka-
mbarbiyei Umumiye Reisi Şakir Cemiyetin ve meşrutiyetin 
Paşayı Hadımkö_yüne göndermiş, aleyhine olarak başhyan bu ha-
heyeti oradan istikbal ettirmişti. reket, derhal mecrasını değiştiri-
~ ren Aystafanos istasyonuna ge- vermişti. Çünkü Yıldızdaki ziya-
lir gelmez tevkif edilmiş.. Heyet fet esnasında mabeyin erkanının 
orada bekliyen idarei mahsusanın göğsüne taktıkları rozetleri ve 
19 numaralı vapuruna nakloluna- kurdelaları gören ve padişahın 
rak doğruca Beşiktaşa geçiril- gür sesle söylediği sözleri işiten 
mişti. askerler Edirneye gider gitmez 

Beşiktaş iskelesinde ikinci fır- bütün arkadaşlarına vaziyeti an-
lca efradından bir kıt'a, gelen )atmışlar ve derhal meşrutiyet-
beyeti selamlamış, bandolar, se- perverler safında mevki almışlar-
lam havasını çalmışb. Asker, se- dı ... Meşrutiyetin daha ilk günle~ 
lam havasından sonra mutat olan: rinde çok büyük ve kanlı bir fe-

- Padişahım çok yaşa. laket tevlit etm ek ihtimali olan 
Yı, bağırır bağırmaz heyetin bu hadisenin böyle kolaylıkla ge-

memnun etmişti. Bunların bi
rincisi cemiyet, ikincisi, Abdülha· 
mitti. Cemiyet, korkunç bir irtica 
hareketinin böylece sönOverme
sinden memnundu. 

Edirne' deki isyanı, bütün ın
celiklerile haber alan ve bu 
hareketin, meşrutiyetperverler ta
rafından kendi aleyhine yapılmak 
istenilen bir manevra olduğu 
zannına kapılan Abdülhamit ise, 
gelen askerleri kolaylıkla başın
dan savmıya muvaffak olduğun
dan dolayı seviniyordu. Hükômeti 
filen idare etmek dolayısile bu 
meselede asıl alakadar olması 

lazımgelen Babıaliye gelince, 
meşrutiyetin ilk gününden beri 
tuttuğu prensipi değiştirmiyor; 
Kanunu Esasinin ruhunu rencide 
edecek hallerde devam etmekle 
beraber, herkes mevkiini muha
faza etmekten başka bir şey 
düşünmüyordu . 

Babıalinin bu tarzda hare
ketini Abdülhamit de beğenmi
yor; bu gidişle, kendi başına bir 
çorap örüleceğinden endişe edi
yor.. hayatını ve tacütahtını 

kuratrmak için gerek meşru
tiyetperverler ve gerek efkarı 
umunıiyeyi memnun etmek isti
yordu, Daha bir kaç gün evvel 
hususi bendeganından bir tek ada
mı bile feda etmiyeceğini söyliyen 
Abdülhamit, yavaş yavaş saray
da tasfiye yapmıya ve halk ara
sında en çok dile gelen zevab 
birer birer başından atnuya baş
lamıştı... Usulen; cuma selamlı
ğına gelen Zülüflü İsmail paşaya 
bir daha saraya ayak basmamas; 
tenbib edilmiş; paşa mutbak ka· 
pısından ağlaya ağlaya çıkarak 
evine gitmişti. 

( Arkası var ) padişaba merbutiyet ve sadakati çiştirilmesi, başlıca iki cepheyi 
a~~lmış, ~dan ~nra s~~a ~c~~~~~~~~~~-~~~~~-~~~~~~~~---~~z~~~-

çıkarılmıştı .. . Sarayın önünde Belediye Aleyhi- lla/yan 
ikinci fırka kl mandam Şevket P~- V B F •t 
şa ile büyük rütbeli yaverlerden ne .1 epyeni ir l osunun 
hazılan heyeti karşılamış. Hami- D A ld 'il JT l 
diye camisi avlusuna kurulan ye- QVQ Çl l LY.I aneVTQ arı 
mek sofralarma yerleştirmişlerdi.. ( Baştarafı 1 inci ıayfada ) 
Askerler yt mek yerlerken ma- kadar gördüğü zarardan do-
beyn erkanından bazıları efradın layı belediye tarafından tazmi-
a.rasında dolaşıyor, hissiyatlarını nat verilmesini istemektedir. 
anlamıya çalışıyorlardı. Mahkeme Salih Efendinin bu 

Yemek hitam bulur bulmaz, şekildeki müracaat. üzerine ilk 
askere derhal kumanda verildi. iş olarak bu yerin mütehassıs bir 
Maheyn dairesinin karşısına di- heyet tarafından tetkik edilnıesi-
zildi. Abdülhamit, bizzat pence
reye geldi. Askere selam verdi. 
Ve sonra, yüzbaşı Kadri Beye, 
P~nc~renin dibine gelmesi için 
ehle ışaret etti. Kadri Bey, pen· 
~ereye gelir gelmez: 
d Cümlenizi gördüğümden 
olayı çok memnun oldum.. Bu· 

radaki asker evlatlarımla beraber 
ordudaki evlatlarıma da selamımı 
tebHg· et . . . T menızı sıze emrediyorum. 
M~afı~dan kendilerine söyleyiniz. 

.şrutiyetin muhafazasına dikkat 
etsınler v b' 1 . 't · · e, za ıt erme daima 
1 aat göstersinler Bu "z] · • bir a · so erımı 

n evvel orduya tehr- d' . 
Dedi.. Padişahı ·~ e ınl~z. 

gören • sag sa ım 
b' . ve bu sözleri de bü ''k 
ır ıltifat telakki ed k yul 

ıevin . . en as eı· er, 
ç ıçmde derhal Beşiktaş 

ne lüzüm göstermiştir. T etkile he
yeti birkaç gün evvel ahırların 

bulunduğu yere gitmiş tetkikat 
yaparak raporunu mahkemeye 
vermiştir. 

Salih Etendi hak kazanacak 
olursa belediyeden tazminat ala
cak demektir. Bununla beraber 
bu cihet; muhakemenin netice
sinde beJii olacaktır. 

Yeni Neşrigal 

Hollvut:. Holivutun çar~amba nüs
hası znngin münderecat ve en güzel 
resimlerle inti ar etmiştir. 

lstlklll Po•I•••· - İstiklal lise
tü talcbc.,i !l33 senesi ders kesimi ve 
imtihan sonu münaaebetile ( istiklal 
Postası ) ismi altında. çok güzel ve 
renkli bir ulmannk neşretmiştir. 

Pola 6 - Donanmanın birin~i ve 
ikinci filolan Adriyatik denizinde 
manevralar yapmak üzere Zara'da 
toplanmışlardır. 

San Jurjo'nun muhakemesi 
Madrit 6 - Geçen sene İspanya 

hükumeti aleyhine fesat çıkaran Je
neral San Jurjo ve arkadqlannın 
muhakemesine devam edilmiştir. 

San Jurjo, bütün mesuliyeti üze
rine almış, hareketin cümburiyete 
kartı olmayıp hükiimete karşı oldu
ğunu söylemiştir. San Jurjo taraf. 
tarlarile aleyhdarlan arasında bir 
arbede olmuf ve 20 kişi tevkif edil
miştir. 

Metru Fuhuf ! 
Berlin, 6 - Bir konferans .. ... sn a-

sında, propaganda nezareti mü 
·ıı . d b' . . nıea-

ıı erın en ırısı, çocuksuz aiJ J • 
" f h e erı 
meşru u uş " yapmakla itt'h 

etmiştir. 1 am 
Konferansçı her türlü va t I I 

, M ın a ara 
Almanya om nufusunun artb 1 M n maaı 
luzumundan babıetnıiştir G t I , • aze e er 
Almanya da doğumun gittik 1 
dığım yazıyorlar. 

çe aza -

4 idam MahkOmu 
Berlin 6 - Geçen sene p .... ... k 

1- b' k f'} aı.a :JIU • u ır a ı eye saldırmak bir 
"ld" k b k ' memuru 
o urmc ' ir aç memuru da yarala-
maktan maznun ' 4 haydut idama 
mahkiim olmuştur. 

Şehirde Tetkik Gezintileri 

Halkevi dershaneler ve kura
lar komitesi muallimler arasında 
tetkik gezintileri tertip etmeğe 
başlamıştır. tık gezinti dOn ya
pıJmış, lstanbul ve Anadolu mu
allimlerinden mürekkep 40 ki~i
lik bir kafile Sultanahmet, Aya
sofya camilerini, Y erebatan ve 

Binblrdirek sarnıçlarını gezmis 

bu uada 44 üncülikmektebin ser
gisi de gözden geçirilmiştir. hk 

tedrisat müfettişlerinden Rauf 
Bey tetkik kafilesine izahat ver
miştir. Dünk6 gezinti çok istifa· 
deli olmuştm. 

Askeri Lise ve Orta Mekteplere 

Muallim Alınıyor 
1 - Açık Muallimlikler şunJMdır. 

Bursa ve İ~tanbuldaki Liselerde Riyaziye, Kimya, Fızik. 
2 - Yukandakı Derslerden başka evvelki ilanda yazılı ol ı-

limliklerle Doktor ve Dişçi münhalleri kapanmıştır. an mua 
3 - Açık olan bu muallimliklere istekli olanlar aşağıda yazılı _ 

sikaları istidalanna iliştirecekler ve hangi mektebin h ve. 
d ıı· liw. • ki' d angı ers mua ım gıne ıste ı ol uklannı 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 veya kısaca hal tercümesi. 

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
Jimliğinden herhangi ders senesi için de çekilmemeği şa et 
tatil zamanında çekilecek olursam çekilmeden en ~ iki ya 
önce bildireceğimi böyle yapmazsam alacağım ücretin iki a: 
lığ~ ta2min~t olarak bir def ada ödeyecegimi bundan başta 
tayın olundugum halde kanunun gösterdiği zaman içinde va
zife~e başlamazsam yine ayni tazminatı ödeyeceğimi taahhüt 
edenm,, · 

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

4 - İsteklilerden aranılan şartlar şunlardır. 
A - Mualli~li~ni istediğ~ dersi okutmağa menşei Yeya Darülfü-

nunda ımtihanla ehlıyetnameyi ve kanuni vasıflan h . 1 k 
veyahut Maarif Vekiletinin aynı d d k' ~z 0 ~a 
müseccel muallimi bulunmak. erece e ı me teplerıne 

B - Haftada 15 : 20 saat ders almağı t aahh .. t tın k 
C T . d"I k u e e • 

- a~ın ~ ı ece muallimlere ayda 84 : 126 lira ücret 
verılecektır. "3146,, "3103 
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Darii!f" n -·n M ·· ayaat 
onundan: • om ıs 

1 - Cerrahpaşa hastahanesine yeniden yapılacak anfi paviyonu ile 
Beyaııtta Darülfünun binasında kain esld inzibat dairesinin 
teşrih ve ensaç binası olarak yapılacak inşaat ve tadilatı 7 
gün müddetle ve pazarlık suretilc ayrı ayn ihale edilmek 
üzere münakasaya konulmuştur. 

2 - Cerrahpaşa hastahanesinde yapılacak paviyon inşaata talip 
müteahhitlerin asgari 100,000 liralık tek bir binayı, Darülfü-
nun arsasında tadilen yapılacak teşrih \'e ensaç binasma talip 
olanların ise asgari 150,000 lirahk tek bir binayı muvaffaki
yetle ikmal ve teslim etmiş olmaları şarttır. 

3 - Talipler Maarif Vekaletinin Güzel San 'atlar Akademisinde 
bulunan resmi Mimara Bürosuna müracaatla ehliyetlerini gös
terir evraklarını tetkik ettirecekler ve mczkür Bürodan ~hale e 
iştirak ede'1ilcc~klerine dair alacakları tezkere ile Darü)fiin~n 
Mübayaat Komısyonuna müracaat ederek 20 şer lira k _ 
bilinde şartname lahika mukavele ve proJ·eıer' mt'u .a. 
1 ki d 

ın sure ıermı 
a aca ar ır. 

4 Talipler kendi teklif edecekleri b., d ı · o 7 S . ... eaın o , nisbeti.1de 
temınatı muvakkate mektupları il . b' ı·kt .hal ... 15 T . '- ır ı e ı e gunu olan 

I emmu.z/933 cumartesı günü saat 15 te Darülfünun Muha· 
yaat Komısyommda hazır bulunacaklardır. ..3149,, 
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Gavur Mehmet 
Kara Yttrek Çetesi 

Tefrika No. 51 

İki Tabur Askere Ne 
Lüzum Var Efendim 

Bu gece canilerin hepsi Kalyoncukulluğunda 
içtima edeceklerdir 

Evvela göprüyü, sonra dehlizi 
geçtim. Nihayetteki kapı aralık 
bırakıldığı için kolaylıkla geçtim. 
Bir merdivenle karşllaştım. Tam 
yirmi ayak olan bu merdiveni 
çıktım . Bir kapıya geldiğimi 
hissettim... Etrafı, dikkatle din
ledim. Derinden bir mırdb işit

tim. Çakmağımı yine çıkardım. 
Fakat ihtiyaten çakmıyarak taşı 
çeliğe sürtmiye başladım. Hafif 
hafif çıkan kıvılcımlardan bulun
duğum yeri, derhal anladım. Bu
rası, evvelce anlattığım üç kapılı 
küçük sofa idi. Mmlb, karşıki 

odadan geliyordu. 
Burada, sarraf Güzeloğlunun 

kızı Lüsye bulunuyordu. Benim 
durduğum kapı da önünde taşlar 
yığılı olan kapı idi. Taşlar bir 
kenara kaldırılmışb. Demek ki 
bu kapı her zaman kullanılmıyor; 
ancak pek mühim işlerde, - şimdi 
benim çıktığım - ikinci kat yeraltı 
mahzenlerine iniliyordu .. , Allah 
bitiyor ya, burada aklıma bir 
delilik geldi. Canım, gidip Liina

yı görmek istedi. Fakat şeytanın 
bacağını kırdım. Bir delilik yü

zünden, ele geçen bu büyük fır
satı kaybetmekten korktum. He
men uzun dehlize daldım. Arhk 
buraya ayağım alıştığı için adeta 
koşa koşa yürüdüm. Gündüzden 
aralık bırakbğım demir kapıdan 
geçtim. Merdivenlai çıkbm. Yü
züme temiz hava çarpmca, Alla
ha şükrettim. 

Gavur Mehmedin sözü bura-
ya ge lince kapı birdebire açıl
dı. Başını kapıdan içeri sokan 
bir yaver: 

- Hüsnü Efendi!.. Müşir Pa
şa Hz., sizi istiyor. 

Diye serteftişi çağırdı. 
Hüsnü Efendi, derhal yenn

den sıçradı : 
- Hele durun çoçuklar •• 

Paşa, mabeyinden gelmiş.. İnşa- ' 
aUah, hayır haber getirmiştir. 

Diye kapıdan Jırladı. 

* 
Zaptiye Müşiri Pepe Mehmet 

Paşa, odasında telaşlı telaşlı ge
ziniyordu. Hüsnü Efendi içeri 
girer girmez durdu. 

- Bak, Hüsnü Efendi .. Yarın 
sefarete malümat verilecek. Bir
kaç memur istenilecek.. İki tabur 
da asker celbolunarak çetenin 
bulunduğu yerler muhasara edi
lecek. Artık bu caniler, tamamen 
ele geçirilecek.. Göreyim sizi .. 
Arkadaşlarınızla bir güzelce mü
za!~c!re edin. Bir ,vukuata meydan 
i..-cı .. 1 .ıen artık şu işi bitirin. 

DeuJ. 
Hüsnü ::.f eaıdi, sabredemedi. 

Paşaya olan hususiyetine güve
nerek alaylı bir sesle sordu : 

- Bir bando da muzika 
götürelim mi paşam?. 

Mehmet Paşa, bu sualin ma
nasını birdenbire kavrıyamadı : 

- O, niye iyi?. 
Diye, Hüsnü Efendinin yüzüne 

baktı. 

- Niye iyi olsun, papm ... 
Sefarethaneye haber gönderiyo-

ruz... İki tabur askeri, Beyoğlu 
sokaklarına döküyoruz.. Ortalığı 
bu kadar velveleye veriyoruz .• 
Tabiidir ki herifleri elimizden ka
çırıyoruz... Böyle bir alayda ban
do bulunmazsa bir eksiklik ol
mazmı ?,. 

- E, ne yapalım oğlum .. Se
farethaneye haber vermek zaruri.. 

- Pekala efendim, amma .. 
Bunda da ihtiyatlı bulunmalıyız .• 
Bu heriflerin Sefarethanede de bir 
adamlarının bulur.matlığı ne ma
lum? .. olabilirki oraya yerleştir· 
dikleri kapıcı, hademe, seyis gibi 
ayak takımlarından işi daha evvel 
haber alırlar .. Hepsi birer köşeye 
saklanırlar ... Biz evi basarız., Bir 
şey bulamayız.. Büyük bir mah
cubiyete uğrarız. 

- Münasip.. öyle ise, sefa
rethaneye şöylece bir sebepten 
dolayı diye ... 

- O , kolay efendim .. gele
lim asker meselesine... İki tabur 
askere ne lüzum var. Bu gece 
canilerirı hepsi Kalyoncu kullu
ğundaki evde içtima edecekler
miş. . Şu halde, iş kolaylaşıyor; 
demektir. Bir bölük zaptiye ile de 
bu işi halledebiliriz. 

- Bu haberi kimden aldınız?. 
- Gavur Mehmet kulunuzdan. 
- Ay, Gavur Mehmet gel-

di mi? .. 
- Geldi efendim. İçerde 

oturuyor. 
- Çağırın şunu bana ... Nasıl 

adamdır; bir kere yüzünü göreyim. 
Hüsnü Efendi, derhal gitti, 

Gavur Mehmedi getirdi, Zaptiye 
müşirine takdim etti... Mehmet 
Paşa, birçok iltifatlarda bulun
duktan sonra son vaziyet hakkında 
malumat aldı. Gavur Mehmedin 
istirhamı üzerine, Kara Yürek 
çetesinin ele geçmesi için yapıla
cak işleri, Hüsnü Efendi ile ar-
kadaşlanna bıraktı. Yalnız, şu 
emri vermeyi de unutmadı: 

- Sefarethaneye malümat 
vermek.. ve canilerin bulundukları 
mahalleri iki tabur askerle mu
hasara etmek, iradei seniye ikti
zasındandır. Bunu, unutmayın haa. 

* Sirkeciden bir sürücü beygi-
rine atlıyan Gavur Mehmet, İn
giltere sefarethanesinin arkasın-
daki dar sokakta hayvandan 
indiği zaman, artık ortalık 
yavaş yavaş kararmaya başlıyordu. 
Derhal dükkanını açtı. Büyük bir 
kayıtsızlıkla iş görmiye başladı. 
Ara sıra akşam müşterileri geli
yor; Gavur Mehmet müsterihane 
bunlarla alış veriş ediyordu. Ayni 
zamanda bir gözünü de Bonellinin 
kapısından ayırmıyordu. Kapınm . 
önünde birdenb~e Lima göründü. 
Yine her zamanki gibi s~yab bir 
örtüye bürünmüş.. elindeki sepet
le dükkana geliyordu ... 

Gavur Mehmet, derhal vazi
yeti aldı. Lfınayı, alışkın olduğu 
tarzda karşıladı. Fakat Lunaııın 
yuzu solgun ve halinde de bir 
telaş vardı. Hatta Gavur Meh
metle karşılaşınca, kendini tuta
madı: 

( Arkası var ) 

SON POSTA 

Havalarda 
Gagritabiilik Var 

- Rasathane bugün havanın 
açacağını söylüyor, fakat inanmal 

Uşak'ta 
Ergen ek on, Turan Şerefine 

Bir Ziyafet Verdi 
Uşak ( Hususi ) - Ergenekon 

ve Turan İdman kulüpleri ara
sında cidden şayam takdir bir 
samimiyet vardır. Ergenekon ku
lübü Turan kuliibü şerefine bir 
eğlenti tertip etmiştir. Eğlentiye 
kulübün musiki heyeti de iştirak 
etmiş ve cidden çok güzel bir 
gün geçirilmiştir. 

Otomatik 
Ç"ikolata 
Makinesi 

Burada resimlerini gördüğü
nüz Rifat ve Abbas beyle.r, uzun 
süren bir çalışma neticesinde 
otomatik surette iş gören maki
neler vücude getirmiye muvaffak 
olmuşlardır. Resimde görülen 
makine, kendi kendine çikolata 
satmaktadır. Memleketimizde he
nüz inkişaf etmiyen bu çeşit ma
ldneleri ilk defa olarak bu iki 
Türk genci yapmıya muvaffak 
olmuşlardır. Kendilerinden daha 
büyük muvaffakiyetler bekleriz. 

Diyarı be kir' de 

Bir Muallimin 
Dilini Koparanlar 
Yakalandı 

Diyarıbekir, ( Hususi ) - Sil
vandan Hanı'ya giderken meçhul · 
şahıslaran taazrruzuna uğrayarak 
çenesi parçalanan ve dili kopan 
muallim Ali Ulvi Beyin sıhhi va
ziyeti düzelmektedir. 

Suikastı yapanlar Hanıh Ah
met ve Seyfettin isminde iki 
ki-1idir. İkisi de yakalanmış ve 
Lıca Adliyesine teslim edilmişlerdir. 
Hainlerin bu suikasti Şeyh Sait 
isyanmda Ali Ulvi Beyin İstiklil 
mahkemesinde akrabaları aleyhine 
şahadet etmesinden dolayı inti
kam almak maksadile yaptıkları 
söylenmektedir 
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BİBAYI 
Bu Sütunda Her gün 

Yazan : Naci Saclullalı 

-Cingöz-
Serkomiser, karakolun sırala

rındanbiri üzerinde uyuklayan 
ihtiyara bakb, arkasında duran 
memura sordu: 

- Kim bu? 
- Gece saat on birde getir-

diler, bir aile toplantısında hiç 
sebepsiz, tuğla darbesile iki kişi
yi Y.aralamış 1. •. 

ihtiyarın ··zaptına göz gezdiren 
ser komiser: 

- A, dedi, Cenap Muhtar ..• 
Romancı Cenap Muhtar ... 

Ufak bir istintaktan sonra 
tahta kanape üzerinde pinekliyen 
bu yırtık pırtık kılıklı, perişan 
simalı adamın hakikaten on 
seneden fazla zamandanberi 
ismi duyulmiyan muharrir Cenap 
Muhtar olduğu anlaşıldı. Serko· 
miser, birçok kıymetli eserlerin 
bu tanınmış müellifini hürmetle 
selamladı. Evladına acıyan bir 
ha ba şef katile: 

- Siz buralarda bu kıyafette •• 
Hayreti Dedi! .. 

- inanılmaz bir hikaye! 
- Merak ediyorum, anlabn 

bakalım ne oldu? 
- Karım öldükten sonra, çok 

fenalıklarını gördüğüm insanlar 
hakkında göynümde kökleşen 
nefret beni oalardan uzaklaşmiya 
sevketti. Ozamandanberi, sene
lerdir, sessiz, uzak bir köy köşe
sinde bir köylü gibi toprak adamı 
olmuştum. Uzun zaman yapyalnız 
yaşadım. Ah azizim, yalnızlık, 
dünyanın en asil saadeti ••• 

Fakat günün birinde karşıma 
ç.ıkan iyi ve ziyansız bir dost 
yalnızlığımın saadetine halel ge .. 
tirmedi. Her günüm " Cingöz ,,le 
beraber geçiyordu. Onunla hiç 
ses çıkarmadan, susmadan konu
şan insanlardan iyi anlaşıyorduk. 

Son günlerde bir işim beni 
lstanbula gelmiye mecbur etmişti. 
Buraya gelince, yegane akraba~ın 
yeğenimin davetine dostum Cın
gözü de beraber götürdüm. 

Telefonda anlathğı adresi bul
dum. Yüksek bir sefertasını an
dıran koca bir apartımanm be
şinci katına brınandık. Kapıyı 
açan hizmetçi yol gösterme
den çekilip gitti. Antreden sa
lona bakınca garip bir manzara 
ile karşılaştım. Ortada eşya na
mına bir şey yoktu. Kırmızı ve 
ufak bir ampulden dökülen zayif 
ışık etrafı yarı karanlıktan. kur
taram'ıyordu. Eşya namına hır şey 
göremiyordu~. Duvar dipleri~e 
sekiz on kişı oturmuşlardı, hıç 
konuşmıyorlardı ... 

Az sonra goril gibi omuzlan 
üzerinde buldok kafah bir adam 
peyda oldu. Bir göşede bir valiz
den çıkardığı kalın uzun bir şeyi 
eline alarak ortaya geldi. Tam 

ampulün albna geldiği zaman 
hafıf fazlalaşan ışıkta bu uzun 
şeyin kosk~ca bir yılan, bir boğa 
yılanı oldugunu dehşetle gördüm. 

- Bir boğa mı dediniz? 
- Evet hem de dört beş 

metre boyunda bir boğa... Ne 
oluyord_u, ne olacaktı anlamıyor
dum. Bır aralık vücudum kuvvet
li bir fırtınaya tutulmuş cılız bir 
fidan gibi sarsıldı, gözlerim oy
luklarından fırlıyor sandım: 

- Canavarın, kırmızı ışıkta 
kızıllaşan koca ağzında biçare 
dostum Cingö~ün hafif ince boy
nunu gördüm. Köşede oturanlar 
dehşetle büzülmüşler, biribirlerine 
sokulmuşlardı, titremeleri olduğum 
yerden görebileceğim kadar art
mıştı. Müthiş mahlfıkun ölümü 
liatırlatan bir parıltile fıldır fıldır 
dönen gözleri kimsede kıpırda
mıya takat bırakmamıştı. 

Sevdiği bir vücudu tehlikede 
gören her insan gibi bana da 
şuursuz bir cesaret geldi. Yerim
den bir ok gibi fırladım. Fakat 
o anda kırılası iki kol kuvvetle 
omuzlarıma yapışb ve beni, dos
tumu kurtarmaktan menetti. 

- Hiç kıpırdanma, sus! di
yordu. Zavallı dostumun gözleri 
korkutucu bir sabitlikle gözlerime 
dikilmişti. Kurtulmak için çırpını
yor, bağrıyordum. Lahze geçir
meden müdahale edebilseydim 
onu kurtarabileceküm! 

Fakat omuzlanma sarılan kırı
lası dört el gevşemiyordu. O anın 
verdiği müthiş hırsla elime nasılsa 
geçen iki sert parçayı iki herifin 
başlarına fırlatbm. 

Fakat ne çare ki ondan sonra 
c~navarın ağzından kurtardığım 
bıçare dostumda hayat eseri tü
kenmişti .•. 

O sırada çalan telefon serko
misere meselenin aslını anlattı. 
Muharririn yeğeninin o akşam 
evinde verdiği davette, muzik
hol aktörlerinden birisi numara
larından birini gösterecekmiş. 

Ahşbrdmış yılanın bir tavşanı 
nasıl yediğini seyretti.recekmiş. 

Cenap Muhtar davete tesadü
fen tam numaranın başladığı sı-
rada gitmiş. Ve boğa, hazırlanDllf 
Tavşandan evvel önüne çıkbğı 
için Cenap Muhtarın beraber ge
tirdiği tavşanı boğazlamış. 

Komiser hiddetle muharrire 
dündü: 

- Ya, siz dedi beyefendi, 
bir saattir hangi cinayetten bah
sediyorsunuz, öldürülen dostunuz 
filan değil, bir tavşanm.ışf.. 

Muharrir büyük bi.r ıstırapla: 
- Evet efendim dedi, işte o 

tavşan, benim yegane dostum 
"Cingöz,, dü ..• 

===============================================-=== 
Harp Malulleri ile Şehit yetimlerine 

dağıtılacak ikramiye paraları 
hakkında ilan: 

M. M. V ekiletinde ~: 
1 - 1485 numaralı kanuna tevfikan Harp mahlllerile şebit 

yetimleri~e verilecek ikramiye parasından şehit yetimlerine ait olan 
kısmının 21 Haziran 933 tarihine tesbit edilen 38997 şehit yetimle
rine de dağıtbrılmasına başlanmıştır. 

2 - Bundan başka 930, 931, 932 senelerinde ikramiyesini 
alamıyan 6332 şehit yetimlerine de o senelerde emsaline verilen 
nisbette ikramiye verilecektir. 

3 - Bu ikramiyelere ait havaleler ziraat Bankası tarafından 

icap eden mahallere gönderilecektir, 
4 - 22 Haziran 933 tarihinden sonra ikramiye talebinde bu

lunan şehit yetimlerinin baklan 934 senesinde yapılacak tevziat ta 
verilecektir. 

5 - Malullere ait ikramiye paralan tefsir kararma göre Harp 
malülleri tesbit edildikten ~ora iki ay zarfında verilecek ve keyfiyet 
ayrıca gazeteler ile ilin olunacaktır. 0 3130,, "2910,. 
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Hava Makinist Mektebi 
Kaydi Kabul Şeraiti 

1 - İkinci maddede yazılı prtlan halİ olanlınn istida ve llzım 
olan YelikaJarla temmuzun birinci ,nnonden aptomn 15 
inci g\bıllne kadar Y eşilköydeki mektep mDdirlllğllne mira· 
caat etmeleri lizımdır. lstanbul haricinde bulunup ta YaZi· 
Jetleri mektebe ıirif teraitine uypn olanlann da lbım 
olan vesikaları mektep mlldGrltlğftne pndrmeleri ve alacak
lan cevaba göre hareket etmeleri icap eder. 

1 - Mektebe lirif ıeraiti •• lbm olan vaikalar: 
A - Tlrk olmak - Nllfua tezkeresi. 
B O.yedi yatım bitirmit ve yirmi YllflDI bitir

memİf olmak. 
C Ortamektep ( sekizinci sınıf ) tan mezun olmak 

( Ortamektebi bitirenlerle daha L fazla tahsil görenler mek· 
tebe imtihansız kabul edilir. Şehit, malul, asker ve sa
natkir çocuklan ve yabancı dil bilenler tercih olunur. 
Mektep kadrosu ortamektep tahsilini bitirenlerle dol
mazsa daha az tahsil görmüş olanlar usulü veçhile yapı
lacak müsabaka imtihanı ile alınırlar. ) Mektep şahadet
namesi veya tastiknamesi. 

E - Sıhhi halleri hava kıtalarında makinistlik yaplmaya 
elverişli olmak: 

( Buna dair mütehassısları tam olan askeri hastane sıh-
hiyeair den rapor almak lazımdır. fstanbu1 haricinde bu
lunanların mahalli askerlik ıubelerine müracaat etmek 
auretile muayeneye sevkolunurlar. Tam teşekküllü heyeti 
aıhhiyesi bulunan tehirlerde en büyük askeri makama 
müracaatla muayeneye sevkolunurlar. ) 

F - Ahlikan mazbut olmak ve hiç bir suçla maz
nun veya mahkam olmamak : 

( Buna dair mahalli poliace tastik edilmiş hiianüh u va
rakası ibraz etmek Jizımdır. ) 

D - Mektebe • kabul edilecekler gedikli küçük za
bitler hakkındaki ( 1001 ) numaralı kanun mucibince 
muamele girllrler. Mektebi ikmal edenler hava kıtala
"!ld~ ve müesseselerinde ( 12) sene müddetle hava ge
dikli kllçftk zabiti olarak vazife göreceklerini taahhüt 
etmek. 

1 - T alımı mftddeti (2) senedir. 
4 - M~ep leyli ve meccani olup askeri lise talebeleri gibi iaşe 

ve il~ ~dilir. Talebelerin ders levazımı mektepçe verilir. 
S Mektebı ıkmal edenler sekizinci sene nehayetinde baş gedikli 

olurlar. (12) sene nehayetinde arzu edenler terhis edilir. Kal
~aAk arıu ·edenler (20) seneyi ikmallerinde tıpkı zabitan mi
sıllu son aldıklan maaş üzerinden tekaütlükleri yapıldığı gibi 
aynca (500-700) lira da ikramiye verilir. 

6 - (12) seneyi ikmalden sonra (20) seneyi dolduracaklar ise ay· 
nca (2) senede bir maap aalilerine (100) kuruş zam yapılır. 

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

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

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

10 Mektebe KİJ'ecekler kabiliyetlerine göre (tayyare - telsiz • 
elektrik makinistliğile yetiştirileceklerdir). 

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

12 - Mektebimizi muvaffakiyetle ikmal edenlerden birinci ve 
ikinci çıkanlar askeri liselerin on birinci sımfına nakledilerek 
ikmalden sonra Almanyaya mühendislik tahsiline gönde
rilirler. (2992) 

[ Emllk ve Eytam Bankası llilınları 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 

1 - Emlak ve Eytam Bankası Ankarada Bankalar caddesinde Os
manlı Bankası karşısındaki arsasında inşa ettirectği Banka bi
DUI inşaatım kapalı zarf usulile münakasaya koymQftur. 

2 - bıaıe Ankarada Banka merkezinde İdare Meclisi tarafından 
12 Temmuz 1933 tarihinde saat on beşte yapılacaktır 

S - lttirak edenler ecleiıler ihale gilnil saat 12 ye kadar. 
A - Yirmi bin lirabk Milli Banka teminat mektubu Yeya is
tikrazı dahili tahvili 
B - lktidan fenni ve malilerini tevsikan Banka referans 
mektubu 
C - Formülleri Bankaca alikadaran emrine imi de tutulan 
t•rtname ve taahhütnamenin imza edilmit asıllan 
D - Taahhiide müteallik fiat teklif mektuplanm. 
Alel'uıul kapalı zarf derununda Banka Umum Kifpliğine 
tevdi edeceklerdir. 

4 - MOnakaaaya bina inşaatında ihtisas sahibi ve her hangi biri
sinin kıymeti 200,000 (iki yüz bin) liradan aşağı olmamak 

S _ iizere mllmasil .bir bina inşa etmiş firm_alar kabul edilecektir: 
ln~ta müteallık plan, fenni ve umuma şartnameler ve saır 
veaaık Ankarada Umum Müdürlük Fen Hey'etinden dördüncü 
ma.ddede mezkür evsafı haiz olduğunu vesika ile isbat edecek 
talıplere 25 lira bedel mukabilinde verilir. 

I - Müna~asaya iştirak eden taliplerden birinin en dun fiat teklif 
e~lemıt bulunması inşaatin behemehal kendisine ihalesi için 
:ır sebep teşkil edemez. Banka İdare Meclisi ihale hususun
,: her tirin kaydtı prttan izide olarak aerbestisini muha· 

aa eder. 
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7 Temmuz Cuma 
l.taabul (1200 m.) - 18 Gramofon, 

19 ala&urka saz ( Hanımlar heyeti ) 
(Ülkü, Eliza, lnci 11, lar, 20 alaturka 
saz (Osman Pehlivan), 20.80 alaturka 
saz (Müşerref H.), 21.80 gramofon 
2~ . b h be J ... •Jan11, ona a rleri, uat ayan. 

Ankara (1538 m.) - 12,30 Gramo
fon, 18 piyano konıeri (Ferhunde Ulvi 
H. 'J'.), 18.45 Fr. ders, 19.20 gramo
fon, 20.15 ajans haberleri. 

Viyana - 18 şark\, keman ve pi
yano ile ko111er, 18.M muhtelıf kon
feranslar, 19.35 plaklarla Danimarb 
musikisinden parçalar. 20.10 kouer, 
20.41 havadiıler, 20.45 konaere de
vam, 21.10 tiyatro, 23 havadialer, 
23.15 dansing. 

Bilkreı - 18.05 radyo orkestralı, 
20 05 konferans, 20.45 plaklarla: ( Ma
dam rlatarfiay) Puccininin operası. 

Peıte - 18.05 şarkı konseri, 19.20 
gramofon plôkları, 20.05 muhtelif, 20.45 
skeç, 21,30 muhtelif, 21.45 opera or
keııtraeının konseri, 23.15 havadi11ler 
ve sigan orkestraaı. 

V utov• - 18.20 muhtelif solo 
kouıerleri, 19 20 konferans, 19.40 sen
fonik komer, 23.05 dansing. 

Roma - 22.20 muhtelif musiki 
parçaları, 28.06 daDling, 24 havadiaJer. 

8 Temmuz Cumartesi 
vı, ... - 18,35 konaer, 19,35 muh

telif program, 22.15 konser, 23.05 ha
vadisler, 28.20 akşam musikisi. 

Boluq - 18.06 muhtelif konser 
20.05 konferans, pliklar, 21.06 kor~ 
ile şarkılar, 21.50 askeri musikisi, 22.05 
tiyatro. 

Budapefte - 18.35 orkestra kon
seri, J 9.40 mektuplar, 20.25 sigan mu
sikisi, 2 l.35 lıavadisler, 21.60 tiyatro, 
sonra cazbant. 

V UfOH - 17 .35 halk konseri ·ve 
bir musahabe, 19.40 piyano, 20.10 
plak neşrj~ atı, 20.45 hikaye, 21.05 
gramofon solo konserleri, 21.3!> koro 
ile .,R.rkılar. 22.35 Chopin konseri: 
1 - !:Mın:r.o E • Dur, op. 54. 2 -
.t\oC"turne fi.J\Joll. op, 15,3 - PoJooai
ae. op 61, 23.05 dansing. 

Roma - i! 1.50 ltalyan operaların· 
dau parçalar. 

Sayfa 11 

lstanbul Evkaf Müdüriyeti ilinlar1 

Evkaf Umum Müdürlüğünden: 
T qdelen suyuna ıon senelerde pek ziyada artan rağbetten 

istifade emelile bir takım mlann Tqdelen suyu nama altında sa
tıldıjından fikiyet edilmesi nuan dikkate ahnarak bunun kat'i 
olarak 6nüne geçilmeai için damacanaların ağz.ma E~kafça da bir 
kUl'fUD YUrulmam muvafık g6riUm&f, taklidi mlifkil, takibi kolay 
olan bu mllb6rler arzuya tlbi olmak llzere wruJmata baflanmıfbr. 
KUl'f~ mtlh6rler dirt kifelidir. İçinden tel dart defa clolapMktadır. 
Ozerme wnılan dampmn bir tarafinda 8stlnde ufak Wr ay ve 
altında .. Evkaf" diğer tarafında Tqdelen yazıhclar. Tatdelen auyu 
sabcılannın ve behemehal T qdelen suyu içmek zararetinde olan 
ve sularından şüphelenmekte bulunan sevaba auan dikkatine 
arzolunur ... 2698 ., 

• • 
Kıymeti Mubammenesi 

Lira Kuruş 
137 50 Tamamı 71, 78 arşın miktarında bulunan Kilçllkpa:ıarda 

Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılar caddesinde 
30/3C No. lı dükkinm 8/32 hissesi. 

110 

110 

41 

00 Tamamı - 65 - arşın miktarında bulunan Küçükpazar
da Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancılar sokağında 
36/36 numaralı dükkanın 5113 hissesi. 

00 Tcmamı -60- arşın miktannda bulunan Kftçilkpa1arda 
Haca Hayrettin mahallesinde Yoğurtçu sokağında 
atik 21123 cedit 31/31 No. lı iki dükklmn 44/80 
hissesi. 

67 Küçükpazarda Hoca Hayrettin mahallesinde Kazancı
lar sokağında 818 No. b klğir dükkinm 8196 lıiuesi. 

Yukardaki hisseli malılüJ emlik dört hafta mlddetle ilina 
konmuştur. Müzayedesi Temmuzun - 31 -ci pazaıteai gin6 aaat 
15 - tedir. Taliplerin pey akçelerile beraber Mah161lt kalemine 
mllracaatlan. " 2994 ,, . .. 

Kıymeti Muhammeneıi 
Ura K. 
4900 

1096 50 

266 68 

200 00 

10 

3S 00 

Tamamı 410 arıın miktarında bulunan Galatacla Yol
cuzade mahallesinde lakender caddeliacle eaki 31-
ili 41 yeni 21 ili 29 No. mirakkam taldmda iki 
dükkinı müştemil 3 • bap hanenin nwf hiueai. 
Unkapanında Y avuzeninan mahallesinde aki Tekir
dağ iskelesi yeni tahtaboş iskelesi sokağında 5, 7, 
9, 11 No. albnda iki mağazayı m&ftemil hanenin 
3/16 hissesi. 
Mahmutpqada eski Hacıküçük yeni Smuri mahal· 
lesinde Mabmutpaşa caddesinde 239 • atik • 80 ce
dit No. d&kkAnın 48/288 hiaeai. 
Saraçhanede Mimarayu mab.alleaiacle Saraçhw 
caddesinde 37 /35 No. klgir d&kk•nın mm IÜl•em. 
Babıllide Hobyar mahallesinde CapJojba JOlmfaa
da eski 10110 yeni 29, 31, 33 No. ldrgir matbaa
nın 10/240 hissesi. 
Osklclarcla Selmakağa mahallesinde Karac:aahmet 
caddeaincle eski 109 No. d&kkinın bir kıt'a teme1-
sükle tasarruf olunan mahallin ın2 diğer temesank· 
Je olan yerin 1118 hissesi ki cem'an 51144 hiasesi. 

Balidaki emlikin mahl41 hissesi 4 hafta mllddetle ilba konmut
tur. lbalesi ağustosun yedinci pazartesi gün& saat on bqtedir.Talip
lerin pey akçelerile beraber mah16lit kalemine miracaatları illa 
olunur. "3138,, 

Miktan 
27000 
1500 
4000 
3000 
3000 
300 
300 
20 

1000 
1000 

kilo 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

" Kutu 

" 

• ... 
Cinsi 

Pastörize edilmit 8lt 
Tuz 
Arpa 
Saman 
Kepek 
Kaşar peynir 
Beyaz peynir 
Çay 
Komerve 
Kbrit 

12000 Adet Umon 
Vakıf Guraba hastanesine 1933 senesi için llbaaıa olan .JU

karda cina ve miktan yazıh erzak ye saire ayn ayn aleni mlinab-
aaya konmuştur. Talip olanlar teraiti anlamak ~ her p 
l.ev8%Jm idaresine ve ihale gilnü olan temmumn sekızmd cumar-
tesi gllnli saat on bette idare enctımenine mlracaatlan. (7744) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

Haydarpap'da Tıp Faktllteünin lstanbulda Darilf&nun Mülga 
Harbiye biDaaına ve binadaki Hukuk, Ed~biy~t, hihiyat Fakülte
lerinin Veznecilerde Zeynep Hanım konagı bınaaına ve bu bina
daki Fen f akülteainin de mezkür Darülfünun binasına müc
temian ve yahut münferiden nakil ve yerleştirilmeleri olbaptaki 
prtnamesi mucibince pazarlık suretile icra kılınacağından nakle 
tabi eşyalar 7 gün zarfında mezkur binalar dahilinde Dahiliye M&
dürleri tarafından g6rmek iatiyenlere irae edileceğinden bu baptaki 
taliplerin ehliyetname ve teminatlarile birlikte 15/ Temmaz/933 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 13 de Darillfünun binaamda 
l•lahat Mişavirliği odasında mevcut mübayaat komiayonuna mira• 
caatlan ilia olunur. •• 3147" 

• 



Yerli Mallar Pazarı 
fstanbulda : Bahçekapıda 
Bf:yoflunda: f•tiklal caddesinde 

• Ankara : Çocukıarayı caddesinde 
t Samsun: Bankalar cadde.sinde (5141) 

işçi ARANIYOR 
Büyük bir fabrikada derhal işe başlamak üzere 

müteaddit daimi iıçiye ihtiyaç vardır. İşçiler; Türk 
ve sıhhati tamamen yerinde olacak, herhangi bir 
san'at mektebinden mezun, laakal iki sene bilfiil 
çalışmış, askerliğini ikmal etmiı bulunacak, yaşı 
30 dan yukarı olmıyacak, bu evsafı haiz olanların: 
Adlarını ••••••••••••••• : 
Babalar1nın adlarwnı ••••• : 
Doğduklar1 yeri ••••••••• : 
Dofiduklara seneyi •••••• : 
Bllflll çah9tıklar1 yerlerl 
tarlhlerile beraber ....... : 
Şimdi çahştıkları yeri ••• : 
Daimi adreslerlni ........ : 
Evll ve çocuklara olup ol· 
madıklarını •••••••••••• : 
Esas aan'atlar1nı •••••••• : 
En az latedlkleri gUndellli : 

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

işe alınacakların, telgrafla iş baıına çağırıldıkları 
tarihten itibaren üç gün zarfında yola çıkmalan 
ıarttar. 

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

, •-----•tarafından ödenmez. (:5•st1> ---

~Haberiniz var mı?~ 

Asri Mobilya Keşberi 
BUtün malları üzerinde azami tenzilat yapmıştır. 

hr attan i..:tifade ediniz. iı;tarıbul Rızapa ·a yoku u 66 Xo.lı Aııri 
Mobilya meşheri. AHMET FEVZi. 'l'elPfon: 2:3407 

,. ·-- (ü078) 

BiÇKİ TURDU 
20 senelik san'at mektebi, yaz kurslar1 ba,ladı 

DiVANYOLU •Tel. 22038 .. (5103) 

SON POSTA 
-

Mevsimlik 
kUrkıeri 

Rönar 
vr.saıre 

mafaır.amu:da 

· 6 taksitle 
va kafıdııtılz 

olarak 
veriliyor. 

~fah Ilı\! lpR,& 

Kürkçü han 

JEYKO 
Tet 21685 

(5146) 

latanbul dlrdUncU icra m• 
murluAundan: Tawamlarına 2750 ve 
150 lira ktyroet takdir edilen Galatada 
F.mekyemcw. ma1ıallesiniıı halt-n Dik 
eokağmda ka.ydcn eski yedi: 7, .;, 7, 
1 5/1 ha.len beş numaralı hanenin ta
mamile 7 numaralı kalbolunau balıçe 
mahallinin yarısı açık arttırmiya vaze· 
dilmiş olup şartn&m.esi 10-7-933 tari
hiııde talik: edilmis olup 6-8-933 tarihi
ne müsadif pazar günii saat 14 ten 
16 ya kadar dairemizde açık arttırma 

ile satılacaktır. Arttırmiya iştirak için 
yiiıde yedi teminat akçesi alınır, mü

terakim verğ.iler belediye resim]eri, 
vaktf ical'esi müşteriye aittir. lcra iflas 
kaouounuıı 119 uııcu madddef'line tev-
iikan hakları tapu sicillerile sa-
bit olmiyan ipotekli alacaklılar 
ile diğer ve irtifak hakkı sahipleriııin 
haklarını ve husmıile Iaiz ve masari.fe 

dair iddialarını illln tarihinden itibaren 
20 gün içiııde evrakt miisbite1erile bil
rlirmeleri Hit.ımdır. Aksi halde haklan 

tapu .<Jillerile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalll'lar. 
Alakadarların işbu Fikrayı kanuniye 
ahk:lmına göre lıaraket etme1eri ve 
daha fazla malumat almak iiteyenlerin 
32/162 doiya numara.sile müracaat et
meleri ilan olunur. (5269) 

,,...-::•Doktor 

1 · Horhoruni 

1 HergUn ak9ama kadar lıastalarıııı 
Emlnönil Validtt klraathanoal yanın· 
dakl mu4 yeneha.neatnde tedavi oder. 

' Tol. 2,·HSI (4917) ..,. _ _, 

l 4 Liraya Kirahk Hane 
Beşiktaş, Kılıçali paşada Asariye 

caddesinde 48 numarah dört odalı 
mutfak, elektrik, ve suyu havi müs
takil bir kagir hane kiralıktır. Talip-
lerin hanenin altındaki bakkala mü-
racaatları. ( 5272 ) 

C. H. E. Alemdar Nahlyeal 
Akbtyık Oc•iimdan: ( 817/!:133) cu
marte&i güo ii saat -18- de Divan~olun
da Hıfııtısıhlıa miizesi karı~ı~ındaki 
ocak bina~ında Köpriiliizade Fuat Be
yefendi tarafındau verilecek konferans 
herkese açıktır. 

Teahlh - ;ı Temmuz nar~amba 
güıı.kii niishamızın 11 nci sahifesinde 
münteşir İstanbul 4 cii icra mem1rlu
ğundan serlevhalı ve 932/2301 D. nu- • 
maralı iluııda mevkii müzayedeye 
vazolunan hanenin kıymeti muJıammi
nesi (4390) lira olduğu yazılacak iken 
sehven 4300 şeklinde yazilmı~tır. 
'l'o.shilıi keyfiyet olunur. 

SON POSTA 
Y nml, SlJu!, Ha ndl. n Halle 

ıazeteıl 

idare 1 lıtanbul a li•kl Zaptiye ı 
Catalçeım• aokalt aa-

Telefon ı lıtaobu.l - ao2oa. 
Poıta kutu1Ua lııtanbul - 74t 
Telgrafı l.tan bul SONP08T A 

ABONE FIATl 
TOR KiYE ECNEBi 

t 400 Kr. t Sena 
780 • 8 Ay 
400 • 3 ,, 
U50 " t ,, 

27Q0Kr 
t400 • 
800 • 
300 • 

Gelen •vrak geri verllmaa 
U&nlardau mes'uliyet Alın.mu 

oenp için mektup) ar& (8) kunıılılı 
auı llbeıt 1'zımdır. 

.ldreı 4•tlıtlrilmeal (20) k•naıtu. 
Gaııetemlııd• pkan rdlm " ,..ı.,.. 
lııltla laaWan .. ..,.. " pmet• .... 

aittir. 

Bu yeni ambalaj, tabletlerin ha
kıkiliği hakkında teminat teşkll 
eder ve sizi kıymeti olmayan 
ba~ka mamulat almaktan korur. 

olmasmdan dolayı 

2 tabtetlik yeni Aspirin 

paketlerin! tercfh edinra. 

ffi AS p İRİN 20 ve 2 tabletlik ambalajlar içinde w her yerde bulunur. 

{5180) 

~~KONYA~--.. 

iLANAT ACENTESİ 
Konya, Isparta, Burdur, Antalya, 
Afyonkarahisar, Niğde, Mersin, 
Adana vilayet ve mülhakatında 
her lisanda çıkmakta olan bütün gazete ve mecmualarda 

neşredilecek her nevi reklam neşriyatını ve işlerini 
yapbnr ve talik ettirir. 

Bu vilayattan dahi Ankara, latanbul, lzmir ve Adana 
gazetelerinde ve Avrupa gazetelerinde dahi ilinab neşrettirmek 
istiyen devairi resmiye ve müessesatı hususiye ve tilccariye ilinat&m 

alır ve neşrettirmek vazifesini yapmaktadır. 

Merk•zi : Konyada lrtaniye çar,ısında i L A N A T 
A C EN T E S 1 N E müracaat edilmelidir. Posta 
kutusu Konya No. 15. 

1 lstanbul Belediyesi llinları 1 
Şehir içinde ve dışında bazı sokak ve şosalara beynelmilel 

kabul edilmiş olan Seyrisefer işaretleri konulmuştur. Bu işaretlerle 
bunlann delalet ettiği manalar aşağıya yazılmıştır. 

Vesaiti nakliye sevk ve idare edenler bir kazaya uğramamal4 
ve başkalanna zarar vermemek için bu işaretlere dikkat etmeleri 
ilan olunur, 

l 

4 

1 - Karşılaşma tehlikesini gösterir. 
2 - Tehlikeye ihtar. 
3 - Viraj tehlikesi. 
4 - Mektep bulunduğunu gösterir. 

3 

S - Y almz bir istikamete gidilen sokağı gösterir. 

6 

6 - Raylı vesaitten maada diğer vesaite kapah olan caddeleri 
gösterir. "3130,. 

Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
(5131) 

Satılık iki hane 
Beyazıt'ta Veznecilerde Zeynep Ka
mil .sokağında Mesadet apartımam sı

ra11 Beşer oda, müracaat için Laleli 
Merkez kıraathanesinde Emin. (4852. 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekreın 

Neşriyat Müdürü: Hclil Lutft 


